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في الواجهة

ّ
الرئيس المكلف ال يتراجع...
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ُ
أسود« :سنعلن اليوم خروجنا من الحكومة» (مروان طحطح)

المشهد السياسي

السلطة المسترخية تتقاذف كرة النار:

ال حكومة في األفق

ّ
يستعد لبنان لموجة جديدة من «الغضب» الشعبي بوتيرة أكبر ،نتيجة استرخاء السلطة التي َ
أثبتت استعدادها لحرق ما
تبقى من مقومات الدولة شرط عدم المس «بعروشها» ،إذ ال تزال تقابل كل المأساة المالية واالقتصادية واالجتماعية
بكباش حكومي على األوزان والحصص والحقائب واألسماء
َ
بعد انشغال لبنان األسبوع ُ املاضي
بمراقبة الرسائل النارية املتطايرة
فــي منطقة ُيـعــاد رســم النفوذ فيها،
َ
ـارق
عـ ـ ــادت الـ ـب ــاد الـ ــى واق ـع ـه ــا الـ ـغ ـ ِ
فــي أخطر أزمــة مالية  -اقتصادية -
اجتماعية عرفها تاريخها الحديث.
الـشـعــب يـحـتــرق بلهب األزمـ ــة ،فيما
ال ـس ـل ـطــة ت ـت ـص ـ ّـرف وكـ ـ ــأن ال وج ــود
ّ
ًّ
حل ،وال حاجة ّ
ملحة
ملشكلة تتطلب
ّ
إل ــى الـتـخــلــص مــن تبعاتها ،وأثـ َـبــت
ّ
هـ ُ
ـوس مـكــونــاتـهــا بـفـكــرة االحـتـفــاظ
ُ
بــاملـكـتـسـبــات ،أنـهــا مـ ُـسـتـعـ ّـدة لحرق
مــا تبقى مــن مقومات الــدولــة ،شرط
عدم املساس «بعروشها» .فالجهات
ً
ال ـفــاع ـلــة ،وب ـ ــدال م ــن أن ت ـن ـخـ ِـرط في
ّ
ع ـم ـل ـيــة ال ـب ـح ــث عـ ــن ت ـ ـصـ ــور ،أق ـل ــه،
ُ ّ
لـضـبــط االن ـه ـي ــار ،ال ت ـكــلــف نفسها
إصالحية،
حتى عناء الخروج بوعود
ً
ترتكب خطأ
ولــو كــذبــا .وهــي الـيــوم
ِ
استراتيجيًا بالتمادي فــي سياسة
اإلنكار لطبيعة املأزق األساسي وما

يستولده من أزمات ما َ
عاد باإلمكان
ترقيعها أو إخفاؤها .وهي من حيث
ال تدريُ ،
تص ّب بإنكارها هذا الزيت
على نــار الـحــراك الشعبي الــذي خبا
فــي الفترة املاضية ،ومــن املـ ّ
ـرجــح أن
ّ
يـُعــود ويــتـ ِقــد بشكل أكـبــر فــي األيــام
َ
املقبلة ،بعد أن فقد الناس ما تبقى
من ثقة بالسلطة الحاكمة.
ف ـه ــذه الـسـلـطــة ال تـ ــزال تـتـعــامــل مع
األح ـ ـ ـ ــداث ب ــاسـ ـت ــرخ ــاء سـ ـي ــاس ــي .ال
ّ
يضرها إذالل املواطنني في املصارف،
وال ف ـل ـت ــان األس ـ ـعـ ــار وت ـص ــاع ــده ــا،
وف ـق ــدان بـعــض املـ ــواد م ــن األسـ ــواق.
وك ـ ـ ـ ــأن أحـ ـ ُـ ـ ـدًا فـ ـيـ ـه ــا ال يـ ـس ـ َـم ــع عــن
االنقطاع املستمر للتيار الكهربائي،
وال أزم ــة ال ـغــاز ال ـتــي أعـ ــادت صــورة
الطوابير خشية انقطاع هــذه املــادة
بفعل الصراع بني الوكالء والشركات
َ
امل ـس ـتــوردة .وقــد بــلــغ اسـتـهـتــار هــذه
السلطة ّ
حد االستخفاف بالصرخات
التي ُيطلقها أصحاب املستشفيات

بسبب عجزهم عن شراء املستلزمات
الـطـبـيــة بــالـسـعــر الــرس ـمــي ل ـل ــدوالر،
يوم أمس َ
المس َ
الذي َ
عند الصيارفة
عتبة الـ 2500ليرة!
ُ
ك ــل هـ ــذه امل ــأس ــاة ت ـقــاب ـل ـهــا الـسـلـطــة

عون أرسل الى
دياب موفدًا ليبلغه
بشكل غير مباشر بأنه
ُ
مرغوبًا فيه
لم يعد ّ
كرئيس مكلف

ب ـ ـك ـ ـبـ ــاش ح ـ ـكـ ــومـ ــي ع ـ ـلـ ــى األوزان
وال ـح ـص ــص وال ـح ـقــائــب واألسـ ـم ــاء.
كـ ــل طـ ـ ــرف مـ ــن املـ ـتـ ـف ــاوض ــن ي ــرم ــي
امل ـســؤول ـيــة عـلــى اآلخ ـ ــر .تـ ــارة يـهـ ّـدد
بــاالن ـس ـحــاب وت ـ ــارة أخـ ــرى بسحب
الـغـطــاء عــن الــرئـيــس ا ُملـكـلــف حسان
ديـ ـ ـ ــاب ،وم ـ ـ ــرة بـ ـع ــدم امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
َ
الـ ـحـ ـك ــوم ــة .ح ـت ــى وص ـ ـ ــل األم ـ ـ ــر فــي
األيام املاضية الى فرملة االتصاالت
ب ــن الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي تـ ِـعــد
«باستئنافها في اليومني املقبلني».
وأمـ ـ ـ ــام ه ـ ــذا املـ ـشـ ـه ــد ،ع ـ ـ ـ َ
ـاد الـ ـش ــارع
ليغلي مــن جــديــد ،حيث يـبــدأ اليوم
أس ـبــوع «ال ـغ ـضــب» ،ال ــذي ال يضمن
أحد املدى الذي يمكن أن يصل إليه.
َ
ح ـ ـتـ ــى لـ ـ ـي ـ ـ ِـل أمـ ـ ـ ــس لـ ـ ــم ي ـ ــك ـ ــن هـ ـن ــاك
مـ ــن مـ ـسـ ـتـ ـج ـ ّـدات ي ـب ـن ــى ع ـل ـي ـهــا فــي
م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــال ـح ـك ــوم ــة ال ـع ـت ـي ــدة.
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات أك ـ ـ ـ ــدت أن
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة الـعـمــاد ميشال
ع ــون ورئ ـيــس الـتـيــار الــوطـنــي الحر

ج ـب ــران بــاس ـيــل سـحـبــا يــديـهـمــا من
دي ـ ــاب .وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن عــون
«أرسل الى دياب موفدًا ،وهو الوزير
س ـل ـيــم ج ــري ـص ــات ــي ،لـيـبـلـغــه بشكل
غ ـيــر م ـبــاشــر ب ــأن ــه ل ــم ُي ـع ــد مــرغــوبــا
ّ
فيه كرئيس مـكــلــف ،لكن دي ــاب بقي
ّ
على موقفه املتشدد بعدم التنازل».
َ
َ
وليس صدفة في ظل هذه األجواء أن
يستقبل عون ّ النائب فؤاد مخزومي،
ِ
ً
وهو اسم ُمرشح ألن يكون بديال من
ديــاب ،في بعبدا ،األمــر الــذي ّ
فسرته
مـ ـص ــادر ف ــي ف ــري ــق  8آذار بــوصـفــه
«زكزكة لدياب».
وفـيـمــا ك ـ ّـرر رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
نـ ـبـ ـي ــه ب ـ ـ ـ ـ ّـري أم ـ ـ ــس أم ـ ـ ـ ــام وف ـ ـ ــد مــن
ن ـ ـقـ ــابـ ــة ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة أن «الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
امل ـك ـل ــف وض ـ ــع شـ ــروطـ ــا ل ـن ـف ـســه لــم
تـكــن مـطـلــوبــة مـنــه ،مــا صـ ّـعــب عليه
عـمـلـيــة الـتـشـكـيــل» ،مـعـلـنــا «تــأيـيــده
ولكن ليس من الضروري أن أشارك
ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة» ،ت ـن ـت ـظــر الـ ـب ــاد مــا

سـ ـيـ ـق ــول ــه الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ب ــاسـ ـي ــل الـ ـي ــوم
ف ــي مــؤت ـمــر ص ـح ــاف ــي .وب ـع ــد ب ــروز
تــوقـعــات بــأن ُيـعـ ِـلــن باسيل انتقاله
الـ ــى املـ ـع ــارض ــة ،ق ــال ــت مـ ـص ــادر فــي
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر إن «بــاسـيــل
س ـي ـكــون إي ـجــاب ـيــا ،وه ــو سـيــوضــح
م ـســار امل ـفــاوضــات بـشـكــل صــريــح»،
ـاص ــة أن «ال ـج ـم ـيــع ب ـ ـ َ
خـ ّ
ـات ُيـحـ ّـمـلــه
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة الـ ـتـ ـعـ ـطـ ـي ــل» .وأشـ ـ ـ ــارت
امل ـص ــادر إل ــى أن «ال ـج ـم ـيــع يـتــدخــل
فــي عملية التأليف؛ فالرئيس بري
ّ
يحدد ما يريد ،ورئيس تيار املردة
سليمان فرنجية يضع شــروطــا ثمّ
يـضـعــون التعطيل فــي ظـهــر التيار
الــوطـنــي الـحــر ورئـيـســه» ،علمًا بأن
«األخ ـي ــر ي ـق ـ ّّـدم ك ــل الـتـسـهـيــات من
دون أن يتدخل» .وكــان عضو تكتل
«لـبـنــان الـقــوي» الـنــائــب زي ــاد أســود
قــد قــال فــي حديث إلــى قناة «أو تي
ف ــي» أم ــس« :سـنـعـلــن غ ـدًا خــروجـنــا
من الحكومة ،أما الثقة فسنمنحها
تبعًا لبرنامج هذه الحكومة ،وما إن
ً
كــان كفيال بــإخــراج لبنان من دائــرة
الخطر وإخراج اللبنانيني من دائرة
الجوع».
وفــي زيــارة مفاجئة الــى عني التينة،
قــال رئيس الـحــزب االشـتــراكــي وليد
جنبالطَ ،
بعد لقائه الرئيس ّ
بري« ،ال
ُيمكن أن يبقى البلد في هذه الحالة
مــن االن ـه ـيــار ،وال ـح ــراك لــم ي ـقــدم أي
بديل أو كيفية للوصول الى الحكم،
والكيفية الوحيدة هــي االنتخابات
وفــق قــانــون لبنان دائ ــرة واح ــدة بال
قـيــد طــائـفــي مــع مـجـلــس ش ـيــوخ ،اال
أننا بقينا على نفس املوال أسقطوا
الطبقة الحاكمة وي ــزداد ال ـفــراغ بال
ح ـ ـ ــل» .واعـ ـتـ ـب ــر ج ـن ـب ــاط أن «ع ـمــل
حكومة تصريف األعمال هو بأهمية
ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،والح ـق ــا
ن ــرى كـيــف تشكل حـكــومــة جــديــدة»،
م ـت ـح ـ ّـدث ــا عـ ــن دور ل ـل ـن ــائ ــب جـمـيــل
السيد في تأليف الحكومة.
وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،يـنـتـظــر الـجـمـيــع
عـ ـ ـ ـ ــودة رئـ ـ ـي ـ ــس ح ـ ـكـ ــومـ ــة ت ـص ــري ــف
األع ـمــال سعد الـحــريــري الــى الـبــاد،
ّ
الحد
للقيام بما هو مطلوب منه في
ّ
األدن ــى ،فيما أك ــدت مـصــادر مطلعة
أن «تكليفه من جديد هو غير وارد،
كما أنــه لن يوافق عليه َ
بعد أن َ
ملس
ّ
التخلي السعودي  -األميركي عنه».
(األخبار)

نهاية االسبوع يكون
انقضى شهر أول على
تكليف الرئيس حسان دياب.
ثابتته الوحيدة منذ اليوم
االول وبالتأكيد الى ما بعد،
ال تختلف عن اي من اسالفه
منذ اتفاق الدوحة :ال اعتذار.
ال داعموه الذين اتعبهم وال
مناوئوه قادرون على حمله
عليه
نقوال ناصيف
جــزم الرئيس املكلف حسان ديــاب في
بيان  10كانون الثاني بأنه لن يعتذر،
وسيستمر فــي استكمال مهمته تبعًا
للمعايير التي وضعها ،قلب املعادلة
الـتــي شـهــدهــا تــألـيــف حـكــومــات العهد
الحالي.
ف ـ ــي  3اي ـ ـل ـ ــول  ،2017ذه ـ ـ ــب ال ــرئـ ـي ــس
املكلف آنــذاك سعد الحريري الى رئيس
ً
الجمهورية ميشال عون حامال مسودة
اول ـ ـ ــى ل ـح ـك ــوم ـت ــه ،ف ــرف ـض ـه ــا ال ــرئ ـي ــس
واتبعها ببيان حدد معاييره هو لتأليف
الـحـكــومــة ،عـلــى ان يـلـتــزم بـهــا الــرئـيــس
املكلف فــي مـســودتــه الـثــا ّنـيــة .لــم تبصر
ُ
حكومة  2017الـنــور وتــوقــع مراسيمها
اال بعدما استجابت لتلك املعايير .اآلن
يضع الرئيس املكلف الحالي معاييره
هـ ــو ،وي ـط ـلــب م ــن ال ـك ـتــل ال ـت ــي رشـحـتــه
لترؤس الحكومة املضي فيها.
مـ ـغ ــزى م ــا عـ ـن ــاه ديـ ـ ــاب ف ــي بـ ـي ــان 10
كانون الثاني ،انــه يوجه في آن واحد
رســال ـتــن مـتــازمـتــن :اول ــى ال ــى تيار
املستقبل يقطع له بأنه لن يسقط في
الـ ـش ــارع اي ــا ت ـكــن م ـبــال ـغــات ال ـحــريــري
وتياره في تحريضه عليه ،وثانية الى
شركائه في مفاوضات التأليف يؤكد
اصراره على ما اتفق عليه واياهم قبل
التكليف (حكومة تكنوقراط خالصة
من  18وزيرًا ليس فيها احد من وزراء
حـكــومــة تـصــريــف االعـ ـم ــال) ،واسـتـمــر
ال ــى ان وق ــع اغ ـت ـيــال ال ـقــائــد االي ــران ــي
قاسم سليماني في  3كانون الثاني.
غ ــداة االغ ـت ـيــال ،ط ــرأ مــوقــف اول اعــاد
ترتيب معايير ديــاب للتأليف ،عندما

اكد رئيس البرملان نبيه ّ
بري ان االولوية
اض ـح ــت لـحـكــومــة تـكـنــوسـيــاسـيــة في
ضوء تسارع احداث ُ املنطقة .ثم طالب
بحكومة ّ
لم الشمل ،ف ِّسرت للفور على
ان ـه ــا ح ـكــومــة س ـيــاس ـيــة ع ـلــى ص ــورة
الـحـكــومــات الـثــاثـيـنـيــة املـتـتــالـيــة .من
ثــم اقـتــرح رئـيــس الجمهورية حكومة
سياسية آخ ـذًا فــي االعـتـبــار تداعيات
االغتيال ،واملــواقــف الـحــادة التي ادلى
ب ـهــا االمـ ــن ال ـع ــام ل ـح ــزب ال ـل ــه الـسـيــد
حـســن نـصــر الـلــه فــي  5كــانــون الثاني
ع ـلــى ط ــري ــق امل ــواج ـه ــة .بــال ـتــزامــن مع
ذل ــكّ ،
تمسك الرئيس املكلف بحكومة
تـكـنــوقــراط خــالـصــة .بــذلــك ب ــدت عربة
التأليف يجرها ثالث احصنة كل منها
يدير ظهره لــآخــر .فــي هــذه الغضون
ك ــان ح ــزب ال ـلــه ف ــي واد آخـ ــر ،يحسب
حسابات االنفجار االقليمي الجديد،
ف ـلــم ي ـن ـخــرط ف ــي ال ـس ـج ــال ال ــدائ ــر من
ح ـ ــول ال ـح ـك ــوم ــة ،س ـ ــوى ان ال جــديــد
طـ ــرأ ع ـلــى مــوق ـفــه م ــن تــأي ـيــد حـكــومــة
تكنوقراط تبعًا ملا كان اتفق عليه في
االصل مع دياب.
لـ ـي ــس بـ ـي ــان ال ــرئـ ـي ــس املـ ـكـ ـل ــف س ــوى
ّ
بتشبثه
مـحــاولـتــه اسـتـعــادة امل ـب ــادرة
ب ـم ـعــاي ـيــر ال ـت ـك ـل ـيــف امل ــوض ــوع ــة مـنــذ
اليوم االول .ما لبث ان تأكد من عودة
رئيس الجمهورية الــى خيار حكومة
التكنوقراط .ما رمى اليه ايضًا:
 - 1لــن ي ــرأس حـكــومــة تكنوسياسية
وال حكومة سياسية .اال انه لن يخلي
م ـك ــان ــه ل ـح ـك ــوم ــة س ـي ــاس ـي ــة ي ــرأس ـه ــا
في سبيل ذلك ،اكد ان تحريك
سياسيّ .
السني ال يرهبه وال ّ
يهول عليه
الشارع
كي يتنحى ،كما ان احدًا ليس في وارد
إح ــداث سابقة الرغــامــه على االعـتــذار
ما دام ال آلية دستورية لالعتذار ،وال
ســاب ـقــة ملـجـلــس الـ ـن ــواب ف ــي اس ـت ــرداد
التكليف الذي ناطه به .ذلك ما توخته
ت ـم ــام ــا ع ـب ــارت ــه ان رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة
لـيـســت مـكـســر ع ـصــا .ع ـب ــارة مـتـعــارف
على استخدامها لدى كل رئيس مكلف
تــربـكــه بـعــض مــراحــل الـتــألـيــف ،مــع ان
الرجل لم يصر بعد رئيسًا للحكومة،
وهـ ـ ــو ال يـ ـع ــدو ك ــون ــه رئ ـي ـس ــا مـكـلـفــا
فحسب .اضف ان التأليف الحالي ،اكثر
مــن اي مــن اســافــه منذ عــام  ،2008لم
ُي َحط بسجاالت دستورية حيال نطاق
ّ
صالحية التأليف املوزعة عليه وعلى
رئيس الجمهورية.
 - 2ألن ــه مـتـمـســك ب ـم ـســودتــه لـتــألـيــف

علم
و خبر
وادي المرتين األثري مطمر للنفايات

إخالءات السبيل بـ«شيكات مصرفية»

أثـ ـ ــار م ـش ـهــد رم ـ ــي ال ـن ـف ــاي ــات ف ــي وادي
الم ــارت ــن األثـ ـ ــري س ـخــط أه ــال ــي ال ـقــريــة
املـطـلــة عليه واملـهـتـمــن بحماية البيئة.
ي ـت ـحــدث ال ـب ـعــض ع ــن وق ــوع ـه ــم ضحية
«الدعاية البلدية» ،وتسويق رئيس بلدية
بيت مــري روي أبــو شديد ملسألة تحول
البلدة الــى بلدة صفر نفايات ،وتلزيمه
ع ـق ــاري ــن ف ــي ال ـ ـ ــوادي إلح ـ ــدى ال ـشــركــات
ّ
يتبي
بحجة إقامتها معمل فرز ،قبل أن
أن الفرز هو مجرد خدعة وطريقة لجني
املــزيــد مــن األم ـ ــوال ،فــي حــن أن املتعهد
يـعـمــد الـ ــى رمـ ــي ال ـن ـف ــاي ــات ف ــي الـ ـ ــوادي،
وهناك من يتحدث عن نفايات تأتي من
خارج البلدة لترمى في هذه البقعة حيث
يتم إلقاء التراب فوقها وطمرها.

م ــن جـ ـ ـ ّـراء ام ـت ـن ــاع املـ ـص ــارف ع ــن صــرف
سيولة نقدية للمودعني ،ومن ّ
جراء عدم
تمكن املوقوفني من توفير مبلغ الكفاالت
وال ـغ ــرام ــات إذا كــانــت م ـح ــددة بـعـشــرات
م ــاي ــن الـ ـلـ ـي ــرات ،اس ـت ـع ــاض ــت امل ـحــاكــم
بـقـبــول شـيـكــات مصرفية تـحــرر لصالح
ق ـل ــم امل ـح ـك ـمــة ف ــي قـ ـب ــول ب ـ ــدل ال ـك ـف ــاالت
بعدما كان ُيطلب دفعها نقدًا في السابق.
ّ
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،علمت «األخ ـب ــار» أن
املحكمة باتت تقبل إي ــداع مبلغ الكفالة
على هيئة شيك مصرفي ُيـحــرر لصالح
الخزينة العامة .وإن كانت هــذه الكفالة
إلخـ ـ ــاء س ـب ـيــل م ــوق ــوف ب ـم ــوج ــب شـيــك
مــن دون رصـيــدُ ،ي ـحـ ّـرر الشيك املصرفي
لصالح النيابة العامة.

ح ـكــومــة ت ـك ـن ــوق ــراط ،ي ـت ـص ـ ّـرف دي ــاب
كما لو انه امام خيارين ال ثالث لهما:
اول ،موافقة رئيس الجمهورية عليها
وتــوقـيــع مــراسـيـمـهــا وال ــذه ــاب مــن ثم
الى مجلس النواب الذي ال يحتاج فيه
س ــوى ال ــى اكـثــريــة نسبية لنيل الثقة
م ــا ان يـكـتـمــل ن ـصــاب ال ـن ـص ــف 1+في
ـان ،إح ـج ــام الــرئ ـيــس عن
الـجـلـســة ،وث ـ ـ ٍ
التوقيع بالتزامن مع اصرار دياب على
احتفاظه بالتكليف ما يضع الخالف

يشعر دياب بأن
دستورية الحكومة
في المؤسسات
تحتاج الى الشرعية
الشعبية من الشارع

(هيثم الموسوي)

ال ــرئ ــاس ــي ف ــي م ـه ــب ازمـ ـ ــة دس ـت ــوري ــة
ليست جــديــدة .اال انـهــا هــذه امل ــرة ،في
ظ ــل ال ـت ــده ــور االق ـت ـص ــادي وال ـن ـقــدي،
ً
تمسي اكثر هوال.
 - 3ف ــي ح ـســابــات الــرئ ـيــس املـكـلــف ان
االسـ ـتـ ــرضـ ــاء ال ـف ـع ـل ــي الـ ـ ــذي تـتـطـلـبــه
ح ـكــوم ـتــه ه ــو الـ ـش ــارع ،ول ـي ــس الـكـتــل
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة الـ ـت ــي س ـم ـت ــه وسـتـمـنـحــه
الثقة .واقــع االمــر ان الرجل يشعر بأن
دس ـت ــوري ــة ال ـح ـكــومــة ف ــي املــؤس ـســات
تـحـتــاج ال ــى الـشــرعـيــة الـشـعـبـيــة الـتــي
ي ـف ــوض ـه ــا ال ـي ـه ــا ال ـ ـش ـ ــارع ،آخـ ـ ـ ـذًا فــي

الـ ـحـ ـسـ ـب ــان  -وإن ف ـ ــي ظ ـ ــل ح ـك ــوم ــة
ت ـك ـن ــوق ــراط ك ـخ ـيــار وح ـي ــد ل ــدي ــه  -ان
املـ ــرح ـ ـلـ ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة تـ ـحـ ـت ــم م ـع ــال ـج ــات
اقتصادية ونقدية ،مقدار استعدادها
مل ــواج ـه ــة امل ـف ــاج ــآت االق ـل ـي ـم ـيــة .بــذلــك
ّ
«ضب الشارع» ،ال املضي في
يقتضي
عكس السير.
 - 4باستثناء حكومة الرئيس نجيب
ميقاتي عــام  ،2011لم يجد اي رئيس
مـكـلــف مـنــذ ات ـفــاق ال ــدوح ــة ع ــام 2008
اخـصــامــا لــه خ ــارج دائ ــرة الـشــراكــة في
التأليف ،ما احال الخالفات في ما بني
ال ـش ــرك ــاء هـ ــؤالء ع ـلــى ت ـقــاســم املـقــاعــد
والـ ـحـ ـق ــائ ــب .تـ ـب ــدو ح ـك ــوم ــة مـيـقــاتــي
االك ـ ـثـ ــر ت ـش ــاب ـه ــا مـ ــع ال ـح ـك ــوم ــة ال ـتــي
يؤلفها دياب في معظم املشكالت التي
بنفسها على
واجهتها االولــى وتلقي
ّ
تأليف الثانية :سبعة نواب سنة فقط
ّ
سموا ميقاتي ،وهو العدد نفسه الذي
ّ
سمى دياب .نال ميقاتي  68صوتًا عند
تكليفه ،فيما حظي ديــاب بــ 69صوتًا.
ش ـ ــأن امل ـي ـث ــاق ـي ــة الـ ـت ــي اث ـ ـيـ ــرت ح ـيــال
ميقاتي وذريعة افتقارها الى
حكومة
ّ
الـغـطــاء الـســنــي بـسـبــب مـقــاطـعــة تيار
املستقبل لها اال انها استمرت سنتني،
ال ي ــأب ــه دي ـ ـ ــاب ألي ضـ ـج ــة م ـي ـثــاق ـيــة
مـفـتـعـلــة ب ـ ــإزاء حـكــومـتــه وإن ف ــي ظل
فقد مذذاك
مقاطعة تيار املستقبل الذي ّ
الكثير من فاعلية تمثيله السني .تبعًا
لذلك ،يقلل الرئيس املكلف  -وهو يعي
ان ــه س ـيــرأس كميقاتي حـكــومــة الـلــون
الواحد  -من اهمية هذا الهاجس ،اذ لن
يحول دون حصوله على ثقة البرملان.
 - 5لـيــس خــافـيــا عـلــى الــرئـيــس املكلف
ان املهمة املنوطة بحكومته ووزرائ ــه
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــوقـ ــراط ،الـ ـعـ ـم ــل تـ ـح ــت رق ــاب ــة
غــالـبـيــة نـيــابـيــة لـيــس جـ ــزءًا مـنـهــا وال
ح ـل ـي ـفــا لـ ـه ــا ،وال ك ـت ـلــة ن ـي ــاب ـي ــة لــديــه
فـ ــي ص ـف ــوف ـه ــا او ح ـل ـي ـفــة حـ ـت ــى ،فــي
وس ـع ـه ــا اس ـق ــاط ــه وح ـك ــوم ـت ــه ف ــي اي
وق ــت .اض ــف ال ـعــامــل ال ـجــوهــري ال ــذي
غ ــالـ ـب ــا م ـ ــا رافـ ـ ـ ــق حـ ـك ــوم ــات م ـ ــا بـعــد
اتفاق الدوحة ،وهو ان استراتيجيات
االستقرار والخيارات الصعبة املحلية
وال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ي ـص ـن ـع ـه ــا م ـج ـلــس
الــوزراء ،بل املرجعيات الكبرى املقيمة
خـ ــارج ال ـح ـكــومــة :ق ـصــر ب ـع ـبــدا وعــن
التينة وحــارة حــريــك ...وهــذه املــرة تلة
الـخـيــاط ،ال بيت الــوســط ال ــذي ال يــزال
يـمـضــي اجـ ــازة اع ـيــاد ربـمــا فــاتــه انها
انتهت قبل اسبوعني.
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لبنان

لبنان
قضية اليوم

مقالة

تأجيل بدء التنقيب إلى شباط وال استخراج قبل  5سنوات

شركات صينية وروسية وبريطانية تبدي اهــتمامها بالغاز اللبناني
الصيانة ،قبل أن تنتقل إلى لبنان.
ُ
امل ــوع ــد ال ـجــديــد ال ــذي ل ــم تـعـلــن عنه
بـسـتــانــي ،ألن ــه لـيــس مـضـمــونــا ،هو
التاسع مــن شـبــاط املقبل .األكـيــد ّأن
أيامًا بالناقص أو بالزائد لن تؤثر
على انطالق مرحلة االستكشاف.
خمس سنوات؟
ّ
بــال ـن ـت ـي ـجــة ،فـ ــإن وصـ ـ ــول ال ـح ــف ــارة
ب ـعــد ن ـحــو ش ـهــر قـ ــادر ع ـلــى إع ـطــاء
إشـ ـ ـ ـ ــارة إيـ ـج ــابـ ـي ــة وس ـ ـ ــط ك ـ ــل ه ــذا
االن ـه ـي ــار .ل ـكــن ،ف ــي امل ـقــابــل ،ي ـتــردد
ســؤال بــن عــدد مــن السياسيني عن
سـبــب ال ـحــاجــة إل ــى خـمــس سـنــوات
ب ـع ــد االسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف ل ـل ـب ــدء ب ــإن ـت ــاج
الـ ـ ـغ ـ ــاز ب ـك ـمـ ـي ــات ت ـ ـجـ ــاريـ ــة .ي ــذه ــب
الـبـعــض إل ــى اع ـت ـبــار ذل ــك مـقـصــودًا
مــن قبل الـشــركــات الـغــربـيــة ،تعزيزًا
لوضع إسرائيل على خارطة الغاز
ف ــي املـنـطـقــة .ل ـكــن ،بـحـســب مـصــادر
ّ
مــط ـل ـعــة ،ال م ـكــان لـنـظــريــة امل ــؤام ــرة
ه ـن ــا .تـكـفــي اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن الـبـئــر
ُ ّ
االس ـت ـك ـشــاف ـيــة ال ــواح ــدة ت ـك ــل ــف مــا
يــزيــد عـلــى  60مـلـيــون دوالر (يمكن
أن تحفر أكـثــر مــن بـئــر) ،وبالتالي،
فـ ــإن أول ــوي ــة ش ــرك ــات ال ـت ـن ـق ـيــب فــي
أي م ـكــان ف ــي ال ـعــالــم ه ــي اس ـت ــرداد
االستثمار في أسرع وقت ممكن.
أم ـ ــا بـ ـش ــأن فـ ـت ــرة ال ـخ ـم ــس س ـن ــوات
ّ
املقدرة ،فهي فترة تشمل التحضيرات
التي يقوم بها التحالف (مناقصات
وع ـقــود تتعلق بـتـطــويــر الـبـئــر ومـ ّـد
األنابيب في حال ّ
تبي وجود كميات
تجارية ،ثم بدء األعمال التنفيذية).
ك ــذل ــك ،ف ــإن تـلــك ال ـف ـتــرة تــأخــذ بعني
االع ـت ـب ــار ع ــدم وجـ ــود بـنـيــة تحتية
أو تـجـهـيــزات الس ـت ـخــراج ال ـغ ــاز في
لـ ـبـ ـن ــان .ي ـك ـف ــي أن كـ ــل ال ـح ـك ــوم ــات
فشلت فــي تـمــديــد الـخــط الساحلي،
ال ــذي ُيـفـتــرض أن يــربــط بــن معامل
الكهرباء .كذلك ،بخالف النفط ،فإن
ا ّسـتـخــراج ال ـغــاز ال يـتـ ّـم إال بكميات
وقـعــت عقود بيعها مسبقًا .ولذلك،
ي ـج ــب أن تـ ـح ــدد ح ــاج ــة ل ـب ـن ــان مــن
الـ ـ ـغ ـ ــاز ،قـ ـب ــل ال ـ ـبـ ــدء ب ــاس ـت ـخ ــراج ــه.
أضـ ــف إلـ ــى ذل ـ ــك ،فـ ــإن الـتـحـضـيــرات
التقنية ال تقتصر على ّ
مد األنابيب،
ب ــل تـتـضـمــن ت ـحــديــد ال ـس ـي ـنــاريــوات

تأجيل بدء مرحلة االستكشاف في
البلوك رقم  4حتى  9شباط ،وتأجيل
دورة التراخيص الثانية حتى نهاية
األول تقني ويتعلق
نيسان .التأجيل ّ
بعدم إتمام الحفارة عملها في
مصر ،والتأجيل الثاني مرتبط بإشارات
إيجابية عن مشاركة أكبر عدد ممكن
من الشركات في المناقصة .وبين
هذا وذاك أسئلة عن سبب الحاجة إلى
خمس سنوات قبل البدء باستخراج الغاز
إيلي الفرزلي
ال ـخ ـب ــر األول الـ ـ ــذي أع ـل ـن ـتــه وزيـ ــرة
الطاقة ندى بستاني يتعلق بتأجيل
دورة الـتــراخـيــص الـثــانـيــة للتنقيب
عــن الـغــاز مــن  31كــانــون الثاني إلى
 30نـيـســان امل ـق ـبــلَ .ع ـ َـرض ــا ،و«مـنـعــا
ألي الـ ـتـ ـب ــاس» ،ك ـم ــا ق ــال ــت ،أعـلـنــت
أيضًا تأجيل عملية االستكشاف في
البلوك رقم  .4لم تحدد موعدًا جديدًا،
ك ـمــا ل ــم ت ـشــأ ال ـت ـطــرق إل ــى الـتــأخـيــر
الـحــاصــل .اكـتـفــت ب ــاإلش ــارة إل ــى أنــه
«ما زلنا في انتظار وصول الباخرة
 Tungsten Explorerالتابعة لشركة
 Vantage Drillingامللتزمة بالتوجه
إلى لبنان بعد االنتهاء من عملها في
الـخــارج» .لكن تجدر اإلشــارة إلى أن
االستكشاف كان مقررًا في منتصف
كانون األول وتم تأجيله حينها إلى
منتصف كانون الثاني ،بسبب تأخر
بــاخــرة الحفر فــي مصر حيث تعمل
حاليًا قبل انتقالها إلــى لبنان .لكن
ب ـح ـســب امل ـع ـل ــوم ــات الـ ـج ــدي ــدة ،فــإن
الباخرة لم تنه عملها في مصر بعد،
واجهت تأخيرًا تقنيًا نتج عن
وهي
ّ
دخول الحفارة في طبقة طرية أعاقت
عملها ّ
وأجلت إنجازه ،مع احتمال أن
تجري اختبارًا جديدًا تليه أيــام من

(هيثم الموسوي)

تقرير

األفـ ـض ــل ل ـت ـطــويــر ال ـح ـق ــول ،وكــذلــك
اخ ـت ـيــار ال ـطــري ـقــة األف ـض ــل ملـعــالـجــة
الغاز وتنظيفه .هل تتم على الشاطئ
أم في عرض البحر؟ كل ذلك يحتاج
إلــى تكاليف رأسمالية باهظة وإلى
ما ال يقل عن أربع سنوات.
هذا ال يعني أن الفترة املطلوبة لبدء
االستخراج ثابتة .حقل زهر املصري
ُ
طـ ّـور في مدة قياسية قلت عن ثالث
سـ ـن ــوات .ه ــو اس ـت ـث ـنــاء م ـب ـنــي على
ع ــوام ــل ك ـث ـي ــرة ،أول ـه ــا وج ـ ــود بنية
ت ـح ـت ـيــة م ـص ــري ــة جـ ــاهـ ــزة ،اق ـتــرنــت
بـحــاجــة ال ـس ــوق امل ـص ــري إل ــى الـغــاز
بكميات ضخمة ،وبالتالي تسهيلها

ُ
بستاني :باخرة
االستكشاف ملتزمة
بالتوجه إلى لبنان
دورة التراخيص
الثانية إلى  30نيسان:
تعزيز للمنافسة

كل األعمال املرتبطة ببدء التنفيذ.
ّ
يذكر مصدر معني بأن املدة املتوقعة
ســابـقــا كــانــت سـبــع س ـن ــوات ،لكنها
ان ـخ ـف ـضــت بـفـضــل ت ـطــويــر تـقـنـيــات
االستخراج ،مشيرًا إلى أنه «إذا قمنا
بكل ما هو مطلوب بالسرعة الالزمة
يمكن الـحــديــث عــن بــدء االسـتـخــراج
خ ــال أرب ــع س ـنــوات ،واألم ــر يتطلب
بالدرجة األول ــى تسريع اإلج ــراءات،
ويرتكز على افتراض أن إنتاج دورة
الـ ـت ــراخـ ـي ــص س ـ ُـي ـخ ـص ــص ل ـل ـســوق
املـحـلـيــة ،فـلــو ك ــان اإلن ـتــاج سـ ُـيـصـ ّـدر
لكانت عملية بناء املنشآت تحتاج
ربما إلى عشر سنوات».

تأخير إيجابي؟
إذا كــان تأخير مرحلة االستكشاف
ف ــي ال ـب ـل ــوك رقـ ــم  4ألي ـ ــام ل ــن ي ــؤدي
إلـ ـ ــى م ـش ـك ـل ــة ف ـع ـل ـي ــة ،فـ ـ ــإن تــأج ـيــل
دورة التراخيص الثانية واملتعلقة
بـ ــال ـ ـب ـ ـلـ ــوكـ ــات  1و 2و 5و 8و،10
س ـ ـ ـيـ ـ ــؤدي إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـعـ ــزيـ ــز املـ ـن ــافـ ـس ــة،
وبــال ـتــالــي إم ـكــان ـيــة ال ـح ـصــول على
ع ـ ــروض أفـ ـض ــل .ب ـح ـســب بـسـتــانــي،
فـقــد ّ
أج ـل ــت ه ــذه ال ـ ــدورة «ن ـظ ـرًا إلــى
تـلـقــي وزارة ال ـطــاقــة وامل ـي ــاه وهيئة
إدارة قـ ـط ــاع الـ ـبـ ـت ــرول ط ـل ـب ــات مــن
شركات بترول عاملية لتأجيل املوعد
النهائي لتقديم طلبات االشتراك في
دورة الـتــراخـيــص الـثــانـيــة ،إلفـســاح
املـ ـج ــال ل ـه ــذه ال ـش ــرك ــات السـتـكـمــال
ت ـح ـض ـي ــرات ـه ــا اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة وال ـت ـق ـن ـيــة
املنصوص عليها في دفتر الشروط».
وف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ت ـب ـ ّـن أن شــركــات
صينية أبدت اهتمامها بالدخول في
دورة التراخيص تلك ،لكنها طلبت
التأجيل لفترة وجيزة ريثما تشتري
نـتــائــج امل ـســوحــات الـثــاثـيــة األبـعــاد
ُ
وت ـ ـعـ ـ ّـد عــرض ـي ـهــا امل ــال ــي وال ـت ـق ـنــي.
ك ــذل ــك ،فـ ــإن ش ــرك ــة «تـ ــوتـ ــال» طلبت
بــدورهــا التأجيل لتتمكن مــن إعــداد
مـلـفـهــا .كـمــا ت ـبــدي ش ــرك ــات روسـيــة
اهـتـمــامـهــا بــالــدخــول فــي املـنــاقـصــة،
أض ـ ـ ـ ــف إل ـ ـ ـ ــى شـ ــرك ـ ـتـ ــي «ب ــريـ ـتـ ـي ــش
بتروليوم» و«شيل».
في النتيجةّ ،
تبي لهيئة إدارة قطاع
البترول ولــوزارة الطاقة أن التأجيل
س ـي ـكــون ملـصـلـحــة ت ـعــزيــز املـنــافـســة
ومشاركة أكبر عــدد من التحالفات،
خ ــاف ــا لـ ـل ــدورة األولـ ـ ــى ال ـت ــي ش ــارك
ف ـي ـهــا ت ـحــالــف واح ـ ــد وهـ ــو تـحــالــف
توتال (الفرنسية)  -إيني (اإليطالية)
ُ
 نوفاتيك (الروسية) .وفيما لم تبدشركات أميركية اهتمامًا بالتنقيب
البحر اللبناني ،فإن
عــن النفط فــي
ّ
مـ ـص ــدرًا ت ـق ـن ـيــا ُيـ ــوضـ ــح أن الـسـبــب
لـيــس سـيــاسـيــا ،بــل ل ـكــون الـشــركــات
األمـيــركـيــة ال تملك الـخـبــرة الكافية
ل ـل ـت ـن ـق ـيــب ف ــي األعـ ـ ـم ـ ــاق ،ع ـل ـمــا ب ــأن
ال ـش ــرك ــات ال ـك ـبــرى املـتـخـ ّـصـصــة في
ه ـ ــذا املـ ـج ــال ف ــي ال ـع ــال ــم ال ي ـت ـعــدى
عددها  12شركة.

طرابلس :المعرض مأوى
للمطرودين من منازلهم
عبد الكافي الصمد
عندما شرع املهندس البرازيلي الشهير أوسكار نيماير ()2012 - 1907
في تشييد مبنى «معرض طرابلس الدولي الدائم» عام (ُ 1964س ّمي الحقًا
معرض رشيد كــرامــي الــدولــي عــام  1987بعد اغتيال األخـيــر) ،فــي عهد
الرئيس الــراحــل فــؤاد شهاب وبطلب منه ،فــوق قطعة مــن األرض تقارب
مساحتها مليون متر مربع تقع بني بساتني الليمون ،ملضاهاة ومنافسة
مـعــارض حديثة كــان بــدأ تشييدها حينذاك فــي الـعــراق وســوريــا وتركيا
وغيرها ،لم يكن يخطر ببال نيماير وقتها أن هذه التحفة املعمارية التي
توقف العمل بها عــام  1975بسبب ان ــدالع الـحــرب األهـلـيــة ،ومــن غير أن
تستكمل منشآتها حتى اليوم ،ستتحول إلى مكان يؤوي عائالت مهجرة
نزحت إليه من أحياء طرابلس الفقيرة ،لإلقامة فيها بشكل مؤقت .كان
ّ
ُ
ُيتوقع أن يسهم املعرض في خلق حركة اقتصادية في طرابلس ،تبعد عن
بعض أبنائها شبح الفقر .لكنه ّ
تحول إلى مركز إيواء عائالت لم تستطع أن
تدفع بدالت إيجار مساكنها الشهرية.
فبعد عصر يوم األحد املاضي ،وبشكل مفاجئ ،دخل نحو  35امرأة وطفل
إلــى بــاحــة امل ـعــرض ،مستغلني يــوم العطلة (األح ــد) بحيث لــم يعترضهم
حــراس أو موظفو املعرضّ .
وسهلت دخولهم جمعية تطلق على نفسها
«عطايا لبنان»ّ ،قدمت لهم خيمًا لإلقامة فيها .العائالت التي ظهرت عليها
عالمات الفقر والتعب واإلرهاق ،عمدت الجمعية إلى وضع فرش لها داخل
الخيم للمبيت فيها ،وأشعلت مواقد النيران أمامها للتدفئة .وأعلن أفرادها
أنهم لن يغادروا الخيم ولن يتركوا املعرض حتى تؤمن الدولة مساكن لهم.
هــذه الخطوة سلطت الضوء على أزمــة سكنية مستجدة تتمثل في عدم
ق ــدرة مــواطـنــن عـلــى دف ــع ب ــدالت إي ـجــار بيوتهم الـشـهــريــة ،بـعــدمــا فـقــدوا
أعمالهم أو تراجعت مداخيلهم ،إضافة إلــى طلب مالكي هــذه البيوت من
املستأجرين دفع هذه البدالت بالدوالر األميركي وليس بالليرة اللبنانية ،ما
أجبر عشرات العائالت على ترك منازلها واإلقامة في منازل أخرى ،مثلما
ً
حدث مثال في منطقة البداوي قبل نحو شهر ،قبل أن تصل األمور إلى ما
وصلت إليه في املعرض.
دخــول العائالت بهذا الشكل إلــى حــرم املعرض كــان موضع تناقض في
مقاربته من قبل الطرابلسيني ،معنيني ومواطنني ،إذ فيما بدأت بلدية املدينة
بشخص رئيسها رياض يمق البحث عن مكان بديل لهذه العائالت ،كان
البعض يدعوهم إلى املبيت في فندق «كواليتي ـ إن» املجاور ،ألنه أفضل لهم
من املبيت بالعراء في هذا الطقس البارد والعاصف.
وفيما تساءل البعض عن أسباب غياب الهيئة العليا لإلغاثة عن املشهد،
وهي التي يفترض بها أن تقوم بهذا الدور أكثر من غيرها ،وأن املسؤولية
في هذا األمر تترتب عليها وليس على أي جهة أخرى ،قالت أوساط بلدية
طرابلس إنها تسعى لتأمني مسكن مؤقت لهذه العائالت في مبنى قديم
يـقــع بـجــوار مقهى فهيم فــي ســاحــة الـ ّتــل وســط املــديـنــة .واق ـتــرح البعض
أن يكون مبنى الغندور املهجور واملطل على ساحة عبد الحميد كرامي
(ساحة النور) مكانًا مالئمًا لهذه العائالت ،بعد تجهيزه بالضروريات،
أو في املساجد والكنائس ،بينما دعا آخرون إلى إعادة هذه العائالت إلى
منازلهم بعد تأمني بدالت إيجارهم الشهرية.

تقرير

الحاج حسن :استرداد الخلوي تلقائي
(مروان
طحطح)
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أوض ـ ـ ــح رئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة االت ـ ـصـ ــاالت
ال ـن ـيــاب ـيــة ح ـس ــن الـ ـح ــاج ح ـس ــن أن
َ
العقود مع شركتي الخلوي انتهت
ف ـ ــي  31ك ـ ــان ـ ــون األول  ،2019مــن
دون أن ت ـمــدد الـحـكــومــة ال ـع ـقــود ال
ب ـقــرار ع ــادي وال ب ـقــرار اسـتـثـنــائــي،
وبــالـتــالــي ال عملية تـمــديــد للعقود
واالسـ ـت ــرداد تـلـقــائــي وال يـحـتــاج ال
إل ــى ق ــرار ع ــادي وال اسـتـثـنــائــي من
الحكومة.
وقــال الحاج حسن ل ـ «األخـبــار» إنه،
ب ـمــوجــب ال ـع ـق ــودُ ،ي ـف ـتــرض أن يتم
ّ
ال ـت ـســلــم والـتـسـلـيــم خ ــال  60يــومــا
مــن تــاريــخ ان ـت ـهــاء ال ـع ـقــد ،وه ــذا ما
أوصت به اللجنة .كما أشار إلى أن
ع ــددًا م ــن أع ـض ــاء الـلـجـنــة وال ـن ــواب
ات ـص ــل ب ــه ل ـل ـتــأك ـيــد ع ـلــى اسـ ـت ــرداد
الـقـطــاع .وملناقشة ملف االسـتــرداد،

المنتفضون «يقتحمون» أسوار مصرف لبنان
دعا الحاج حسن إلى جلسة للجنة
ُ
تـعـقــد يــوم االثـنــن املـقـبــل ،بحضور
وزير االتصاالت محمد شقير.
وكان شقير قد أصدر بيانًا اتهم فيه
لجنة االتصاالت بأنها أعطت مهلة
َ
 60يــومــا السـ ـت ــرداد إدارة شــركــتــي
الخلوي «تبدأ من تاريخ الحصول
ع ـلــى امل ــواف ـق ــة االس ـت ـث ـنــائ ـيــة» .كـمــا
أشــار إلــى أنــه التزم بهذه التوصية
وي ـع ـمــل ف ــي إطـ ــار الـ ـح ــدود الــزمـنــي
املسموح به.
وق ــال شقير إن ــه «بـتــاريــخ  2كــانــون
الـ ـث ــان ــي  ،2020أرس ـ ـ ــل كـ ـت ــاب ــا إل ــى
األم ـ ــان ـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــرئ ــاس ــة مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء تـ ـ ـض ـ ـ ّـم ـ ــن طـ ـ ـل ـ ــب وزارة
االت ـص ــاالت ،فــي ظــل غـيــاب حكومة،
ون ـظ ـرًا إل ــى ضـ ــرورة تـسـيـيــر املــرفــق
ال ـ ـعـ ــام واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار خ ــدم ــة ال ـه ــات ــف

ال ـ ـخ ـ ـلـ ــوي ،املـ ــواف ـ ـقـ ــة االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة
بالسرعة القصوى على عدم تمديد
ه ــذي ــن ال ـع ـقــديــن وإدارة الـشــركـتــن
بـطــريـقــة م ـبــاشــرة ،مــا يـعـنــي إعـطــاء
املـ ــواف ـ ـقـ ــة عـ ـل ــى اس ـ ـ ـتـ ـ ــرداد ال ـق ـط ــاع
واس ـت ــام ــه م ــن ق ـبــل الـ ـ ـ ــوزارة كــونــه
أمرًا يخرج عن صالحيات الوزير ملا
يحمل في طياته من تداعيات يعود
أمــرّ الـبـ ّـت فيها للسلطة السياسية
ممثلة بمجلس الوزراء».
واع ـت ـبــر ال ـب ـيــان أن «تـغـيـيــر طــريـقــة
إدارة قطاع الخلوي يأتي من ضمن
ص ــاحـ ـي ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وف ــي
وض ـع ـي ــة ح ـك ــوم ــة ت ـص ــري ــف أع ـم ــال
يـتـطـلــب األمـ ــر إم ــا م ــواف ـق ــة مجلس
الـ ـ ــوزراء أو ال ـح ـصــول عـلــى مــوافـقــة
استثنائية».
(األخبار)

ي ــوم ــا ب ـع ــد آخ ـ ـ ــر ،يـ ـع ــود الـ ــزخـ ــم إل ــى
الـتـحــركــات الشعبية فــي ال ـشــارع .أداء
الـسـلـطــة ،بسياسييها ومصرفييها،
يستفز مشاعر اللبنانيني الذين يرون
أن أحـّدًا ال يبالي باألزمة االقتصادية
الـ ـت ــي ت ـ ـ ـ ــزداد حـ ـ ــدة ي ــوم ــا بـ ـع ــد آخـ ــر.
الغضب الشعبي يتغذى بــاإلجــراءات
املصرفية ،وبتصريحات حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة األسبوع الفائت،
ال ـتــي شـ ـ ّـرع فـيـهــا ل ـل ـم ـصــارف إذالل ـهــا
ل ـل ـنــاس .ي ــوم أمـ ــس ،ش ـهــدت طــرابـلــس
التحركات املعتادة فيها .إقفال طرق،
واعتصام أمــام «املالية» ...لكن بيروت
ش ـهــدت ع ــودة الـتـحــركــات إل ــى محيط
مصرف لبنان ،حيث اقتحم منتفضون
السياج املحيط باألشغال القائمة عند
مدخل املصرف ،قبالة وزارة الداخلية،
ـرددي ـ ــن ه ـت ــاف ــات م ـ ـنـ ـ ّـددة بــال ـحــاكــم
مــ ّ

وسياساته .وقــد استمر التحرك أمام
امل ـصــرف لــوقــت طــويــل نسبيًا .وسبق
ذلــك إقـفــال محتجني لطريق «الرينغ»
وسط العاصمة ،قبل أن ُيعاد فتحه من
قبل القوى األمنية .وأعلنت مجموعات
في الحراك بــدء «أسبوع الغضب» من
الـ ـي ــوم ،داع ـي ــة ال ــى امل ـش ــارك ــة الكثيفة
بــوجــه مــن أوص ـلــوا ال ــدوالر الــى 2500
ليرة.
ف ــي صـ ـي ــدا ،ومـ ــن دون س ــاب ــق إن ـ ــذار،
تـصــاعــد الـتــوتــر فــي تـقــاطــع إيـلـيــا بني
املتظاهرين والـجـيــش اللبناني .ففي
نظمها ناشطون
ختام مسيرة سلمية ّ
في التنظيم الشعبي الناصري انطلقت
م ــن ح ــي الـقـيــاعــة بــات ـجــاه إي ـل ـيــا ،وقــع
سوء فهم بني أحد املتظاهرين وعنصر
ف ــي ال ـج ـي ــش .وب ـش ـك ــل الفـ ــت وم ـبــالــغ
ف ـي ــه ،ب ـ ــادر ال ـج ـن ــدي ب ـض ــرب ال ـش ــاب،

م ــا أثـ ـ ــار غ ـض ــب امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ،وس ــاد
حــال مــن الـهــرج وامل ــرج وتــدافــع ّ
تسبب
ف ــي ح ـ ــاالت إغـ ـم ــاء ب ــن امل ـت ـظــاهــريــن.
ت ــوس ـع ــت رقـ ـع ــة ال ـغ ـض ــب ال ـ ــى خ ــارج
إي ـل ـيــا .ت ـن ــادى ال ـنــاش ـطــون م ــن صـيــدا
ملـ ــؤازرة رفــاقـهــم الــذيــن نـصـبــوا الخيم
ف ــي ال ـط ــري ــق وق ـط ـع ــوا ح ــرك ــة الـسـيــر
ف ــي االت ـج ــاه ــات ك ــاف ــة .حـيـنـهــا ،ح ــاول
ال ـج ـيــش م ـنــع امل ـت ـظــاهــريــن م ــن إق ـفــال
الطريق ،ووقع تضارب أدى الى وقوع
عدد من الجرحى بني املتظاهرين بعد
استخدام الجيش الـهــراوات لضربهم.
حتى منتصف الليل ،كانت محاوالت
فتح الطريق قد فشلت ،وسط تصاعد
ل ـح ــال ال ـتــوتــر وال ـغ ـضــب ف ــي املــدي ـنــة.
ودع ــا نــاشـطــو ال ـح ــراك فــي صـيــدا الــى
يوم غضب اليوم وإقفال عام.
(األخبار)

(مروان طحطح)
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ّ
اللبنانيون يواجهون «القتل العمد»

الشح في ُ
ّ
وصل إلى بطاريات
الطبية
ستلزمات
الم
ُ
ّ
والصمامات وفالتر غسيل الكلى ،فيما
ُالقلب
أقفلت أقسام عالجات السرطان في عدد من

ُ
ُ
المستشفيات التي تنازع بدورها .أما األدوية،
وبالرغم من «تطمينات» نقابة الصيادلة
ومستوردي األدوية بشأن «سالمة» القطاع،

ُ
ّ
فإن المعطيات تنبئ بأن تفاقم الوضع الحالي لن يجعله
بمنأى عن األزمة .ما يواجهه اللبنانيون جميعًا ،اليوم ،هو
محاولة موصوفة لـ«القتل العمد»

ُ
نقص في بطاريات القلب وفالتر غسيل الكلى وانقطاع أدوية سرطان
مـ ــن م ـ ــؤش ـ ــرات الـ ـت ــده ــور املـ ـتـ ـس ــارع،
أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ،إع ـ ـ ـ ـ ــان جـ ـمـ ـعـ ـي ــة املـ ـق ــاص ــد
الـخـيــريــة اإلســا ّم ـيــة فــي ب ـي ــروت ،في
ب ـي ــان أم ـ ــس ،ت ــوق ــف ال ـع ـمــل ف ــي قسم
ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ فـ ــي م ـس ـت ـش ـفــى امل ـق ــاص ــد
«بــاس ـت ـث ـنــاء الـ ـح ــاالت ال ـحــرجــة الـتــي
تـسـتـ ُـدعــي مـعــالـجــة ســريـعــة واإلقــامــة
فـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ــى مل ـت ــاب ـع ــة ُ ال ـ ـعـ ــاج».
والسبب «ارتـفــاع أسعار املستلزمات
الطبية التي يصعب الحصول عليها
إال ب ـك ـم ـيــات نـ ـ ــادرة وت ـس ــدي ــد معظم
ثمنها نـقـدًا ،عكس التسهيالت التي
ُ
ك ــان ــت ت ـم ـن ــح س ــاب ـق ــا ب ـس ـب ــب ال ـش ـ ّـح
ّ
املالي ( .»)...بذلك ،تنضم املقاصد إلى
مستشفيات أقـفـلــت بـعــض أقسامها
ُ
(وخـصــوصــا غسيل الــكـلــى ومعالجة
ـان) ن ـت ـي ـج ــة األزم ـ ـ ـ ــة امل ــال ـي ــة
ال ـ ـسـ ــرطـ ـ ُ
ستعرة منذ أشـهــر .فيما
امل
والنقدية
ُ
ج ـ ـ ّـدد ن ـق ـيــب امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـخــاصــة
سـلـيـمــان هـ ـ ــارون ،أمـ ــس ،ق ــرع جــرس
اإلنـ ــذار ب ــاإلع ــان « أن ـنــا وصّـلـنــا إلــى
ب األزمة قبل املوعد املتوقع».
صل 

هديل فرفور
ُ
«كــل املستشفيات ،من دون استثناء،
تستخدم حاليًا آخر ما في مخازنها
مــن أج ـهــزة ومـسـتـلــزمــات طـبـيــة .وأي
ُ
جـ ـه ــاز أو أداة ت ـس ـت ـخ ــدم ال ـ ـيـ ــوم ال
ض ـمــانــات بـتــأمــن بــديــل ع ـن ـهــا» .هــذا
ّ
مــا أكـ ــده ل ــ«األخ ـب ــار» صــاحــب إحــدى
ال ـش ــرك ــات ال ـعــام ـلــة ف ــي هـ ــذا امل ـج ــال،
خ ــاف ــا لـ ـك ــل مـ ـ ـح ـ ــاوالت «ال ـت ـط ـم ــن»
و«امـتـصــاص» الهلع الـتــي تنتهجها
ب ـع ــض الـ ـجـ ـه ــات ال ــرس ـم ـي ــة امل ـع ـنـ ّـيــة
بالقطاع الصحي في لبنان.
«تهويل» يمارسه أصحاب الشركات
امل ـس ـتــوردة ال ـتــي أعـلـنــت ســابـقــا أنها
اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوردت خ ـ ـ ـ ــال ش ـ ـهـ ــر ونـ ـص ــف
ُشـ ـه ــر نـ ـح ــو  %5فـ ـق ــط م ـ ــن ح ــاج ــات
املستشفيات؟ ربما .لكن كل املؤشرات
ُ
الحالية تـنــذر بتفاقم خطير يطاول
بشكل مباشر حياة اللبنانيني الذين
يواجهون اليوم محاولة لقتلهم عمدًا.
فمن أصل سبعة أنواع من البطاريات
التي يستخدمها مرضى القلب ،ثمة
ن ــوع ــان بــاتــا م ـفـقــوديــن م ــن األسـ ــواق
كليًا وفــق ّ
تجمع شــركــات ُمستوردي
ّ
املعدات واألجهزة الطبية ،إضافة إلى
ّ
شـ ّـح فــي قـيــاسـ ُـات «صــمــامــات القلب»
وف ــي الـفــاتــر املـسـتـخــدمــة فــي غسيل
ُ
التجمع عن
الــكـلــى .سـبــق ذلــك إع ــان ُ
نقص حــاد فــي الخيطان املستخدمة
ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـ ُج ــراح ـي ــة وان ـق ـطــاع
نوعني من الغاز املستخدم للتخدير،
وإق ــدام ُمستشفيات على االستخدام
ّ
ّ
مخصصة لالستعمال
املتكرر ألدوات
ملــرة واح ــدة مــع مــا لذلك مــن تداعيات
خطيرة على املرضى!

ّ
ّ
المختبرات الطبية مهددة بالتوقف
راجانا حمية
ال نـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة ل ـ ـ ـ ــأزم ـ ـ ـ ــات فـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
االسـتـشـفــائــي .كلما تــدحــرجــت األزم ــة
امل ــالـ ـي ــة وال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة ،ك ـ ـبـ ــرت امل ـش ــاك ــل
ف ـ ــي املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات ،الـ ـخ ــاص ــة م ـن ـهــا
وال ـح ـك ــوم ـي ــة .وف ـ ــي ك ــل ي ـ ــوم ث ـم ــة مــا
ّ ُ
يأت بعد.
يستجد ،لينذر بأن األسوأ لم ِ
أول «غ ـي ــث» األزمـ ــة االق ـت ـصــاديــة ّكــان
باتباع املستشفيات سياسة التقشف
امل ــال ــي ال ـت ــي ب ـ ــدأت ب ـخ ـفــض دوام ـ ــات
العاملني ورواتبهم تاليًاّ .
توسعت تلك
السياسة ،لتدخل معها املستشفيات
نفق «تقنني» في الخدمات ،عبر دمج
األقـ ـس ــام الـطـبـيــة ق ـبــل إق ـف ــال بعضها
وال ـتــوقــف عــن تـقــديــم ال ـخــدمــات فيها.
قـ ـب ــل ف ـ ـتـ ــرة وج ـ ـ ـيـ ـ ــزة ،دخ ـ ـلـ ــت األزم ـ ـ ــة
ـدد مــن
فـ ــي امل ـ ـح ـ ـظـ ــور ،مـ ــع تـ ــوقـ ــف عـ ـ ـ ـ ٍ
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ع ــن ت ـق ــدي ــم ال ـع ــاج ــات
الكيميائية ملرضى السرطان ،وخفض
ُ
جـلـســات غـســل الــكـلــى ،بسبب عجزها
عــن دف ــع مستحقات شــركــات األدوي ــة.
ولحقت ذلك معضلة تأمني املستلزمات
الطبية واألجـهــزة ،بسبب تراكم ديون
مستورديها في ذمة املستشفيات التي
لــم تتمكن مــن تـســديــدهــا .وب ـلــغ األمــر

سعر الصرف الرسمي على أن يؤمن
مستوردو األدوية النسبة املتبقية من
السوداء.
الدوالرات من السوق
ُ
وم ــن ب ــن األدوي ـ ـ ــة ال ـت ــي ف ـق ــدت دواء
 puri-netholالــذي لجأ بعض املرضى
حــالـيــا إل ــى تــأمـيـنــه مــن خ ــارج لبنان
عبر «مبادرات فردية».
طبيب أمــراض الــدم والـتـ ّ
ـورم الخبيث
يوسف جنبالط أوضح أن هذا الدواء
ُيستخدم لعالج اللوكيميا اللمفوية

المستشفيات
تستخدم آخر ما في
مخازنها من أجهزة
ومستلزمات طبية وال
ضمانات بتأمين بدائل

عالجات السرطان في خطر

(هيثم الموسوي)

األزمـ ـ ــة ان ـس ـح ـبــت أي ـض ــا ع ـلــى أدويـ ــة
األم ــراض املستعصية ،وفــي مقدمها
أدوي ــة السرطان التي يشكو عــدد من
املــرضــى مــن انقطاعها ،منذ أسابيع.
معلومات «األخ ـبــار» تؤكد أن بعض
األدوي ــة لــم يعد مــوجــودًا فــي الـســوق،
عـلــى رغ ــم تـطـمـيـنــات وزارة الـصـحــة،
وتـطـمـيـنــات نـقـيــب الـصـيــادلــة غـســان
األمــن ،في اتصال مع «األخبار» ،بأن
ال أزمـ ــة دواء بـسـبــب تـطـبـيــق تعميم
مصرف لبنان القاضي بتأمني %85
من االعتمادات بــالــدوالر على أساس

ّ
حد تهديد مستوردي تلك املستلزمات
ـدد مــن املستشفيات باالمتناع عن
لـعـ ٍ
تسليمها الكثير مــن املــواد الطبية ما
لم تبادر إلــى الــدفــع .وقــد وصــل هؤالء
أي ـضــا إل ــى امل ـح ـظــور ،ف ــا ه ــم ق ــادرون
على ّ
سد حاجات املستوردين من املال،
ب ـس ـبــب عـ ــدم ت ـقــاض ـيـهــم أم ــوال ـه ــم من
الجهات الضامنة منذ ما يقرب العام،
وال املستوردون قــادرون على تسجيل
ف ــوات ـي ــر ج ــدي ــدة م ــن دون ت ـســديــد ما
سبق ،لتغطية «نفقات» تعميم مصرف
ل ـب ـن ــان ال ـ ـ ــذي يـ ـف ــرض ع ـل ـي ـهــم تــأمــن
 %50مــن قيمة امل ـس ـتــوردات بــالــدوالر
األميركي بسعر السوق.
دخـ ـل ــت األزم ـ ـ ـ ــة ،ال ـ ـيـ ــوم ،ن ـف ـقــا أخ ـط ــر.
فاملستشفيات لم تعد قادرة على شراء
ما تحتاج إليه من املستلزمات «ألننا
مجبرون على الدفع بالدوالر األميركي
وه ــو مــا يستحيل اآلن» ،يـقــول نقيب
أصـ ـح ــاب امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـخ ــاص ــة في
لبنان ،سليمان هارون .وهذا ما انعكس
ُ
نقصًا فادحًا في املــواد التي تستخدم
في غرف العمليات ،بداية ،من املشارط
إل ــى خـيــوط ال ـجــراحــة وغ ـيــرهــا .ومنذ
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،تـعــانــي مـخـتـبــرات
املـسـتـشـفـيــات نـقـصــا فــي بـعــض امل ــواد

الـحــادةُ ،
«ويعتبر عالجًا ُم ّ
تممًا بعد
ان ـت ـهــاء جـلـســات ال ـعــاج الـكـيـمـيــائــي.
بمعنى أن ــه ع ــاج تكميلي مــع أدوي ــة
أخـ ـ ــرىُ ،
وي ـس ـت ـخ ــدم ع ـلــى مـ ــدى سنة
أو سـنـتــن» .ويــؤكــد أن ال ـعــاج يبقى
ناقصًا إذا لم يتضمن هذا الدواء.
دواء  sprycellأي ـض ــا بـ ــات م ـف ـقــودًا،
«وه ـ ــو ُي ـس ـت ـخــدم ل ـع ــاج الـلــوكـيـمـيــا
ال ـن ـخ ــاع ـي ــة امل ــزمـ ـن ــة ُم ـ ـبـ ــاشـ ــرة بـعــد
ال ـت ـش ـخ ـيــص ،ولـ ـع ــاج ب ـع ــض أنـ ــواع

عدد كبير من المختبرات
ّ
توقف عن إجراء
الفحوصات التي تتطلب
ّ
مواد باهظة الثمن

املهمة ،ومنها «الكواشف» ()reactant
وهـ ـ ـ ــي الـ ـخـ ـلـ ـي ــط الـ ـكـ ـيـ ـمـ ـي ــائ ــي الـ ـ ــذي
ُيـسـتـخــدم فــي الـفـحــوص الـطـبـيــة .وقــد
وصل النقص في تلك املادة األساسية
إل ـ ـ ـ ــى ح ـ ــد «اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارة» مـ ـخـ ـتـ ـب ــرات
املـسـتـشـفـيــات ال ـك ــواش ــف ال ــازم ــة من
بـعـضـهــا ال ـب ـع ــض .وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ــار،
يشير ه ــارون إلــى أنــه «عــم نستقرض
من بعض ،يعني إذا مختبر مستشفى
ال يملك امل ــواد لفحص الكوليسترول
يستعير مــن مختبر مستشفى آخــر،
إلى أن تحل األزمة» .لكن ،على ما يبدو
أن الدرب طويل .هذا ما يقوله هارون.
ومــا يجعل هــذا األمــر صعبًا ،هــو عدم
ص ــرف الـجـهــات الـضــامـنــة مستحقات
امل ـسـتـشـفـيــات إذ ي ـع ــود بـعـضـهــا إلــى

اللوكيميا اللمفوية الـحــادة ،وكعالج
ردي ـ ـ ــف لـ ـلـ ـع ــاج ال ـك ـي ـم ـي ــائ ــي .يـلـفــت
جــود
جنبالط إلــى أنــه رغــم احتمال و ّ
بدائل ُلبعض األدويــة« ،إال أنه ُيفضل
ع ــادة امل ـضــي فــي األدويـ ــة الـتــي سبق
ً
أن بدأ بها املريض العالج ،فضال عن
أن هـنــاك أدوي ــة لـهــا األفـضـلـيــة لجهة
تداعياتها وآثارها الجانبية».

الوكالء في انتظار السيولة

نقيب ُمستوردي األدوية كريم جبارة
ّ
أكــد لــ«األخـبــار» أن ال أزمــة دواء بعد،
ّ
«لكننا لسنا في مأمن في ظــل غياب
السيولة حاليًا وعدم التزام املصارف
بتعميم مصرف لبنان» .وعزا انقطاع
الـ ـ ـ  puri-netholإلـ ــى ان ـت ـق ــال مـلـكـيــة
سابق لألزمة» ،أما
الشركة «وهو أمر ّ
املتوقع تأمينه خالل
الـ « sprycellفمن
ّ
ّ
أس ــاب ـي ــع» .وأك ـ ــد ت ــوف ــر األدويـ ـ ــة لــدى
ال ــوك ــاء« ،لـكــن الـتــأخـيــر فــي التسليم
تسديد
قـُـد يـكــون سببه الـتــأخـيــر فـ ُـي ّ
املـ ـسـ ـتـ ـحـ ـق ــات لـ ـلـ ـش ــرك ــات امل ـص ــن ـع ــة
بـسـبــب غ ـيــاب ال ـس ـيــولــة» .يـعـنــي ذلــك
أن عـجــز املــرضــى عــن الـحـصــول على
أدويتهم ال يعود إلــى انقطاعها لدى
وكـ ـ ــاء ا ُلـ ـ ـ ــدواء ب ـق ــدر م ــا ه ــو مــرتـبــط
بعجز املستشفيات والجهات التابعة
للقطاع العام (وزارة الصحة والجيش
ال ـل ـب ـن ــان ــي) ع ــن ش ــرائ ـه ــا وتــأم ـي ـن ـهــا
مــن الــوكــاء املـحـتــاجــن بــدورهــم إلــى
ا ُل ـس ـيــولــة ل ـت ـســديــدهــا إل ــى ال ـشــركــات
امل ـص ـ ّـدرة .وه ــذا مــا يــدحــض مــا سبق
أن ّ
صرحت به مصادر وزارة الصحة
بأن انقطاع الــدواء «طبيعي» وسببه
«ال ـ ُـعـ ـط ــل واإلجـ ـ ـ ـ ــازات وال ـت ــأخ ـي ــر فــي
التسليم»!

ثمانية عشر شهرًا.
م ــع ذلـ ــك ،ه ــي لـيـســت أزمـ ــة مـخـتـبــرات
م ـس ـت ـش ـف ـيــات ،فــامل ـخ ـت ـبــرات ال ـخــاصــة
أيـ ـض ــا تـ ــواجـ ــه أزمـ ـ ـ ــة مـ ـش ــابـ ـه ــة ،وإن
ّ
بـ ـ ــدرجـ ـ ــة أقـ ـ ـ ـ ـ ــل .ولـ ـ ـئ ـ ــن ك ـ ــان ـ ــت ن ـق ـي ـبــة
أصـحــاب املـخـتـبــرات ،الــدكـتــورة ميرنا
جـ ــرمـ ــانـ ــوس ،ت ـل ـف ــت إل ـ ــى أن ال ــوض ــع
ً
ال يـ ــزال م ـق ـبــوال بــالـنـسـبــة إل ــى بعض
امل ـ ـعـ ـ ّـدات «الـ ـت ــي ن ـس ـت ـخــدم ـهــا ومـنـهــا
محالة».
الكواشف ،إال أن األزمة آتية ال
ّ
وق ــد ب ــدأت ب ــوادره ــا مــن خ ــال تــوقــف
ّ
عدد
بعض الفحوص املتخصصة في ٍ
كبير مــن املـخـتـبــرات ،وه ــي الفحوص
ال ـتــي تـتـطـلــب مـ ـ ّ
ـواد مـعـيـنــة أسـعــارهــا
باهظة الثمن «مثل فحوص الهورمون
وفحوص الدي إن إي».
األزمــة آتية فــي القريب العاجل .تقول
ً
ج ــرم ــان ــوس .وهـ ــي ب ـ ــدأت أص ـ ــا عـبــر
م ـحــاولــة م ـس ـتــوردي امل ـع ــدات الطبية
ف ــرض مـبــالــغ إضــاف ـيــة ب ــال ــدوالر على
أصـحــاب املستشفيات «لتغطية فــارق
سعر الصرف» .وتشير جرمانوس إلى
مـحــاولــة أصـحــاب املـخـتـبــرات التفاهم
مع املستوردين على «تقسيم الخسارة
ب ـي ـن ـنــا وب ـي ـن ـه ــم ،وعـ ـل ــى أال ن ـت ـحـ ّـمــل
وحدنا هذا الثقل».
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تقرير

صرف جماعي في «لو مول»
ومستشفى «الجامعة األميركية»
إيلده الغصين
علمت «األخبار» أن اجتماعات إدارية تجرى في مستشفى الجامعة األميركية في بيروت
للبحث في إمكان صرف عدد من العاملني فيه بسبب تفاقم األزمــة االقتصادية وعدم
تقاضي املستشفيات مستحقاتها لدى الدولة اللبنانية .وفي املعلومات أن العدد الذي
يجري البحث فيه يناهز الـ  ،100فيما أشارت املصادر الى أن شركة «فامكو» الخاصة
ّ
خفضت عدد ّ
عمالها أيضًا بحجة وجود فائض.
التي تتولى أعمال الصيانة في الجامعة
بيروت جورج الجردي نفى في
رئيس نقابة عمال ومستخدمي الجامعة األميركية في ّ
صــال مــع «األخـبــار» علمه بــاألمــر ،وأكــد أن «النقابة لــم ّتتبلغ بــأي قــرار بشأن صرف
اتـ ّ
ّ
ونتمسك باالتفاقات
موظفني ،وكمجلس نقابة لن نوافق على صرف أي موظف ثابت،
املبرمة مع اإلدارة وعقد العمل الجماعي الذي ُيلزم في حاالت الصرف موافقة الطرفني».
ّ
القانونية ويكون في حــاالت اإلفــاس ،ولن نوافق على أي
وأضــاف أن «للصرف أصوله
ّ
ّ
عملية من هذا النوع» .وأشار الى أن عقد العمل الجماعي بني رئاسة الجامعة والنقابة ُيجدد
ّ
كل عامني ،وتم توقيع نسخته األخيرة عام  ،2016وتدور حاليًا مفاوضات لتجديده ،لكنه
قانونًا «يبقى ســاري املفعول ّ إلى حني إبــرام العقد الجديد» .ووفــق الجردي فإن اإلدارة
ّ
شكلت لجنة ّ
مالية ّ
ضمت ممثلني ّعن النقابة هدفها «درس الوضع املالي في هذا الظرف
األجور املحدودة».
االقتصادي الصعب ملساعدة ّاملوظفني من ذوي ّ
التمسك بعدم صرف املوظفني الثابتني وحاملي بطاقات النقابة،
غير أن كالم الجردي عن
قد ال يحول دون تجديد عقود من يعملون بعقود عمل ّ
محددة .إذ ّ
يرجح أن تنتهي عقود
هؤالء من دون تجديدها .علمًا أن األمر هذا ال يخالف قانون العمل.
الى ذلك ،قال موظفون في مجمع «لو مول» (ّ - )LeMall
سن الفيل (مبنى فندق الحبتور)،
ّ
إنهم تبلغوا قبل ثالثة أيــام بأن ّ
إضافية.
املجمع يتجه إلى إقفال من دون أي تفاصيل
ُ
علمًا أن هؤالء يتقاضون منذ ثالثة أشهر بني نصف راتب أو راتب حسمت منه العالوات
ّ
والساعات اإلضــافـ ّـيــةّ .
املجمع تديره وتشغله منذ عــام  2009شركة « »Acresملديرها
ّ
وضبية تباعًا) ،بعد أن استأجرته
التنفيذي جورج كمال (استحدثت بعده فرعي صيدا
ّ
املستثمرة.
من «أوتيل الحبتور» ،وهي تقوم بتأجير محاله للشركات والعالمات التجارية
ِ
و« »Acresشركة منبثقة عن الشركة األم مجموعة « ،»Azadeaبشراكة بني كمال وآل
ضاهر أصحاب املجموعة .مجموعة « »Azadeaمن بني الشركات املستأجرة في ّ
املجمع،
ّ
ّ
موظفوها باقتراب اإلقـفـ ِـالّ .
لكن السؤال
ولها العديد مــن املـحــال فيه ،وقــد تبلغ أيضًا
ّ
املطروح هو حول ّ
املستأجرة مع موظفيها ،وما إذا كانت ستعيد
كيفية تعاطي الشركات
ِ
توزيعهم على فروع أخرى أو صرفهم .في اتصال مع «األخبار» ،قال كمال إن «ثمة أخبارًا
ّ
ّ
ّ
خذ إلى حينه أي قرار ،لدينا
كثيرة يتم تناقلها والبلد يعيش على الشائعاتّ ،لكننا لم نت ّ
الشركات املستأجرة
قــرار ندرسه كشركة تدير املــول» .ومــاذا عن موظفيكم وموظفي
ّ
عنها؟ أجاب« :ال نملك ّهذا العدد من املوظفني كشركة
لديكم واألعداد التي يجري الحديث ّ
إدارة ،الشركات املستأجرة تهتم بموظفيها بشكل مستقل عن قرارنا مهما يكن».
البلبلة التي أثارها خبر اإلقفال ُربطت بإقفال محالت تابعة ملجموعة « »Azadeaفي سوق
ّ
الكسليك وعــدد من ّ
التجارية ،وبتراجع عمل «لو مــول» في السنوات األخيرة
املجمعات
ّ
بعد افتتاح ّ
مجمعات أكبر منه حجمًا في محيط منطقة سن الفيل ،والحديث عن درس
ّ
ّ
ّ
خطة سابقة للخروج من «لو مول»  -سن الفيل بسبب تراجعه ،وقد سرع فيها الوضع
ّ
املتردي .الوضع مرتبط أيضًا بأن ّ
املجمعات الثالث إما مستأجرة أو ُبنيت
االقتصادي
ً
ّ
ّ
ّ
على أراض مستأجرة (كما الحال في مجمع ضبية مثال) ،ولعدم قــدرة املشغلني على
ّ
ّ
إضافية».
«تحمل خسارات
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بورتريه
كالم بدر خالل الجمعية
العمومية كان مفاجئًا
للصقال الذي اختار
اإلعالم للرد (عدنان
الحاج علي)

من المالعب إلى المكاتب،
انتقلت الحساسية بين
النجمة واألنصار لتشتعل
في اإلعالم أكثر من أي
وقت مضى .اتهامات
ٍ
متبادلة ّ بين الطرفين وال
بوادر لحل الخالفات في
المدى المنظور ،إذ إن
حتى وجودهما في دائرة
مرجعية سياسية واحدة لم
تخفف من النار المشتعلة،
والتي تشير المعطيات إلى
أنها لن تنطفئ ،ال بل إن
أحداثًا مرتقبة تنذر بتأجيج
الصراع أكثر

النجمة واألنصار :ال سالم بعد الـيوم
األنصار يشارك في الدوري والنجمة لم يتخذ قراره
أشار رئيس نادي األنصار نبيل بدر في حديثه إلى «األخبار» ،بأن
ناديه راسل االتحاد اللبناني لكرة القدم يوم أمس إلبالغه بموافقته على
املشاركة في الدوري بصيغته الجديدة املرتقبة.
لكن الكتاب األنصاري لم يخرج عن مراسالت النادي السابقة ،والتي
أشار فيها إما إلى طروحات أو مالحظات ،حيث أبدى تحفظه على
ّ
يضر
استبعاد األجانب من البطولة ،إذ أن هذا األمر بحسب األنصار
باملستوى العام ،وخصوصًا أن الالعب
األجنبي يرفع من قيمة اللعبة ومن الصورة
الفنية للمباريات .ويختصر بدر« :نحن
سام وهو الحفاظ على مجتمع
لدينا هدف ٍ
كرة القدم وعلى سمعة لبنان في آسيا،
وما االستغناء عن العنصر االجنبي إال
ّ
مشكلة تضر بالفرق اللبنانية وحظوظها
في الخارج ،وهي التي سعت غالبًا لتعزيز
بأسماء أجنبية بارزة لتحقيق
صفوفها
ٍ
النتائج اإليجابية خارجيًا».
وفي
وقت ّتم تداول في كالم مفاده بأن
ٍ
النجمة ذاهب نحو عدم املشاركة في الدوري
نظام للهبوط إلى
اعتراضًا على عدم إقرار
ٍ
الدرجة الثانية ،قال صقال« :نحن ندرس كل
الخيارات ضمن املهلة التي أعطاها االتحاد
ناد تثير
لألندية وال شيء مستبعد .بصراحة مسألة عدم إسقاط أي ٍ
ّ
مستحبة .هناك  6أندية
قلقنا ألنها تفتح الباب على سيناريوهات غير
ستتنافس على دخول املربع الذهبي ،وأريد أن تكون األجواء صحية وال
تشوبها شائبة ،إذ أن آخر ما ينقصنا هو وضع عالمة استفهام على
ظرف صعب تحتاج فيه اللعبة إلى
بعض املباريات ،وخصوصًا أننا في
ٍ
شكل ممكن».
تضافر الجهود إلحيائها بأفضل
ٍ

شربل ّ
كريم
ل ــم ت ـك ــن ي ــوم ــا الـ ـع ــاق ــة ّ
ودي ـ ـ ــة بــن
ّ
ال ـن ـج ـم ــة واألن ـ ـ ـصـ ـ ــار ،أقـ ــلـ ــه إذا مــا
تحدثنا ّ
عما تشهده املباريات على
ّ
ارض امللعب من ندية بني الالعبني،
ّ
او بالتأكيد في ما ّ
الحدة
خص تلك
امل ـ ــوج ـ ــودة بـ ــن ج ـم ـه ــوري ـه ـم ــا فــي
املدرجات والشارع الكروي.
مـ ـن ــذ فـ ـ ـت ـ ــرة ،أخـ ـ ـ ــذت الـ ـع ــاق ــة غ ـيــر
الـعــاديــة منعطفًا جــديــدًا ،فخرجت
مـ ـ ــن املـ ـ ــاعـ ـ ــب ب ـ ــاتـ ـ ـج ـ ــاه امل ـ ـكـ ــاتـ ــب،
وتحديدًا فــي مــا خـ ّـص العالقة بني
ال ــرئـ ـيـ ـس ــن اس ـ ـعـ ــد ص ـ ـقـ ــال ون ـب ـي ــل
ب ـ ـ ــدر ال ـ ـلـ ــذيـ ــن ي ـص ـف ـه ـم ــا ال ـب ـع ــض
بـ ــال ـ ـصـ ــدي ـ ـقـ ــن ،والـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــض اآلخـ ـ ــر
بالغريمني.
األك ـ ـيـ ــد أن ـ ــه ع ـن ــدم ــا ي ــرت ـب ــط األمـ ــر
بـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـنـ ـجـ ـم ــة واالنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار،
ًّ
ف ـ ــإن كـ ـ ــا م ــن ال ــرجـ ـل ــن يـ ـخ ــرج عــن
ك ـ ــل ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات ال ـ ـتـ ــي ال ت ـل ـت ـقــي
م ــع مـصـلـحــة ن ــادي ــه .ه ــو أم ــر أك ــده
الــرجــان فــي مـحـطــات مـهـمــة ضمن
مـ ـ ـش ـ ــوار ن ــاديـ ـيـ ـهـ ـم ــا ،حـ ـي ــث ك ــان ــا
ح ــاض ــري ــن ل ـح ـمــاي ـت ـه ـمــا م ــن خ ــال
الـتــركـيــز عـلــى رفـعــه دون األخ ــذ في
الحسبان مصلحة اي طرف آخر.
ه ــو ام ــر م ـن ـط ـقــي ،ل ـكــن م ــا ال يـبــدو
مـنـطـقـيــا بـنـظــر الـكـثـيــريــن ان تصل
ال ـعــاقــة ب ــن ال ـن ــادي ــن الـتـقـلـيــديــن
ـق اعــامــي من
فــي لـبـنــان ال ــى تــراشـ ٍ
ـت قــد يعتبر
الـعـيــار الثقيل ،فــي وقـ ٍ
فيه بعض املتابعني أن مــا يحصل
حاليًا هو ربما تحتاج إليه ساحة
كــرة الـقــدم للتأكد بــأن هـنــاك مــن ال
ي ـ ــزال ع ـل ــى ق ـي ــد ال ـح ـي ــاة ال ـك ــروي ــة،

ف ـي ـع ـيــد ش ـي ـئ ــا مـ ــن ت ـل ــك ال ـح ـمــاســة
الـتــي تـفـتـقــدهــا الـلـعـبــة ،وشـيـئــا من
الـ ـح ــرارة ال ـتــي غــابــت ع ــن مــاعـبـهــا
منذ اشهر.
مشكلتان بارزتان كانتا وراء «نزالني
عنيفني» قبل انطالق املوسم الجديد،
وم ـ ــن ثـ ــم خ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي:
واحــدة يقول النجماويون ان رئيس
األنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار كـ ـ ـ ــان ال ـ ـس ـ ـبـ ــب وراء هـ ـ ـ ـ ـ ــا،
والثانية يقول االنصاريون ان رئيس
النجمة هو من أشعلها بتصريحات
ّ
تخطت الحدود بنظرهم.

اإلدارة األن ـصــاريــة امــامـنــا او علنًا،
لكن يكون لديها اجندة مغايرة تسير
ـت الح ـ ــق» .ويـضـيــف:
وف ـق ـهــا ف ــي وقـ ـ ٍ
«ال يمكن ان يلتزموا بــاتـفــاق ،وهو
مــا يشهد عليه الـجـمـيــع ايـضــا بعد
االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـخ ـم ــاس ــي ،ح ـي ــث طـلــب
األن ـصــار اعـتـمــاد الـهـبــوط وتصفير
النقاط فقط ،ولــم يناقش اال مسألة
االبـقــاء على العنصر االجنبي التي
توقف عندها حصرًا».
هذا الكالم يتناقض طبعًا مع الطرح

ال اتفاقات أو تحالفات
م ـ ــا ه ـ ــو م ـ ــؤك ـ ــد ،ف ـ ـ ــإن الـ ـعـ ــاقـ ــة غـيــر
طـبـيـعـيــة ب ــن ص ـق ــال وبـ ـ ــدر ،ف ــاألول
يصفها بأنها عادية وعالقة مبنية
عـلــى تـعــامــل وت ــواص ــل بــن رئيسني
ل ـنــاديــن ك ــروي ــن ،وه ــو أم ــر يــوافـقــه
الثاني لكنه ينفي ما ّ
تم تداوله غالبًا
بأنهما صديقان مـقـ ّـربــان ،مــا يعني
أن أي نظرية حول تحالف بينهما ال
ّ
تمت الى الحقيقة بصلة.
بطبيعة ال ـحــال ،أثـبـتــت األحـ ــداث أن
ال ات ـفــاقــات وال تـحــالـفــات وال هــدنــة
وج ـ ـ ــدت ط ــري ـق ـه ــا ال ـ ــى الـ ـع ــاق ــة بــن
الرئيسني العتيدين ،وهــو مــا يفتح
الباب على إعــادة فتح ملف الشرارة
ّ
األولى التي وترت العالقة قبل أشهر
والـتــي تتمثل برحيل قــائــد منتخب
ل ـب ـنــان ح ـســن م ـع ـتــوق ع ــن الـنـجـمــة،
ومن ثم انتقاله الى األنصار.
ويقول صقال لـ«األخبار»« :ما حصل
وقتذاك هو نسخة طبق األصل عن كل
االتفاقات التي نبرمها مع األنصار
او اذا صــح التعبير مــا تتحدث عنه

مشكالت َ
قطبي
بيروت تعطي مؤشرًا
بأن كرة القدم ال تزال
على قيد الحياة

ق ـصــة م ـع ـتــوق مـخـتـلـفــة ت ـمــامــا عـ ّـمــا
اشــاعــه نـظـيــره فــي الـنـجـمــة ،معتبرًا
ان ــه خـطــف الــاعــب مــن الـعـهــد ال من
غريمه الـبـيــروتــي «وذل ــك بعد مــرور
شهر
كامل على ابالغي ادارة النجمة
ٍ
ٍ
بــأنـنــي ل ــم ات ــوص ــل ال ــى ات ـف ــاق مـعــه،
لـكــن بـعــدمــا ق ــرر مـعـتــوق نفسه تــرك
ناديه السابق واالنتقال الــى العهد،
ومن ثم فتح يوسف محمد الباب من
جديد على التفاوض معنا ،قمنا بما
تمليه عليه مصلحتنا وبما يجيزه
الـقــانــون لـنــا وتـعــاقــدنــا مــع الع ــب لم
ً
يكن يريده النجمة أصال».
وإذ يـصــف ب ــدر مــا يحصل فــي هــذا
اإلط ـ ــار ب ــ«امل ـع ــارك الــوه ـم ـيــة» ،فــإنــه
يرفض الغوص في جــدال مع صقال
ان اكــون
عـلــى اعـتـبــار «عـنــدمــا اري ــد ّ
ف ــي م ــواجـ ـه ــة ،ف ـ ــإن م ــن امل ـف ــض ــل ان
ـص يـمـلــك امل ــؤه ــات
ت ـك ــون م ــع ش ـخ ـ ٍ
فناد مثل
الالزمة ليكون في موقعهٍ ،
رئيس بحجمه».
النجمة يحتاج الى ّ ٍ
يجسد كالمي فهي
ويضيف« :أما ما
الـتـصــاريــح وامل ــواق ــف الـغــريـبــة التي
تصدر عنه هنا وهناك».

دور المرجعية السياسية
الذي خرج به نبيل بدر في الجمعية
العمومية غير العادية لالتحاد ،اذ
بــرأيــه «تحدثنا بــوضــوح منذ اليوم
االول ل ـ ــأزم ـ ــة ،وراسـ ـلـ ـن ــا االتـ ـح ــاد
بنفس الـتـ ّ
ـوجــه ال ــذي دخـلـنــا بــه الــى
الجمعية الـعـمــومـيــة ،مــا يعني اننا
ـاد آخر
لــم نتفق مــع النجمة او اي ن ـ ٍ
بشكل جماعي».
طرح للسير به
على
ٍ
ٍ
كـمــا ي ـصـ ّـر رئ ـيــس األن ـص ــار عـلــى ان

كـ ــام بـ ــدر ي ـب ــدو ّ
ردًا واضـ ـح ــا عـلــى
تشكيك صـقــال بحظوظ «األخـضــر»
في مسابقة كــأس االتحاد اآلسيوي
خـ ــال م ـقــاب ـلــة ت ـل ـفــزيــون ـيــة أج ــراه ــا
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،وهـ ــو ي ـب ــدو انــه
ّ
تعمد عــدم الــرد انطالقًا من قناعات
شخصية ّ
معينة على حـ ّـد قــولــه ،او
ربما ألن هناك تقاسمًا ل ــأدوار في
األنـ ـص ــار ،حـيــث ك ــان ّ
رد أم ــن الـســر
عباس حسن قاسيًا ،وقــرأه البعض

بشكل غير مباشر
بأنه تناول ايضًا
ٍ
«عـ ــراب» وص ــول صـقــال ال ــى الـنــادي
«النبيذي» عندما قــال« :الـلــي قنعو
ل ـن ـب ـيــل ب ـ ــدر ان ـ ــو قـ ـ ــادر ي ــاخ ــد ك ــأس
االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي ،بــاخ ـت ـصــار هو
نفس الشخص اللي قنعك وبعدو عم
يكذب عليك بإنك عنجد انــت رئيس
نادي».
هـ ــذا ال ـت ـصــريــح ي ـف ــرز ب ــا ش ــك اســم
مـسـتـشــار الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـحــريــري
ل ـل ـشــؤون الــريــاضـيــة ورئ ـيــس قـطــاع
الــريــاضــة فــي تيار املستقبل الزميل
حسام زبيبو ،الذي ّ
مهد الطريق امام
وص ــول صـقــال ال ــى رئــاســة النجمة،
وال ــذي كما هــو حــال األن ـصــار يــدور
ً
في فلك «املستقبل» ،ما يطرح سؤاال
حـ ــول «الـ ـ ـ ــدور ال ـس ـي ــاس ــي» ف ــي ه ــذا
اإلط ـ ــار لـ ــرأب ال ـص ــدع ب ــن ال ـنــاديــن
املـفـتــرض بنظر الكثيرين ان يكونا
ـدق واح ـ ــد ف ــي ظ ــل تـمــوضــع
ف ــي خ ـن ـ ٍ
األندية األخــرى مع بعضها البعض
ف ــي «خ ـن ــادق ـه ــا امل ـنــاط ـق ـيــة» (أن ــدي ــة
الجنوب على سبيل املثال ال الحصر)
لتعزيز حظوظها في الحصول على
مطالبها.
ـات خ ـ ــاص ـ ــة
وب ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــب مـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ٍ
ل ــ«األخ ـب ــار» عـمــل زبـيـبــو عـلــى جمع
ص ـقــال وب ــدر أك ـثــر مــن خـمــس مــرات
لتخفيف ال ـتــوتــر بـيـنـهـمــا ،وق ــد بــدا
ال ــرج ــان مـتـفــاهـمــن ف ــي ن ـهــايــة كل
ُ
جـلـســة .لـكــن هــل نـقـلــت ه ــذه األج ــواء
الـ ــى ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــري ــري إلنـ ـه ــاء أي
خالف مستقبلي؟
ٍ
ي ـ ـشـ ــرح صـ ـ ـق ـ ــال« :انـ ـ ـ ــا ال أع ـ ـمـ ــل فــي
ّ
السياسة داخل نادي النجمة ،بل جل
ّ
ينصب على تعزيز مصلحة
عملي
الـ ـن ــادي ،وط ـب ـعــا ال أخ ـف ــي ان هـنــاك
مراعاة لتوجهات املرجعية» .العبارة
األخـ ـي ــرة تـلـتـقــي م ــع م ــا ي ـقــولــه بــدر
بهذا الخصوص ايضًا ،فيقول« :انا
مستقل ب ـقــراراتــي ول ــو ان ـنــي أراع ــي
ب ـع ــض األم ـ ـ ــور والـ ـتـ ـي ــار ال ـس ـيــاســي
املذكور ،لكن طبعًا ما لم يتعارض أي
أمــر مــع مصلحة األنـصــار التي ّ
تعد
بالنسبة لي قبل كل اعتبار» .ويتابع:
«امـ ــا ف ــي م ــا ي ـخـ ّـص ال ـت ـقــاء نــا تحت
سقف مرجعية واح ــدة ،فــأســأل هنا
وبكل محبة وتقدير :أين هو ّ
منسق
القطاع الرياضي في تيار املستقبل
الــذي استقدم رئيس النجمة؟ أليس
من املفترض ان يكون ضابطًا إليقاع
العمل ،وهل يقبل بكل ما يحصل أم
لديه انشغاالت اخرى؟».
وف ــي ظ ــل ك ــل ه ــذه األجـ ـ ــواء امل ـلـ ّـبــدة،
يـ ــدور هـمــس ف ــي امل ـجــالــس الـضـ ّـيـقــة
بأن األنصار بات يعتمد قاعدة ّ
للرد
مــن خ ــال تـحــويــل مـلـفــات نجماوية
ّ
مـعــقــدة ملـصـلـحـتــه ،مــا يـعـنــي ان ــه قد
ي ـخ ـطــف ن ـج ـمــا ج ــديـ ـدًا م ــن غــري ـمــه،
وه ـ ــو ك ـ ــام ال ي ـن ـف ـيــه ب ـ ــدر ب ــال ـق ــول:
«عـنــدمــا تــواصـلــوا مــع عــدنــان حيدر
ّ
لضمه لــم نهاجمهم او
فــي مـحــاولــةٍ
ُ
نعاتبهم ،ومــن ثــم ومــن خــال حسن
ادارت ـنــا ومصداقيتنا تعاقدنا معه
مجددًا ،لذا اقول ان اي العب محترف
ّ
ـق لضمه،
وم ـمــيــز سـيـسـعــى اي ف ــري ـ ٍ
ونـحــن لدينا الـحــق ايـضــا بالدخول
سباق من هذا النوع ال «نكاية»
في اي
ٍ
بالنجمة ،بل لتلبية حاجاتنا».
هـنــا يـطـفــو اس ــم نـ ــادر م ـطــر ال غـيــر،
وهو النجم الذي سعى النجمة بكل
ج ـه ــده ل ـت ـجــديــد ع ـق ــده ف ــي الـصـيــف
املـ ــاضـ ــي ،وم ـ ـجـ ــرد سـ ـ ــؤال األنـ ـص ــار
عــن وضـعــه واس ـت ـعــداده لـلــدفــاع عن
ً
القميص األخ ـضــر سيعني مـعــادلــة
واحـ ـ ـ ـ ــدة :ال سـ ـ ــام بـ ـع ــد ال ـ ـيـ ــوم بــن
النجمة واألنصار.

فيديريكو فالفيردي...
«صاروخ» مدريد الجديد
انتهت القمة المدريدية
التي جمعت أتليتيكو
بنظيره الريال ،بتتويج هذا
األخير في بطولة كأس
السوبر اإلسبانية بعد أن
احتكم الفريقان إلى ركالت
الجزاء ،إثر التعادل السلبي
الوقتين األصلي
في َ
واإلضافي .بطولة جديدة
حققها رجال المدرب
ّ
زين الدين زيدان على
حساب الـ«روخيبالنكوس»،
ستعطي دفعة كبيرة
لالعبي الـ«ميرينغي» في
استحقاقات الموسم
الحالي ،واألهم هي والدة
نجم جديد في سماء
العاصمة اإلسبانية
حسين فحص
تـحــديــات كبيرة تــواجــه ري ــال مدريد
هــذا املــوســم على مختلف األصـعــدة،
بـ ـ ـ ــدءًا م ـ ــن اإلدارة مـ ـ ـ ـ ــرورًا بـ ــاملـ ــدرب
والالعبني ،وذلك بعد سوق االنتقاالت
الضخم الــذي عرفه النادي مع عودة
امل ــدرب الفرنسي مــرة أخ ــرى .اإلدارة
ّ
تعول على العبيها الجدد ،ولكن ما
ّ
هــو الف ــت ك ــان األداء املـمــيــز ملتوسط
املـ ـي ــدان األوروغـ ــويـ ــانـ ــي فـيــديــريـكــو
فــال ـفــردي ،ال ــذي يـقــدم مــوسـمــا كبيرًا
ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة ،وق ــد زاد وه ـجــه إثــر
ارتكابه مخالفة في الدقائق األخيرة
أمـ ــام أتـلـيـتـيـكــو م ــدري ــد لـعـبــت دورًا
كـبـيـرًا فــي تحقيق الـلـقــب .بـعـيـدًا عن
«ال ـجــانــب األخ ــاق ــي» لـلـعــرقـلــة ،ومــا
تعكسه من خصال في سلوك الالعب،
يعد فالفيردي أحد أبرز العبي الريال
ّ
ه ــذا امل ــوس ــم ،وق ــد نـجــح بـفـعــل أدائ ــه
الــافــت بتثبيت قدميه فــي منظومة
زين الدين زيدان.

ولد فيديريكو سانتياغو فالفيردي
دي ـ ـب ـ ـي ـ ـتـ ــا ع ـ ـ ـ ــام  1998ف ـ ـ ــي م ــديـ ـن ــة
مونتيفيديو ب ــاألوروغ ــواي .التحق
عــام  2008بأكاديمية بـيـنــارول لكرة
ال ـقــدم حـيــث ط ـ ّـور موهبته الـكــرويــة،
ليتلقى بعدها دع ــوة لتمثيل ألــوان
منتخب األوروغ ــواي تحت  15عامًا.
كـ ــان ذلـ ــك ب ـع ــد ع ــام ــن م ــن ال ـت ـحــاقــه
باألكاديمية.
فـ ــي م ــوس ــم ّ ،2016/2015اتـ ـخ ــذت
مـسـيــرة فــالـفـيــردي منعطفًا جــدي ـدًا،
بـعــد أن الـتـحــق أس ـط ــورة ك ــرة الـقــدم
األوروغوانية دييغو فورالن بالفريق
األول لـ ـبـ ـيـ ـن ــارول ،ل ـي ـص ـبــح ب ـعــدهــا
أف ـض ــل العـ ــب ف ــي كـ ــأس ع ــال ــم 2010
ب ـم ـثــابــة األب ال ــروح ــي ل ـفــال ـف ـيــردي،
بعد أن ق ـ ّـدم لــه الكثير مــن النصائح
والتوجيهات.
ف ــي ذل ــك امل ــوس ــم ،ح ـصــل فــال ـف ـيــردي
على فرصة اللعب مع ملهمه فورالن،
بعد ترفيعه إلى الفريق األولّ ،
ليتوج
ب ـ ـي ـ ـنـ ــارول ح ـي ـن ـه ــا ب ـل ـق ــب ال ـ ـ ـ ــدوري
األوروغ ــوي ــان ــي .تــرك ف ــورالن الفريق
ٍّ
بـعــدهــا وذه ــب إل ــى ت ـحــد جــديــد .مع
تـ ـ ّـألـ ــق ف ــالـ ـفـ ـي ــردي الـ ــافـ ــت ،ان ـه ــال ــت
العروض من األندية األوروبـيــة على
ليتمكن ريــال مدريد
ابــن ال ــ 17عــامــا،
ّ
من الحصول على خدماته في نهاية
املطاف.
شارك فالفيردي مباشرة مع الفريق
تمكن من
الثاني لريال مــدريــد ،وقــد ّ
ح ـج ــز م ـك ــان أس ــاس ــي لـ ــه ،لـيـحـصــل
بـعــدهــا عـلــى اس ـتــدعــاء م ــن منتخب
أوروغ ـ ـ ــواي لـتـحــت الـ ـ ــ 20ع ــام ــا .بعد
مـ ـش ــاركـ ـت ــه ب ــرفـ ـق ــة املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ،أراد

تضاعفت أهمية
فالفيردي في خط
وسط الـ«ميرينغي»
وأصبح الالعب األهم
في تسيير «ريتم»
المباراة

المتعمد أهدى الريال اللقب (أ ف ب)
خطأ فالفيردي
ّ

فالفيردي إثبات إمكانياته للمشاركة
مع الفريق امللكي األول ،ولكن حينها
تـمــت إع ــارت ــه ل ـن ــادي ديـبــورتـيـفــو ال
قدم من خالله
كورونا ،النادي الذي ّ
الالعب أوراق اعتماده في األراضــي
اإلسبانية .في إحدى املباريات أمام
بــرش ـلــونــة خ ــال ف ـتــرة إع ــارت ــه ،قــدم
أداء استثنائيًا مــا جعل
فــالـفـيــردي ً
مــواطـنــه لــويــس ســواريــز يتبعه إلى
غــرفــة املــابــس بـعــد امل ـب ــاراة ليطلب
ق ـمـي ـصــه .م ــع ان ـت ـهــاء ف ـت ــرة إع ــارت ــه،
عــاد فــالـفـيــردي إلــى ري ــال مــدريــد في
الحقبة األســوأ للنادي امللكي أخيرًا.
ك ـ ــان ذل ـ ــك ف ــي م ــوس ــم 2019/2018
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ك ـ ـ ـ ــان امل ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي
جــولـيــان لوبيتيغي مــدربــا للفريق.
ش ــارك فــالـفـيــردي حينها فــي بعض
تمكن من إقناع املدرب
املباريات ،كما ّ
الـ ـ ــذي ج ـ ــاء ب ـع ــد لــوب ـي ـت ـي ـغــي ،وه ــو
سانتياغو س ــوالري ،ليثبت قدميه
بـشـكــل أســاســي مــع زي ـ ــدان ،تـحــديـدًا
هذا املوسم.
أداء
ـي
ـ
ن
ـا
ـ
ي
ـوا
ـ
غ
األورو
ـب
ـ
ع
ي ـقــدم ال ــا
ً
الفـ ـت ــا فـ ــي خـ ــط وسـ ـ ــط نـ ـ ــادي ريـ ــال
مـ ــدريـ ــد م ـن ــذ بـ ــدايـ ــة املـ ــوسـ ــم .قـيـمــة
فـنـيــة كـبـيــرة أظ ـهــرهــا ال ــاع ــب تحت
ق ـي ــادة زيـ ــدان جـعـلـتــه بـمـثــابــة الــرئــة
تقدم
الـجــديــدة للفريق األبـيــض .مــع ّ
لــوكــا مــودري ـتــش بــالـعـمــر وانـحـســار
أغلب وظــائــف كاسيميرو فــي الشق
الدفاعي ،تضاعفت أهمية فالفيردي
في خط وسط الـ«ميرينغي» وأصبح
ال ــاع ــب األهـ ـ ــم ف ــي ت ـس ـي ـيــر «ري ـت ــم»
املـبــاراة .في ظــل اعتماد خطة ال ــ-3-4
ّ
 ،3بــرزت أدوار فالفيردي في سحب
الفريق إلى األمام والوجود في مراكز
تسلم ال ـكــرة ،إضــافـ ًـة إلــى التحركات
مــن دون كــرة فــي العمق التي أعطت
فــريــق زي ـ ــدان كـثــافــة أك ـثــر ف ــي الـشــق
الهجومي.
ال يــزال فالفيردي في الــ 21من عمره.
بعد حــادثــة كــأس الـســوبــر ،انقسمت
اآلراء فــي األوس ــاط الكروية حــول ما
فـعـلــه الــاعــب بــن مــؤيـ ٍـد وم ـعــارض،
خـ ــاصـ ـ ًـة بـ ـع ــد ن ـي ـل ــه جـ ــائـ ــزة أف ـض ــل
العــب فــي املـبــاراة مــا اعتبره البعض
تـشـجـيـعــا لــاعـبــن عـلــى الـلـعــب غير
النظيف .مــا هــو أكـيــد ،أن فالفيردي
يـمـتـلــك مــوهـبــة اسـتـثـنــائـيــة سيكون
لها شأن كبير في املستقبل القريب.
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رياضة

رياضة

كأس ايطاليا

حول العالم

اختبار سهل لالتسيو ويوفنتوس لنسيان الخيبة
يـ ـسـ ـتـ ـه ــل ح ـ ــام ـ ــل ال ـ ـل ـ ـقـ ــب التـ ـسـ ـي ــو،
ّ
ويــوف ـن ـتــوس ح ــام ــل ال ــرق ــم الـقـيــاســي
ب ـعــدد األل ـق ــاب ،مـشــوارهـمــا فــي كــأس
إيطاليا لكرة القدم باستضافة األول
لـكـيــريـمــونـيـســي م ــن ال ــدرج ــة الـثــانـيــة
(ال ـ ـي ـ ــوم  19:00ب ـت ــوق ـي ــت ب ـ ـيـ ــروت)،
والـ ـث ــان ــي ألوديـ ـنـ ـي ــزي غ ـ ـدًا األربـ ـع ــاء
( )21:45ف ــي الـ ـ ــدور الـ ـس ــادس عـشــر.
ويحل أتاالنتا الوصيف الذي أقصى
ّ
يــوف ـن ـتــوس م ــن ال ـ ــدور رب ــع الـنـهــائــي
العام املاضي ،ضيفًا على فيورنتينا
األربعاء أيضًا (.)16:00
وس ـيــدخــل يــوف ـن ـتــوس ب ـطــل إيـطــالـيــا
في املواسم الثمانية املاضية املباراة
مـ ـ ـع ـ ــززًا ب ـث ـق ــة اب ـ ـت ـ ـعـ ــاده فـ ــي صـ ـ ــدارة
الـ ـ ـ ّ
ـدوري امل ـحـ ّـلــي ب ـف ــارق نـقـطـتــن عن
إنـ ـت ــر ،ب ـعــد ف ـ ــوزه خ ـ ــارج أرض ـ ــه على
رومــا ( )1-2في املرحلة  ،19مستفيدًا
من سقوط إنتر في فخ التعادل أمام
أتاالنتا ( )1-1السبت.
ويطمح يوفنتوس ّ
املتوج باللقب في
 13مناسبة بعد أن سيطر عليه بني
عامي  2015و 2018لوضع خيبة أمل
ال ـع ــام امل ــاض ــي خـلـفــه ،ف ــي ظ ــل سعيه
ّ
لـتـحـقـيــق ال ـثــاث ـيــة ال ـتــاري ـخ ـيــة تحت
إش ـ ــراف امل ـ ــدرب مــاوري ـت ـس ـيــو س ــاري
املتمثلة بألقاب الدوري الذي لن يكون
ّ
لـقـمــة ســائ ـغــة ه ــذا امل ــوس ــم ،وال ـك ــأس

املحلية ودوري أبطال أوروبــا بعدما
أوقعته القرعة مع ليون الفرنسي في
الدور الـ.16
أما التسيو ّ
املتوج العام املاضي على
حساب أتاالنتا في النهائي (-2صفر)،
ف ـق ــد وجـ ــه إنـ ـ ـ ــذارًا ق ــوي ــا هـ ــذا امل ــوس ــم

مباريات كأس إيطاليا
اليوم  14كانون الثاني
نابولي  xبيروجيا
16:00
التسيو  xكريمونيزي
19:00
إنتر  xكالياري
21:45
األربعاء  15كانون الثاني
فيورنتينا  xأتالنتا
16:00
ميالن  xسبال
19:00
يوفنتوس  xأودينيزي
21:45

ملنافسيه ،إذ يحتل املركز الثالث في
ّ
«سـ ـي ــري أ» بـ ـف ــارق أرب ـ ــع ن ـق ــاط فقط
عــن «نـيــراتــزوري» ،وقــد أسقط ضيفه
نابولي السبت في الدوري.
من جهته ،يستقبل إنتر بطل املسابقة
سبع مرات ،آخرها عامي  2011وقبلها
ع ــام  2010حــن حـقــق الـثــاثـيــة تحت
إش ـ ـ ــراف امل ـ ـ ــدرب ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه
مورينيو ،فريق كالياري (اليوم 21:45
بتوقيت ب ـيــروت) الـطــامــح هــذا الـعــام
املؤهلني
الحـتــال أقـ ّـلــه أحــد املــركــزيــن
ّ
َ
إلى الــدوري األوروبــي «يوروبا ليغ».
وي ـقـ ّـدم الـفــريــق مستويات مميزة في
الـ ـ ــدوري ه ــذا امل ــوس ــم وي ـح ـتــل املــركــز
ّ
متقدمًا على كل من تورينو
السادس
ّ
ّ
ال ـســابــع وم ـي ــان ال ـثــامــن ،وسيسعى
ل ـت ـح ـق ـيــق املـ ـف ــاج ــأة وإقـ ـ ـص ـ ــاء فــريــق
املدرب أنطونيو كونتي.
وف ـ ــي امل ـ ـبـ ــاريـ ــات األخ ـ ـ ـ ــرى ،يـسـتـقـبــل
نـ ــابـ ــولـ ــي حـ ــامـ ــل الـ ـلـ ـق ــب ع ـ ـ ــام 2014
بيروجيا مــن الــدرجــة الثانية (الـيــوم
 ،)16:00فيما يحل فيورنتينا ضيفًا
ّ
على أتــاالنـتــا راب ــع ال ــدوري والطامح
لــوضــع خـيـبــة ن ـهــائــي ال ـع ــام املــاضــي
ّ
متذيل
خلفه (غدًا  ،)16:00ويحل سبال
ّ
تــرت ـيــب الـ ـ ـ ــدوري ض ـي ـفــا ع ـلــى مـيــان
الجريح ّ
املتوج آخر مرة بالكأس عام
( .2013غدًا الساعة )19:00

أعلن نادي ميالن اإليطالي أمس اإلثنني التعاقد مع
الالعب الدنماركي سيمون كاير ،قادمًا من نادي
إشبيلية اإلسـبــانــي ملــدة ستة أشـهــر على سبيل
اإلعارة مع خيار الشراء .وقد اجتاز املدافع الدولي
الدنماركي الفحوصات الطبية للـ«روسونيري»
ي ـ ــوم ال ـس ـب ــت املـ ــاضـ ــي ،وس ـي ـع ـق ــد أول مــؤت ـمــر
صحافي له كالعب للميالن يوم الخميس املقبل.
ُويــذكــر أن مــدافــع مـيــان ال ـشــاب اإليـطــالــي ماتيا
كالدارا قد انتقل بدوره إلى أتالنتا قبل أيام على
سبيل اإلعارة مع خيار الشراء أيضًا.

ّ
متصدر ال ــدوري اإليطالي لكرة
أعلن يوفنتوس

يستقبل يوفنتوس نادي أودينيزي غدًا (أ ف ب)

أك ــد اإلس ـبــانــي مـيـكـيــل أرت ـي ـتــا م ــدرب
ن ــادي آرس ـنــال اإلنـكـلـيــزي لـكــرة الـقــدم
أن م ـس ــؤول ـي ــة م ـه ــاج ـ َـم ـي ــه ال ـفــرن ـســي
ألكسندر الكازيت والعاجي نيكوالس
بـ ـيـ ـب ــي لـ ـن ــاحـ ـي ــة ت ـس ـج ـي ــل األه ـ ـ ـ ــداف
سـتـكــون أك ـبــر ،فــي ظ ــل إي ـقــاف هـ ّـدافــه
ّ
الـغــابــونــي ب ـيــار إيـمـيــريــك أوبــامـيــانــغ
ل ـث ــاث مـ ـب ــاري ــات .ورفـ ـ ــع أوب ــام ـي ــان ــغ
رصيده إلى  16هدفًا مع «املدفعجية»
هذا املوسم في جميع املسابقات بعد
الـتـعــادل ( )1-1أم ــام كريستال بــاالس
ف ــي امل ــرح ـل ــة  22م ــن ال ـ ـ ــدوري الـسـبــت
امل ـ ــاض ـ ــي ،إال أنـ ـ ــه ُط ـ ـ ــرد مـ ــن امل ـ ـبـ ــاراة
الرتكابه خطأ عنيفًا ما سيجبره على
الغياب ثالث مباريات.
ب ـهــذا ال ـت ـعــادل ،ب ــات آرس ـن ــال الـعــاشــر
متخلفًا ب ــ 11نقطة عــن املــركــز الــرابــع،
ّ
ـؤهـلــة إلــى دوري أبطال
آخــر املــراكــز املـ ّ
أوروبـ ــا ،ومـتـقـ ّـدمــا ب ـفــارق سـبــع نقاط
ف ـقــط ع ــن أسـ ـت ــون ف ـيــا ال ـث ــام ــن عشر
الذي يحتل أول مراكز منطقة الهبوط.
ّ

خـســرت األسـتــرالـيــة آشـلــي بــارتــي 304
نـ ـق ــاط ف ــي صـ ـ ـ ــدارة ت ـص ـن ـيــف الع ـب ــات
ك ــرة امل ـضــرب املـحـتــرفــات ال ـص ــادر يــوم
أمـ ـ ــس االث ـ ـنـ ــن ب ـس ـب ــب خ ــروجـ ـه ــا مــن
الــدور األول لــدورة بريزبني األسترالية
األسبوع املاضي .وودعت بارتي الدورة
األسترالية بالخسارة أم ــام األميركية
جـيـنـيـفــر ب ـ ــرادي امل ـص ـن ـفــة  53عــامل ـيــا،
فـتـقـ ّـلــص الـ ـف ــارق م ــن  1911نـقـطــة إلــى
 1607ن ـقــاط ع ــن م ـطــاردت ـهــا املـبــاشــرة
التشيكية كــارولـيـنــا بليشكوفا التي
احتفظت بلقبها بطلة لــدورة بريزبني،
ب ـ ـفـ ــوزهـ ــا عـ ـل ــى األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة األخـ ـ ـ ــرى
ماديسون كيز  4-6و 6-4و .5-7ورفعت
التشيكية الكأس للمرة الثالثة في آخر

أربعة أعوام في املدينة األسترالية ،في
دورة ت ـعـ ّـد تـقـلـيــديــا م ــن الـتـحـضـيــرات
األساسية لبطولة أستراليا املفتوحة،
أولــى الـبـطــوالت األرب ــع الـكـبــرى ،والتي
م ــن امل ـق ـ ّـرر أن تنطلق ف ــي م ـل ـبــورن في
 20كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي/يـ ـن ــاي ــر ال ـح ــال ــي.
واسـتـعــادت اليابانية نــاومــي أوســاكــا
التي خرجت من نصف نهائي بريزبني
عـلــى يــد بليشكوفا ،املــركــز الـثــالــث من
فضلت
الرومانية سيمونا هاليب التي ّ
بــدء املنافسات هــذا االثـنــن باملشاركة
في دورة أديالييد .وصعدت األميركية
سيرينا وليامس مركزًا واح ـدًا وباتت
تــاس ـعــة ع ـقــب ت ـتــوي ـج ـهــا ب ـل ـقــب دورة
أوكــانــد الـنـيــوزيـلـنــديــة ،هــو األول لها

مـنــذ نـحــو ثــاثــة أعـ ــوام وت ـحــدي ـدًا منذ
تـتــويـجـهــا بـلـقــب أس ـتــرال ـيــا املـفـتــوحــة
في مطلع  2017على حساب شقيقتها
فينوس .وجاء ترتيب الالعبات العشر
األوائــل على الشكل التالي :األسترالية
آش ـلــي ب ــارت ــي  7547نـقـطــة ،التشيكية
كــارولـيـنــا بليشكوفا  ،5940اليابانية
نـ ــاومـ ــي أوس ـ ــاك ـ ــا  ،5496ال ــروم ــان ـي ــة
س ـي ـمــونــا ه ــال ـي ــب  ،5461األوك ــرانـ ـي ــة
إي ـل ـي ـنــا سـفـيـتــولـيـنــا  ،5075الـكـنــديــة
بيانكا أندرييسكو  ،4935السويسرية
بـيـلـيـنــدا بـنـسـيـتــش  ،4605التشيكية
بترا كفيتوفا  ،4436األميركية سيرينا
وليامس  ،4215الهولندية كيكي برتنز
 4165نقطة.

ديوكوفيتش :ليس هناك مرشح
واضح للفوز في أوستراليا

تتويج األخوين شرتوني

ّ َ
حــقــق األخـ ــوان كيفن وكــولــن الـشــرتــونــي إنـجــازًا
جديدًا في رياضة السباحة ،وذلك ضمن البطولة
ال ـت ــي أج ــري ــت ف ــي امل ـم ـل ـكــة امل ـ ّت ـح ــدةcrawley« ،
 .»leisure London clubوحــقــق كيفن األكـبــر
سنًا ( 14سنة) ذهبية سباق ال ــ 100متر بينما
ّ
حقق أخــوه كولن امليداليتني الفضية والبرونزية.
وج ــاءت هــذه النتائج املـمـ ّـيــزة لألخوين شرتوني
في البطولة التي شارك فيها أكثر من ّ 400
سباح
وسـبــاحــة ،تــراوحــت أعـمــارهــم بــن  9و ّ 17سنة،
ويمثلون أكثر من  37ناديًا وأكاديمية مرخصة
من قبل اتحاد السباحة في بريطانيا.

نتائج اللوتو اللبناني
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ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1784وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة35 - 28 - 18 - 15 - 14 - 1 :
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قد يعول أرتيتا أيضًا
على الالعبين الشباب
ويستعين بهم

األول/ديـسـمـبــر الـفــائــت .وقــال أرتيتا:
«عـلـيـهـمــا ال ـت ـقـ ّـدم خ ـطــوة إل ــى األمـ ــام.
إن ل ــم ي ـكــن (أوب ــام ـي ــان ــغ) ق ـ ــادرًا على
املـســاهـمــة مــع الـفــريــق بــأهــداف كـهــذه،
لـ ــذا ع ـل ــى ش ـخ ــص آخـ ــر ال ـق ـي ــام بــذلــك
وأريد أن أرى ردة الفعل هذه».
وت ــاب ــع امل ـ ـ ــدرب الـ ـ ــذي خ ـل ــف مــواط ـنــه
أون ـ ـ ـ ــاي إي ـ ـمـ ــري عـ ـل ــى رأس ال ـج ـه ــاز
الفني أواخــر العام الفائت «يغيب عن

ص ـفــوف ـنــا رب ـم ــا ال ــاع ــب األه ـ ــم وه ــذا
لـ ـي ــس بـ ــاألمـ ــر الـ ـجـ ـي ــد ،ولـ ـك ــن لــدي ـنــا
العبون آخرون قادرون على اللعب في
هذا املركز لذا سنجد الطريقة املناسبة
ونكون على قدر املنافسة».
وقد ّ
يعول أرتيتا أيضًا على الالعبني
ال ـش ـبــاب ويـسـتـعــن بـهــم كــالـبــرازيـلــي
غــابــريــال مارتينيلي ( 18عــامــا) الــذي
هدافي
يحتل املركز الثاني في قائمة ّ
ّ
ال ـفــريــق ه ــذا املــوســم بــرصـيــد ثمانية
أه ـ ـ ــداف ف ــي ج ـم ـيــع امل ـس ــاب ـق ــات ،أت ــت
معظمها في مسابقات الكأس ،إضافة
إلى ايدي نكيتيا الذي عاد مؤخرًا من
إع ــارة إلــى لـيــدز يونايتد مــن الــدرجــة
األولى ،بعد أن فشل في إيجاد مكان له
في التشكيلة األساسية .وعلق أرتيتا
نفكر على
«في الوقت الحالي يجب أن ّ
ـوس ــط وال ـب ـع ـيــد م ــع ايـ ــدي.
امل ـ ــدى امل ـت ـ ّ
ع ـل ـي ـنــا أن ن ـح ـتــرم تـ ـط ـ ّـوره وال نــريــد
ّ
مبني فقط على مباراتني
ّاتخاذ قــرار
أو ثالث».

الكرة الصفراء

بارتي تخسر أكثر من  300نقطة

نيكولو زانيولو سيخضع لعملية جراحية بعد أن
تعرض لتمزق في الرباط الصليبي بالركبة اليمنى
خالل مباراة يوفنتوس.

ي ـت ـحــدث ع ــن الع ــب م ــن ال ـج ـيــل ال ـجــديــد يستطيع
التتويج بلقب كبير .يبدو لي أن هذا األمر يقترب،
لكني آمل أال يحصل هذا العام».

اعتبر الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل أوستراليا
املفتوحة ،أولى البطوالت األربع الكبرى ضمن الغراند
س ــام ،فــي كــرة املـضــرب أن املنافسة مفتوحة في
النسخة املقبلة الـتــي تنطلق فــي  20الـحــالــي .وقــال
ديوكوفيتش ال ــذي قــاد منتخب ب ــاده الــى التتويج
بكأس رابطة املحترفني بفوزه على اسبانيا بقيادة
رافايل نادال في سيدني «اعتقد صراحة بأن األمر
مفتوح .ليس ثمة مرشح واضــح» .وأضــاف «بالطبع
ه ـنــاك (ال ـســوي ـســري روج ـي ــه) ف ـي ــدرر ون ـ ــادال وأن ــا
بسبب الخبرة وترتيبنا ،وبالتالي نحن مرشحون
ط ـب ـي ـع ـيــون .ل ـكــن ه ـن ــاك أي ـض ــا (ال ــروس ــي دان ـي ـيــل)
ميدفيديف( ،اليوناني ستيفانوس) تسيتسيباس
و(النمسوي دومينيك) تييم الذين يلعبون بطريقة
رائعة» .واعتبر ديوكوفيتش قياسًا بنهائي بطولة
املــاسـتــرز ال ــذي فــاز بــه تيسيتسيباس على تييم
في تشرين الثاني /نوفمبر املاضي في لندن ،أن
الالعبني اليوناني والنمسوي «أثبتا نضوجهما
على املسرح الكبير ويستطيعان مواجهة أفضل
الالعبني في العالم والتغلب عليهم» .وتابع «الجميع

إصابتان خطرتان في مباراة
يوفنتوس وروما

ّ
أرتيتا يحفز الكازيت ونيكوالس بيبي
إال أن أرتـيـتــا نــاشــد بـيـبــي والكــازيــت
حاسمني أمام املرمى في غياب
ليكونا
َ
أوب ــامـ ـي ــان ــغ ،إذ ي ـس ـت ـض ـيــف ال ـفــريــق
شـيـفـيـلــد يــونــاي ـتــد الـ ـس ــادس الـسـبــت
املقبل في الــدوري قبل أن يحل ضيفًا
ّ
على تشلسي بعده بثالثة أيــام ،فيما
يلتقي مع بورنموث في الــدور الرابع
االتحاد اإلنكليزي في  27من
من كأس ّ
الشهر الحالي.
ول ـ ـ ــم ي ـ ــرت ـ ـ ِـق ب ـي ـب ــي أغ ـ ـلـ ــى الع ـ ـ ــب فــي
تــاريــخ ال ـن ــادي الـلـنــدنــي بـعــد انتقاله
في الصيف من ليل الفرنسي بصفقة
ب ـل ـغــت  72م ـل ـيــون ج ـن ـيــه اسـتــرلـيـنــي
( 93مـ ـلـ ـي ــون دوالر) إل ـ ـ ــى م ـس ـت ــوى
ال ـت ـطـ ّـل ـعــات ،م ـس ـ ّـج ـ ًـا خ ـم ـســة أهـ ــداف
ف ـقــط هـ ــذا امل ــوس ــم ،ب ـيـن ـمــا ه ـن ــاك فــي
رصيد الكازيت ستة أهداف في جميع
املسابقات ،ولم يجد طريق املرمى منذ
ست مباريات وتحديدًا منذ مواجهة
ستاندار لياج البلجيكي في الــدوري
األوروبي «يوروبا ليغ» في  12كانون

الـقــدم أن مــدافـعــه الــدولــي الـتــركــي مــريــح ديميرال
ي ــواج ــه خـطــر االب ـت ـعــاد ع ــن امل ــاع ــب حـتــى نهاية
امل ــوس ــم بـسـبــب خ ـضــوعــه لـعـمـلـيــة جــراح ـيــة في
الرباط الصليبي األمامي للركبةّ .
وتعرض ديميرال
لإلصابة في الدقيقة الـ  19من الفوز ضد روما (-2
 )1على امللعب األوملبي في العاصمة في املرحلة
التاسعة عـشــرة ،فـتــرك مكانه لـلــدولــي الهولندي
ماتيس دي ليخت ،علمًا أنه افتتح التسجيل لفريق
«السيدة العجوز»في الدقيقة الثالثة.
وقال يوفنتوس في بيان إن «ديميرال يعاني من
التواء في الركبة اليسرى» ،مضيفًا «االختبارات
التي خضع لها هذا الصباح كشفت عن ضرر في
الــربــاط الصليبي األمــامــي وآخــر فــي الغضروف.
خضوعه لعملية جراحية سيكون ضروريًا في
األي ــام املـقـبـلــة» .ولــم يـحــدد يــوفـنـتــوس م ــدة غياب
ديميرال ،لكن هــذا النوع من العمليات الجراحية
ُيبعد الالعبني عن املالعب لعدة أشهر.
وم ــن جـهـتــه أع ـلــن نـ ــادي رومـ ــا أن نـجـمــه ال ـشــاب

كاير العبًا لميالن

بريميرليغ

بيبي وأوباميانغ يحتفالن بتسجيل هدف (أ ف ب)
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¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
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¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 111,463,285ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة111,463,285 :ل.ل.
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¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
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 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 53,000,730ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 19 :شبكة -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2,789,512 :ل.ل.
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¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 53,000,730ل.ل
 عدد الشبكات الرابحة 955 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 55,498 :ل.ل.
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¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
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أفقيا

 -1مدة زمنية طويلة – من صفات الشيطان –  -2مخرج سينمائي إنكليزي راحل
إشتهر بــأفــام الــرعــب – إســم بــوذا فــي الصني –  -3شديد صلب وق ـ ّ
ـوي – عاصمة
بوليفيا –  -4والد – ّ
دك الجبال والجسور بالديناميت – إله السماوات واألرض – -5
خبز يابس – متشابهان – هبط رائد الفضاء على سطح القمر –  -6دولة في جنوب
ّ
الجنوبية – من الحيوانات –  -7محالت التجارة
أفريقيا محصورة داخل أفريقيا
واألعـمــال – أكـ ّـد إنجاز األمــر –  -8ورك – حــرف نصب – عاصمة أفريقية –  -9أقرأ
الكتاب بصوت مرتفع – أهل البلد وأهل الدار –  -10إحدى اإلمارات العربية املتحدة

عموديًا
خرجت بارتي من الدور األول لدورة بريزبين (أ ف ب)
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 عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.

ّ
تتكون من  14جزيرة بالقرب من قطر
 -1عدد كثير أو جيش كثير – مجموعة جزر
–  -2ماركة آالت كهربائية معروفة – أقــام في املكان –  -3دائــم وثابت على وتيرة
واحــدة – مــادة قاتلة – أكل الطعام –  -4قام بهجوم عسكري – عاصمة أميركية –
 -5خاصتك وملكك – من أنبياء يهوذا ّ
وبخ داوود امللك على زواجه من زوجة أوريا
ّ
األسطوريي في
قائد جيشه بعد قتله كما جاء في التوراة –  -6من أبطال اليونان
حرب طــروادة – نعام – شقيق –  -7يدافع عن ُبلده – قائد القطيع –  -8وحدة وزن
– ماركة سجائر –  -9هارب من وجه العدالة – تستعمل مع قلم الرصاص –  -10من
جمهوريات اإلتحاد السوفياتي السابق عاصمتها طشقند

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1784
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح39842 :
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 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : -الجائزة اإلفرادية 75,000,000 :ل.ل.
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 -الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.

نتائج زيد

¶ الجائزة األولى

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.9842 :
 -الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.42 :

مشاهير 3353
1

 -1صدر اإلسالم –  -2حمورابي – سل –  -3رام – بسمارك –  -4أريحا – كفتة –  -5والرا – ّ
هت –
ّ
 -6أز – رمس – أمد –  -7لون – أودي –  -8نرسب – ما – بر –  -9قبقاب – الر –  -10بايرن ميونخ

عموديًا
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¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.842 :

حلول الشبكة السابقة

 -1صحراء النقب –  -2دمار – زوربا –  -3روميو – نسقي –  -4آر – حار – بار –  -5ال باملا – بن
– ّ -6
أبس – رسوم –  -7سيمكا – دالي –  -8اف – اي – او –  -9اسرتهم – برن –  -10ملكة تدمر

حل الشبكة 3352

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 127,040,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15,880 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 2,115,305,010 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 0 :ل.ل.
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راقص باليه ومصمم رقصات مشهور فرنسي ( .)1910-1818إبتكر أكثر من  50رقصة
باليه استمرت بعضها حتى يومنا هذا .من أعماله «ابنة الفرعون» و «دون كيشوت»

إعداد
نعوم
مسعود

 = 2+4+3+5+6دولة عربية ■  = 11+1+3+5+7دولة ميانمار سابقًا ■  = 8+9+10منزل

حل الشبكة الماضية :أميمة الخليل

 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.

نتائج يومية

ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 982
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة305 :
• يومية أربعة0676 :
• يومية خمسة62397 :
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الثالثاء  14كانون الثاني  2020العدد 3954

رأي

¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت
¶ المكاتب بيروت ــ
فردان ــ شارع دونان
ــ سنتر كونكورد ــ
الطابق الثامن
¶ تلفاكس:
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01759597
¶ ص .ب 113/5963
¶ اإلعالنات
الوكيل الحصري
ads@al-akhbar.com
01/759500
¶ التوزيع
شركة األوائل
15ــ  01 /666314ــ
03 / 828381
¶ الموقع االلكتروني
www.al-akhbar.com
¶ صفحات التواصل
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الثالثاء  14كانون الثاني  2020العدد 3954

رأي

ّ
تحديات القوى الصاعدة
معين حداد *
مـ ـن ــذ الـ ـثـ ـم ــانـ ـيـ ـن ــات م ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــرن الـ ـعـ ـش ــري ــن،
وحـ ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم ،يـ ـج ــري الـ ـ ـت ـ ــداول بـمـصـطـلــح
«الـقــوى الصاعدة» ،لــإشــارة إلــى الــدول التي
ّ
تتهيأ فيها ش ــروط االس ـت ـعــداد االقـتـصــادي
ّ
والسياسي واملؤسساتي ،للخروج من دوامة
ّ
الـتـخــلــف ف ــي عــالــم ال ـج ـنــوب الـفـقـيـ ّـر .وعـلـيــه،
تبدو هــذه «ال ــدول الـصــاعــدة» وكــأنـهــا ّ
املعبر
ّ
ال ـف ـع ـلــي ع ــن األم ـ ــل ف ــي ال ـت ـم ــك ــن م ــن ام ـت ــاك
القدرة على مجاوزة تلك العقبات الكأداء التي
ّ
ّ
تـعـيــق عملية اإلفـ ــات مــن الـتـخــلــف املتحكم
ب ـثــاثــة أرب ـ ــاع س ـك ــان األرض ،وول ـ ــوج سبل
النمو االقـتـصــادي والتنموي الـبـشــري ،على
النحو الــذي يتيح إحـقــاق بعض مــن العدالة
اإلنسانية.

في معايير الصعود
عــام  ،١٩٨١اسـتـخــدم أن ـطــوان فــان اغتمائيل،
ّ
«مؤسسة
الخبير االقتصادي الهولندي ،في
ال ـت ـم ــوي ــل الـ ــدول ـ ـيـ ــة» ـ ـ ـ إح ـ ـ ــدى ف ـ ـ ــروع ال ـب ـنــك
الدولي ـ ّ
ألول مــرة ،صفة «الصاعدة» للداللة
على بعض مــن بـلــدان الـجـنــوب الـتــي تتوافر
ّ
تشكل أس ــواق لها مــن ّ
مقومات
فيها شــروط
الـنـمــو املـتـصــاعــد ،مــا يجعلها تـحـظــى بثقة
املـسـتـثـمــريــن ،ع ـمــومــا .ول ـك ــن ،ل ــم ت ـخ ــرج ،في
ّ
حينه ،قائمة رسمية بــدول يمكن أن تتصف
ّ
بــال ـن ـهــوض م ــن ال ـت ـخــلــف .الح ـق ــا ،ف ــي الـعـقــد
ّ
األول مــن الـقــرن الـحــالــي ،وفــي حمأة الـتــداول
ب ـم ـف ـهــوم «الـ ـ ـ ــدول الـ ـص ــاع ــدة» ف ــي امل ـج ــاالت
اإلعالمية واالقتصادية ،انتشرت قوائم لدول
من الجنوب تشهد أنشطة تنموية ملحوظة
تجعلها متمايزة عن الدول العالقة في شباك
ّ
التخلف ،وكانت «بريكس» هي القائمة التي
حظيت بــأوســع شـهــرة فــي ه ــذا امل ـج ــال .ففي
عام  ،٢٠٠٥أطلق مصرف «غولدمان ساكس»
مختصرة «بريك»  BRICباإلنكليزية ،للداللة
البرازيل وروسيا والهند والصني.
على دول
ُ
فــي عــام  ،٢٠١١أضـيـفــت إلــى املـجـمــوعــة دولــة
جنوب أفريقيا ،وبالتالي زيد على مختصرة
 BRICحرف  Sمن  .South Africaثـ ّـم ،حاولت
ّ
مجموعة الـ«بريكس» إثر ذلك ،تشكيل منظمة
دولية ّ
خاصة بها ،بهدف التنسيق والتعاون
االقـ ـتـ ـص ــادي ب ــن دولـ ـه ــا .غ ـيــر أن مــواقـعـهــا
الجغرافية املتباعدة ،منعتها مــن أن ترتقي
ّ
إل ــى تـكــتــل دول ـ ّـي بـمــواثـيــق وب ـنــود تنظيمية
ّ
ذات فعالية تطبيقية ،مثل االتحاد األروربي،
«نافتا» (دول أميركا الشمالية)« ،ميركاسور»
(دول أميركا الجنوبية) ،أو غيرها من تكتالت
ّ
املتماسة في ما بينها.
الدول ذات الحدود
ف ــي م ـخ ـت ـلــف األحـ ـ ـ ـ ــوالّ ،أدت شـ ـه ــرة م ـف ــردة
الـ«بريكس» وتداولها في مختلف األوســاط
اإلعالمية واالقـتـصــاديــة ،إلــى أن تبدو كأنها
ّ
تـشــكــل نـ ــواة ال ـ ــدول ال ـنــاه ـضــة ،ال ـتــي ص ــارت
ُ
َ
أسـ ــواق ـ ـهـ ــا تـ ـ ـ ـ ــدرج تـ ـب ــاع ــا فـ ــي إطـ ـ ـ ــار الـ ـق ــوى
االق ـت ـصــاديــة ال ـصــاعــدة ،وراحـ ــت املــؤسـســات
املــال ـيــة ال ــدول ـي ــة ،وامل ــراك ــز الـبـحـثـيــة املـعـنـيــة
بالشؤون التنموية والسياسيةّ ،
تعد قوائم
ُ
تـ ـض ــاف ف ـي ـهــا إلـ ــى دول الـ ــ«ب ــريـ ـك ــس» ،دول
ُ
أخــرى ينظر إليها على أنها تمتلك قطاعات
اقتصادية ُيـقـ ّـدر لها النمو على النحو الذي
يتيح لها العبور من عالم الجنوب إلى عالم
الشمال ،إذا ما استمرت أوضاعها على ما هي
عليه من إيجابيات اقتصادية ومالية مؤاتية.
ت ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ،كما
ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ،لــم ُي ـقـ ِـدمــا عـلــى فــرز
بشكل حاسم ،بني دول صاعدة ُحكمًا
الــدولّ ،
والحال أننا ال نقع على
ًا،
ر
ـد
ـ
ق
رة
متعث
ودول
ُ
ّ
قوائم دول بهذا الشأن ،ذ ّيلت بتوقيعهما ،إل
قائمة واحدة نشرها البنك الدولي عام ،٢٠٠٧
وجـ ــاءت قــائـمـتــه امل ـنـ ّـوهــة بــالـقــوى الـصــاعــدة
عـلــى الـنـحــو ال ـتــالــي« :ال ـصــن وال ـه ـنــد ودول
أخ ـ ـ ـ ــرى .»...ع ـلــى أن ذل ــك ل ــم يـمـنــع م ـح ــاوالت
ّ
التقدم
عديدة من ِقبل خبراء وأكاديميني من
بوضع معايير اقتصادية ،تتيح قدر اإلمكان
تصنيف ال ــدول ال ـصــاعــدة ،وق ــد ج ــاءت على
ً
النحو الـتــالــي :ـ ـ أوال ،أن ي ـتــراوح دخــل الفرد
ّ
املعنية ،ما بني  ١٠إلى  ٧٥في املئة
في الدولة
ّ
مــن دخ ــل ال ـفــرد فــي االت ـح ــاد األوروب ـ ــي( ،أي
بني حوالى  ٤٠٠٠دوالر و ٣٠٠٠٠دوالر ،بعد
اح ـت ـســاب ت ـع ــادل ال ـق ــوة ال ـشــرائ ـيــة ف ــي البلد
ّ
ّ
تسجل الدولة
املعني ـ عام  )٢٠١٨ـ ثانيًا ،أن
ّ
معدل نمو اقتصادي سنوي مرتفع ،يجاوز
س ـتــة وس ـب ـعــة ف ــي امل ـئ ــة ،ع ـلــى م ــدى س ـنــوات
ّ
متتالية .ـ ـ ثالثًا ،أن تكون الــدولــة قــد تمكنت
من إجــراء إصــاحــات عميقة في مؤسساتها

ّ
إن التقدم االقتصادي الذي
أظهرته الصين والهند
في األسواق الدولية خالل
العشرية الثانية من القرن
الحالي ُينبئ بأن اإلمبريالية
الغربية لن يكون بمقدورها
احتكار جني ثمار العولمة
لقد بدت مجموعة
الـ«بريكس» وكأنها من
الثوابت على القوائم
المعنية ُبالقوى الصاعدة
غير أن ما تظهره المقاربة
لألمور أن ثالثًا
الدقيقة
ّ
منها لم تعد تلبي بالكامل
شروط النهوض

ّ
الــدسـتــوريــة ،تـتــوافــق مــع متطلبات العصر،
وت ـ ـكـ ــون مـ ـس ــاوق ــة ل ـ ـضـ ــروريـ ــات ان ـف ـتــاح ـهــا
االقتصادي على األسواق الدولية املعوملة.

ّ
الواقع على محك المعايير

ل ـق ــد ب ـ ــدت م ـج ـمــوعــة الـ ــ«ب ــريـ ـك ــس» وكــأن ـهــا
م ــن ال ـث ــواب ــت ع ـلــى ال ـق ــوائ ــم املـعـنـيــة بــالـقــوى
ُ
الصاعدة ،غير أن ما تظهره املقاربة الدقيقة
لــأمــور أن ثالثًا منها لــم تعد ّ
تلبي بالكامل
ُ َ
شروط النهوض ،التي تستشف من املعايير
السابق ذكرها .والحال ،أن إدراج روسيا بني
هذه القوى ،أثار اعتراض العديد من الخبراء
ً
االقتصاديني ،فضال عن معظم الجغرافيني،
ُ
ّ
ُ
ألن روسيا بالدرجة األولى تعتبر قوة عظمى،
تـقــارع الـقــوة األعـتــى فــي العالم ،أي الــواليــات
ّ
امل ــتـ ـح ــدة ،ثـ ـ ّـم إن ـه ــا ت ـم ـت ـلــك م ــن اإلم ـك ــان ـي ــات
وال ـ ـ ـقـ ـ ــدرات ع ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوي ــات االق ـت ـص ــادي ــة
والديبلوماسية والسياسية والعسكرية ،ما
جعلها ويجعلها من دول الشمال ال من دول
ّ
الجنوب ،حتى من أيــام االتـحــاد السوفياتي.
وم ــا الـكـبــوة ال ـتــي شـهــدتـهــا فــي التسعينات
من القرن العشرين ،إثر االنهيار الدراماتيكي
ّ
لـنـظــامـهــا االش ـت ــراك ــي ،إل تـفـصـيــل عــابــر في
م ـســارهــا االق ـت ـص ــادي وال ـس ـيــاســي ال ـع ــام ،ال
س ـي ـمــا أن م ــؤش ــر ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـب ـشــريــة لــديـهــا
يجاوز .0,8
ّأما البرازيل وجنوب أفريقيا ،فبعدما شهدت
القطاعات االقتصادية فيهما ّ
تقدمًا ملحوظًا،
خالل العقد األول من القرن الواحد والعشرين،
انحدرت ّ
معدالت النمو فيهما ،خالل السنني
ّ
األخيرة ،إلى املستويات الدنيا حتى وصلت
فــي الـبــرازيــل إلــى مــا دون الصفر .وعليه ،لن
يبقى مــن الـ«بريكس» كقوى صــاعــدة ،سوى
ّ
الـصــن والـهـنــد ،األم ــر ال ــذي يـعــزز مــن أحكام
البنك الدولي بهذا الشأن ،املشار إليه من قبل.
وع ــن الـ ــدول ال ـصــاعــدة األخـ ــرى ،فـقــد خرجت
ب ـشــأن ـهــا خـ ــال ال ـع ـشــريــة األولـ ـ ــى م ــن ال ـقــرن
ال ـح ــال ــي ع ـ ـ ّـدة قـ ــوائـ ــم .ف ـم ـص ــرف «غ ــول ــدم ــان
ســاكــس» أدرج ع ــام  ٢٠٠٨فــي قــائـمـتــه أيضًا
ال ـقــوى الـتــالـيــة :بـنـغــادش ،مـصــر ،هنغاريا،
إيـ ــران ،بــاكـسـتــان ،فيليبني ،تــايـلـنــدا ،تــركـيــا،
نـيـجـيــريــا وامل ـك ـس ـي ــك .ل ـكــن «م ــرك ــز دراس ـ ــات
إرنست ويــونــغ» ،زاد عليها :اململكة العربية
السعودية ،وكــوريــا الشمالية ،فيما أضافت
«مـ ّ
ـؤسـســة مجموعة بــوسـطــن االسـتـشــاريــة»
األرجنتني ،وتشيلي ،وأندونيسيا ،وماليزيا،
وب ـ ــول ـ ــونـ ـ ـي ـ ــا .وأسـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة «ب ـ ــراي ـ ــس
ووتــرهــاوس كوبرز» تشيلي ،وهنغاريا ،من
قائمة ال ــدول الـصــاعــدة ،بعدما استبدلتهما
بـفـيـتـنــام وأوك ــران ـي ــا .عـلــى أن ال ـحــدث األب ــرز
في هذا اإلطــار ،هو إقــرار الجميع في ما بعد
بما وصلت إليه تركيا من قــدرات اقتصادية
ّ
متفوقة قياسًا إلى دول الجنوب ،واحتاللها
امل ــرك ــز األول ع ـلــى جـمـيــع ال ـق ــوى ال ـصــاعــدة،

لجهة دخل الفرد فيها ،حيث وصل عام ٢٠١٨
إلى ّ
حد مالمسة  ٣٠٠٠٠دوالر ،بعد احتساب
تعادل القوة الشرائية.
عـلــى أن األزم ـ ــة االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي شهدتها
األس ـ ـ ـ ــواق ال ــدولـ ـي ــة ،ع ـ ــام  ٢٠٠٨وم ـ ــا ب ـع ــده،
ان ـط ــاق ــا م ــن ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،انـعـكـســت
سلبًا ،خالل السنوات الالحقة ،على ّ
معدالت
النمو االقتصادي في العديد من دول العالم
بما فيها ال ــدول الـصــاعــدة ،وهــي الـتــي كانت
ّ
مـنـهـمـكــة ف ــي ال ـت ـص ـ ّـدي ال ل ـف ــواع ــل الـتـخــلــف
فحسب ،وإنـمــا أيضًا ِلــا كــان يحيك لها (وال
ي ــزال) الـغــرب اإلمـبــريــالــي مــن ش ــراك مختلفة
سياسية واقـتـصــاديــة وأمـنـيــة ،تـقــع فيها أو
ُ
تستدرج إليها ،إلبقائها في حال االستتباع
الذي يمنعها من النهوض .فكان من النتائج
الـسـلـبـيــة ،امل ـبــاشــرة وغـيــر امل ـبــاشــرة ملختلف
أنشطة اإلمبريالية املعادية للقوى الصاعدة،
الـحـصــار االق ـت ـصــادي امل ـت ـمــادي عـلــى كــوريــا
الشمالية وإيران ،وعجز السعودية ونيجيريا
وباكستان عن إجــراء اإلصالحات الضرورية
فــي مـ ّ
ـؤسـســاتـهــا الــدسـتــوريــة ملــواكـبــة شــؤون
الـعـصــر االق ـت ـصــاديــة الـسـيــاسـيــة والـثـقــافـيــة،
وت ــراج ــع مـ ـع ـ ّـدالت ال ـن ـمــو االقـ ـتـ ـص ــادي لــدى
معظم الدول الناهضة ،بما فيها ماليزيا التي
ّ
العالم من قبل .غير أن
ّأذهــل نمو اقتصادها َ
قلة منها إلى جانب عمالقي الجنوب الصني
ّ
الحفاظ إلى هذه الدرجة
والهند ،تمكنت من ّ
أو تلك على نهوضها ،إنما بدرجات متفاوتة،
ّ
ه ــي بـ ـنـ ـغ ــادش ،وف ـي ـت ـن ــام ،وت ــركـ ـي ــا ،إل أن
األولــى والثانية ،على رغم ّ
نموهما املستمر،
لم تتمكنا من امتالك القدرات التنافسية في
ميادين املعلوماتية والتكنولوجيا الرفيعة
وال ـع ـل ـيــا ،واملـ ـج ــاالت الـعـلـمـيــة امل ـت ـقــدمــة ،أي
ت ـلــك امل ـي ــادي ــن ال ـت ــي ت ـت ـ ّ
ـأس ــس عـلـيـهــا الـبـنــى
االقتصادية املتينة في العالم ،وهو ما يجعل
أوض ــاع ـه ـم ــا ال ـت ـن ـمــويــة ُع ــرض ــة لــان ـت ـكــاس،
إذا مــا ط ــرأت تـبــديــات ّ
معينة على الـظــروف
ّ
االقتصادية والسياسية املحيطة بهما .أمــا
تــرك ـيــا ،ال ـتــي ت ـعـ ّـد مــن بــن أه ــم االق ـت ـصــادات
الصاعدة ،فهي لم تسلم من انعكاسات أزمة
عــام  ،٢٠٠٨عندما تــراجــع مـعـ ّـدل النمو فيها
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ّ
عـلــى نـحــو حـ ــاد ،لـكــنــه ل ــم يـلـبــث أن ع ــاد إلــى
ً ّ
االرتفاع مستكمال خطه البياني ملا كان عليه
ّ
في العقد األول من القرن .إل أن األزمة الجدية
ّ
فيها ،بــدأت عام  ،٢٠١٤عندما حلت انتكاسة
ثانية وان ـحــدر مـعـ ّـدل النمو إلــى  ،٢,٩بعدما
عام  ٢٠١١و  ٩,١عام  .٢٠١٠ولم تتمكن
كان ّ ٨,٥
تــركـيــا ،مـ ــذاك ،مــن اسـتـعــادة عافيتها كاملة.
ل ـقــد جـ ــاءت االن ـت ـكــاســة ال ـثــان ـيــة ،وم ــا تــاهــا
مــن سلبيات ،فــي سـيــاق النتائج السياسية
واالقتصادية واملالية لألحداث الدموية التي
عصفت بــاإلقـلـيــم ال ـشــرق أوس ـطــي والـعــربــي،
وال ـت ــزام ــات تــركـيــا املـكـلـفــة حـيــالـهــا .وال ـي ــوم،
يعاني االقتصاد التركي من أزمة ّ
تتبدى في
صعوبات ُمقلقة ،منها انخفاض سعر صرف
الـلـيــرة الـتــركـيــة  ٣٠فــي امل ـئــة مـقــابــل الـ ــدوالر،
وارتفاع نسبة البطالة وفق األرقــام الرسمية
من  ١٠في املئة عام  ٢٠١٥إلى ّ ١٥في املئة عام
 ،٢٠١٨ثم مجاوزة نسبة التضخم  ٣٠في املئة
ً
للمواد الغذائية ،فضال عن أعــداد املهاجرين
امل ـت ــزاي ــدة م ــن ال ـش ـبــاب ال ـجــام ـعــي والـ ـك ــوادر
العليا.
ّ
ن ـخ ـلــص م ــن كـ ــل ذل ـ ــك ،إلـ ــى أن م ـس ــار الـ ــدول
الصاعدة لم يكن خالل السنني األخيرة على
مـسـتــوى طـمــوحــاتـهــا .فـقــط الـصــن ث ـ ّـم الهند
ّ
تمكنتا فــي ظ ــل اإلي ـجــاب ـيــات ال ـتــي أتاحتها
ل ـه ـمــا ع ــومل ــة األس ـ ـ ــواق ال ــدول ـي ــة م ــن اخ ـت ــراق
ال ـض ـغــوط ال ـتــي يـمــارس ـهــا عــالــم ال ـش ـمــال ،ال
سـيـمــا مـنــه اإلمـبــريــالـيــة الـغــربـيــة ،عـلــى عالم
الجنوب.

نحو المواجهة

ّ
ّ
التقدم االقتصادي الــذي أظهرته الصني
إن
والهند في األسواق الدولية ،خالل العشرية
ّ
ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن ال ـ ـقـ ــرن ال ـ ـحـ ــالـ ــيُ ،ي ـن ـب ــئ بـ ــأن
اإلمـبــريــالـيــة الـغــربـيــة لــن يـكــون بـمـقــدورهــا،
ّ
أقله على املــدى املنظور ،احتكار جني ثمار
العوملة .لقد بات للصني ،ومن ورائها الهند،
ّ
الحد من هيمنة الشمال على
القدرة ال على
الـنّـحــو ال ــذي ك ــان س ــائ ـدًا م ــن قـبــل وحـســب،
وإنما أيضًا على مواجهته في حرب تجارية
واسعة على املسرح الــدولــيّ ،
تعبر إلــى هذا

(المكسيك ــ أنجيل بوليغان)

أو ذاك عن صعود إمبريالية شرق آسيوية
جديدة.
على أن اإلمبريالية الجديدة ال تزال تقتصر
من دون السياسي،
على البعد
االقتصادي ّ
ّ
بـمـعـنــى أن جـ ــل م ــا ت ـت ــوخ ــاه ال ـص ــن (كـمــا
ال ـه ـن ــد) ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــراه ـ ــن ،ه ــو ال ـت ـ ّ
ـوس ــع
االقتصادي التجاري .فهي ال تحاول تصدير
ن ـم ــوذج س ـيــاســي ث ـقــافــي م ـعـ ّـن إل ــى خ ــارج
ح ــدوده ــا ،كـمــا ه ــو ح ــال غـيــرهــا م ــن ال ــدول
ُ
ال ـتــي تـفـصــح ع ــن عــزمـهــا نـشــر «رســالـتـهــا»
فـ ــي الـ ـع ــال ــم ،ك ــالـ ـغ ــرب الـ ـ ــذي ي ــري ــد تـعـمـيــم
مبادئه فــي مــا ّ
يدعيه بشأن الديموقراطية
وال ـحــريــة وح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ...أو إيـ ــران بما
خ ـ ّـص الـ ـث ــورة اإلس ــام ـي ــة ومـ ـب ــادئ الـنـظــام
اإلس ــام ــي ...فــي مــا مـضــى ،ك ــان للصني في
الستينات من القرن العشرين إبان حكم ماو
تسي تونغ ،رسالتها الشيوعية ،شأنها في
ّ
ذل ــك ش ــأن االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي .أم ــا الـيــوم،
ّ ُ
فالصني ،كما الهند ،قلما تعنيان باملسائل
األيديولوجية السياسية ،إذ ال يزال التركيز
ّ
في عالقاتهما الدولية ينحو باتجاه إعالء
ّ
امل ـص ــال ــح االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ع ـل ــى الـ ـت ــوس ــع فــي
النفوذ السياسي .هذا ،وإذا كانت األوساط
ّ
تنفك عــن الـتــداول
اإلعالمية والسياسية ال
بـمـجــريــات ال ـحــرب الـتـجــاريــة بــن الــواليــات
ّ
ّ
ّ
امل ــتـ ـح ــدة وال ـ ـصـ ــن ،فـ ـ ــإن ذل ـ ــك ال ي ـع ـنــي أن
ً
الهند ستبقى مستقبال ،بمنأى عنها .غير
ّ
أن املــواجـهــة الــدائــرة بــن الــواليــات املتحدة
والصني راهنًا ،والهند الحقًا ،تنطوي على
شــروط جيوبوليتيكية من شأنها أن تنال
من قدرة ّ
القوتني الناهضتني على الخوض
فيها .فالصني تعاني من تناقض جغرافي
اق ـت ـص ــادي اج ـت ـمــاعــي حـ ـ ّ
ـاد م ــا ب ــن ال ـشــرق
ّ
والـ ـغ ــرب ف ـي ـهــا .وفـ ــي ح ــن ي ـســجــل ال ـشــرق
ّ
املطل على املحيط الهادي ،بمدنه وأنشطته
ّ
املـتـنــوعــة ،مـسـتــوى مــن الـتـقــدم فــي مختلف
أوج ـ ــه ال ـح ـي ــاة ي ـنــافــس ب ـهــا ع ــال ــم ال ـش ـمــال
ال ـغ ـنــي ،يـسـتـغــرق ال ـغ ــرب الـ ـق ـ ّـاري ف ــي حــال
ّ
مــن الـفـقــر تجعله ج ــزءًا ال ّي ـتـجــزأ مــن عالم
الجنوب .ثم إلــى ذلــك ،يتمثل خطر آخــر في
ُ
ما تبديه بعض األقاليم الداخلية الغربية،
مــن حــركــات سياسية انفصالية عــن الدولة
املــركــزيــة على هــذا الـقــدر أو ذاك مــن العنف،
وتنتعش أحـيــانــا أخ ــرى ،ما
تخبو أحـيــانــا
ّ
يجعلها ُعــرضــة لـتــدخــات خارجية تسعى
م ــن خــال ـهــا ال ـق ــوى اإلم ـبــريــال ـيــة ال ـغــرب ـيــة،
ّ
وعـلــى رأسـهــا الــواليــات املــتـحــدة ذات الباع
الطويل في مثل هذه األمــور ،إلى التضييق
عـلــى ال ــدولــة الصينية وإنـ ــزال ال ـضــرر بها.
وهـ ـ ـ ــذا مـ ــا حـ ـص ــل فـ ــي إقـ ـلـ ـي ــم ال ـت ـي ـب ــت ذي
يحتضن
الغالبية البوذية عندما راح الغرب
ّ
ال ـ ــداالي الم ــا ال ــرم ــز الــدي ـنــي ف ـيــه ،ويـحــضــه
ب ـطــرق مـلـتــويــة عـلــى ال ـت ـمـ ّـرد ب ـهــدف تفعيل
الـ ـن ــزع ــة االن ـف ـص ـ ّـال ـي ــة فـ ــي اإلقـ ـلـ ـي ــم .ك ــذل ــك،
ُيخشى من التدخل االستخباري األميركي
ف ــي إق ـل ـي ــم س ـي ـن ـج ــان ،ح ـي ــث ي ـش ـت ـ ّـد ح ــراك
ذو نــزعــة انفصالية ،مــن ِقـبــل اإلوي ـغــور من
مسلمي الصني .وحال الهند في هذا املجال،
أي فــي عــاقــة ال ــدول ــة مــع أراض ـي ـهــا ،ليست
جيدة ،إذ يشهد إقليم البنغال الغربي ،منذ
منتصف العشرية األولــى من القرن الواحد
والـعـشــريــن ،حــركــة عـصـيــان بـقـيــادة الـحــزب
ُ
الشيوعي ّ
ضد الدولة املركزية ،تعرف باسم
ّ
«الناكسالية» نسبة إلــى محلة ناكسلباري
مــن الـبـنـغــال ،الـتــي انطلقت منها وال ـتــي لم
ّ
تتمدد
يمض وقت طويل عليها حتى راحت
ِ
في الواليات واألقاليم الريفية املجاورة ،إلى
ّ
أن بــاتــت تشكل راهـنــا الـتـحـ ّـدي األخـطــر في
وجه الحكومة الهندية.
هذه اإلشكاالت الجيوبوليتيكية الداخلية،
ّ
فـ ــي ك ـ ــل مـ ــن الـ ـص ــن والـ ـهـ ـن ــد ،ت ـف ـص ــح عــن
نقاط ضعف خطيرة ،ال شــيء يمنع الغرب
اإلم ـب ــري ــال ــي م ــن االس ـت ـث ـم ــار فـيـهــا إلل ـحــاق
األذى االق ـت ـصــادي والـسـيــاســي بــالــدولـتــن
الـصــاعــدتــن .فـهــو ،أي ه ــذا ال ـغــرب ،ال يترك
فــرصــة إال ويـقـتـنـصـهــا لتعطيل الـنـمــو في
ّ
يتورع ،في القمم
دول الجنوب ،حتى أنه لم
امل ـن ــاخ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة ،ع ــن ت ـح ـم ـيــل األن ـش ـطــة
الصناعية فيها ،ال سيما في الصني والهند،
امل ـس ــؤول ـي ــة ع ــن ظ ــاه ــرة ال ـت ـغ ـ ّـي ــر امل ـنــاخــي
واالح ـتــرار العاملي ،على الــرغــم مــن الشكوك
ّ
الـعـلـمـيــة املـحـيـطــة بـمـخـتـلــف جــوان ـب ـهــا .إن
النهوض في الجنوب ما زال غير مستوفي
الشروط الكفيلة باالطمئنان إلى مصيره.
* أستاذ جامعي

مساهمة في تحليل بنية الطبقة
الحاكمة في لبنان
يزن زريق *
ّ
ل ـعــل تــاريــخ ب ــدء ت ـكـ ّـون األول ـي ـغــارشـ ّـيــة اللبنانية
(لـيــس بوصفها طبقة بــل بوصفها بـنـيــة) ،يعود
إلــى عهد االسـتـقــال ،وبالتحديد إلــى عهد بشارة
الـ ـ ـخ ـ ــوري .إن ـ ــه «ال ـك ــون ـس ـي ــرس ـي ــوم» (كـ ـم ــا س ـ ّـم ــاه
الصحافي إسكندر رياشي) ،الــذي أشــرف في ذلك
الحني على تمويل حملة الرئيس العتيد ،وضمن
وصــولــه إل ــى س ـ ّـدة الــرئــاســة .وذل ــك مـقــابــل ّ
تعهده
وال ـت ــزام ــه امل ـط ـلــق ب ـج ــودة تـمـثـيــل م ـصــالــح طبقة
رج ــال األعـ ـم ــال ،وض ـم ــان ام ـت ـي ــازات مـتـقــدمــة لـهــا.
إن ـهــا ال ـن ــواة الـصـلـبــة املـحـيـطــة بــالــرئـيــس املـكـ ّـونــة
بشكل أساسي من أقاربه ُ
ومصاهريه التي لم تكن
تتجاوز الثالثني أس ــرة .خ ــوري وفــرعــون وشيحا
وف ـت ــال ...وبـضــع عــوائــل أخ ــرى سـيـطــرت عـلــى قمم
االقتصاد ،وخصوصًا قطاعاته املالية والتجارية.
وأنجزت في تلك املرحلة عملية تحويل االقتصاد
اللبناني إل ــى «اقـتـصــاد ح ــر» .ه ــذه العملية التي
ع ـنــت بــاخ ـت ـصــار ش ــدي ــد ،ت ـحــويــل ل ـب ـنــان م ــن بلد
ّ
صناعي ،إلى اقتصاد خدمي
منتج زراعيًا وشبه
وسـيــاحــي و«وســائ ـطــي» ،مــع هيمنة شبه ُمطلقة
لقطاع رأس املال املالي واملصرفي الذي صار عصبًا
لهذا االقتصاد الجديد ومحورًا له.
ّ
يـلــخــص ف ــواز طــرابـلـســي الــوضــع بــدقــة ووض ــوح،
في دراسته املتميزة عن الطبقات االجتماعية في
لبنان (إصــدار مؤسسة هينرش بيل  )2013حيث
ي ـق ــول« :م ــع ع ـهــد ب ـش ــارة الـ ـخ ــوري ،ت ـبــدأ الـعــاقــة
املـمـيــزة بــن رئـيــس الجمهورية وامل ـص ــارف .فلكل
ّ
ومصرفيوه» .هكذاُ ،عرف
رئيس جمهورية مصرفه
«بنك فرعون ـ ـ شيحا» على أنه بنك بشارة الخوري.
وهــو ال ــذي م ـ ّـول الحملة االنتخابية الفضائحية
لــانـتـخــابــات النيابية لـلـحــزب الــدس ـتــوري ،أي ــار/
ُ
ـود»،
مــايــو ع ــام  ،1947والـ ــذي ع ــرف بـ ــ«أي ــار األسـ ـ ّ
بسبب ش ــراء األص ــوات الــواســع الـنـطــاق والـتــدخــل
الفظ واملفضوح للسلطات فيهّ .أمــا عهد الرئيس
كميل شـمـعــون ،فـكــان العهد الــذهـبــي لـلــرأس املــال
امل ـص ــرف ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي .ح ـي ــث ه ـي ـمــن ب ـن ــك «ل ـب ـنــان
وامل ـ ـه ـ ـجـ ــر» و«س ــوسـ ـيـ ـت ــي جـ ـ ـن ـ ــرال» عـ ـل ــى مـعـظــم
ً
االقتصاد اللبناني ،وكان الرئيس شمعون وكيال،
بل صاحب أسهم في كال املصرفني.
أما مصرف الرئيس فؤاد شهاب ،فكما هو معروف
كـ ــان ب ـنــك «أن ـ ـتـ ــرا» .ل ـقــد أدار هـ ــذا املـ ـص ــرف %60
مــن االقـتـصــاد اللبناني ،تـسـ ّـيــره األج ـهــزة األمنية
(امل ـك ـتــب ال ـثــانــي فــي ال ـج ـيــش) ،وت ـم ـ ّـول بــواسـطـتــه
االنتخابات واألصــدقــاء السياسيني واإلعالميني.
ف ــي ع ـهــد شـ ــارل ال ـح ـل ــو ،ك ــان م ـص ــرف ال ـع ـهــد هو
«البنك األهلي» .أما سليمان فرنجية ،فكان عضوًا
مؤسسًا في «بنك الشرق األدنى» .والياس سركيس
القادم من املصرف املركزي ،فقد كان رجل املصارف
األول ،وكــان قد سبق تعيينه رئيسًا ملجلس إدارة
بنك «ويدج» لصاحبه رجل األعمال الكبير عصام
فـ ــارس .ووراء أم ــن الـجـمـيــل ،ك ــان بـنــك «لـيـتـكــس،
ومــديــره سامي م ــارون ،صديق الجميل وشريكه،

ً
وصـ ـ ــوال إل ـ ــى ع ـه ــد إمـ ـي ــل لـ ـح ــود وف ـض ـي ـحــة بـنــك
ً
ّ
ّ
«املدينة» املدوية ،فضال عن دور وحاكمية املصرف
ّ
املركزي التي تعززت في عهده ،في سيطرتها على
املفاصل املالية واالقتصادية للبالد ككل.

ّ
مافيوي
هل نحن اليوم أمام نموذج
كالسيكي؟

ـف
ي ـح ــاول املـفـكــر بـيـنــو أرالك ــات ـش ــي تـحــديــد تـعــريـ ٍ
نـ ـظ ــري ل ـل ـن ـظــام امل ــافـ ـي ـ ّ
ـوي «ح ـي ــث ت ـق ــوم الـسـلـطــة
امل ــاف ـي ـ ٍ ّ
ـوي ــة ع ـل ــى ح ــال ــة م ــن ال ـت ـن ــاف ــس ال ـف ــوض ــوي
لـتـحـصـيــل الـ ـج ــاه .وت ـم ـثــل أداة م ـم ـتــازة لـ ُـارت ـقــاء
االجتماعي فــي مجتمع رأسـمــالــي ،حيث املغامرة
ّ
والتسيب الالأخالقي هي الشروط التي ال مناص
منها لتحقيق هذا النجاح».
ّ
املافيوية هنا تمثل نوعًا ما تقسيمًا
أي أن السلطة
ض ـم ـن ـيــا غ ـي ــر م ـع ـل ــن ل ـح ـم ــاي ــة م ـص ــال ــح ال ـط ـب ـقــة
الحاكمة وتأمينها .وذلك باستخدام تلك األساليب
ً
«الــاأخــاق ـيــة» فــي مــواج ـهــة فــوضــى ال ـســوق أوال
(وهـ ــي ه ـنــا تـمـثــل دورًا إداريـ ـ ــا بــاملـعـنــى الـنـسـبــي
للكلمة أو حـتــى «تـنـظـيـمــي») ،وض ــد ال ــرأي الـعــام
وال ـق ــوى الشعبية ثــانـيــا .غــايــة ه ــذا التقسيم هي
التحاصص السلمي لقطاعات النفوذ واألعـمــال.
ّ
ً
لـعــل أزم ــة مـكـ ّـبــات الـنـفــايــات ،مـثــا ،تــوضــح املعنى
ّ
ّ
عيانيًا بالنسبة إلــى التحديد الـنـظــري .إن تفجر
أزمة النفايات حول تقاسم أرباح ّ
املكبات ،في عام
ً
ـا مــافـيـ ّ
ـويــا لــه ،عبر تقسيم سلمي
 ،2015وجــد حـ
في صفقتي ّ
املكبني على السواحل اللبنانية ،كما
أوضحت «نيويورك تايمز» ،حيث عقد املكب األول
استفاد منه جهاد العرب ّ
املقرب من رئيس الوزراء
سعد الحريري بقيمة  288مليون دوالر .أما العقد
الـثــانــي ،فذهب إلــى دانــي خــوري املـقـ ّـرب مــن عائلة
عــون ،بقيمة ّ 142مليون دوالر .بالطريقة نفسها،
ّ
تتم إدارة بقية امللفات حيث اقتسام ملف الكهرباء
بني «كوجيكو» وليد جنبالط ،التي تحتكر توريد
امل ـح ــروق ــات ل ـل ـم ــول ــدات ،وب ــواخ ــر ج ـب ــران بــاسـيــل
التركية لتوليد الكهرباء وصفقاتها ،والتي بلغت
مــايــن ال ـ ــدوالرات .على امل ـنــوال ذات ــهّ ،
تسير بقية
امل ـل ـفــات م ــن األم ـ ــاك ال ـب ـحــريــة (فـضـيـحــة منتجع
«اإلي ــدن بــي») والجمارك واملعابر غير الشرعية...

ّ
ّ
المافيوية
السلطة
ل
تمث
ّ
ضمنيًا
نوعًا ُ ما تقسيمًا
غير معلن لحماية مصالح
الطبقة الحاكمة وتأمينها

فعبر مجلس اإلنماء واإلعمار واملجلس النيابي،
وغـ ـي ــره م ــن امل ــؤسـ ـس ــات ،يـ ـت ـ ّـم ت ــوزي ــع ال ـص ـف ـقــات
والريوع ومناطق النفوذ «حبيًا» ،إن ّ
صح التعبير
ع ـب ــر ض ـب ــط ال ـت ـن ــاف ــس ال ــداخـ ـل ــي ،وف ـق ــا لـلـمـنـطــق
ٍّ
املافيوي لكل حسب ُّحجمه.
ولـكــن رغ ــم ذل ــك يـشــذ الـنـظــام الـسـيــاســي اللبناني
ف ــي طـبـيـعـتــه ع ــن ال ـن ـظ ــام امل ــاف ـي ــوي ال ـخ ــال ــص أو
ال ـن ـم ــوذج ــي ،ب ـم ـيــزتــه ال ـطــائ ـف ـيــة وامل ــذه ـب ـي ــة .إذا
اعـتـبــرنــا أن الـسـلـطــة املــاف ـيـ ّ
ـويــة أداة حـكــم الطبقة
الرأسمالية (أو وسيلتها في الحكم) ،فــإن النظام
اللبناني ال يقتصر عليها ،مستخدمًا معها أداة
أخرى هي الطائفية.
ف ــي ت ـحــديــد ال ـطــائ ـف ـيــة ،ن ـل ـجــأ إلـ ــى م ـه ــدي عــامــل.
فالنظام الطائفي ليس حكمًا لطائفة ما ،أو هيمنة
ل ـطــائ ـفــة م ــا ع ـلــى ن ـظ ــام س ـيــاســي مـ ـع ـ ّـن ،أو على
بقية الـطــوائــف ،بــل هــي لجوء سلطة سياسية ،أو
طبقة حــاكـمــة ،إلــى اسـتـخــدام األوال ـ ّـي ــات الطائفية
وامل ــذه ـب ـي ــة ف ــي ح ـكــم وض ـب ــط ال ـن ـظ ــام املـجـتـمـعــي
الـقــائــم (راج ــع مــدخــل إل ــى نـقــض الـفـكــر الـطــائـفــي).
إن ـه ــا الزم ـ ــة اضـ ـط ــراري ــة ل ـل ـط ـب ـقــات ال ـح ــاك ـم ــة فــي
الـبـنــى الـكــولــونـيــالـيــة امل ـت ــأخ ــرة ،حـيــث تـعـجــز عن
فرض الهيمنة عبر السبل الديموقراطية الحديثة
(األحــزاب والنقابات ومؤسسات املجتمع املدني)،
فتنسحب مضطرة إلى استخدام مقوالت وأدوات
مــا قـبــل سـيــاسـيــة ،مـثــل الـطــائـفــة وامل ــذه ــب وحتى
العشيرة.
يمكن في هذه الحالة عبر جمع أرالكاتشي وعامل،
رؤي ــة تـكــامــل املـفـهــومــن ـ ـ املــافـيــويــة والـطــائـفـيــة ـ ـ
مـتـجـلـيــن بـشـكــل ن ـمــوذجــي وواض ـ ــح ف ــي الـنـظــام
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،مـ ــا ي ـج ـع ـلــه م ـ ــادة ل ـ ــدراس ـ ــات خـصـبــة
وتعميمية .ال يمكن إيـجــاد أي منفذ إصــاحــي أو
ّ
املافيوية والطائفية القائمة.
تجديدي ضمن األطر
الـنـظــام الـطــائـفــي ن ـظــام مـغـلــق ومـتـكــامــل بامتياز
كما يوضح عامل .وهــو يعمل وفقًا لقواعد ذاتية
الدفع تضمن إعادة تجديده لنفسه وإعادة إنتاجه
لنفسه ،ال بل وهنا األخطر ،تمكني وتقوية نفسه،
وخ ـصــوصــا ف ــي ت ـج ــاوزه ل ــأزم ــات والـتـنــاقـضــات
ّ
الكبرى .أي أن النظام الطائفي يخرج أقوى ومعززًا
ّ
ً
فــي تـجــاوزه ألي أزم ــة بنيوية (مـثــا تـعــزز البنية
الطائفية في كل من سوريا والعراق ،إثر األزمتني
األخ ـيــرتــن فــي كــا الـبـلــديــن) .اإلص ــاح والتغيير
يــأتــي مــن ال ـخ ــارج .مــن خ ــارج املـنـظــومــة املــافـيـ ّ
ـويــة
الطائفية الـحــاكـمــة ،وقــد يـكــون عبر «حـقـنـهــا» ،إن
صح التعبير ،بقوى سياسية تغييرية جديدة ،ال
ّ
تقلب ،بل نقول ّ
تعدل قواعد الحكم وآلياته
نقول
املعطوبة ُالحالية القائمة .قــد تـكــون االنتخابات
الـنـيــابـيــة امل ـب ـكــرة ن ــاف ــذة تـسـمــح ل ـل ـهــواء النظيف
بــالــدخــول ،لتنقية األجـ ــواء الـعـفـنــة داخ ــل القطيع
السياسي الــذي يسوس البالد حاليًا .بشرط كون
الـ  10452كيلومترًا مربعًا دائــرة انتخابية واحدة
وال أقل!
* كاتب سوري
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العراق بين اجتماع فصائل ّالمقاومة العراقية في إيران،
ُ
العراق
واجتماع بعض القوى ّالسنية في ٌاإلماراتٌ ّ ،يقف ّ ٌ
أمام مفترق طرق :األول مواجهة سياسية ـ ـ ـ ميدانية
دونالد
ضدالواليات
المتحدة ،والثاني الخضوع لرغبات إدارة ً
ّ
ترامب ،بدءًا بـ«تفهم» انتشار القوات األميركية ،وصوال إلى
ّ
المضي في تقسيم البالد وفق أقاليم طائفية

علني ،الدور األميركي فيالعراق».
ٌ
تحضيرات داخلية
هذا املسعى توازيه
ت ـخ ــدم الـ ــرؤيـ ــة األم ـي ــرك ـي ــة ،وتـقـضــي
بـ ــ«االسـ ـتـ ـع ــداد» ألي طـ ــرح تقسيمي
للبالد على أســاس األقاليم الطائفية.
ّ
ف ـمــا جـ ــرى ف ــي اإلمـ ـ ـ ــارات ي ــؤك ــد ذل ــك.
م ـق ـ ّـرب ــون م ـمــن ح ـضــر االج ـت ـم ــاع ،من
رئ ـيــس ال ـب ــرمل ــان مـحـمــد الـحـلـبــوســي،
وزعيم «حزب الحل» جمال الكربولي،
ومحافظ صالح الدين السابق النائب
أح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــوري ،وس ـ ـعـ ــد الـ ـ ـب ـ ــزاز،
ّ
وآخرين ،أكــدوا أن املجتمعني ناقشوا

اجتماعا قم وأبو ظبي
مواجهة واشنطن
أم الرضوخ؟
بغداد ــ األخبار
شهدت مدينة قــم فــي إي ــران اجتماعًا
أمـ ـ ــس ضـ ـ ـ ّـم ق ـ ـ ــادة ف ـص ــائ ــل امل ـق ــاوم ــة
العراقية لبحث «آلـيــات إخ ــراج قــوات
االح ـ ـ ـتـ ـ ــال األم ـ ـيـ ــركـ ــي م ـ ــن الـ ـ ـب ـ ــاد»،
حـ ـض ــره زعـ ـي ــم «ال ـ ـتـ ـ ّـيـ ــار ال ـ ـصـ ــدري»،
م ـ ـق ـ ـتـ ــدى ال ـ ـ ـصـ ـ ــدر ،واألم ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
ل ــ«م ـن ـظ ـم ــة ب ـ ـ ــدر» ،هـ ـ ــادي ال ـع ــام ــري،
واألمني العام لـ«حركة النجباء» ،أكرم
الـكـعـبــي ،وامل ـع ــاون ال ـج ـهــادي لألمني
ال ـع ــام ل ــ«ع ـصــائــب أه ــل ال ـح ــق» ،ليث
ال ـخــزع ـلــي ،واألم ـ ــن ال ـع ــام لــ«كـتــائــب
س ـي ــد الـ ـشـ ـه ــداء» ،أبـ ــو آالء ال ــوالئ ــي،
واألم ــن ال ـعــام لــ«كـتــائــب ح ــزب الـلــه ـ ـ
العراق» .بينما اتفق املجتمعون على
ّ
«تشكيل لجنة تنسيقية تنظم عمل
فصائل املقاومة» ،و«تفعيل التنسيق
اإلعالمي واالجتماعي بينها» ،قالت
مصادر سياسية إن «االجتماع أسفر
ّ
ّ
موح ٍد يؤكد ضــرورة
فقط عن موقف
إخراج القوات األجنبية» ،مضيفة في
حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن «اإلشـ ــارة
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ل ـب ــدء ال ـع ـم ــل امل ـ ـقـ ــاوم هــو
الـ ـ ّ
ـرد الــرس ـمــي األم ـيــركــي عـلــى دع ــوة
الحكومة العراقية لجدولة انسحاب

ق ــواتـ ـه ــا» ،وأن ط ـب ـي ـعــة هـ ــذا «ال ـ ـ ـ ّ
ـرد»
ً
«إنهاء للجهود الدبلوماسية،
ستكون
وإيذانًا بالعمل املقاوم» .وفي غضون
ذل ــك ،صــدر تحذير عــن «كتلة الفتح»
ّ
ّ
ّ
والنواب
يضم القوى
(تجمع برملاني
امل ــؤي ــدي ــن ل ــ«ال ـح ـش ــد») م ــن تصعيد
شعبي ومواجهات عسكرية في حال
«مـمــاطـلــة» ال ـق ــوات األمـيــركـيــة ،حيال
مطالبة الحكومة بــ«اتـخــاذ التدابير
إلن ـهــاء وج ــود ال ـق ــوات األجـنـبـيــة ،وال
بعد قرار البرملان».
سيما ّ
إذًا ،تـتــرقــب الـقــوى والفصائل نتائج
جـ ـه ــود رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء امل ـس ـت ـق ـيــل،
ع ــادل عـبــد امل ـه ــدي ،فــي تنفيذ الـقــرار
الـ ـب ــرمل ــان ــي ،وقـ ــدرتـ ــه ع ـل ــى إل ـ ـ ـ ــزام ،أو
التفاهم مــع ،واشنطن على ذلــك وفق
م ـ ـ ّـدة م ـ ـحـ ـ ّـددة .ول ـ ـ ــذا ،ي ــأت ــي اج ـت ـمــاع
ق ـيــادات «ال ـح ـشــد» لبحث األول ـ ّ
ـوي ــات
ّ
األمنية والعسكرية .لكن ذلك ال يخفي
«تـ ـض ــارب» االس ـت ـح ـقــاقــات بالنسبة
إلى الفريق الحاكم ،إذ ّ
ثمة من يسعى
إلى حسم الجدل القائم إزاء الحكومة
ّ
بحجة
املـسـتـقـيـلــة ،بــن الـتـمــديــد لـهــا
«األم ـ ــر الـ ــواقـ ــع» ،وال ـب ـحــث ع ــن خـيــار
متوافر» حتى اآلن.
«غير
ٍ
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ت ـس ـع ــى واشـ ـنـ ـط ــن إل ــى

ّ
تترقب القوى
والفصائل نتائج
جهود الحكومة
المستقيلة ،في تنفيذ
القرار البرلماني

ّ
تتمسك واشنطن بإعادة التموضع /االنتشار في العراق ،وليس اإلنسحاب منه (أ ف ب)

اس ـ ـت ـ ـي ـ ـعـ ــاب «ال ـ ـغ ـ ـض ـ ــب» ال ـ ـعـ ــراقـ ــي،
وااللـ ـتـ ـف ــاف ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــرار ال ـب ــرمل ــان ــي،
شاهرة أسلحتها التقليدية :التهويل
بالعقوبات ،وورقة التقسيم ،والفتنة،
فـ ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـ ــ«ش ـ ــراء ال ـ ــوق ـ ــت» ،مــا
يتيح لها «البحث عن أماكن مناسبة
إلعـ ــادة الـتـمــوضــع/انـتـشــار قــواتـهــا»
إن أص ـ ـ ـ ّـرت بـ ـغ ــداد ع ـل ــى خ ـ ــروج تـلــك

ّ
الـ ـ ـق ـ ــوات .ف ـ ــامل ـ ــؤش ـ ــرات ت ـع ـك ــس ن ـ ّـي ــة
واشنطن إعــادة التموضع/االنتشار،
وليس االنسحاب ،رغــم ّ
تمسك بغداد
ب ـقــرار ال ـبــرملــان .ه ـنــا ،تـ ّ
ـرجــح مـصــادر
ّ
ّ
عراقية انتشار تلك القوات
حكومية
ّ
فــي املـحــافـظــات الـغــربـيــة والـشـمــالــيــة،
واالبـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاد ع ـ ـ ــن «مـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــى» ن ـ ـيـ ــران
ال ـف ـصــائــل ف ــي امل ـحــاف ـظــات الــوسـطــى

ّ
وال ـج ـن ــوب ـي ــة ،وه ـ ــذا مـ ــا أكـ ـ ـ ــده وزيـ ــر
الخارجية األمـيــركــي ،مــايــك بومبيو،
عندما قــال أمــس إنهم سيعملون مع
القادة العراقيني على «تحديد املكان
األنسب إزاء نشر القوات األميركية».
ّ
عـلــى ال ـخ ــط نـفـســه ،تـسـعــى واشـنـطــن
ّ
وحلفاؤها األوروبيون إلى أن يتصدر
خ ـط ــاب ح ـل ـفــائ ـهــم امل ـح ـل ـيــن املـشـهــد

ال ـس ـي ــاس ــي ،وه ـ ــو ال ـخ ـط ــاب ال ــداع ــي
إل ــى ب ـق ــاء الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة بـحـ ّـجــة
«ضـ ــرورت ـ ـهـ ــا» ،واع ـت ـب ــار انـسـحــابـهــا
مطلبًا إيــرانـ ّـيــا ولـيــس عــراقـ ّـيــا .وعند
ه ــذه الـنـقـطــة ،ق ــال بــومـبـيــو« :أجــريــت
ات ـصــاالت ب ــ 50شخصية عــراقـيــة ،من
ك ــل ال ـط ــوائ ــف ،بـمــا فـيـهــا شخصيات
ّ
ّ
شيعية ،وكــلـهــا ت ـقـ ّـدر ،لــو بشكل غير

«اس ـت ـع ـ ّـدادات ـه ــم الـلــوجـسـتـيــة إلقــامــة
إقليم ُسني ،في أي لحظة»ّ ،
خاصة أن
ّ
البعض ُي َمني نفسه بأن يكون العراق
ج ــزءًا مــن «صـفـقــة ال ـق ــرن» األمـيــركـيــة.
ّ
وما يعزز هذا الطرح أن هذا «اإلقليم»
ّ
سـيـشــكــل «الـبـيـئــة ال ـحــام ـيــة» لـقــواعــد
ال ـ ـقـ ــوات األمـ ـ ًي ــركـ ـي ــة الـ ـت ــي سـتـنـتـشــر
هناك ،خـ ّ
ـاصــة أن األخـيــرة عمدت منذ
الصيف املاضي إلى تدريب عدد كبير
مــن شباب محافظة األنـبــار ب ّ
ـ«حجة»
مواجهة تنظيم «داعــش» .هذا الحراك
رفـضـتــه «دار اإلف ـتــاء ال ـعــراقــي» ،التي
بيان أمس إن «أمراء القبائل
قالت في
ٍ
الغربية
املحافظة
في
العشائر
وشيوخ
ّ
جـمـيـعــا ،واملـتـمـثـلــة بــاملــذهــب الـ ُـســنــي،
ت ـع ـلــن رف ـض ـهــا ال ـق ــاط ــع مل ــا صـ ــدر عن
بعض أعضاء تحالف القوى ،وترفض
رفضًا قطعيًا وجود أي قوات عسكرية
فــي ال ـع ــراق ،أو فـقــرة ً اسـمـهــا أقــالـيــم»،
معتبرة ذلــك «خـيــانــة لتاريخ الـعــراق،
وإضعافًا ملكانته بني العاملني العربي
ّ
واإلسـ ــامـ ــي» .ك ــذل ــك ،ع ــل ــق الـخــزعـلــي
ع ـلــى ه ــذا الـ ـح ــراك بــال ـقــول إن «أرض
ال ـع ــراق واحـ ــدة غـيــر قــابـلــة للتقسيم،
بشعبها ومدنها ومحافظاتها».

تقرير

ُ َ
أول لقاء سوري ـ تركي معلن:
نحو مسار تفاوضي جديد
انعقد ،أمس ،في موسكو،
للمرة األولى علنًاٌ ،
لقاء
جمع ممثلين عن الجانبين
السوري والتركي ،إلى
جانب مسؤولين روس.
جاء ذلك في وقت أجرى
فيه وفد حكومي سوري
مباحثات في طهران مع
المسؤولين اإليرانيين ،تناولت
المواضيع ذات االهتمام
المشترك ،والمخاض الذي
ّ
تمر به المنطقة بعد
التصعيد األخير

ّ
ألول م ـ ــرة م ـن ــذ اح ـ ـتـ ــدام الـ ـح ــرب فــي
سوريا ،خرج ،رسميًا ،إلى العلن ،لقاء
ب ــن م ـســؤولــن رسـمـيــن م ــن ســوريــا،
وآخ ــري ــن مــن تــركـيــا ،بــرعــايــة روس ـيــة.
رئيس مكتب األمــن الوطني السوري
علي مملوك ،ورئيس جهاز املخابرات
التركي حقان فيدان ،اجتمعا ،أمس ،في
موسكو ،بحضور عدد من املسؤولني
الـ ــروس .ول ـيــس ه ــذا الـلـقــاء هــو األول
بني مملوك وفيدان ،إذ تشير معطيات
م ـت ــوات ــرة إل ــى لـ ـق ــاءات ع ــدي ــدة عـقــدت
بينهما في السنوات القليلة املاضية.
وكــانــت «األخ ـبــار» قــد أك ــدت عقد لقاء
مـشــابــه بـيـنـهـمــا ،ف ــي مــوسـكــو أيـضــا،
قـبـيــل ان ـط ــاق عـمـلـيــة «ن ـب ــع ال ـس ــام»
ال ـتــرك ـيــة ف ــي ال ـش ـم ــال ال ـ ـسـ ــوري .لكن
الالفت في اللقاء األخير أنه جاء معلنًا
عبر اإلعــام الرسمي الـســوري ،بينما
ل ــم ي ـص ــدر ّ
أي تـعـلـيــق ع ــن الـجــانـبــن
ٌ
الـ ـت ــرك ــي أو ال ـ ــروس ـ ــي .إعـ ـ ـ ــان يـمـكــن
النظر إليه على أنه رسالة من دمشق
باستعدادها لخوض حوار مع أنقرة،
تحت سقف اح ـتــرام سـيــادة األراض ــي

السورية ،وتطبيق االتفاقات املعقودة
ب ــرع ــاي ــة روس ـ ـيـ ــة ،خ ــاص ــة فـ ــي إدلـ ــب
وشــرق الفرات .ومع أن هذا التطور ال
ُي ّ
عد إيذانًا بعودة العالقات السورية
 التركية ،وال حتى بـبــدء مفاوضاتسياسية بــن الجانبني ،إال أنــه يشي
بـمـســار مختلف فــي الــرحـلــة الـقــادمــة،
ع ـنــوانــه مـعــالـجــة الـقـضــايــا املـشـتــركــة
والحساسة ،خصوصًا األمنية منها،
عبر ال ـحــوار تحت الــرعــايــة الــروسـيــة.
وم ــن ش ــأن ال ـل ـق ــاءات األم ـن ـي ــة ،رب ـمــا،
ال ـت ـم ـه ـي ــد ل ـع ـق ــد ل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات س ـيــاس ـيــة
ً
مستقبال ،إال أنــه ال سقف زمنيًا لذلك
ال ـتـ ّ
ـوجــه ،إذ ه ــذه لـيـســت امل ــرة األول ــى
التي يلتقي فيها املسؤوالن األمنيان،
وقد تكون األخيرة شبيهة بما قبلها،
أو تتحول إلى خطوة علنية أولى في
سياق حوار طويل.
بحسب «سانا» ،فإن الجانب السوري
طــالــب فــي االج ـت ـمــاع ال ـثــاثــي نظيره
ال ـتــركــي بـ ــ«االلـ ـت ــزام ال ـكــامــل بـسـيــادة
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة
واس ـ ـت ـ ـقـ ــال ـ ـهـ ــا وسـ ـ ــامـ ـ ــة أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا
ووحدتها أرضــا وشعبًا ،واالنسحاب
الفوري والكامل من األراضي السورية
كافة» .كما شدد مملوك ،لفيدان ،على
«ض ـ ـ ــرورة وف ـ ــاء تــرك ـيــا بــال ـتــزامــات ـهــا
بموجب اتـفــاق سوتشي بشأن إدلــب،
وخاصة في ما يتعلق بإخالء املنطقة
من اإلرهابيني واألسلحة الثقيلة وفتح
طريق حلب  -الالذقية وحلب  -حماة»،
ّ
مصممة
مــؤك ـدًا أن «ال ــدول ــة الـســوريــة

الجانب السوري طالب
نظيره التركي
بـ«االلتزام الكامل
بسيادة الجمهورية
العربية السورية»

ع ـلــى مـتــابـعــة حــرب ـهــا ض ـ ّـد اإلره ـ ــاب،
ّ
وتـ ـح ــري ــر ك ـ ــل م ـن ـط ـقــة إدل ـ ــب وع ـ ــودة
سلطة الــدولــة إلـيـهــا بـمــا يكفل األمــن
واألم ــان للمواطنني الـســوريــن الذين
تـسـتـخــدمـهــم الـتـنـظـيـمــات اإلرهــاب ـيــة
دروعًا بشرية في تلك املنطقة» .وكانت
املستشارة اإلعالمية للرئيس السوري
بـشــار األس ــد ،بثينة شعبانّ ،
تحدثت
في أكثر من مناسبة عن عقد لقاءات
أمنية بــن دمـشــق وأن ـقــرة« ،لكنها لم
ّ
تقدم شيئًا» ،بحسب تعبيرها.
ٍّ
ّ
ـواز ،ال تزال طهران محجة
على ّخط مـ ٍ
لـلـمـعــزيــن بــاسـتـشـهــاد ال ـفــريــق قــاســم
سليماني ورفاقه ،الذين قضوا بضربة
أميركية على طريق مطار بغداد مطلع
ال ـش ـهــر ال ـ ـجـ ــاري .وي ـ ــوم أم ـ ــس ،وصــل
وف ــد ح ـكــومــي سـ ــوري إل ــى الـعــاصـمــة

اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،ب ــرئ ــاس ــة رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء عـ ـم ــاد خ ـم ـي ــس ،وع ـض ــوي ــة
نــائ ـبــه ووزي ـ ـ ـ َـري ال ـخــارج ـيــة وال ــدف ــاع
ألداء واج ــب الـ ـع ــزاء .واسـتـقـبــل نــائــب
الرئيس اإليراني ،إسحاق جهانغيري،
الوفد السوري ،وعقد معه ً
لقاء تناول
ال ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة وأه ـ ـ ّـم الـقـضــايــا
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة .ك ـم ــا ال ـت ـق ــى الـ ــوفـ ــد أم ــن
املجلس األعلى لألمن القومي اإليراني
عـ ـل ــي شـ ـمـ ـخ ــان ــي ،ورئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
الـ ـش ــورى اإليـ ــرانـ ــي ع ـلــي الري ـج ــان ــي.
وأش ــار جهانغيري ،خــال اللقاء ،إلى
أن «املنطقة تعاني من عدم االستقرار
استقبل نائب الرئيس اإليراني إسحاق ًجهانغيري
الوفد السوري برئاسة خميس استقباال رسميًا (أ ف ب)

نتيجة الـتــدخــات األجـنـبـيــة» ،مــؤكـدًا
«م ــواص ـل ــة ال ـت ـن ـس ـيــق والـ ـتـ ـش ــاور مــع
سوريا حتى عــودة السيادة السورية
عـلــى كــامــل أراض ـي ـهــا وتـطـهـيــرهــا من
اإلره ـ ـ ــاب» .م ــن جــان ـبــه ،أع ـلــن خميس
«ت ـض ــام ــن بـ ـ ــاده ال ـك ــام ــل م ــع إيـ ـ ــران،
ودعـ ــم حـقـهــا ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن نفسها
ّ
والتصدي ّ
ألي مؤامرة كانت» ،مشددًا
على «تعزيز التعاون الثنائي وتطوير
العالقات املشتركة ملواجهة املؤامرات
والعقوبات الجائرة على كال البلدين،
ّ
وال سـيـمــا فــي ظ ــل ت ـط ــورات األح ــداث
ّ
الـ ـت ــي ت ـت ـط ــل ــب املـ ــزيـ ــد مـ ــن الـتـنـسـيــق

والتعاون» .وأعرب عن «شكره الجزيل
للجمهورية اإليرانية على دعم الشعب
السوري في حربه ّ
ضد اإلرهاب» ،الفتًا
إلـ ــى أن «اإلرهـ ـ ـ ــاب ف ــي س ــوري ــا يلفظ
أنفاسه األخيرة ( )...لذا هناك ضرورة
لبذل الجهود لتنمية وتمتني التعاون
بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن فـ ــي ج ـم ـي ــع امل ـ ـجـ ــاالت
االقـتـصــاديــة والـتـجــاريــة» .كــذلــك ،رأى
خميس أن الـ ّ
ـرد اإليــرانــي على جريمة
اغـ ـتـ ـي ــال س ـل ـي ـم ــان ــي «أع ـ ـطـ ــى رس ــال ــة
لجميع دول العالم ،وخصوصًا قوى
ّ
تستمر،
االستكبار ،بأن الغطرسة لن
ّ
وأن إي ــران قوية وق ــادرة على ردع كل
ّ
تتعرض لها ،وأن خيار
املؤامرات التي
ّ
املقاومة يتعزز ،وهو األنجع لتحرير
املـنـطـقــة م ــن اإلره ـ ــاب وداع ـم ـي ــه» .من
جـهـتــه ،وص ــف شـمـخــانــي ســرقــة نفط
س ــوري ــا ومـ ـ ــواردهـ ـ ــا ب ــأن ـه ــا «م ــأس ــاة
ي ـم ـك ــن إنـ ـه ــاؤه ــا ب ـ ـخـ ــروج الـ ــواليـ ــات
املـ ـتـ ـح ــدة الـ ـك ــام ــل مـ ــن املـ ـنـ ـطـ ـق ــة» ،فــي
حــن اعتبر الريـجــانــي أن «استشهاد
ّ
سيسرع من خروج
الفريق سليماني
الـقــوات األميركية مــن املنطقة» ،وقــال
ّ
إن «امل ـق ــاوم ــة وم ـحــورهــا سـيـتـعــززان
وسـ ـيـ ـسـ ـتـ ـم ـ ّـران فـ ــي ن ـه ــج س ـل ـي ـمــانــي
بالتصدي لإلرهاب وجميع مخططات
الهيمنة على املنطقة» .وختامًا ،التقى
وزير الدفاع السوري نظيره اإليراني
فــي طـهــران ،و«ق ـ ّـدم أعلى وســام شرف
ع ـس ـكــري سـ ــوري إل ــى عــائ ـلــة الشهيد
سليماني».
(األخبار)
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مقالة

خشية من «ورطة» شرق أوسطية جديدة
لبي ،فــإن الناتج املحلي اإلجمالي للصني في عام
وليد شرارة
ّ
 2001كان  1.21تريليونًا ،أي أقل بـ %12من ذلك
َ
م ــن املـسـتـفـيــد م ــن دخـ ــول ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة في األميركي ،لكنه أصبح فوقه في عام  2008بـ،%31
ن ــزاع مــديــد جــديــد ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط؟ أوس ــاط وفي عام  2019بـ .%65وعلى الرغم من أن ترامب
َ
الـنـخــب األمـيــركـيــة الـتــي تـطــرح ه ــذا ال ـســؤال الـيــوم ق ّدم «املنافسة بني القوى العظمى» على أنها املبدأ
لديها ج ــواب واض ــح
عليه :ا ّلـصــن! ال تخفي هذه الناظم لسياسته الخارجية ،وباشر بحرب تجارية
ُ
األوســاط خوفها من أن يكرر التاريخ نفسه ،وأن
ضد الصني ،إال أن ارتفاع ّ
ّ
حدة املواجهة مع إيران،
تغرق واشنطن مرة أخرى في وحول منطقة لم تعد
وما قد يستدعيه من تعبئة للموارد واإلمكانيات
ُتعتبر األهـ ّـم بالنسبة إليها ،بعد ّ
التغير املعلن في
في شتى املجاالت العسكرية واملالية واالقتصادية،
األولويات االستراتيجية األميركية من ِق َبل مراكز
وكانت أصوات س ـيــدخــل ت ـع ــدي ــات ك ـب ـيــرة ع ـلــى ج ـ ــدول أع ـمــالــه
صنع القرار السياسي والعسكري.
عديدة قد ارتفعت ،بضع سنوات بعد انطالق ما األصلي .الصني ،في نظر هذا الخبير األميركي ذي
ُسـ ّـمــي بــالـحــرب عـلــى اإلرهـ ــاب وغ ــزو أفغانستان األصول الصينية ،أمام الصني فرصة استراتيجية
ّ
ـؤثــرة بــن النخب لالستفادة من هذه التعديالت ،وهي ستسعى إلى
وال ـع ــراق ،لشخصيات وازن ــة ومـ
ّ
ّ
وفــي قطاعات معتبرة مــن ال ــرأي الـعــام ،كزبغنيو تجنب استفزاز ترامب عبر عدم مد إيران بالسالح
بريجنسكي وبــرنــت س ـكــوكــروفــت ،مـسـتـشـ َـاري ح ـتــى ول ــو اس ـت ـمــرت ف ــي اس ـت ـي ــراد ال ـن ـفــط مـنـهــا.
ّ
األمــن القومي في َ
التحسب لتكرار
عهدي الرئيسني جيمي كارتر «العقالء» في واشنطن يدعون إلى
وج ـ ـ ــورج بـ ــوش األب ،وريـ ـتـ ـش ــارد هـ ــاس رئ ـيــس خطأ بــوش االب ــن ،واالنــدفــاع نحو مغامرة جديدة
ّ
ّ
التحدي
مجلس العالقات الخارجية ،بالدعوة إلى التركيز مكلفة ومجهولة العواقب في ظــل تعاظم
ع ـلــى الـ ـص ــراع م ــع الـ ـق ــوى ال ـك ـب ــرى ال ـت ــي َت ـس ــارع الصيني ،الــذي بــات اليوم شديد الــوضــوح مقارنة
بـ .2001هؤالء يوصون ّ
برد معتدل على ّأي ضربة
ص ـع ــوده ــا ،كــال ـصــن وروسـ ـي ــا ،نـتـيـجــة النـهـمــاك
واشـنـطــن فــي ح ــروب مكافحة الـتـمــرد ،وإخـضــاع إيرانية مباشرة أو غير مباشرة لألميركيني .هذا
السياسة الخارجية لهذه األولوية .اعتقد الكثيرون األمر قد ُي ّ
شجع اإليرانيني ،بحسب بي ،على توجيه
أن وصــول تــرامــب إلــى السلطة ،مــع مــا يحمله من ضربات قاسية انطالقًا من قناعتهم بأن الواليات
تـ ّ
امل ـت ـح ــدة ال ت ــرغ ــب ف ــي ت ـكــرار
ـوجـهــات عدائية تـجــاه الصني،
ّ
ُ
تـجــارب املــاضــي .لكن املشكلة
سيشكل مناسبة لترجمة هذه
هي في إصرار ترامب بجموح
الرؤية إلى سياسات فعلية ،لكن
عـلــى الـظـهــور كــرجــل ق ــوي ،ما
ارت ـف ــاع ح ـ ّـدة ال ـتــوتــر م ــع إي ــران
المشكلة هي في
في األشهر األخـيــرة ،والخشية
قــد يــدفـعــه إل ــى ات ـخــاذ ق ــرارات
ّ
على
ترامب
إصرار
املـتــزايــدة مــن إمكانية التدحرج
متهورة تقود إلى الحرب.
قوي،
كرجل
الظهور
نـحــو ال ـحــرب مـعـهــا ،يشجعان
م ــا ي ــزي ــد م ــن اح ـت ـم ــال ات ـخــاذ
ّ
هؤالء على الجهر بمعارضتهم ما قد يدفعه إلى اتخاذ ق ـ ـ ــرارات م ـت ـه ــورة ه ــو اف ـت ـقــاد
ّ
ملسار ستكون تداعياته كارثية
اإلدارة إلـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ــدف ن ـه ــائ ــي
متهورة
قرارات
على الواليات املتحدة وموقعها
واضح في معركتها مع ايران.
في العالم.
دايـفـيــد ف ــروم ،وه ــو مــن رمــوز
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املـ ـح ــافـ ـظ ــن ال ـ ـ ـجـ ـ ــدد ،وك ــات ــب
االب ــن وفــريـقــه إل ــى الـسـلـطــة ،لم
خ ـط ــاب ــات ج ـ ــورج بـ ــوش االب ــن
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
ق
ـ
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ـ
م
تـكــن جـمـيــع أطـ ــراف ال ــدول ــة الـعـ
وال ــرج ــل ال ــذي اب ـتــدع تعبير «م ـحــور ال ـش ــر» ،قــال
املتحدة ،والجهات املعنية بـشــؤون
االستراتيجية فــي م ـقــال ن ـشــره عـلــى مــوقــع «ذي أتــان ـت ـيــك» ،إن
ً
ال ـعــامــة لـلـبــاد وسـيــاســاتـهــا ال ـخــارج ـيــةُ ،
ـة
ـ
ع
ـ
ـم
ـ
ج
ـ
م
ِ
بإمكاننا تلخيص استراتيجية إدارة ترامب تجاه
عـلــى ضـ ــرورة «إع ـ ـ ّـادة صـيــاغــة ال ـشــرق األوس ٌــط» إي ــران على النحو الـتــالــي :نــريــد قتلكم ،ولـكــن من
كهدف مركزي يتقدم األه ــداف األخ ــرى .جناح ال دون دفع ّأي كلفة .جواب اإليرانيني البديهي هو :إذًا
ْ
يستهان بــه مــن بــن هــذه األط ــراف والـجـهــات كان فلتكن هناك كلفة .ويسخر فروم من الحجج التي
مـنــذ تـلــك الـفـتــرة يعتبر ال ـصــن الـتـهــديــد الــرئـيــس يوردها أنصار اإلدارة لتبرئتها من نتائج أفعالها،
لـلــريــادة األمـيــركـيــة .مينكسني ب ــي ،مــديــر «مــركــز ويــؤكــد أن إل ـغــاء االت ـفــاق ال ـنــووي وات ـبــاع سياسة
كيك للدراسات الدولية واالستراتيجية» في جامعة
«العقوبات القصوى» هما اللذان أوصال األوضاع
ّ
كليرمونت ،وال ــذي َصنفته مجلة «بروسبيكت»
إلى ما هي عليه .ويختم بأنه «مهما كانت سلبيات
مــن بــن املـئــة َ شخصية األك ـثــر تــأثـيـرًا فــي الـعــالــم
ّ
االتفاق النووي كثيرة ،فإن إيجابيته األساسية هي
عـ ــام  ،2008ذكـ ـ ــر ف ــي م ـق ــال ن ـش ــره ع ـلــى مــوقــع
«بروجيكت سنديكايت» ،بـ«الحادثة» التي وقعت وج ــوده بــذاتــه .تــرامــب لــم يكن لــديــه بــديــل لالتفاق
فــي نـيـســان  2001بــن طــائــرة تـجـ ّـســس أميركية يــوافــق الشعب األميركي على دفــع ثمنه ...نتيجة
لــذلــك ،تجد الــواليــات املتحدة نفسها مـتـ ّ
ّ
ـورطــة في
صينية
ومقاتلة
ـن
ـ
ص
ـ
ل
ا
ـواء
ـ
ج
أ
ـوق
ـ
ف
ق
تحل
كــانــت
حــاولــت اعتراضها بــدايــة ،ومــن ثـ ّـم اصطدمت بها نــزاع يحتدم من دون ّأي استراتيجية لالنتصار،
ـور صـفـقـ ُـة س ــاح بني مهما كان التعريف املمكن لالنتصار في حالتنا
وأسـقـطـتـهــا .تـلــت ه ــذا الـت ـطـ َ
سببت بتدهور مريع ه ــذه» .أمــا الخبير األمـيــركــي ،جيفري أرونـســون،
الــواليــات املتحدة وتــايــوان َت ّ
ّ
ّ
مركز املتخصص منذ عقود في شؤون املنطقة والباحث
في العالقات بني بكني وواشنطن ،وهجوم
على الثانية من تكتل نافذ داخل إدارة بوش االبن .في «معهد الشرق األوس ــط» ،فهو جــزم بــأن إدارة
ّ
لكن عمليات الحادي عشر من أيلول  2001قلبت ترامب «تتبنى تكتيك االغتياالت السياسية غير
األمــور رأســا على عقب ،وفرضت ترتيبًا مختلفًا الـفـ ّـعــال مــن دون ّأي رؤي ــة ح ــول كيفية توظيفها
ل ـج ــدول أع ـم ــال اإلدارة ،منسجمًا مــع أط ــروح ــات فــي سـيــاق اسـتــراتـيـجـيــة تـخــدم وتـحـمــي املصالح
املـحــافـظــن ال ـجــدد والـيـمــن الـصـهـيــونــي املـتـطــرف .األميركية» .والحقيقة هي أن افتقاد رأس اإلدارة
ويشير بي إلى أن هذا التغيير في سياسة اإلدارة إلى استراتيجية فعلية حيال إيــران ،ووجــود تيار
َتـجـ ّـلــى فــي مــوافـقــة ال ــوالي ــات املـتـحــدة عـلــى دخــول قــوي في داخلها يعمل على الــوصــول إلــى الحرب
الـصــن إلــى «منظمة الـتـجــارة الـعــاملـيــة» بعد ثالثة خدمة لقناعاته العقائدية ودفاعًا عن إسرائيل ،في
أشـهــر مــن الهجمات .هــو يـجــزم بــأن «الفضل في وضع شبيه بذلك الذي ساد في عهد بوش االبن،
املعجزة االقتصادية للصني يعود إلى ّ
الرد الكارثي يضاعفان مــن احتماالت حــرب سيستفيد منها
إلدارة بـ ــوش ع ـلــى ع ـم ـل ـيــات  11أي ـ ـلـ ــول» .ووف ـقــا املنافسون الدوليون للواليات املتحدة بال أدنى شك.
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تقرير

قضية
ّ
توقع المدى الذي ستصل إليه صراعات يمكن توقع ّ
تصرفات عبد الفتاح السيسي ،وخصوصًا
ال أحد يمكنه
ّ
األجهزة المختلفة في الدولة المصرية ،تمامًا مثلما ال أن الرجل ،الذي وصل إلى السلطة في أعقاب تحرك

ّ
تغازل تل أبيب:
ان
عم
ّ
حكم ّمخفف على
المتسلل اإلسرائيلي

للجيش إلزاحة رئيس مدني بعد عام ّواحد على انتخابه ،بات يبحث
عن الظهير الشعبي ّ
مجددًا عقب ست سنوات عجاف

ّ
عمان  -أسماء عواد

عودة صراعات األجهزة المصرية

ح ــاول كــامــل أن يــديــر مكتب الرئيس
مــن مـكـتـبــه فــي امل ـخ ــاب ــرات ،مــا أشـعــل
ّ
استمر مكتومًا
صــدامــا بــن الرجلني
أكثر من عام قبل أن يبرز على السطح.
ظ ـهــر ال ـخ ــاف م ــع اس ـت ـمــاع الــرئـيــس
َ
َ
لــوج ـهــتــي ن ـظــر م ـفـ ّـص ـلــتــن ف ــي أزم ــة
مـحـمــد ع ـلــي خ ــال أ ّيـ ـل ــول /سبتمبر
امل ــاض ــي :األولـ ــى تـبــنــاهــا ّعـبــد النبي
وم ـســاعــدوه ،والـثــانـيــة تـبــنــاهــا كامل
ون ـجــل الـسـيـســي ،لـكــن األخ ـي ــرة الـتــي
أخــذ بها الــرئـيــس أدخـلـتــه فــي متاهة
انتهت ،بخالف صداها الداخلي ،إلى
تغير نظرة السيسي إلــى أصحابها،
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ابـ ـن ــه ال ـ ـ ــذي أخـ ــرجـ ــه مــن
امل ـ ـش ـ ـه ـ ــد .ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ذو ال ـخ ـل ـف ـي ــة
العسكرية بقي يتعامل مــع الـقــرارات
بنوع من التعالي ،فهو ال يرغب في أن
يكون هناك تصور بإمكانية خضوعه
ل ـل ـض ـغ ــط ،ح ـت ــى لـ ــو ك ـ ــان قـ ــادمـ ــا مــن
الدائرة املحيطة به .لذلك ،جاء تسريب
قــرارات مثل نقل شعبان إلى السفارة
املـصــريــة فــي ال ـيــونــان واب ـت ـعــاث ابنه
محمود في مهمة في روسيا بنتائج
ً
عكسية جـ ّـمــدت هــذه ال ـق ــرارات قليال،
م ــع تـحـجـيــم أصـحــابـهــا ال ــذي ــن بــاتــوا
يـحــاولــون اسـتـغــال الــوقــت لتحسني
صورتهم ومحاولة البقاء في الدائرة
املحيطة به.

السيسي :القرار بيدي
القاهرة ــ ُعتبة البسيوني

إعالم الدولة
يفشل
ّ
ف ـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ن ــف ــذ
عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي رؤيــة
ع ـ ـبـ ــاس كـ ــامـ ــل (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة)
وأحمد شعبان كاملة .كانت
ف ـكــرت ـه ـمــا أن اإلخ ـ ـفـ ــاق فــي
إدارة ملف اإلعالم الحكومي
واالن ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي اإلعـ ـ ـ ـ ــام
الـخــاص يــدفـعــان إلــى إنشاء
ـواز،
إعـ ّـام حكومي خــاص مـ ٍ
شكل إطــاق شبكة «»dmc
ب ـ ــاك ـ ــورت ـ ــه .لـ ـك ــن امل ـ ـشـ ــروع
ال ـ ـ ــذي ح ـص ــل ع ـل ــى ت ـمـ ّـويــل
إم ــارات ــي لــم يـنـجــح ،وتقلص
مــن ُ شبكة إلــى قناتني فقط،
ثــم أغـلـقــت ثــالـثــة بـعــد أشهر
م ــن ان ـطــاق ـهــا ،كـمــا اسـتـمـ ّـر
اإلعـ ـ ــداد لـقـنــاتــن ع ـلــى مــدى
سنوات من دون انطالقهما.
والحـقــاّ ،
تحول املـشــروع من
املنافسة مع اإلعــام الخاص
إل ـ ـ ــى االس ـ ـت ـ ـح ـ ــواذ الـ ـك ــام ــل
عليه عبر شــركــات تمتلكها
املخابرات ،التي أجبرت رجال
األعمال على البيع والتهديد
بالحبس ،مع إقصاء منهجي
ل ـلــوجــوه ذات الـشـعـبـيــة ،إلــى
ج ــان ــب ت ـه ــدي ــدات للمعلنني.
ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة أخـ ـفـ ـق ــت
أي ـ ـضـ ــا؛ فـ ـبـ ـخ ــاف اإلن ـ ـفـ ــاق
لسنوات ،واالعتماد
السخي
ّ
ع ـل ــى رجـ ـ ــال أقـ ـ ــل كـ ـف ــاءة أو
ليست لديهم خـبــرة ،وأخيرًا
ص ـ ــاروا مـتـهـمــن بــالـســرقــة
واالخـتــاس ،انهار املشروع.
لــم ي ــدرك السيسي الحقيقة
إال مـ ــع أزم ـ ـ ــة م ـح ـم ــد ع ـلــي،
ّ
فأصر على الخروج بنفسه
في مؤتمر ليوم واحــد للردّ،
بعدما وجد اإلعالم الذي كان
يعتقد أن ــه مــؤثــر غـيــر قــادر
على إيصال ما يريده.

ال يمكن النظر إلى الصراعات الدائرة
فــي أجـهــزة الــدولــة املـصــريــة وبينها
ســوى على أنها تعبير عــن جــزء من
ّ
صراعات الدولة العميقة التي شكلت
ً
إرثــا ثقيال من «ثــورة يوليو» ،1952
ح ـت ــى رحـ ـي ــل نـ ـظ ــام م ـح ـمــد حـسـنــي
مبارك في  .2011صحيح أن «دولــة»
عـبــد الـفـتــاح السيسي حــاولــت ،منذ
ّ
ال ـل ـح ـظ ــة األولـ ـ ـ ــى ل ـت ـســل ـمــه م ـقــال ـيــد
ّ
الحكم ،التخلص من أزمة الصراعات
التي صــارت الزمــة فــي بنية الــدولــة،
ً
لـكــن ه ــذا اإلرث ال ي ــزال عبئًا ثقيال،
ولم ينجح السيسي في حسمه حتى
بعد نحو سبع سنوات كانت الكلمة
األولى فيها له .بقراءة متأنية للواقع
امل ـ ـصـ ــري ،لـ ــم ت ـك ــن ال ـب ـي ــروق ــراط ـي ــة،
ّ
شكلت عقبة واضـحــة أم ــام ّ
أي
الـتــي
محاوالت لتحقيق قفزات استثنائية
داخـ ـ ـ ـ ــل امل ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع ،مـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــورة ّفــي
الجهاز اإلداري للدولة ،بــل عششت
فـ ــي األجـ ـ ـه ـ ــزة الـ ـسـ ـي ــادي ــة امل ـح ـي ـطــة
بــالــرئ ـيــس .ه ــذه األجـ ـه ــزة ه ــي الـتــي
أخرجت مبارك ووزراءه من السجن
وب ـ ّـرأتـ ـه ــم م ــن ن ـه ــب األم ـ ـ ـ ــوال ،وه ــي
نفسها التي ّ
زجت بجماعة «اإلخوان
امل ـس ـل ـم ــون» وق ـي ــادات ـه ــا (ب ــداي ــة من
الرئيس الراحل محمد مرسي حتى
أصغر القيادات) َفي السجون ،بأدلة
ربما تعتري بعضها شكوك كثيرة.
حتى في ذروة االنفالت األمني ّإبان
«ث ــورة يـنــايــر» ،كــانــت ه ــذه األجـهــزة
تواصل أعمالها في تسجيل املكاملات
ومراقبة التحركات الستغاللها في
ال ــوق ــت امل ـنــاســب ،وه ــو م ــا تـبــن في
مــراقـبــة تـحــركــات مــرســي بـعــد هربه
ً
من سجن «وادي النطرون» ،وصوال
إلى تسجيل مكاملات رئيس األركــان
آنــذاك الفريق سامي عنان مع املدير
األس ـبــق ل ــ«الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة
الــذريــة» محمد الـبــرادعــي ،الــذي دعا
إل ــى جـمــع الـتــوقـيـعــات الشعبية من
أجل إطاحة مبارك.

السيسي ابن المنظومة
عبد الفتاح السيسي ليس غريبًا عن
ه ــذه امل ـن ـظــومــة ،ب ــل ه ــو ف ــي عـمـقـهــا؛
إذ سـبــق أن تــولــى إدارة «امل ـخــابــرات
الـحــربـيــة» قـبــل «ث ــورة يـنــايــر» بنحو
عام .ولعبت معه املصادفة دورًا يشبه
م ــا حـ ــدث مل ـ ـبـ ــارك؛ ف ـكــاه ـمــا ل ــم يـكــن
ّ
يتخيل الــوصــول إلــى كــرســي الحكم؛
األول أوص ـل ـتــه «ك ــام ــب دي ـف ـيــد» إلــى
مـنـصــب ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس ،ث ــم أوص ـلــه
اإلس ــام ـي ــون إل ــى الــرئــاســة بــاغـتـيــال
م ـح ـمــد أن ـ ــور ال ـ ـسـ ــادات ،ب ـعــدمــا كــان
أقصى طموحه أن ُي َّ
عي دبلوماسيًا
في إحــدى الــدول األوروبـيــة! والثاني
أبقته «ث ــورة يـنــايــر» فــي «الحربية»،
ع ـلــى رغـ ــم أن ع ـن ــان ل ــم ي ـكــن راض ـيــا
عنه .لكن وزير الدفاع األسبق ،املشير
مـحـمــد ح ـســن ط ـن ـط ــاوي ،الـ ــذي كــان
الـسـيـســي وال ي ــزال ي ــراه مـثــل وال ــده،

كان السبب الوحيد في بقائه ،ولهذا
ّ
بقي قريبًا منه ملــا كــان برتبة عميد،
ثم جاءت بقية القصة بصعوده وزيرًا
للدفاع بعد انتخاب مرسي في .2012
ما بني  2011وّ 2014
تحرك السيسي
ب ـع ـق ـل ـيــة امل ـن ـظ ــوم ــة ال ـب ـي ــروق ــراط ـي ــة
ُ
ّ
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـعـ ــطـ ــل مـ ـ ــا ت ـ ــري ـ ــد وت ـن ـت ـه ــز
ال ـفــرص لتحقيق أهــداف ـهــا ،فـجــاءت
إدارة الجيش ملجموعة مــن الشباب
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ـ ـ ــن ل ـ ـح ـ ـكـ ــم «اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان»
وم ـســاعــدت ـهــم ف ــي ت ـحــريــك ال ـش ــارع.
إل ـ ــى ج ــان ــب ذلـ ـ ــك ،ش ـ ّـج ــع الـسـيـســي
األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــن ل ـل ـج ـم ــاع ــة،
وج ـ َّـمـ ـعـ ـه ــم إلظـ ـ ـه ـ ــار رفـ ـ ــض شـعـبــي
أمـ ـ ــام امل ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي .ث ــم انـطـلــق
مــن «بـيــان  3يوليو»  2013ليسيطر
عـلــى مـفــاصــل الــدولــة كليًا مــع إبـقــاء
رئيس «املحكمة الدستورية» ،عدلي
منصور ،رئيسًا مؤقتًا للبالد حتى
إع ـ ــداد دس ـت ــور وإجـ ـ ــراء ان ـت ـخــابــات.
ّ
وهو ما حدث بالفعل في أقل من عام
انـتـهــى بــوصــولــه إل ــى الــرئــاســة بعد

التغيير الدوري ألعضاء
كان تحصينًا
«العسكري»
ّ
ّ
للسيسي من أي تحالفات ضده
أمام الرئيس اآلن ثالثة ّمسارات
ّ
لكل منها محاذيره ويجرب العمل
بها بالتوازي
منحه رتبة املشير ،وهي أعلى رتبة
في الجيش ،وال يحصل عليها ٌ
أحد
ً
استثناء ،ثم استقال من الجيش
إال
قبل يوم واحد من غلق باب الترشح.
«ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال» ،الـ ـ ــذي وصـ ــل إلـ ــى قـ ّـمــة
الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــة ،ح ـ ـ ـ ـ ـ ــاول الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــروج م ــن
امل ـن ـظــومــة الـعـمـيـقــة تــدري ـج ـيــا ومــن
دون مشكالت ،ثــم عمل على تفتيت
األصوات والكتل والرموز السياسية
التي أوصلته إلى مبتغاه .فهناك من
اضطر إلــى االبتعاد مثل البرادعي،
أو ص ــار ره ــن الـتـهــديــد مـثــل رئـيــس
حزب «الــوفــد» ،السيد البدوي ،الذي
يواجه شبح الحبس بسبب شيكات
من دون رصيد ،وآخ ــرون عملوا في
الخارج أكثر من الداخل مثل األمني
الـ ـع ــام األسـ ـب ــق ل ـل ـجــام ـعــة ال ـعــرب ـيــة،
ّ
املتمردين
عمرو موسى .كما سجن
والح ـ ـ ـق ـ ـ ـهـ ـ ــم ،م ـ ـثـ ــل الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق أحـ ـم ــد
َ
صـ ـي ــف رئ ــاس ـي ــات ،2012
ش ـف ـيــق ،و ِ
وحتى عنان الــذي رغب في منافسة
السيسي في انتخابات  .2018أما َمن
َ
ّ
فتجمل عليهم
لم تنلهم يد الغضب،
بمناصب فضفاضة مــن دون تأثير
مع تعليمات بالصمت ،مثل منسق
ح ـم ـلــة «ت ـ ـمـ ــرد» م ـح ـم ــود بـ ــدر ال ــذي
وصـ ــل إلـ ــى ال ـب ــرمل ــان وص ـ ــار يمتلك
شققًا وسيارات بعدما كانت حياته
ّ
تحت خط الفقر.

دولة السيسي
هكذا ،صنع السيسي دولته الخاصة
منذ إطاحة مرسي ،وأعاد صياغتها
ب ـم ــا ي ـت ــواف ــق م ــع م ــا يـ ـ ــراه صــائ ـبــا.
فخالل االضطرابات من  2011حتى
تنصيبه رئيسًا منتصف  ،2014لم
ت ـكــن ل ــدى ال ــدول ــة س ـيــاســة واض ـحــة
فــي الـتـعــامــل مــع املـلـفــات الـخــارجـيــة
والداخلية ،وبالنتيجة مئات املواقف
املتناقضة ،وآالف جــرى تصعيدهم
ُ
ثم أقـصــوا سريعًا .صنع «الجنرال»
دول ـتــه مــن داخ ــل ه ــذه ال ــدول ــة .وهــو
قال إنه يريد أن يصنع دولة جديدة
كالتي صنعها جمال عبد الناصر،
ّ
وكرر حديثه عن رغبته في أن يكون
اإلعالم مثلما كان إبان عبد الناصر:
إعـ ـ ـ ــام الـ ـ ـص ـ ــوت الـ ـ ــواحـ ـ ــد .ف ـ ــي ه ــذا
امل ـس ــار ،اعـتـمــد عـلــى ذراع ــه اليمنى،
ال ـلــواء عـبــاس كــامــل ،ال ــذي رافـقــه من
مكتبه فــي امل ـخــابــرات الـحــربـيــة إلــى
ً
مكتبه في وزارة الدفاع وصــوال إلى
قصر الرئاسة .ومثلما كان السيسي
وفـيــا لطنطاوي حتى بعد تقاعده،
ويـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص ع ـ ـلـ ــى اص ـ ـط ـ ـحـ ــابـ ــه ف ــي
املناسبات العسكرية ،كان كامل وفيًا
ل ـت ـل ـم ـيــذه أح ـم ــد ش ـع ـب ــان ،ال ـضــابــط
الشاب (رتبة مقدم) الذي «يحب بلده
ويـكــره ث ــورة يـنــايــر»  -مثل رؤســائــه
 ألنـهــا أض ـ ّـرت بالبلد ،على رغــم أنهذه الثورة أوصلتهم إلى مواقع لم
ّ
يتخيلوا أن يدخلوها .وبينما اعتمد
السيسي عـلــى كــامــل بصفته مــديـرًا
مل ـك ـت ــب رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،ص ــار
شـعـبــان مــد َي ـرًا ملـكـ َتــب كــامــل ،ليكون
الثنائي عيني وأذن ــي السيسي في
ّ
يتسببا فــي ك ــوارث
اإلدارة ،قـبــل أن
نتيجة سياسة الصوت الواحد.
ّ
التوسع في أعمال
من تلك الـكــوارث
الـجـيــش املــدن ـيــة لتحقيق مــزيــد من
األربـ ــاح ،وإق ـنــاع الــرئـيــس بــاإلســراع
ف ـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ املـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات م ـ ــن أج ــل
االس ـت ـفــادة مــن ف ــروق األس ـع ــار بعد
ت ـحــريــر س ـعــر ال ـص ــرف ع ـبــر قــوانــن
ّ
أقرها مجلس الــوزراء ،وهذه النقطة
ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا كـ ــانـ ــت املـ ـ ـح ـ ــرك ال ــرئـ ـي ــس
لــاح ـت ـجــاج األوس ـ ــع ض ــد الـسـيـســي
ب ـعــد م ــا ن ـش ــره املـ ـق ــاول مـحـمــد علي
عقب هربه إلــى أوروب ــا وحديثه عن
خ ـســارتــه  250م ـل ـيــون ج ـن ـيــه ،علمًا
بــأنــه ك ــان م ــن أك ـبــر امل ـقــاولــن الــذيــن
يـنـفــذون مـشــروعــات الـجـيــش .بعيدًا
ع ــن ه ــذا امل ـل ــف ،ن ـجــح الـسـيـســي في
ب ـ ـنـ ــاء ط ـب ـق ــة س ـي ــاس ـي ــة وع ـس ـك ــري ــة
جديدة بعدما ّ
غير األخيرة بالكامل،
إذ إن ج ـم ـيــع رف ــاق ــه ف ــي «امل ـج ـلــس
العسكري» ّ
تمت إقالتهم وإقصاؤهم،
ما بني تقاعد في تغييرات دورية أو
ـى .حتى
ت ــرق ـي ــات إل ــى م ـنــاصــب أع ـل ـ ُ
ه ــذه امل ـنــاصــب اسـتـبـعــد ب ـع ــض من
فيها مثل الفريق مهاب مميش الذي
أقـيــل فــي آب /أغـسـطــس املــاضــي من
رئاسة «هيئة قناة السويس»ُ ،
وع ّي
م ـس ـت ـشــارًا ل ـلــرئ ـيــس ،وهـ ــو منصب
ليست له ّ
أي مهمات فعلية .التغيير

حسم أو صراع

ّ
ضمن مسلسل اإلزاحات بدأ بث أحاديث عن رغبة وزير الدفاع ،زكي ،في التقاعد (آي بي ايه)

الـ ـ ــدوري ألع ـض ــاء «ال ـع ـس ـكــري» كــان
تحصينًا للرئيس مــن ّ
أي تحالفات
ُ َّ
أو تحركات قد تخطط ضــده ،فقادة
األفـ ـ ــرع واألركـ ـ ـ ــان ال ي ـس ـت ـمــرون في
مناصبهم مل ــدد طــويـلــة .حـتــى وزيــر
السابق ،الفريق أول صدقي
الــدفــاع ُ
ص ـب ـح ــي ،أق ـ ـصـ ــي مـ ــن م ـن ـص ـبــه مــع
ب ــداي ــة ال ــوالي ــة ال ـثــان ـيــة ،عـلـمــا بــأنــه
تولى الوزارة بعد استقالة السيسي.
واآلن ،صبحي يملك دورًا مـحــدودًا
ف ــي امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ويـظـهــر
بني حني وآخــر ،ويقوم على مهمات
نيابة عن الرئيس كان آخرها تمثيل
البالد في جنازة قائد أركان الجيش
الجزائري ،أحمد قايد صالح.
أم ـ ـ ــا سـ ـي ــاسـ ـي ــا ،ف ـ ــأح ـ ــرق ال ـس ـي ـســي
ودائـ ــرتـ ــه ج ـم ـيــع ال ـس ـيــاس ـيــن عـلــى
ال ـس ــاح ــة ،م ــن مــرح ـلــة مـ ـب ــارك حتى
وص ــول ــهِ ،ب ـ َـم ــن فـيـهــم املـ ــؤيـ ــدون ،ما
بني اتهامات التربح والثراء وخيانة
ً
الوطن ،وصوال إلى صناعة معارضة
ج ــدي ــدة م ــن رحـ ــم ال ـن ـظ ــام ،وهـ ــو ما
ص ـيــغ ب ــوض ــوح واض ـ ــح ف ــي «لـجـنــة
ّ
تضم شبابًا
تنسيقية األحزاب» التي
ُت ّ
قدمهم الدولة في إعالمها على أنهم
سياسيون ،وهــم فــي األص ــل واجهة
ويـفـتـقــدون أس ــس الـعـمــل السياسي
واالجتماعي.

صدام األجهزة

ّ
ربما ســار كــل ذلــك جيدًا إلــى أن أتت
املشكلة .فتغيير بنية الدولة ،وتعامل
أجهزة مع ملفات لم تكن لها عالقة
بها مباشرة ،مثل تعامل املخابرات
الـعــامــة مــع اإلع ــام واإلن ـتــاج الفني،
وإجراء مقابالت لسياسيني في ّ
مقر

الجهاز في منطقة القبة ،والتوجيه
اإلعــامــي لإلعالميني عبر الضباط،
ّ
انعكس كله اضطرابًا وتصارعًا بني
أج ـهــزة ال ــدول ــة .فــي ال ـبــدايــة ،انتصر
كــامــل بعد ص ــراع لـعــام ونـصــف عام
انـتـهــى بــإقـصــاء ال ـل ــواء خــالــد فــوزي
ال ـ ـ ــذي ي ـخ ـض ــع ل ــإق ــام ــة ال ـج ـب ــري ــة،
ل ـي ـت ــول ــى األول اإلش ـ ـ ـ ــراف م ـب ــاشــرة

على إعادة هيكلة املخابرات العامة،
م ــع ب ـ ــروز ن ـجــم م ـح ـمــود الـسـيـســي،
الـضــابــط ال ــذي حـصــل عـلــى ترقيات
اسـتـثـنــائـيــة وب ــات لــه دور كـبـيــر في
الجهاز الحيوي .وإلى جانب إقصاء
ُ
فوزي ،استبعد جميع مساعديه في
الجهاز أو خارجه ،ما أدى إلى إحالة
وك ــاء م ــن امل ـخ ــاب ــرات عـلــى الـتـقــاعــد

وت ـه ـم ـي ــش إع ــامـ ـي ــن ك ـ ــان ـ ــوا عـلــى
تواصل مستمر معهم.
مع انتقال اللواء كامل رسميًا إلى إدارة
«العامة» ،كانت هناك ضرورة إليجاد
لـ ــواء عـلــى ق ــدر م ــن الـثـقــة وال ـعــاقــات
ليتولي إدارة مكتب الرئيس ،فجرى
اختيار محسن عبد النبي ،وكان مدير
الشؤون املعنوية في الجيش .مع ذلك،

«تنظيم طليعي» على طريقة السيسي!
على رغم أن فكرة إقامة مؤتمرات للشباب كانت من
بنات أفكار ّ
املقدم أحمد شعبان (الصورة) ،وحققت
ف ــي بــداي ـت ـهــا ان ـط ـب ــاع ــات إي ـج ــاب ـي ــة ،فـ ــإن اس ـت ـهــاك
الفكرة في أكثر من مناسبة والتعامل معها بطريقة
احتفالية هما من األسـبــاب التي أفقدتها جوهرها،
لتصير مؤتمرًا يوصي بإقامة آخــر ،حتى تحولت
إلى رحالت ترفيهية للمشاركني ،وال سيما في شرم
ً
الشيخ ،فضال عن استبعاد الوجوه املعارضة منها
بصورة ملحوظة .فعلى غرار «التنظيم الطليعي» الذي
ّأسـســه جمال عبد الناصر وانتهى برحيلهّ ،أســس
الـسـيـســي «األكــادي ـم ـيــة الــوطـنـيــة لـلـشـبــاب» لـتــدريــب
الشباب على الوصول إلى مناصب قيادية .أكاديمية
ـان فــارهــة لـهــا لـتــدريــب
ج ــرى تخصيص وب ـنــاء م ـبـ ٍ
شباب مؤيدين تمامًا ،حتى وإن تظاهروا باملعارضة
ً
أحيانًا لبعض ال ـق ــرارات ،وص ــوال إلــى تمكينهم من
مفاصل الــدولــة ،س ــواء بمنح بعضهم مناصب في
الــوزارات أو بتعيينهم في مناصب رسمية بعد مدد

تدريب قصيرة .الثابت في هــذه التجربة أن اختيار
«شباب السيسي» جاء بعيدًا عن الكفاءة ،ألن املعيار
كــان ال ــوالء ،وهــو مــا ظهر فــي اختيار أبـنــاء عائالت
ً
سياسية ،منهم مثال إبراهيم الشهابي ،وهــو نجل
ناجي الشهابي رئيس حزب «الجيل» ،أحد األحزاب
الشكلية املؤيدة للرئيس.

َ
اليوم ،يجد «الجنرال» نفسه مطالبًا
ب ــات ـخ ــاذ ق ـ ــرار ح ــاس ــم ب ــن خ ـي ــارات
مـ ـ ـح ـ ــدودة؛ ف ــال ـخ ــاف ــات ب ــن مـكـتــب
ال ــرئ ـي ــس وامل ـ ـخـ ــابـ ــرات الـ ـع ــام ــة ،مــع
مـ ــا ي ـصــاح ـب ـهــا مـ ــن ّ
زج بــال ـض ـبــاط
ف ـي ـهــا ،لـيـســت ف ــي مـصـلـحــة ال ــدول ــة،
وال ت ـضـمــن ب ـق ــاء ت ـق ــدي ــرات املــوقــف
ً
«نظيفة» ،فضال عن أن اللواء كامل،
ّ
رفيق رحلة الصعود الــذي قــدم إليه
«خــدمــات جليلة» ،صــار ضــرره أكثر
من فوائده .وال يوجد أمام السيسي
س ــوى ثــاثــة م ـس ــارات :أول ـهــا ّ
تحمل
نـتــائــج ع ــودة األج ـه ــزة إل ــى ال ـصــراع
وت ـن ــاق ــض ال ـت ـصــرفــات ف ــي امل ـل ـفــات،
وثانيها إقــالــة كامل ومساعديه مع
ّ
إتاحة الفرصة لوجوه أخرى في ظل
وجود أسماء مرشحة لتولي رئاسة
«املخابرات العامة» ،من بينها رئيس
«امل ـ ـخـ ــابـ ــرات ال ـع ـس ـك ــري ــة» ال ـح ــال ــي
ل ــواء أرك ــان حــرب خــالــد م ـجــاور ،أما
ال ـثــالــث واألخ ـي ــر فــإقــالــة عـبــد النبي
وم ـس ــاع ــدي ــه ،وه ــو أم ــر رب ـم ــا يـكــون
م ـس ـت ـب ـع ـدًا ،ل ـيــس ل ــدق ــة الـتـحـلـيــات
ال ـتــي قـ ّـدمـهــا الــرجــل ف ـقــط ،لـكــن لقلة
الخالفات التي تسبب فيها.
ع ـلــى ّ
أي ح ـ ــال ،ب ــدأ ت ــدخ ــل الــرئـيــس
ُبنفسه إلع ــادة شخصيات عسكرية
أق ـص ـيــت بـسـبــب خــاف ـهــا م ــع كــامــل،
وآخــرهــا الفريق أســامــة عسكر الــذي
ع ــاد رئـيـســا لــ«هـيـئــة الـعـمـلـيــات في
مـ ــدن ال ـق ـن ــاة وس ـي ـن ــاء» ب ـعــد إقــالـتــه
ووضـعــه تحت اإلقــامــة الجبرية من
أج ــل اسـ ـت ــرداد أمـ ــوال حـصــل عليها
بطريقة غير شرعية .هذه الخيارات
املحدودة ال تغفل أيضًا وجود رغبة
مشتركة بني السيسي ووزير الدفاع
الحالي ،فريق أول محمد أحمد زكي،
فــي تـقــاعــده .ثمة مــا يـشــاع عــن طلب
زك ــي الـتـقــاعــد ألس ـبــاب خــاصــة ،لكن
وج ـهــة أخ ــرى ت ـقــول إن الـسـيـســي لم
يكن راضـيــا عــن تصريحات للوزير
ظـهــرت بكثافة فــي األشـهــر األخـيــرة.
الرئيس
لذلك ،في بداية  ،2020لــدى ّ
أج ـن ــدة س ـت ـحـ ّـدد وج ــه م ــا تـبــقــى من
واليته الثانية التي ّ
مددها بتعديل
ال ــدسـ ـت ــور الـ ـع ــام امل ــاض ــي لـتـنـتـهــي
منتصف .2024

بعد محاكمات علنية قصيرة ،أصدرت
محكمة أمن الدولة األردنية حكمها
ّ
ّ
املخفف على املتسلل اإلسرائيلي،
ُ
كونستانتني كوتوف ،الذي اعتقل في 29
َ َ
وحكم
تشرين األول /أكتوبر املاضي.
قاضي املحكمة العسكرية على كوتوف
بالحبس أربعة أشهر وبغرامة ألف دينار
( 1400دوالر أميركي) مع الرسوم ،بعد
َ
بتهمتي حيازة مادة ّ
مخدرة بقصد
إدانته
ّ
التعاطي ،والتسلل والدخول بطريقة غير
مشروعة إلى أراضي اململكة ،على أن
ُ
تحسب مدة توقيفه ضمن الحكم ،أي أنه
قضى بالفعل نصف املدة .وجاء تخفيف
الحكم بعد أن وجدت رئاسة املحكمة
أن كوتوف «متزوج ّ
ورب أسرة» ،وعليه
أعطته «فرصة إلصالح نفسه وتصويب
مسار حياته» ،علمًا أن تهمًا من هذا
ً
النوع بحق أردني مثال يدخل إلى الضفة
أو فلسطني بالطريقة نفسها ستكون
مضاعفة بما ال يقارن.
خالل املحاكمةَ ،ت ّ
بي أن كوتوف مطلوب
لدى الشرطة اإلسرائيلية بتهم متعلقة
باملخدرات ،وكان دخوله إلى األردن
طلبًا للجوء لدى السفارة الروسية في
عمان ،وهو ما ُي ّ
ّ
فسر جزءًا من مجريات
املحاكمة وطريقتها ،إذ كان من الواضح
التوجه إلى إبعاد السياسة عنها ،إلى حدّ
ّ
أنها ظهرت كمحاكمة لفعل جرمي عادي
ً
تشهد املحاكم األردنية مثيال له يوميًا،
ّ
وليس كمسألة حساسة متعلقة بتسلل
إسرائيلي .ومن هنا ،يتساءل األمني
العام لحزب «الوحدة الشعبية» املعارض،
ّ
سعيد ذياب« :ماذا لو كان املتسلل أردنيًا
ودخل األرض املحتلة ،هل سيتعامل
ّ
االحتالل بحكم مخفف؟» .يقول ذياب
لـ«األخبار»« :ما جرى رخاوة قضائية في
ّ
التعامل مع املتسلل ...الحكم في األردن
خاضع كليًا ملعاهدة وادي عربة ،وبهذا
الحكم غير الصائب هناك تنازل عن
السيادة الوطنية ...الدولة أضاعت على
نفسها فرصة استثمار هذه الحادثة
لتحسني ظروف األسرى األردنيني في
ّ
السجون اإلسرائيلية على أقل تقدير».
اهتمامًا
تبد
الالفت ّأن إسرائيل لم ِ
َ
ْ
باملتسلل ،الذي ترافق توقيفه مع أسر
َّ
َّ
األردنيني هبة اللبدي
الفلسطينيني -
وعبد الرحمن مرعي ،قبل اإلفراج
عنهما في وقت الحق ّ
جراء املساندة
الشعبية لهما واملطالبات األردنية بإطالق
سراحهما .لكن ّ
األهم أن الحكم يأتي
في وقت يبدو فيه األردن ّ
معنيًا بتجديد
الحديث عن أهمية العالقة مع إسرائيل،
في تأكيد لـ«خيار السالم» ،كما جاء على
لسان امللك عبدالله الثاني ،خالل حديثه
إلى قناة «فرانس  »24منذ يومني ،عندما
قال إن «األردن ملتزم بالسالم كخيار
استراتيجي ...إسرائيل تنظر إلى الداخل
ُ ّ
وتركز على قضاياها الداخلية ،لذلك
ّ
عالقتنا اآلن في حالة توقف مؤقت».
ٌ
وسبق َ
تصريح
كالم عبدالله بأيام
للسفير األردني لدى تل أبيب ،غسان
املجالي ،عن «أهمية وضرورة احترام
معاهدة السالم» ،إضافة إلى «واقع
التعاون الثنائي بني الجانبني على صعيد
التنسيق األمني ومكافحة اإلرهاب».

18

الثالثاء  14كانون الثاني  2020العدد 3954

الثالثاء  14كانون الثاني  2020العدد 3954

العالم

العالم

ليبيا

تركية في ليبيا:
روسية
تفاهمات
نضوج
ّ
ّ
«الغرب» يوقع ...و«الشرق» يتريث
تواصل روسيا وتركيا مساعيهما إلى
هندسة المشهد الليبي بالتوافق في
ما بينهما ،في عملية نسج سياسية -
دبلوماسية  -عسكرية ال تبدو معزولة من
وخصوصًا
بقية الملفات في المنطقة،
ّ
منها الملف السوري .روسيا ،التي تتطلع
إلى مصالح جيوسياسية في ليبيا ،تبدأ من
النفط ّ
وتمر بالسالح والقمح وال تنتهي
بتوسيع دائرة النفوذ في أفريقيا ،ال تمانع
الدخول في مقايضات مع تركيا من أجل
تحقيق مكاسب على أكثر من ساحة.
أما تركيا ،فالواضح أن تجربتها األخيرة في
سوريا تغريها بمحاولة استنساخ التوافقات
المبرمة هناك مع روسيا ،في ليبيا ،بما يتيح
لها حفظ مصالحها في شرق المتوسط،
وفي الوقت نفسه بناء نفوذ سياسي في
القارة السمراء .هكذا تتقاطع استراتيجيتا
تنهشه الحرب
الدولتين في البلد الذي ّ
منذ سنوات ،لترسم مسار حل سياسي بدأت
معالمه بالظهور أمس مع احتضان
موسكو مباحثات ليبية غير مباشرة أسفرت
عن وثيقة لوقف ّإطالق النار .لكن هذا
ّ
ومعرضًا لالنهيار،
المسار ّال يزال يبدو هشًا
في ظل ضغوط على معسكر شرق
ليبيا من ِق َبل حلفائه اإلقليميين من أجل
ّ
التريث في االنخراط في هذه الجهود

في تطور سريع في األحداث ،احتضنت
موسكو ،أمس ،مشاورات َ توقيع اتفاق
وقف إطــاق نار بني طرفي النزاع في
لـيـبـيــا .وح ـضــر املـشـيــر خـلـيـفــة حفتر
َ
ورئيس البرملان عقيلة ّصالح ممثلني
عن شرق ليبيا ،فيما مثل غرب البالد
رئ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ــرئ ــاس ــي لـحـكــومــة
«الوفاق» فائز السراج ورئيس املجلس
األعـ ـل ــى ل ـل ــدول ــة خ ــال ــد املـ ـش ــري .وفــي
مؤتمر صحافي ،قال وزير الخارجية
ال ـتــركــي ،م ــول ــود ج ــاوي ــش أوغ ـل ــو ،إن
حـفـتــر وص ــال ــح طـلـبــا مـهـلــة يّ ــوم قبل
التوقيع على االتفاق ،فيما وقع عليه
ممثلو «الوفاق» .من جهته ،أعلن وزير
الخارجية الروسي ،سيرغي الفروف،
أن ال ـط ــرف ــن ال ـل ـي ـبـ َّـيــن ط ـل ـبــا إضــافــة
مــواد إلى االتفاق ،من دون أن يوضح
طبيعتها .وأك ــد امل ـش ــري ،بـ ــدوره ،في
ت ـصــريــح إ ّل ــى وس ــائ ــل إعـ ــام مـحـلـيــة،
«(أن ـ ـنـ ــا) وق ـع ـن ــا اتـ ـف ــاق وقـ ــف إط ــاق
ال ـن ــار م ــن دون ت ـقــديــم ّ
أي تـ ـن ــازالت»،
مضيفًا أن الـتــوقـيــع ت ـ ّـم «حـتــى نثبت
ّ
نستمد إرادتنا من شعبنا
للعالم أننا
ولـ ـي ــس م ــن ع ــواص ــم ع ــرب ـي ــة راف ـض ــة
لــوقــف إط ــاق ال ـن ــار» .ويـتـقــاطــع كــام
املشري مع معلومات كشفتها وسائل
إعــام محلية عن وجــود دبلوماسيني
إماراتيني في موسكو طلبوا من حفتر
تأجيل التوقيع على االتفاق.
ويأتي النجاح الدبلوماسي ّ
األولــي
ل ــروسـ ـي ــا وت ــركـ ـي ــا بـ ـع ــد أشـ ـه ــر مــن
تــوسـيـعـهـمــا تــدخـلـهـمــا ف ــي ال ـصــراع
الليبي .وكــانــت موسكو سـ ّـبــاقــة في
ت ــأسـ ـي ــس حـ ـض ــور لـ ـه ــا فـ ــي ل ـي ـب ـيــا،
حيث أرسلت مقاتلني يتبعون شركة
«ف ــاغ ـن ــر» األم ـن ـيــة ال ـخــاصــة لـلـقـتــال
إلــى جانب قــوات حفتر ،إضافة إلى

أعلنت روسيا أن الطرفين َّ
الليبيين طلبا إضافة مواد إلى االتفاق ،من دون أن توضح طبيعتها (أ ف ب)

إرس ــالـ ـه ــا ط ــواق ــم ل ـص ـيــانــة م ـع ـ ّـدات
عسكرية وإزالــة األلغام ،على رغم أن
الرئيس الروسي نفى أخيرًا ،رسميًا،
ارت ـبــاط ب ــاده بــأولـئــك املقاتلني .أما
أنقرة ،فقد تزامن تدخلها في ليبيا
م ــع إطـ ـ ــاق قـ ـ ــوات ح ـف ـتــر هـجــومـهــا
لـلـسـيـطــرة عـلــى الـعــاصـمــة طــرابـلــس
ّ
في  4نيسان /أبريل املاضي .وعززت
ت ــركـ ـي ــا وج ـ ــوده ـ ــا ت ــدريـ ـجـ ـي ــا ،عـبــر
إرس ـ ــال ط ــائ ــرات م ـسـ ّـيــرة وم ــدرع ــات
وأسلحة أخ ــرى ،ثـ ّـم عبر عقد حزمة
اتـ ـ ـف ـ ــاق ـ ــات م ـ ــع حـ ـك ــوم ــة «الـ ـ ــوفـ ـ ــاق»
أف ـض ــت إل ــى إق ـ ــرار ال ـب ــرمل ــان الـتــركــي
إمـكــانـيــة نـشــر قـ ــوات ف ــي لـيـبـيــا ملــدة

ع ــام قــابـلــة للتمديد .لـكــن ،لــم ترسل
أنـقــرة مقاتلني ميدانيني ،بــل اكتفت

في حال ترسيخ اتفاق
وقف النار ،فستتولى
األمم المتحدة مراقبة
تطبيقه ميدانيًا

بــإي ـفــاد مـخـتـ ّـصــن وم ــدرب ــن أتـ ــراك،
فيما أوكلت مهمة اإلسناد امليداني
إلى قــوات موالية لها من الجماعات
السورية املسلحة.
ويرى مراقبون أن النجاح الدبلوماسي
ل ــدول ـت ــن ،كــان ـتــا ع ـلــى ه ــام ــش امل ـلــف
الـ ـلـ ـيـ ـب ــي حـ ـت ــى وق ـ ـ ــت ق ـ ــري ـ ــب ،ي ـم ـثــل
إحــراجــا لـلـقــوى الـغــربـيــة ،وخصوصًا
منها األوروبـيــة التي احتكرت سابقًا
النشاط الدبلوماسي املرتبط بليبيا.
وح ـ ــاول ـ ــت ف ــرنـ ـس ــا ،س ــابـ ـق ــا ،ال ـب ـحــث
ّ
ع ــن ح ــل ل ـي ـبــي ،ح ـيــث ج ـمــع الــرئـيــس
ال ـف ــرن ـس ــي إيـ ـم ــان ــوي ــل م ـ ــاك ـ ــرون بــن
السراج وحفتر في مناسبتني .وبذلت

إيطاليا ،بدورها ،مساعي مماثلة عبر
عقد اجتماع دولي في مدينة باليرمو،
حـ ـض ــره أيـ ـض ــا ال ـ ــرج ـ ــان األبـ ـ ـ ــرز فــي
ّ
املشهد الليبي .لكن كل تلك الجهود لم
تسهم في الخروج بنتائج إيجابية ،إذ
ّ
كان ّ
يتم االتفاق في كل مرة على إيقاف
التحركات العسكرية وإتــاحــة املجال
ّ
ملصالحة ووضــع خريطة طريق لحل
سياسي ،من دون أثر فعلي .وال تزال
الــدول األوروبية تبحث عن مكان لها
في الصورة .وفي هذا السياق ،التقى
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء اإلي ـط ــال ــي جــوزي ـبــي
كونتي ،أمس ،بالرئيس التركي رجب
طيب أردوغـ ــان ،فــي أنـقــرة ،حيث ّ
عبر
ك ــاه ـم ــا عـ ــن تـ ـف ــاؤل ــه ب ــاملـ ـس ــار الـ ــذي
تحتضنه مــوس ـكــو .وم ــن املـنـتـظــر أن
ي ــزور كــونـتــي ،ال ـي ــوم ،م ـصــر ،ليلتقي
ب ــال ــرئـ ـي ــس عـ ـب ــد ال ـ ـف ـ ـتـ ــاح ال ـس ـي ـســي
ملـنــاقـشــة ال ـع ــاق ــات الـث ـنــائ ـيــة وامل ـلــف
الليبي .بالتوازي مع ذلك ،التقى وزير
الخارجية اإليطالي لويجي دي مايو،
ّ
سعيد،
أمس ،الرئيس التونسي قيس
فـ ــي تـ ــونـ ــس .وشـ ـ ـ ـ ّـدد دي م ــاي ــو عـلــى
ض ـ ــرورة دعـ ــوة ت ــون ــس وج ـم ـيــع دول
ج ــوار ليبيا إلــى مؤتمر بــرلــن ،الــذي
لــم ُتـ ـ َ
ـدع إل ـيــه إال مـصــر وال ـجــزائــر من
دول الجوار .وعملت أملانيا ،في الفترة
األخيرة ،على التسريع في موعد عقد
املؤتمر الذي كان يجري تجهيزه منذ
نهاية العام املــاضــي .وأعلن املتحدث
بــاســم الـحـكــومــة األملــانـيــة ،أم ــس ،عقد
املــؤتـمــر فــي الـتــاســع عـشــر مــن الشهر
الجاري .وفي حال ترسيخ اتفاق وقف
النار ،عبر توقيع ممثلي شرق البالد
عليه ،فستتولى األمم املتحدة مراقبة
تـطـبـيـقــه م ـيــدان ـيــا ،بـحـســب م ــا تشير
إلـيــه املعلومات ال ــواردة مــن موسكو،
مع العمل على إيجاد صيغة تتقاسم
عـبــرهــا حـكــومــة «ال ــوف ــاق» وال ـبــرملــان
وقــوات حفتر املسؤوليات السياسية
والعسكرية ،إلى حني استئناف املسار
ّ
ً
ستتحدد
وبناء على ذلــك،
السياسي.
أدوار مؤتمر برلني ،والتي ستتمحور
ج ـم ـي ـع ـه ــا ح ـ ـ ــول اس ـ ـتـ ــدامـ ــة الـ ـس ــام
ووض ــع آلـيــات لترجمة بـنــود االتـفــاق
إلى إجراءات عملية.
(األخبار)
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مقالة

دبلوماسية فرنسا «اإلرادوية»
لينا كنوش
ال ـطــابــع «اإلرادوي» ّلـسـيــاســة إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون
الخارجية ،والذي تجلى في جهود التقارب مع روسيا،
واالن ـخ ــراط ال ـجـ ّـدي فــي «امل ـلــف اإلي ــران ــي» ،واعـتـمــاد
خطاب تصعيدي في بعض األحيان ،كتصريحاته
املثيرة للجدل حول «الناتو» ،أثار العديد من األسئلة
ح ــول ت ـح ـ ّـوالت الــدبـلــومــاسـيــة الـفــرنـسـيــة ،الـبــاحـثــة
بــاسـتـمــرار عــن دور ري ــادي عـلــى الصعيد الــدولــي،
من دون امتالك ّ
املقومات الالزمة لــه .ال شك في أن
استدارة الرئيس الفرنسي نحو روسيا تمثل عودة
إلى مقاربة واقعية للعالقات الدولية تستند إلى مبدأ
سيادة الــدول ،وإلى اعتماد دبلوماسية الحوار ،بعد
ّ
ّ
«املمرات
التخلي عنها ملدة طويلة ملصلحة سياسة
اإلنسانية» املالزمة لعمليات التدخل لتغيير األنظمة.
ُ
لـقــد أف ـضــت ه ــذه الـسـيــاســة ال ـتــي ات ـب ـعــت فــي ليبيا
عام  2011إلى تبعات دبلوماسية شديدة السلبية،
ّ
وتسببت في أزمة ثقة مع الصني وروسيا اللتني ّأيدتا
«الناتو» في
قــرار مجلس األمــن الــذي سمح بتدخل ُ ّ
هذا البلد بحجة حماية املدنيني ،ولكنه استغل عمليًا
لتسريع إسـقــاط الـنـظــام .التبعات الـكــارثـيــة لألزمة
الليبية ،والتي تلتها محاولة جديدة لزعزعة استقرار
سورياّ ،
شجعت هذين الالعبني الدوليني على انتهاج
دبلوماسية حازمة ،واستخدام حق «الفيتو» إلفشال
ّأي قرارات دولية تستهدف نظامًا حليفًا .على رغم
الجهود املضنية التي بذلتها الدبلوماسية الفرنسية
للتأثير في مجرى األزمة ّ السورية ،عبر دعم فصائل
ً
ّ ّ
توجه تبناه
املعارضة ،بما فيها األقــل اعتداال ،وهو
وزير الخارجية األسبق لوران فابيوس ،فإن فرنسا
تجد نفسها اليوم خــارج اللعبة الدائرة في سوريا.
وه ــي ،بعد أن َحــرمــت نفسها مــن قـنــوات التواصل

مــع الـقــوى الفاعلة فــي األزم ــة ،تـحــاول راهـنــا تجاوز
هــذا األم ــر ،مــن خــال االل ـتــزام مـجــددًا بمبدأ سيادة
الــدول ،والقطيعة مع «التدخالت اإلنسانية» الهادفة
إلى فرض تغييرات سياسية منسجمة مع مصالح
القوى الخارجية.
لكن دبلوماسية ماكرون الواقعية ال تكفي للتغطية
على فشل طموحه إلى أن يجعل من فرنسا قاطرة
ألوروبــا .ليست لباريس وحدها القدرة على التأثير
فــي ملفات دولـيــة ،ويـبــدو أنـهــا تفتقد الـقــدرة أيضًا
ً
عـلــى ف ــرض زعــامـتـهــا عـلــى أوروبـ ــا الـعــاجــزة أصــا

دبلوماسية ماكرون
ال تكفي للتغطية على
فشله في أن يجعل من
فرنسا قاطرة ألوروبا
نتيجة لتزايد االنقسامات داخلها .وكانت عدة دول
أوروبية ،بينها أملانيا ،قد استنكرت ما قاله ماكرون،
في مقابلة مع «اإليكونوميست» في تشرين الثاني/
نوفمبر املــاضــي ،عند ّ تساؤله عن معنى استمرار
حلف «الـنــاتــو» فــي ظــل تفاقم تناقضاته الداخلية،
ّ
والتحديات االستراتيجية الجديدة املفروضة عليه،
َليخلص إل ــى أن «الـحـلــف فــي حــالــة م ــوت دمــاغــي».
أظهر هذا الخالف مرة أخرى الضعف الشديد الذي
تعاني منه أوروبا التي ما زالت أسيرة لنوستالجيا
الحرب الـبــاردة ،ولعالقة تبعية طوعية مع الواليات

ّ
التوجهات ٍّ األطلسية بني
املتحدة ناجمة عن طغيان
نخبها ،وما يترتب على ذلك من تخل ّ عن مشروع
التحول إلــى العــب استراتيجي مستقل .يؤكد هذا
ّ
الخالف أيضًا عدم تمتع فرنسا بالشرعية للتحدث
بــاســم شــركــائـهــا األوروبـ ـي ــن ،خــاصــة أملــان ـيــا الـتــي
َ
ت ــراج ــع مـعـهــا الـ ـح ــوار بـشـكــل كـبـيــر ف ــي ال ـس ـنــوات
املاضية .وقد اعتبر عالم االجتماع ،برتران بادي ،أن
ً
الخالفات األملانية  -الفرنسية تعكس خلال ّعميقًا
بــن املـنـطــق الضمني ال ــذي يحكم سـيــاســة ك ــل من
هذين الالعبني .وبحسب بــادي ،فإن برلني تريد أن
تـفــرض نفسها كـقــوة عظمى اقـتـصــاديــة أوروب ـيــة،
بينما تعمل باريس على انتزاع االعتراف بها كقوة
ُ
تقسيم عمل يقود في الواقع
عظمى عسكرية ،وهو
ً
إلــى اختالل تــوازنــات االتـحــاد األوروب ــي بــدال من أن
يكون عنصر استقرار لها.
وق ـ ــد أضـ ـي ــف إل ـ ــى ه ـ ــذا اإلخ ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى امل ـس ـتــوى
ٌ
األوروبي إخفاق آخر ،وهو عدم نجاح الدبلوماسية
الفرنسية في إقناع دونالد ترامب بتعديل عدد من
سياساته ،على الرغم من زعمها استطاعتها ذلك.
فــاالن ـس ـحــاب األم ـي ــرك ــي م ــن ات ـف ــاق ب ــاري ــس حـ ّـول
املناخ ،وأيضًا من االتفاق النووي مع إيــران املوقع
في تموز /يوليو  ،2015وعجز فرنسا عن الضغط
على الواليات املتحدة لثنيها عن معاقبة الشركات
ّ
األوروبية ،يثبتان تحكم الحسابات االنتخابية في
سياسة ترامب .على رغم «اإلرادوية» الشكلية التي
يجري تظهيرها في اللقاءات الدولية الكبرى ،فإن
الدبلوماسية الفرنسية مصابة بنوع مــن «فقدان
البصيرة تجاه العالم وتحوالته» وفقًا لتعبير بادي،
ال ــذي ي ــرى أن ت ـصــورات ـهــا الـحــالـيــة ح ــول الصيغة
األمثل للنظام الدولي تشي بعجزها حتى اآلن عن
بلورة سياسة معوملة باملعنى الحقيقي للكلمة.

الجزائر

ّ
تبون بعد شهر على انتخابه :تحديات داخلية وخارجية
رغم مرور شهر فقط على تنصيبه،
تزدحم أجندة الرئيس الجديد في
الجزائر ،عبد المجيد تبون ،بالكثير من
الصلة بالوضعين الداخلي
الملفات ذات
ّ
والخارجي ،في ظل ازدياد المشهد
تعقيدًا في الجار الليبي الذي دخلت على
ّ
خط الصراع فيه عدة أطراف أجنبية
الجزائر ــ محمد العيد
ّ
فضل الرئيس الجزائري الجديد ،عبد
املـجـيــد ت ـبــون ،ب ــدء رحـلـتــه الــرئــاسـيــة
ب ــإع ــان تـعــديــل دس ـت ــور ال ـب ــاد ،عبر
تشكيل لجنة خبراء ّ
مكونة من أساتذة
ج ــام ـع ـي ــن يـ ـق ــوده ــم أحـ ـم ــد ل ـع ــراب ــة،
ّ
املختص فــي القانون الـعــام والخبير
فــي األمــم املـتـحــدة .وح ـ ّـدد تبون لهذه
اللجنة ،في خطاب تكليفها 7 ،محاور
يــري ــد أن يـشـمـلـهــا ال ـت ـعــديــل ،أب ــرزهــا
كـمــا ج ــاء فــي ب ـيــان الــرئــاســة «تــدعـيــم
الـ ـنـ ـظ ــام ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي الـ ـق ــائ ــم عـلــى
الـتـعـ ّـدديــة الـسـيــاسـيــة وال ـت ــداول على
ّ
السلطة ،وصون البالد من كل أشكال
االنـ ـف ــراد بــالـسـلـطــة وض ـم ــان الـفـصــل
الفعلي بــن السلطات وت ــوازن أفضل
بـيـنـهــا ،وت ـعــزيــز اسـتـقــالـيــة السلطة
القضائية ،وإع ــادة االعتبار للبرملان
خاصة فــي وظيفته الرقابية لنشاط
الحكومة» .كما حـ ّـدد الرئيس للجنة
مهلة  3أشهر من أجل تسليم خالصة

ّ
أعمالها املتمثلة في تقرير ومشروع
قانون دستوري ،على أن ُيعرض هذا
املـ ـش ــروع ع ـلــى ال ـفــاع ـلــن ف ــي الـحـيــاة
السياسية واملجتمع املدني للمناقشة
واإلثـ ـ ـ ــراء ،ق ـبــل إح ــال ـت ــه إل ــى ال ـبــرملــان
ل ـل ـم ـص ــادق ــة ع ـل ـي ــه ،ثـ ــم ط ــرح ــه عـلــى
االسـتـفـتــاء الشعبيُ .
وي ـحــاول تبون،
مــن خ ــال ه ــذه املــامــح الـتــي أعطاها
ّ
حــول الــدسـتــور الـجــديــد ،أن يتخلص
مــن تــركــة الــرئـيــس الـســابــق ال ــذي كــان
متهمًا بخياطة دستور على املقاس،
ّ
مــن خــال تركيز كــل الصالحيات في
ي ــده واإلخـ ــال ب ـت ــوازن الـسـلـطــات في
الدستور.
ل ـ ـكـ ــن مـ ـسـ ـع ــى تـ ـ ـب ـ ــون لـ ـ ــم يـ ـسـ ـل ــم مــن
انتقادات من جانب بعض املعارضني،
الــذيــن اسـتـغــربــوا لـجــوءه إلــى طريقة
الــرئـيــس ال ـســابــق نفسها فــي تعديل
الــدسـتــور عبر لجنة خـبــراء ،فــي حني
أن الــدس ـتــور ه ــو ف ــي ن ـظــرهــم قضية
سـيــاسـيــة ب ــاألس ــاس ولـيـســت تقنية،
وب ــالـ ـت ــال ــي ي ـن ـب ـغ ــي أن ي ـ ـكـ ــون دور
الـخـبــراء فيها مقتصرًا على صياغة
ً
بناء على التوافقات
املــواد النهائية،
الـحــاصـلــة فــي املـجـتـمــع ح ــول طبيعة
ّ
وتوجه الدولة العام.
النظام السياسي
ويـقـتــرح الـبـعــض ،إزاء ذل ــك ،انتخاب
برملان تأسيسي ،تكون له الكلمة في
تـعــديــل الــدسـتــور ب ـنـ ً
ـاء عـلــى التمثيل
السياسي ّللجزائريني في انتخابات
نزيهة وشفافة ،على طريقة التجربة
ال ـت ــون ـس ـي ــة ب ـع ــد مـ ــا ع ـ ــرف ب ـ ــ«ثـ ــورة
الياسمني» .لكن االنتقاد األكبر الذي
ّ
نــال تـبــون ،لــم يكن متعلقًا بالصيغة

املطروح بها التعديل ،وإنما بتعيينه
لجنة الخبراء قبل بدء الحوار الوطني
ال ــذي وعــد بــه؛ إذ يــرى سياسيون أن
ت ـع ــدي ــل ال ــدسـ ـت ــور ي ـن ـب ـغــي أن ي ـكــون
مـبـنـ ّـيــا عـلــى مـخــرجــات ال ـح ــوار ،ال أن
يكون ُم ّ
وجهًا من البداية من الرئاسة.
في املقابل ،لم تعبأ الرئاسة كثيرًا بهذه
ّ
تصورها
االن ـت ـقــادات ،وب ــدا مــن خــال
ل ـل ـت ـعــديــل الـ ــدس ـ ـتـ ــوري أنـ ـه ــا ال ت ــرى
تعارضًا بني إنشاء لجنة خبراء وبني
إطــاق مـشــاورات سياسية في الوقت
ن ـف ـســه .وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،ب ــدأ ت ـبــون،
بالفعل ،استقبال شخصيات وطنية،
أب ــرزه ــا ح ـتــى اآلن م ــول ــود ح ـمــروش
رئيس الحكومة في فترة التسعينيات،
والــذي يحظى بثقل كبير سواء داخل
النظام أم في املعارضة .كما استقبل
ت ـبــون ،عـبــد الـعــزيــز رحــابــي ،مهندس
مــا ُيـعــرف باتفاق «مــازافــران  »2الــذي
جمع أطياف املعارضة ودعــا السلطة

ُيحاول تبون ،من
خالل المالمح التي
أعطاها للدستور الجديد،
ّ
أن يتخلص من تركة
الرئيس السابق

إلـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ــرورة ال ـ ــذه ـ ــاب إلـ ـ ــى ان ـت ـق ــال
دي ـم ـق ــراط ــي مـ ـتـ ـف ـ َ
ـاوض ع ـل ـي ــه .وع ـ ّـب ــر
رحــابــي للرئيس عــن قلقه مــن «فـقــدان
الثقة بــن الشعب والنظام السياسي
بـحـكــم ال ـت ـج ــارب ال ـس ــاب ـق ــة» ،وطــالـبــه
بـ«ضرورة السعي للتوصل إلى اتفاق

ّ
ثمة أحزاب سياسية ونشطاء في الحراك يرفضون تمامًا فكرة الحوار مع تبون (أ ف ب)

وط ـن ــي م ـ ّ
ـوس ــع ل ـل ـخــروج م ــن الــوضــع
ّ
الـحــالــي ،فــي ظــل املـخــاطــر األمـنـيــة في
ج ــوار ال ـجــزائــر» .واتـفـقــت الـعــديــد من
األحـ ــزاب السياسية مــع رحــابــي على
ضرورة اتخاذ إجراءات تهدئة ،أبرزها
ّ
«إطالق سراح كل معتقلي الرأي ،ورفع
ّكل أشكال الوصاية عن اإلعالم ،والحدّ
م ــن ال ـت ـض ـي ـيــق ع ـلــى ال ـع ـمــل ال ـحــزبــي
املـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ َـارس ض ـ ـ ـ ّـد الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـخ ــال ــف سـ ـي ــاس ــة الـ ـسـ ـلـ ـط ــة».
وم ــن ال ــواض ــح أن ال ـس ـل ـطــة ال ـجــديــدة
التقطت هــذه الـنــداءات ،وسارعت إلى
إطــاق عــدد كبير من معتقلي الحراك
الشعبي ،ومــن بينهم الـقــائــد الـثــوري
ض ـ ـ ّـد االس ـت ـع ـم ــار ال ـف ــرن ـس ــي لـخـضــر
بورقعة ،والجنرال املتقاعد حسني بن
حديد ،لكن ال تزال إلى اآلن شخصيات
مـعــروفــة فــي الـسـجــن ،مـثــل السياسي
كريم طابو ،والناشطني فضيل بومالة
وسمير بلعربي.
ْ
لـ ـك ــن مـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ث ـ ّـم ــة أحـ ـ ــزاب
س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ونـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــاء ف ـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ــراك
ي ــرفـ ـض ــون ت ـم ــام ــا فـ ـك ــرة ال ـ ـحـ ــوار مــع
تبون ،ويعتبرون األخير رئيسًا جاء
ّ
ف ــي ان ـت ـخــابــات ل ــم ت ـكــن م ـحــل إج ـمــاع
ّ
مـ ــن الـ ـج ــزائ ــري ــن ،ويـ ـط ــالـ ـب ــون ك ـحــل
ل ــأزم ــة ال ـس ـيــاس ـيــة بـتـنـظـيــم مــرحـلــة
الرافضني
انتقالية .ويأتي في طليعة
ّ
ُ َّ
تـكــتــل «الـبــديــل الــديـمـقــراطــي» املـشــكــل
م ــن أحـ ـ ــزاب ي ـس ــاري ــة ،والـ ـ ــذي يسعى
م ــن جـهـتــه إل ــى عـقــد ن ــدوة خــاصــة به
ّ
الق ـتــراح حــل لــأزمــة بعيدًا عــن تدخل
النظام .وال يــزال جــزء من الجزائريني
ّ
يـتـظــاهــرون ك ــل ي ــوم جمعة رفـضــا ملا

باكستان

ّ
يسمونه بـ«األمر الواقع» الذي فرضته
انتخابات  12كانون األول /ديسمبر
ّ
األخيرة .وتشكل هذه الكتلة الرافضة
عــامــل ضـغــط عـلــى السلطة الـجــديــدة،
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـبـ ــدو مـ ـضـ ـط ــرة إل ـ ـ ــى ت ـق ــدي ــم
تنازالت كثيرة في الدستور الجديد،
من أجل تفادي عودة الحراك الشعبي
إلى زخمه األول.
ّ
وال ت ـشــكــل األزمـ ـ ــة ال ــداخ ـل ـي ــة مـصــدر
ال ـصــداع الــوحـيــد لـتـبــون ،وخصوصًا
ب ـع ــد الـ ـتـ ـط ــورات األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي لـيـبـيــا
ال ـت ــي تـمـتـلــك مـعـهــا ال ـج ــزائ ــر ح ــدودًا
شاسعة بنحو ألــف كيلومتر .وباتت
ّ
محجة
الجزائر ،في األسبوع األخيرّ ،
دبلوماسية ملعظم األط ــراف املتدخلة
في املستنقع الليبي؛ فقد زارها وزراء
ال ـخ ــارج ـي ــة املـ ـص ــري س ــام ــح ش ـكــري،
والـتــركــي جــاويــش أوغـلــو ،واإليطالي
لــوي ـجــي دي ـم ــاي ــو .ك ـمــا زارتـ ـه ــا وف ــود
ليبية رفيعة يقودها فايز السراج الذي
يقود حكومة «الــوفــاق» في طرابلس،
وأيضًا مسؤولون في حكومة بنغازي
التابعة للمشير املتقاعد خليفة حفتر.
وحـ ــاولـ ــت الـ ـج ــزائ ــر ،ب ـع ــد أن أص ـبــح
لـهــا رئـيــس ق ــادر عـلــى الـقـيــام بجهود
ّ
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،أن ت ـث ـنــي ك ـ ــل أط ـ ــراف
الـ ـ ـص ـ ــراع عـ ــن املـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـع ـس ـكــريــة
ّ
وتفضيل الحل السياسي .وقد أثمرت
ه ــذه ال ـج ـهــود ،وف ــق بـعــض ال ـق ــراءات،
عن املساعدة على الوصول إلى اتفاق
وقــف إطــاق الـنــار الــذي أعلنه حفتر،
وهو ما ّ
يمهد إلمكانية الوصول إلى
ات ـفــاق سـيــاســي ،تـسـعــى ال ـجــزائــر ألن
ً
تكون طرفًا فاعال في تحقيقه.

ّ
ُ
القضاء ينتصر للجيش :حكم إعدام مشرف «غير دستوري»!
ّ
يـمــثــل إل ـغ ــاء ال ـق ـضــاء الـبــاكـسـتــانــي ُحـكـمــا غيابيًا
ّ
باإلعدام ،صادرًا في حق الرئيس العسكري األسبق،
ب ــروي ــز م ـش ــرف ،ان ـت ـص ــارًا لـلـمــؤسـســة الـعـسـكــريــة
َ
والحكومة مجتمعتني ،بعدما فشلت مساعيهما،
أخيرًا ،في تأخير صدور الحكم .في حيثيات قرارها،
قضت املحكمة العليا في الهور ببطالن ُ
الحكم ،نظرًا
إلى «عدم دستورية» تشكيل املحكمة الخاصة التي
ُ
أدانت امل َّدعى عليه بتهمة «الخيانة العظمى» في 17
ُ ّ
كانون األول /ديسمبر؛ إذ رأى ّ
املدعي العام املكلف
بالقضية ،اشتياق خــان ،الــذي يــدافــع عــن الحكومة
الباكستانية أمام املحكمة العليا ،أن «تقديم الشكوى
وتشكيل هيئة املحكمة واختيار فريق االتهام هي
أم ــور غـيــر قــانــونـيــة ( )...ت ـ ّـم إل ـغــاء الـحـكــم بكامله»،
ّ
وهو ما أكــده أيضًا محامي الجنرال السابق ،أزهر
صديق .لكن يمكن النيابة العامة ،في حالة املوافقة
(املستبعدة) للحكومة الباكستانية ،أن ّ
تقرر مالحقة
الرئيس األسبق وقائد الجيش املتقاعد من جديد،
ّ
كونه ال يزال متهمًا في قضايا أخرى ،منها االشتباه
ّ
في ّ
تورطه في مخطط اغتيال منافسته السياسية،
رئيسة الوزراء بنازير بوتو.
ّ
ُ
ُ
املحاكمة الشاقة ،التي انطلقت عام  ،2013اختتمت
الشهر املاضي بتسجيل محكمة باكستانية خاصة
 نظرت في قضية إعالن ّمشرف حال الطوارئ في
ً
عام  - 2007سابقة ،بعد حكمها ،غيابيًا ،باإلعدام
على الرئيس األسبق بتهمة «الخيانة العظمى»ُ .ح ٌ
كم
ً
ً
أثار جدال واسعًا في البالد ،فضال عن كونه أغضب

محامي برويز ّ
مشرف رافعًا شارة النصر أمام المحكمة العليا في الهور (أ ف ب)

الجيش النافذ الذي حكم باكستان على مدى عقود.
ونظرًا إلى ورود فقرة في حيثيات القرار تشير إلى
ّ
(مشرف) ميتًا ،قبل تنفيذ حكم
أنه «إذا ُعثر عليه
ّ ّ ّ
اإلعدام ،فسيتم جر جثته إلى إسالم آباد وتعليقها
عـلــى م ــدى ثــاثــة أي ـ ــام» ،س ــارع املــدعــي ال ـع ــام ،أنــور
منصور خان ،الذي ّ
عينته حكومة عمران خان ،إلى
اإلعالن أن حكمًا من هذا النوع هو «غير دستوري
ّ
وسيتم «الطعن» فيه،
وغير أخالقي وغير قانوني»
فيما اعتبر برويز مـشـ ّـرف ،الــذي يعيش حاليًا في
ّ
دبي بعدما تمكن من مغادرة البالد منذ رفع حظر
السفر الذي كان مفروضًا عليه في  ،2016أن الحكم

الصادر ّ
ضده بمثابة «ثأر شخصي».
وت ـم ـح ــورت ال ـق ـض ـيــة حـ ــول ق ـ ــرار مـ ـش ـ ّـرف تعليق
الـعـمــل بــالــدسـتــور وف ــرض ح ــال ال ـط ــوارئ واإلقــامــة
الجبرية على قضاة املحكمة العليا ،وإجراء تعديالت
دستورية في الثالث من تشرين الثاني /نوفمبر عام
ٌ .2007
قرار سعى من خالله الرئيس إلى االحتفاظ
بـمـنـصـبــه ألط ـ ــول ف ـت ــرة م ـم ـك ـنــة ،ب ـعــدمــا ن ـجــح في
الوصول إلى السلطة عقب انقالبه على حكومة نواز
شريف في تشرين األول /أكتوبر عــام  ،1999قبل
انتخابه رئيسًا في  20حزيران /يونيو .2001
(األخبار)
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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
انتقل الى رحمته تعالى املرحوم
الحاج علي محمد حجازي
ابو محمد
زوجته الحاجة سامية خضر مغربي
اوالده محمد زوجته حياة مرتضى,
حنان ,هنادي زوجــة سالم يوسف
وسمر
اشـ ـ ـق ـ ــاؤه ال ـ ـحـ ــاج ح ـس ــن والـ ـح ــاج
حسن واملرحوم الحاج محمود
اصهرته الحاج محمد علي رضا
واملرحوم الحاج حسني عالمة
صـلــي عـلــى جثمانة الـطــاهــر ودفــن
في قريته كفرفيال ظهر يــوم االحد
الواقع فيه  11كانون الثاني 2020
قبلت الـتـعــازي فــي كفرفيال يومي
االحد واالثنني
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ب ـي ــروت يــومــي
االربـعــاء والخميس الــواقــع فيه 15
و 16كــانــون الـثــانــي  2020لـلــرجــال
والنساء من الساعة الثالثة عصرا
حتى الـســاعــة الـســادســة مـســاء ,في
ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
ال ـع ـل ـمــي ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـض ــاء – ق ــرب
مركز امن الدولة.
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب,
الراضون بقضاء الله وقدره
آل حجازي ,مغربي ,يوسف ,عالمة,
رضــا وعـمــوم اهــالــي بـلــدة كفرفيال
واقليم التفاح.
وبمناسبة مرور اسبوع على وفاته
يقام مجلس عزاء عن روحه الطاهرة
الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة م ــن ي ـ ــوم االح ــد
الواقع في  19كانون الثاني  2020في
مجمع الصادق في بلدتة كفرفيال
بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
الله
آل أبو خليل في لبنان واملهجر
ونقابة املحامني في بيروت
ينعون إليكم فقيدهم الغالي املرحوم
املحامي األستاذ
نصرت إبراهيم أبو خليل
زوجـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــه :املـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة س ـ ـم ـ ـيـ ــرة
عبدالكريم برجي
ولـ ــداه :إبــراه ـيــم زوج ـتــه دان ـيــا أبــي
صالح ،كريم زوجته انطه البيري
أشقاؤه :املرحومون غسان ،نشأت،
حكمت ،سامي
ش ـق ـي ـقــاتــه :امل ــرح ــوم ــات جـنـفـيــاف،
عايدة ،سامية
ُ
تـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ال ـ ـيـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء
 14ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2020ل ـلــرجــال
وال ـن ـســاء فــي ف ـنــدق رادي ـس ــون بلو
 Centre-Dunesمــن الساعة الثالثة
ً
مساء.
حتى السادسة
الراضون بقضاء الله وقدره آل أبو
خليل ،وحيد ،حالوي ،البيري ،أبي
ص ــال ــح ،حـ ـم ــود ،وأن ـس ـب ــاؤه ــم فــي
لبنان واملهجر.

◄ ذكرى أسبوع ►
إنا لله وإنا إليه راجعون
ذكرى أسبوع
ت ـ ـصـ ــادف نـ ـه ــار األرب ـ ـع ـ ــاء ال ــواق ــع
فيه  15كــانــون الثاني  2020ذكــرى
أسبوع على وفــاة فقيدتنا الغالية
املرحومة
كارول حطيط
والدها الدكتور أحمد محمد حسني
حطيط
والدتها الحاجة رندى أبو الحسن
أشقاؤها عماد  -الرا زوجة محمود
أحمد وفرح زوجة إبراهيم حراجلي
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة س ـت ـت ـلــى آي مــن
الـ ـ ــذكـ ـ ــر الـ ـحـ ـكـ ـي ــم وم ـ ـج ـ ـلـ ــس عـ ـ ــزاء
حسيني عــن روح ـهــا ال ـطــاهــرة في
الـجـمـعـيــة االس ــام ـي ــة للتخصص
وال ـتــوج ـيــه ال ـع ـل ـمــي ،ال ـج ـنــاح قــرب
م ــدي ــري ــة أمـ ــن الـ ــدولـ ــة ،م ــن الـســاعــة
الثانية بعد الظهر حتى الخامسة
بعد الظهر.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب.
اآلسفون :آل حطيط وآل أبو الحسن
وعموم أهالي بلدة البابلية
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إعالن
يـعـلــن م ـعــرض رش ـيــد ك ــرام ــي ال ــدول ــي في
ط ــراب ـل ــس ع ــن إجـ ـ ــراء م ـنــاق ـصــة بــال ـظــرف
املـخـتــوم (لـلـمــرة الـثــانـيــة) لتلزيم صيانة
األعمال الزراعية ونظام الري في منشآت
املـ ـع ــرض ،وق ــد ح ــدد ث ـمــن دف ـتــر ال ـشــروط
ب ـم ـب ـلــغ م ـل ـي ــون وخ ـم ـس ـم ــائ ــة أل ـ ــف ل ـيــرة
لبنانية.
يـمـكــن لـلــراغـبــن االشـ ـت ــراك ف ــي املـنــاقـصــة
االط ــاع عـلــى دفـتــر ال ـشــروط ل ــدى مكاتب
إدارة امل ـع ــرض – شـ ــارع املـ ـع ــرض ،ضمن
أوقات الدوام الرسمي.
ي ـ ـج ـ ــري ف ـ ـ ــض ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض ف ـ ـ ــي الـ ـس ــاع ــة
الـعــاشــرة مــن صـبــاح يــوم الـثــاثــاء الــواقــع
فــي  ،2020/1/28وتقبل ال ـعــروض لغاية
الـســاعــة الثانية عـشــرة مــن قبل ظهر يوم
االثنني الواقع في .2020/1/27
رئيس مجلس اإلدارة
أكرم عويضة
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طـلـبــت ان ـطــوان ـيــت رزق ال ـل ــه اي ـ ــوب سند
تمليك بدل عن ضائع للقسم  5من العقار
 3863مصيطبة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن صادر عن محكمة الدرجة األولى في حلبا
الناظر في الدعاوى العقارية
القاضي طارق صادق
رقم األوراق2019/952 :
مــن املــدعــي :ص ــاح عـبــد الــرحـمــن الزعبي
للمدعى عليه :جوسالني رفيق النبوت -
مجهول االقامة.
ً
بناء على الدعوى املقدمة ضدك من املدعي
ص ــاح ع ـبــد الــرح ـمــن الــزع ـبــي بـمــوضــوع
إعطاء حق املــرور العائد للعقارين /88/
و /91/م ـن ـط ـق ــة الـ ـشـ ـي ــخ طـ ــابـ ــا ال ـس ـهــل
العقارية على العقار  /89/منطقة الشيخ
طابا السهل العقارية وتضمينك الرسوم
واملصاريف وبدل العطل والضرر وأتعاب
املحاماة.
فيقتضي حضورك لقلم املحكمة أو إرسال
وك ـي ـلــك ال ـقــانــونــي ب ـمــوجــب س ـنــد رسـمــي
السـ ـت ــام أوراق الـ ــدعـ ــوى ومــربــوطــات ـهــا
خالل  20يومًا من تاريخ النشر واإللصاق
وات ـخ ــاذ مـقــامــا لــك ضـمــن ن ـطــاق املحكمة
وإذا لــم تحضر أو تــرســل وكـيـلــك باملهلة
املـحــددة تجري املعاملة القانونية بحقك
وفقًا لألصول ويعتبر كل تبليغ لك بقلم
املحكمة قانونيًا ما عدا الحكم النهائي.
رئيس القلم
إبراهيم شلهوب
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
ط ـلــب مـحـمــد وس ـيــم اح ـمــد م ـخ ـتــار مــدلــل
ملــوكـلــه رام ــي عـبــد الــرح ـمــن ح ــوري ــه سند
تمليك بدل عن ضائع للقسم  20من العقار
 4962مصيطبة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب زياد جبرا خوري ملوكله عياد هاشم
ناصر سند تمليك بدل عن ضائع للقسم
 H 12من العقار  1282منطقة االشرفية.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب ماريو مخول شهادة قيد مؤقتة بدل
ضائع للعقارين ذي الرقمني 3793 - 3792
عنقون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري محمد الحاج علي
إعالن
من أمانه السجل العقاري في صيدا
طـلــب حـســن مـحـمــد م ـخــدر ملــوكـلــه شاكر
مـحـمــد تــوفـيــق عــاصــي سـنــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  191بابلية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

إعالن مزايدة من دائرة تنفيذ أميون
الرئيس اميل عازار
امل ـن ـفــذ :بـنــك ســوسـيـتــه ج ـن ــرال ف ــي لبنان
ش.م.ل .وكيله االستاذ جهاد أبي صالح.
املنفذ ضدهما:
 - 1روني محمد سمير صيداوي
 - 2لـيـنــا مـحـمــد ال ـح ــاج حـســن طــرابـلــس
 بــاب الــرمــل  -بناية ب ــارود  -ملك سميرصيداوي.
باملعاملة التنفيذية رقم  2017/37املقدمة
بموجب ق ــرار اللجنة القضائية الناظرة
في الخالفات الناشئة عن تطبيق قوانني
االس ـك ــان رق ــم /1885/ل ق 2015/تــاريــخ
.2016/12/06
تاريخ التنفيذ.2017/03/29 :
تاريخ محضر الوصف.2018/02/23 :
تاريخ تسجيله.2018/03/15 :
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
القسم رقــم  /20/مــن العقار رقــم /2100/
ال ـن ـخ ـل ــه وه ـ ــو ش ـق ــة س ـك ـن ـيــة مـســاحـتـهــا
/91/م.م .حدودها من الشمال هوا القسم
رقــم  /1/والـقـســم رقــم  /21/مــن الجنوب
الـقـسـمــن رق ــم  /3-19/م ــن ال ـش ــرق ه ــواء
القسم رقم  /1/من الغرب هواء القسم رقم
 /1/والقسمني رقم ./21-3/
التخمني/72.800/ :د.أ.
بدل الطرح/43.680/ :د.أ.
م ـ ــوع ـ ــد املـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا ال ـخ ـم ـي ــس
 2020/02/27الساعة التاسعة والنصف
ص ـب ــاح ــا أمـ ـ ــام رئ ــاس ــة هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة فــي
محكمة أميون.
وعلى الراغب باملزايدة تأمني بدل الطرح
املـقــرر وات ـخــاذ مـقــام لــه ضمن نـطــاق هذه
الدائرة اذا كان مقيمًا خارجها أو توكيل
محام وعلى املشتري زيادة عن الثمن رسم
التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
سيدة الخوري
إعالن للمرة الثانية عن مناقصة عمومية
تعلن بلدية العباسية عن إجراء مناقصة
عمومية لتلزيم تقديم يد عاملة ألشغال
كنس الشوارع ورفع النفايات خالل العام
 2020بطريقة الـظــرف املـخـتــوم ،وذلــك في
ت ـم ــام ال ـســاعــة ال ـع ــاش ــرة م ــن ص ـب ــاح يــوم
االثنني الواقع في 3 :شباط  2020في مبنى
بـلــديــة الـعـبــاسـيــة ال ـش ــارع ال ـع ــام الـطــابــق
الثاني.
وي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة االط ــاع والـحـصــول عـلــى دفتر
الشروط الخاص بها خالل الدوام الرسمي
ل ـقــاء مـبـلــغ /1.000.000/ل.لُ .ي ــدف ــع في
صندوق البلدية لقاء إيصال مالي ُيضم
إلى العرض.
ُ
تقدم العروض باليد الــى قلم البلدية في
مهلة أقـصــاهــا الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا
م ــن آخـ ــر يـ ــوم ع ـمــل ي ـس ـبــق م ــوع ــد إجـ ــراء
املـنــاقـصــةُ ،
ويــرفــض كــل عــرض يصل بعد
هذا املوعد.
العباسية في2020/01/07 :
رئيس بلدية العباسية
علي موسى عز الدين
إعالن
ت ـع ـل ــن إدارة م ـس ـت ـش ـفــى سـ ـي ــر ال ـض ـن ـيــه
ال ـح ـك ــوم ــي ع ــن إج ـ ـ ــراء مـ ــزايـ ــده عـمــومـيــه
ل ـت ـل ــزي ــم وت ــأجـ ـي ــر ال ـك ــاف ـت ـي ــري ــا ال ـع ــائ ــده
للمؤسسه فعلى الــراغ ـبــن اس ـتــام دفتر
ال ـش ــروط مــن مـبـنــى املــؤسـســه الـكــائــن في
بـلــدة عــاصــون سير الضنيه يوميًا حتى
ال ـس ــاع ــه  12ظ ـه ـرًا م ــا ع ــدا أي ـ ــام األع ـط ــال
الرسميه ،آخر مهله لتسلم العروض لدى
قـلــم املــؤسـســه ي ــوم االث ـنــن  27الــواقــع في
 2020/1/27الساعه الثانية ظهرًا .يجري
فتح الـعــروض فــي تـمــام الـســاعــه الحاديه
عشر ظـهـرًا مــن يــوم الخميس الــواقــع فيه
.2020/1/30
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2019/7 :
املنفذ :عبد الله جوزيف الزغبي  -وكيله
املحامي نقوال بو نقوال.
املنفذ عليه :يوسف بن روكــس املزرعاني
 شكا.الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة دائ ــرة تنفيذ
ط ـ ــراب ـ ـل ـ ــس ب ـ ــرق ـ ــم  2017/820تـ ــاريـ ــخ
 2019/1/31ب ــإزال ــة ال ـش ـيــوع ف ــي الـعـقــار
/1307/شكا.

تاريخ الحكم2017/6/19 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ـ ــدى أم ـ ــان ـ ــة ال ـس ـج ــل
العقاري.2015/4/7 :
املطروح للبيع العقار 1307 :منطقة شكا.
محتوياته :أرض بعل سليخ تزرع حبوب.
مساحته 981 :م2
ً
يحده :شماال 1306 :شرقًا3948 - 3949 :
جنوبًا 1308 :غربًا1309 :
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/58860/ :د.أ .بـ ـ ــدل الـ ـط ــرح:
/58860/د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :نـهــار الخميس
ال ــواق ــع ف ــي  2020/2/6ال ـس ــاعــة الـثــانـيــة
عشرة ظهرًا أمام رئيس دائرة التنفيذ في
محكمة البترون.
عـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـش ــراء وق ـبــل املـبــاشــرة
بـ ــاملـ ــزايـ ــدة اي ـ ـ ـ ــداع بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح بــال ـل ـيــرة
اللبنانية إمــا نـقـدًا فــي صـنــدوق الخزينة
أو تقديم شيكًا أو كفالة مصرفيني باسم
رئيس دائرة تنفيذ البترون ،وعليه اتخاذ
م ـحــل اق ــام ــة مـ ـع ــروف ض ـمــن ن ـط ــاق هــذه
الـ ــدائـ ــرة واال ع ــد قـلـمـهــا م ـخ ـت ــارًا ل ــه وان
يــدفــع زي ــادة على الثمن رســوم التسجيل
والداللة.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن
إج ـ ــراء مـنــاقـصــة عـمــومـيــة لـتـلــزيــم تـقــديــم
مطبوعات لعام 2020
ي ـ ـجـ ــري ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـض ـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت ـ ـ
شــارع بغداد ـ ـ كورنيش املــزرعــة في تمام
الساعة العاشرة من يــوم األربـعــاء الواقع
فيه  2020/2/5مناقصة عمومية بطريقة
الظرف املختوم لتلزيم تقديم مطبوعات
لعام .2020
يمكن االطالع على دفتر الشروط املوضوع
لهذه الغاية فــي مكاتب املــديــريــة االداري ــة
للصندوق خالل اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
بــال ـيــد ال ــى ب ــري ــد امل ــدي ــري ــة االداريـ ـ ـ ــة لـقــاء
ايـ ـص ــال ب ــرق ــم وتـ ــاريـ ــخ وصـ ـ ــول ال ـع ــرض
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق الـتــاريــخ املحدد
الجراء املناقصة.
يهمل الـعــرض ال ــذي يـقــدم بغير الطريقة
املذكورة اعاله ،او يصل بعد املدة املحددة.
بيروت في 10 :كانون الثاني 2020
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 58
إعالن تلزيم
لتلزيم صيانة أجهزة  CISCOوالبرمجيات
العائدة لها لزوم إدارة الجمارك
بطريقة استدراج عروض
في تمام الساعة العاشرة من يوم الثالثاء
الواقع فيه الحادي عشر من شهر شباط
ُ
من العام الفني وعشرين ،تجري املديرية
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـج ـم ــارك ف ــي م ــرك ــزه ــا ال ـكــائــن
فــي ســاحــة ري ــاض الـصـلــح  -بـنــايــة البنك
العربي  -الطابق السابع  -مكتب املراقب
اول ل ــدائ ــرة الـ ـش ــؤون امل ــال ـي ــة ،اسـ ـت ــدراج
عـ ــروض لـتـلــزيــم ص ـيــانــة أج ـه ــزة CISCO
وال ـب ــرم ـج ـي ــات ال ـع ــائ ــدة ل ـهــا ل ـ ــزوم إدارة
الجمارك.
التأمني املؤقت :ثالثة ماليني ليرة لبنانية
/3.000.000/ل.ل.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض وف ـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والحصول عليه من دائرة الشؤون املالية
املديرية العامة للجمارك.
ي ـج ــب أن ت ـص ــل ال ـ ـعـ ــروض ال ـ ــى الـ ــدائـ ــرة
امل ــذك ــورة قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة من
يــوم االثـنــن الــواقــع فيه العاشر مــن شهر
شباط من العام الفني وعشرين.
مدير عام الجمارك
بدري ضاهر
التكليف 57
إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
مــن يــوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه 2020/2/11
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف املختوم
عائدة لـ»تجهيز محطة وخط لضخ املياه
ال ــى خـ ــزان ب ـ ــدادون ال ـعــالــي» وف ـقــا لدفتر
ال ـشــروط ال ـخــاص املــوضــوع لـهــذه الغاية
وذلك في املكتب الرئيسي الكائن في شارع
سامي الصلح ـ ـ ملك الشدراوي ـ ـ بيروت.
يـ ـمـ ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه

امل ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــة االطـ ـ ـ ـ ـ ــاع والـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
ه ــذا الــدف ـتــر االتـ ـص ــال ب ــدائ ــرة الـصـفـقــات
واملـ ـشـ ـت ــري ــات فـ ــي الـ ـط ــاب ــق االول ـ ـ ـ ـ ـ مــن
مــركــز املــؤسـســة الـكــائــن فــي وادي خـطــار ـ ـ
الحازمية ـ ـ قرب مستشفى قلب يسوع لقاء
مبلغ /500.000/ل.ل .يــدفــع فــي صندوق
املؤسسة لقاء ايصال يضم الى العرض.
ت ـقــدم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى قـلــم املــؤسـســة
الطابق الــرابــع فــي مهلة اقصاها الساعة
الـثــانـيــة ع ـشــرة مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
موعد اجــراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جبران
التكليف 56
إعالن عن مناقصة عمومية
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظـهـرًا
مــن يــوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه 2020/2/11
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف املختوم
ع ــائ ــدة ل ــ»ال ـص ـي ــان ــة الـ ــدوريـ ــة وال ـط ــارئ ــة
ألج ـه ــزة الـتـعـقـيــم وال ـت ـكــريــر ف ــي محطات
املؤسسة للعام  »2020وفقًا لدفتر الشروط
الـخــاص املــوضــوع لـهــذه الغاية وذل ــك في
املكتب الرئيسي الكائن في شــارع سامي
الصلح ـ ـ ملك الشدراوي ـ ـ بيروت.
يـ ـمـ ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
امل ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــة االطـ ـ ـ ـ ـ ــاع والـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
ه ــذا الــدف ـتــر االتـ ـص ــال ب ــدائ ــرة الـصـفـقــات
واملـ ـشـ ـت ــري ــات فـ ــي الـ ـط ــاب ــق االول ـ ـ ـ ـ ـ مــن
مــركــز املــؤسـســة الـكــائــن فــي وادي خـطــار ـ ـ
الحازمية ـ ـ قرب مستشفى قلب يسوع لقاء
مبلغ /500.000/ل.ل .يــدفــع فــي صندوق
املؤسسة لقاء ايصال يضم الى العرض.
ت ـقــدم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى قـلــم املــؤسـســة
الطابق الــرابــع فــي مهلة اقصاها الساعة
الـثــانـيــة ع ـشــرة مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
موعد اجــراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جبران
التكليف 54
إعالن
تـ ـج ــري املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن الـ ـع ــام
م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة (م ـح ــاول ــة أولـ ـ ــى) في
تمام الساعة التاسعة والنصف مــن يوم
األرب ـعــاء الــواقــع فيه  ،2020/02/05وذلــك
فــي قــاعــة املـنــاقـصــات فــي املــديــريــة العامة
لــأمــن ال ـع ــام – امل ـب ـنــى امل ــرك ــزي رق ــم /3/
الـطــابــق الـثــالــث ،لتلزيم صيانة املــولــدات
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ال ـع ــائ ــدة ل ـل ـمــديــريــة ال ـعــامــة
لــأمــن ال ـعــام ل ـعــام  ،2020مــوضــوع دفتر
ّ
اإلداري ـ ـ ـ ــة ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة رقـ ــم /2م ل
الـ ـش ــروط
تاريخ .2020/01/09
يمكن للراغبني االشتراك في هذه املناقصة
العمومية ،االطالع واستالم دفتر الشروط
امل ــذك ــور أع ـ ــاه ف ــي دائـ ـ ــرة امل ـ ــال وال ـع ـتــاد
– ش ـع ـبــة ال ـت ـل ــزي ــم ،خـ ــال أوق ـ ــات ال ـ ــدوام
الرسمي ،على أن ّ
تقدم العروض في مهلة
أقـصــاهــا الـســاعــة الــرابـعــة عـشــرة مــن آخــر
يوم عمل يسبق موعد املناقصةُ ،
ويرفض
كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 51
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة امل ــدن ـي ــة فــي
ص ـي ــدا ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي م ـح ـمــد ال ـحــاج
علي وعضوية القاضيني رودني داكسيان
وريـشــار السمرا املستدعى ضــده حسيب
ن ـس ـيــب عـ ـب ــود واملـ ـجـ ـه ــول م ـح ــل االق ــام ــة
الحضور الى قلم املحكمة الستالم نسخة
عن اوراق الدعوى رقم  2020/1233املقامة
م ــن ان ـطــون ـيــو انـ ـط ــوان خـلـيــل بـمــوضــوع
إزال ــة شـيــوع على الـعـقــارات 81 - 80 - 76
  93 - 90 - 85 - 84مــن منطقة الغباطيةالعقارية والجواب خالل عشرين يومًا من
تاريخ النشر وإال يتم إبالغك بقية االوراق
وال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـح ـك ــم ال ـن ـهــائــي
بــواس ـطــة الـتـعـلـيــق ع ـلــى ل ــوح ــة إع ــان ــات
املحكمة.
رئيس القلم

سالم الغوش
تصويب
صــدر ضمن جريدة األخـبــار يــوم الجمعة
 2019/11/29إعـ ــان صـ ــادر ع ــن أع ـضــاء
الـتـعــاونـيــة الــزراع ـيــة فــي الـكــويـخــات وقــد
ورد الـتـصــديــق عـلــى املـيــزانـيــة العمومية
ل ـعــام  2018خـطــأ والـصـحـيــح ل ـعــام 2019
ك ــذل ــك تـ ـق ــرر إض ــاف ــة ب ـن ــد وهـ ــو ان ـت ـخــاب
هيئات إدارية جديدة.
رئيس مجلس اإلدارة
أحمد الحايك
إعالن
شطب قيد شركة تجارية
ب ـم ــوج ــب م ـح ـضــر ج ـم ـع ـيــة م ـن ـع ـق ــدة فــي
 2019/12/27ت ـقــرر ب ـتــاريــخ 2020/1/8
شطب قيد شركة  - Dazzlingجنان شومان
وشريكها ،املسجلة تحت الرقم 1015153
م ــدي ــره ــا الـ ـسـ ـي ــدة جـ ـن ــان م ـح ـم ــد زه ـي ــر
شومان ،نهائيًا من قيود السجل التجاري
في بيروت.
الرقم املالي .2668352
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم مالحظاته
أو اعتراضه خالل مهلة عشرة أيام من آخر
تاريخ نشر.
 8كانون الثاني 2020
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
مارلني دميان
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ مرجعيون
يبلغ الى املنفذ عليها نلي اسعد خلف من
بلدة بــرج امللوك واملجهولة محل اإلقامة
حاليًا.
ً
عمال بأحكام املــادة  409أ.م.م .تنبئك هذه
الــدائــرة بــأن لديها في املعاملة التنفيذية
رقم  2019/36إنــذارًا إجرائيًا موجهًا إليك
مــن طــالــب التنفيذ الـيــاس نـقــوال سليمان
ناتجًا عــن طلب تنفيذ إق ــرار بيع عقاري
للعقارين رقم  2481و 2635منطقة الخربة
العقارية.
وع ـل ـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور
أم ــامـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو ب ــواسـ ـط ــة وك ـي ــل
ق ــان ــون ــي السـ ـت ــام اإلنـ ـ ــذار وم ــرب ــوط ــات ــه،
عـلـمــا أن الـتـبـلـيــغ ي ـتــم قــانــونــا بــانـقـضــاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا اإلعالن
تضاف اليها مهلة املسافة ليصار بعدها
ً
الــى متابعة التنفيذ بحقكم أصــوال حتى
آخر الدرجات.
مرجعيون في 2020/1/13
مأمور التنفيذ
محمد حرب
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ مرجعيون
يبلغ الى املنفذ عليها خديجة أبو خدود
املجهولة محل اإلقامة.
ً
عمال بأحكام املــادة  409أ.م.م .تنبئك هذه
الــدائــرة بــأن لديها في املعاملة التنفيذية
رقم  2019/45إنــذارًا إجرائيًا موجهًا إليك
من طالبي التنفيذ نبيل عبدالله ورفاقه
ناتجًا عــن طلب تنفيذ إق ــرار بيع عقاري
لكامل ستماية سهم في العقار رقم /504/
الخيام.
وع ـل ـي ــه ت ــدع ــوك هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة لـلـحـضــور
أم ــامـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو ب ــواسـ ـط ــة وك ـي ــل
ق ــان ــون ــي السـ ـت ــام اإلن ـ ـ ـ ــذار ع ـل ــى أن يـتــم
التبليغ قانونيًا بانقضاء مهلة عشرين
يومًا على نشر هذا اإلعالن ليصار بعدها
ً
الــى متابعة التنفيذ أصــوال حتى الدرجة
األخيرة.
مرجعيون في 2020/1/13
مأمور التنفيذ
محمد حرب
إعالن بيع للمرة العاشرة
صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ج ــوي ــا بــرئــاســة
القاضي ريشار السمرا
رق ــم ورود املـعــامـلــة التنفيذية 2013/27
 استنابة مــن دائ ــرة تنفيذ بـيــروت برقم2002/2263
املنفذ :فرنسبنك ش.م.ل .وكيلته املحامية
لودي نادر
املنفذ عليه :غازي كايد مكي  -جويا
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ديـ ــن ب ـق ـي ـمــة سـبـعــن
مـلـيــون وتـسـعـمــايــة وسـبـعــة وس ـتــن الــف
وخـمـسـمــايــة وارب ـ ــع ل ـي ــرات لـبـنــانـيــة عــدا
الفوائد والرسوم واملصاريف واللواحق.
تاريخ التنفيذ 2002/7/29 :تاريخ تبليغ

االنذار 2003/1/22
تـ ــاريـ ــخ الـ ـحـ ـج ــز ،2011/5/13 :ت ــاري ــخ
تسجيله2011/5/18 :
تاريخ محضر وصف العقار،2013/5/17 :
تاريخ تسجيله2014/2/10 :
رقــم الـعـقــار امل ـطــروح للبيع/1434 :جــويــا
مساحته  18366م 2يملك فيه املنفذ عليه
 88سهمًا اي مساحة  673.42م 2م2
وه ــو ع ـبــارة عــن قطعة ارض قــائــم عليها
ارب ـ ــع اب ـن ـي ــة ،ب ـنــائــن ي ـق ـعــان ع ـلــى ش ــارع
الـتـحــريــر وهـمــا عـلــى شـكــل فـلــل وبـنــاء يــن
على شــارع جبل الزعتر واحــدة على فيال
وال ـث ــان ـي ــة ق ـيــد االنـ ـج ــاز وب ــاق ــي مـســاحــة
العقار مغروسة باشجار الزيتون املثمرة.
ال ـب ـن ــد األول :واجـ ـهـ ـت ــه ال ــرئ ـي ـس ـي ــة عـلــى
الـ ـط ــري ــق الـ ـ ـع ـ ــام وه ـ ــم م ـل ـب ــس بــال ـح ـجــر
ال ـص ـخــري ال ـعــرســالــي وب ــاق ــي الــواج ـهــات
حجر باطون مورق ومدهون وله تصوينة
م ــن الـحـجــر ال ـعــرســالــي تـعـلــوهــا دربــزيــن
حديد وضمنه بوابة مدخل وحالته جيدة.
مساحة كل من الطابق األرضــي والعلوي
والسفلي 200م 2وبــاقــي الـعـقــار مغروس
بالزيتون املثمر.
البند الثاني:
مـســاحــة كــل مــن ال ـطــابــق األرضـ ــي واألول
 260م 2والطابق السفلي مساحته 150م2
والتصوينة 400م
الـبـنــك ال ـثــالــث :مـســاحــة كــل مــن الطابقني
االرضــي واالول  350م 2ومساحة الطابق
السفلي 50م 2والتصوينة 300م2
ال ـب ـنــاء ال ــراب ــع :مـســاحــة كــل مــن الطابقني
األرضي واألول والسفلي 200م.
ت ـك ــون ق ـي ـمــة ت ـخ ـمــن ح ـصــة امل ـن ـفــذ عليه
البالغة  88سهمًا في العقار /1434جويا
هي  123121د.أ .ماية وثالثة وعشرون الف
وماية وواحد وعشرون د.أ.
ب ــدل ال ـطــرح املـخـفــض 48017.19 :ثمانية
وارب ـع ــون ال ــف وسـبـعــة عـشــر د.أ .وتسعة
عشر سنتًا.
م ــوع ــد ال ـب ـي ــع وم ـ ـكـ ــان إج ـ ــرائ ـ ــه :ال ـس ــاع ــة
ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا م ــن يـ ــوم االربـ ـع ــاء
الواقع فيه  5/2/2020أمــام دائــرة التنفيذ
ف ــي جــويــا وع ـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء وقـبــل
املباشرة باملزايدة ان يقدم بدل الطرح نقدًا
أو بكفالة مصرفية وافية او شك مصرفي
من أحد املصارف املقبولة لحضرة رئيس
دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي ج ــوي ــا وع ـل ـيــه ات ـخــاذ
مـحــل القــامـتــه ضـمــن نـطــاق املـحـكـمــة وإال
اع ـت ـبــر ك ــل تـبـلـيــغ ل ــه ف ــي قـلـمـهــا قــانــونـيــا
وعليه إيــداع الثمن خالل مهلة ثالثة أيام
من تاريخ صدور قرار اإلحالة وعليه كذلك
دفــع الثمن والــرســوم والنفقات بما فيها
رســم الــداللــة  %5خــال عـشــريــن يــومــا من
تاريخ صدور قرار اإلحالة.
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن
املوضوع :طلب إثبات وفاة عيسى محمد
قاسم زهور
امل ـ ــرج ـ ــع :م ـح ـك ـم ــة الـ ـنـ ـبـ ـطـ ـي ــة ال ـش ــرع ـي ــة
الجعفرية
رقم املحفوظات979 :
رقم الصادر2019/979 :
التاريخ2019/12/20 :
تفيد محكمة النبطية الشرعية الجعفرية
أنه بتاريخ  2019/5/2وتحت رقم أساس
 2019/930ت ـ ـقـ ــدم ل ـ ــدى ه ـ ــذه امل ـح ـك ـمــة
املحامي خير عبدالله بوكالته عن سكنه
عبد نصر الـلــه بطلب إثـبــات وفــاة املدعو
عيسى محمد قاسم زهور من بلدة يحمر.
فمن لديه اعتراض حــول موضوع الطلب
فليتقدم باعتراضه إلى قلم هذه املحكمة
خالل عشرون يومًا تلي النشر تحريرًا في
2019/12/20
النبطية في 2019/12/20
رئيس قلم محكمة النبطية
الشرعية الجعفرية
هشام فحص
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
رقم املعاملة2018/144 :
املـنـفــذ :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـيـ ـه ــا :شـ ــركـ ــة ت ـ ــوالن ـ ــي غ ـ ــروب
ش.م.ل .زغ ــرت ــا ت ـلــة الـ ـخ ــازن قـيـمــة الــديــن
 232.973.919/ل.ل /.عدا الرسوم والفوائد.
تـ ـط ــرح ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي
موجودات الشركة على أساس  %60قيمة
التخمني وهي:
مكتب خـشــب ل ــون بـنــي فــاتــح  -كمبيوتر
ماركة  VUE SONICبراد صغير NOVOX

مكيف  KELVINTORكنباية وكرسي جلد
لون باج صغيرة ،تلفزيون START SAT
  - 32شلة وفــارة ورابــون وماكينة تنقير SCMوآل ـ ــة ل ـس ــن امل ـن ــاش ـي ــر لـ ــون اخ ـضــر
مـ ــاركـ ــة  ،DANCKAERTفـ ــريـ ــزا SCM-
 DANCKAERTم ـن ـشــار ق ــص (ق ـطــاعــة)
صنع إيطالي ماركة  -STROMABمنشار
ق ــص ألـ ــواح أخ ـضــر  - 116TW Sماكينة
تـبـخـيــش مـفـصــات مـطــابــخ م ــارك ــة DRI.
 PRI.KINGمقدحني بطارية األول ماركة
 ASAKIوالثاني  HILTIثمن الواحد $60
 مقدح كهربائي ماركة  - BOSCHمقدحباطون  SDSصندوق عدة يدوية مختلفة
 مـ ـ ــازم ث ـم ــن الـ ــواحـ ــد  - $7راوت ـ ـ ــر ل ــونكحلي ماركة  - FUJITAمحول كهربائي -
واملخمنة سعر إجمالي  11750/د.أ./
بدل الطرح بعد التخفيض 10575/ :د.أ./.
م ــوع ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :ال ـج ـم ـع ــة 2020/2/21
الـســاعــة  11:00صـبــاحــا لـلــراغــب بــالـشــراء
الحضور شخصيًا ملكان املوجودات بتلة
الخازن مصحوبًا بالثمن نقدًا و %5رسم
الداللة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثامنة
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
املعاملة التنفيذية2016/624 :
املنفذ :بنك عــودة لألعمال وكيله االستاذ
سمير مــوســى املنفذ عليه :ج ــورج سليم
الزعتيني – زغرتا
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ت ــأم ــن بـقـيـمــة
 39607.81/ع ـ ـ ــدا الـ ـ ــرسـ ـ ــوم والـ ـنـ ـفـ ـق ــات
والفوائد.
تاريخ محضر الوصف2014/08/25 :
املطروح للبيع :املقسم  /10/العقار /582/
زغرتا  -يقع بالطابق  3من بناء مؤلف من 4
طبقات كناية عن شقة سكنية بمواصفات
ج ـي ــدة – ي ــوج ــد ب ــاك ــن ل ـج ـم ـيــع ال ـغ ــرف
الـبــاط مــن املــوزايـيــك واألبـ ــواب الداخلية
من الخشب الشقة مؤلفة من غرفتني نوم
وصالون وسفرة وخالء وحمام.
املـقـســم  /11/ال ـع ـقــار /582/زغـ ــرتـ ــا وهــو
شـ ـق ــة س ـك ـن ـي ــة ط 3م ــواصـ ـف ــاتـ ـه ــا ج ـي ــدة
ال ـش ـب ــاب ـي ــك ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة مــن
ال ـ ـخ ـ ـشـ ــب بـ ـ ـ ــاط م ـ ــوزاي ـ ـي ـ ــك مـ ــؤل ـ ـفـ ــة مــن
غرفتني وصــالــون وسفرة ومطبخ وخالء
وفرندا كبيرة بمنطقة مكتظة واملقسمني
يستعمالن كشقة واحــدة ،مساحة املقسم
 128/582/10م 2امل ـق ـســم  /10/ال ـع ـقــار
 /582/زغرتا مساحته  128م.2
التخمني 96000 :د.أ .بــدل الـطــرح30610 :
د.أ.
امل ـق ـســم  /11/م ــن ال ـع ـق ــار /582/زغ ـ ــرت ـ ــا
مساحته  130م.2
التخمني 97500 :د.أ بدل الطرح 31089 :د.أ
م ـ ــوع ـ ــد املـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء
 2020/04/01الساعة  2:00بعد الظهر أمام
رئيس دائرة تنفيذ زغرتا للراغب بالشراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة أن ي ــدف ــع بــدل
الـطــرح بـصـنــدوق مــال زغــرتــا أو بموجب
شك مصرفي مسحوب ألمــر رئيس دائــرة
الـتـنـفـيــذ وات ـخ ــاذ م ـقــامــا ل ــه ض ـمــن نـطــاق
ال ــدائ ــرة أو تــوكـيــل م ـحــام وعـلـيــه اإلط ــاع
ع ـل ــى ق ـي ــود ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة لـلـعـقــار
موضوع املــزايــدة وعليه رســوم التسجيل
والداللة البالغ .%5
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إلى املنفذ عليه حسن محمد صفي الدين
ً
من حاروف ومجهول محل اإلقامة ،وعمال
بأحكام املادة  409أ.م.م .تنبئك هذه الدائرة
بأن لديها باملعاملة التنفيذية رقم 2020/5
واملـتـكــونــة بــن حسني مصطفى األخضر
ورفاقه بوكالة املحامي علي جابر وبينك
إن ــذارًا تنفيذيًا بموضوع الحكم الصادر
عن جانب املحكمة اإلبتدائية املدنية في
النبطية رقم  2019/80تاريخ 2019/10/1
والقاضي باعتبار العقار  965من منطقة
حــاروف العقارية غير قابل للقسمة عينًا
بني الشركاء وإزالة الشيوع فيه عن طريق
طــرحــه للبيع بــاملــزاد العلني على أســاس
سعر الطرح  204040دوالر أميركي أو ما
يـعــادلــه بالليرة اللبنانية بـتــاريــخ البيع
وتوزيع ناتج الثمن على الشركاء بنسبة
ملكية كل منهم وتضمني الشركاء النفقات
كل بحسب حصته.
وع ـل ـي ــه ت ــدع ــوك هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة لـلـحـضــور

اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الس ـت ــام االن ـ ــذار ومــرف ـقــاتــه تـحــت طائلة
ً
متابعة التنفيذ بحقك أص ــوال بانقضاء
 20يــومــا تـلــي الـنـشــر مـضــافــا الـيـهــا مهلة
اإلنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلبت رلــى كمال الحجاوي وكيلة حسام
بــدر الــديــن خليل سند تمليك بــدل ضائع
للعقار  13/3437بشامون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـلــب مـحـمــد ع ـلــي ع ـبــد ال ــرح ـم ــن الـلـبــون
وكيل حسني عبد الحسني برو ملوكله علي
محمد صوفان وكيل حسني علي حمدان
سند تمليك بــدل ضائع للعقار 14/1117
 Aالقبة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب هشام احمد شريم وكيل هيام عبد
ال ـهــادي الـحـجــار سند تمليك بــدل ضائع
للعقار  B 9/3446بشامون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب يــوســف عـبــدالـلــه ال ـحــاج وكـيــل دنيا
الياس عبده وجهان عبده الحاج سندات
ملكية بدل ضائع عن حصتهما في العقار
 3 ،2 ،1 /715فالوغا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن بيع باملعاملة 2018/172
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـه ــار ال ـث ــاث ــاء في
 2020/1/28ابـتـ ً
ـداء من الساعة  2:30بعد
ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه مـحـمــد علي
زبـيــب مــاركــة ب أم ف أم ف  335 Iموديل
 2009رق ـ ــم 160833/ن /ال ـخ ـصــوص ـيــة
ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
وامل ـه ـج ــر ش.م.ل .وك ـي ـلــه امل ـح ــام ــي رام ــي
بــاسـيــل ال ـبــالــغ  $/18984/ع ــدا الـلــواحــق
وامل ـخ ـم ـنــة بـمـبـلــغ  $/1717/وامل ـطــروحــة
بسعر  $/1200/أو مــا يعادلها بالعملة
الوطنية ويترتب عليها رســوم ميكانيك
مـنــذ ال ـعــام  ،2017فعلى الــراغــب بــالـشــراء
الحضور باملوعد املحدد إلى املرآب الكائن
في بيروت املــدور تقاطع كورنيش النهر
برج حمود مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
قاسم اللقيس
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة امل ــدن ـي ــة فــي
صيدا برئاسة القاضي محد الحاج علي
وع ـض ــوي ــة ال ـقــاض ـيــن رودنـ ـ ــي داك ـس ـيــان
وريشار السمرا املستدعى ضدهم :فتحية
م ـح ـمــد م ـح ـم ــود ي ــوس ــف وزي ـ ـنـ ــب حـســن
ف ــرح ــات وس ـه ــام جـمـيــل عـيـســى وع ـصــام
تــوف ـيــق ف ــرح ــات وأن ـطــون ـيــا فرنسيسكو
لـ ـيـ ـن ــاري ــس لـ ـيـ ـن ــاري ــس ونـ ـعـ ـم ــان شـفـيــق
وســامــر حسن فــرحــات وخديجة ونجوى
ب ــدي ــع فـ ــرحـ ــات وك ـ ـمـ ــال م ـح ـم ــد ق ــرق ـم ــاز
وس ـعــدى وفـ ــدوى مـحـمــد فــرحــات وقــاســم
ورفيق وعلي وأمال درويش حمود وعادل
وعبد وأحمد ومصطفى وإلهام وسكينة
ومـنـتـهــى قــاســم ف ــرح ــات الس ـت ــام نسخة
عــن األوراق رق ــم  2019/1649املـقــامــة من
ً
ّ
بوليه الجبري والــده
أمير قرقماز ممثال
املحامي حسني صبحي قرقماز بموضوع
قسمة للعقارات ذات األرق ــام  559/و561
و 565و 566و 572و /573م ــن مـنـطـقــة
ع ـن ـق ــون ال ـع ـق ــاري ــة وات ـ ـخـ ــاذ م ـح ــل إق ــام ــة
بنطاق املحكمة وال ـجــواب خــال عشرين

يــومــا مــن تــاريــخ النشر وإال يتم إبالغكم
بقية األوراق والـقــرارات باستثناء الحكم
ال ـن ـهــائــي بــواس ـطــة الـتـعـلـيــق ع ـلــى لــوحــة
إعالنات املحكمة.
رئيسة القلم
سالم الغوش
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2018/1023
امل ـن ـفــذ :ن ـقــوال بــولــس الــزي ـنــاتــي – وكـيـلــه
املحامي رفيق الريس.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ي ــوس ــف س ـل ـي ــم كـ ــريـ ــدي –
بواسطة رئيس القلم.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :قـ ــرار مـحـكـمــة الــدرجــة
األولـ ــى فــي جـبــل لـبـنــان ال ـغــرفــة الـتــاسـعــة
رق ــم  2018/287تــاريــخ ( 2018/9/4ازال ــة
شيوع).
تاريخ محضر الوصف.2019/10/3 :
تاريخ تسجيله.2019/10/15 :
املطروح للبيع:
 – 1ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار  /228/سـ ــاق ـ ـيـ ــة املـ ـس ــك
وب ـ ـحـ ــرصـ ــاف ،ق ـط ـع ــة ارض ب ـع ــل سـلـيــخ
ضـ ـمـ ـنـ ـه ــا ب ـ ـعـ ــض االشـ ـ ـ ـج ـ ـ ــار الـ ـح ــرجـ ـي ــة
م ــن س ـن ــدي ــان وعـ ـف ــص وخـ ــافـ ــه ،ال ب ـنــاء
ع ـل ـيــه ،ارضـ ــه مـجـلـلــة وم ـه ـم ـلــة ،مساحته
/2130/م.م ،يحده غربًا  227و 1528و1527
ً
و 1526ش ــرق ــا وش ـ ـمـ ــاال وج ـن ــوب ــا طــريــق
عــام ،دعــوى ازالــة شيوع رقــم 2017/1999
ومحضر وصف رقم .2018/1023
 – 2ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار  /906/سـ ــاق ـ ـيـ ــة املـ ـس ــك
وب ـ ـحـ ــرصـ ــاف ،ق ـط ـع ــة ارض ب ـع ــل سـلـيــخ
ضمنها بعض االشجار الحرجية البرية
من سنديان وعفص ،ال بناء عليه ،ارضه
مجللة ،مساحته /1450/م.م ،يحده غربًا
 907وطــريــق عــام شــرقــا  905و 902و903
ً
و 901شـمــاال طريق عــام  900جنوبًا 907
و 902و ،903مرتفق باملرور للعقارات 905
و 904و 903و 902و ،901ذات ال ــدع ــوى
ومـحـضــر الــوصــف كـمــا عـلــى الـعـقــار 228
أعاله.
قيمة التخمني والطرح:
 العقار  /228/ساقية املسك وبحرصاف:/1065000/دوالر أميركي.
 العقار  /906/ساقية املسك وبحرصاف:/725000/دوالر أميركي.
املزايدة :ستجري يوم الجمعة الواقع فيه
 2020/3/20ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة م ــن قبل
ال ـظ ـهــر امـ ــام رئ ـيــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ وفــي
محكمة املنت .فعلى راغب الشراء ان يودع
قبل املباشرة باملزاد قيمة التنفيذي الطرح
او تقديم كفالة معادلة واتخاذ محل اقامة
ض ـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة وخـ ــال ثــاثــة اي ــام
تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن تحت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر وإال
فعلى عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة ،وعليه خالل عشرين يومًا دفع
الثمن والــرســوم والـنـفـقــات بما فيه رسم
الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
تصحيح خطأ مادي
ورد خ ـطــأ مـ ــادي ف ــي إعـ ــان ب ـيــع ب ــامل ــزاد
ال ـع ـل ـن ــي ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ امل ــن
ب ــامل ـع ــام ـل ــة رق ـ ــم  2015/684بـ ــن امل ـن ـفــذ
الدكتور نزار يوسف يونس واملنفذ عليه
نـظـمــي شــاكــر اوج ــي ف ــي الـصـفـحــة /21/
تاريخ :2020/1/13
الخطأ :السند التنفيذي .....تاريخ القرار
. .....2017/4/11
الـصــح :السند الـتـنـفـيــذي .....تــاريــخ القرار
. .....2019/4/11
فاقتضى التصويب

◄ مطلوب ►
مطلوب مندويب مبيعات
لكافة املناطق لرشكة،

3J Trading
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تلفزيون

على الشاشة

ّ
سلسلة وثائقية على «الميادين» :تعرفوا إلى «حروب الجيل الخامس»
زينب حاوي
بـعــد تــأجـيــل مـتـكــرر بـفـعــل األحـ ــداث
اإلق ـل ـي ـم ـيــة ال ـت ــي ش ـهــدنــاهــا أخ ـي ـرًا،
تطل سلسلة حلقات «حــروب الجيل
الخامس» (تقديم :رانــا أبي جمعة ـ ـ
ّ
ومعد :زاهر العريضي ـ ـ بحث:
منتج
سعاد حمود ـ ـ ـ إخراج :بوال حماليا)
ال ـل ـي ـل ــة ( )21:00ع ـل ــى «املـ ـي ــادي ــن»،
لتطرح مفهوم هذه الحروب كإحدى
ال ـق ـضــايــا ال ـت ــي ت ـت ـظـ ّـهــر حــدي ـثــا في
ّ
ّ
اإلعـ ـ ـ ــام ،وت ـش ــك ــل م ـح ــل ب ـح ــث عـنــد
ّ
امل ـنــظــريــن وال ـع ـل ـمــاء املـخـتـصــن في
ّ
هذا املجال .في األلفية الثالثة ،تبدلت
األدوات وطرق املواجهة في صراعات
ال ـ ـ ــدول والـ ـجـ ـم ــاع ــات ب ـغ ــض ال ـن ـظــر
ع ــن تـ ـف ــاوت م ـس ـتــويــات ـهــا امل ـعــرف ـيــة
وقـ ــدرات ـ ـهـ ــا امل ــالـ ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
والـتـكـنــولــوجـيــة :مــن ح ــرب تقليدية
في استخدام الجيوش الكالسيكية
النظامية (الجيل األول) ،إلى مفهوم
ح ــرب «ال ـع ـصــابــات» كـمــا حـصــل في
«فييتنام» وأميركا الالتينية (الجيل
الثاني) ،مرورًا بحروب الجيل الثالث
ال ـتــي مثلتها ال ـح ــروب االسـتـبــاقـيــة
أو ال ــوق ــائ ـي ــة ،ك ـمــا ح ـصــل ف ــي غــزو
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ل ـل ـعــراق (،)2003
وليس انتهاء بحروب الجيل الرابع،
ّ
التي ما زالت محط جدل بني الباحثني
وت ـض ــم أدوات مـخـتـلـفــة ف ــي سبيل
إخ ـضــاع الـ ــدول ال ـع ــدوة وإضـعــافـهــا
ب ـغ ـيــة ال ـس ـي ـطــرة ع ـل ـي ـهــا .وتـتـشـعــب
لـتـشـمــل حـ ــروب «ال ـج ـيــل ال ـخــامــس»
التي تندرج ضمن مشهدية ّ
تغيرت
ف ـي ـهــا األدوات ال ـس ــاب ـق ــة وتـ ـط ـ ّـورت
تـكـنــولــوجـيــا ،وح ـتــى ف ــي م ــا يـخـ ّـص
طبيعة املجتمعات .وهنا ،حديث عن
كيفية املــواجـهــة التي تقودها حتى
مجموعات صغيرة يمكن أن تتحدى
ً
دوال عظمى ،بأكالف زهيدة وفاعلية
عالية.
تركز السلسلة املذكورة ،على الجانب
املـعــرفــي والتوثيقي لـحــروب الجيل
الـ ـخ ــام ــس وم ـ ــا س ـب ـق ـه ــا ،مـ ــن خ ــال

إفــراد مساحات ملتخصصني ،ومواد
األرش ـي ــف
ب ـصــريــة تـتـقــاطــع م ــا ب ــن ّ
واإلنـ ـ ـف ـ ــوغ ـ ــراف ،ب ـغ ـي ــة ض ـ ــخ امل ــزي ــد
ُ
م ــن األم ـث ـلــة ح ــول دول اســتـضـعـفــت
وخ ـض ـع ــت ل ـل ـض ـغــوط االق ـت ـص ــادي ــة
وال ـل ـع ــب ف ــي ســاحــات ـهــا املـجـتـمـعـيــة
وال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة
عـلـيـهــا وع ـلــى م ـق ـ ّـدرات ـه ــا .السلسلة
ل ــم ت ـح ــص ع ـ ــدد ح ـل ـق ــات مـ ـع ــن ،بــل
ت ــرك ــت هـ ــذا األم ـ ــر م ـف ـتــوحــا ،بسبب
اح ـت ـم ــال تـشـعــب مـ ـح ــاور امل ـنــاق ـشــة،
مــا يحتاج إف ــراد مـســاحــات إضافية
ل ـ ـهـ ــا .سـ ـتـ ـق ــدم الـ ـحـ ـلـ ـق ــات رانـ ـ ـ ــا أب ــي
جمعة الـتــي خــاضــت سابقًا تجارب
نقاشية فــي بــرامــج حــواريــة ك ـ «آخــر

طبعة» ،و«حوار الساعة» إلى جانب
ت ـغ ـط ـيــات خ ــاص ــة .وهـ ــا ه ــي تــدخــل
ال ـيــوم فــي مـعـتــرك متخصص أكـثــر،
إذ ت ـق ــول لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،إن م ــا يـمـ ّـيــز

تفكيك المجتمعات من الداخل
وممارسة الضغوط االقتصادية
سلسلة «ح ــروب الـجـيــل الـخــامــس»،
خ ــروجـ ـه ــا عـ ــن اآلن ـ ـيـ ــة والـ ـح ــدثـ ـي ــة،
وإح ــاطـ ـتـ ـه ــا بـ ــ«عـ ـن ــاوي ــن مـ ـح ــددة»
مشغولة بعمق أكثر ،برفقة «ضيوف
تـكـنــوسـيــاسـيــن»ّ .أم ــا مـنـتــج ومـعـ ّـد

البرنامج زاهــر العريضي ،فيخبرنا
عـ ــن م ـض ــام ــن ال ـح ـل ـق ــات واخ ـت ـي ــار
عـ ـن ــاويـ ـنـ ـه ــا ،ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـن ـ ــدرج ض ـمــن
ح ـقــول متشعبة يـصـعــب تـحــديــدهــا
فــي إط ــار واح ــد ،كــاإلعــام التقليدي
والـ ـح ــدي ــث واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام أدوات كــل
مـ ـنـ ـهـ ـم ــا فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــروب ،إلـ ــى
جانب مفهوم «اإلرهـ ــاب» واملجتمع
املـ ــدنـ ــي واسـ ـتـ ـه ــداف ــه لـلـمـجـتـمـعــات
لـتـفـكـيـكـهــا ،وال تـسـتـثـنــى ال ـح ــروب
السيبرانية (اإلنـتــرنــت) ،والضغوط
االقتصادية ،والحروب البيولوجية
ً
(ن ـش ــر ال ـف ـي ــروس ــات مـ ـث ــا) ،وال ـغ ــاز،
وامل ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدرات ،وحـ ـ ـ ــرب االغ ـ ـت ـ ـيـ ــاالت،
والفضاء ،والتجارة ،وحرب العقول..

ستدير رانا أبي جمعة سلسلة حلقات «حروب الجيل الخامس»

ستتناول كل حلقة (تمتد كل واحدة
م ـن ـهــا ع ـلــى مـ ــدى خ ـم ـســن دق ـي ـقــة)،
محورًا من هذه املحاور ،تتم مناقشته
مـ ـ ــع ضـ ـ ـي ـ ــوف مـ ـخـ ـتـ ـص ــن ،أجـ ــانـ ــب
وعرب ،تبعًا للمحور املناقش .اتكأت
الـحـلـقــة تـبـعــا لـلـعــريـضــي ،إل ــى مــواد
م ـعــرف ـيــة ،م ــن ك ـتــب ودراس ـ ـ ــات حــول
حروب الجيل الخامس ،التي يختلف
حــول ـهــا ال ـخ ـب ــراء كـتـصـنـيــف زم ـنــي،
لكن تبقى الفكرة فــي هــذا املوضوع
مـتــركــزة بشكل أســاســي حــول آليات
هذه الحروب .على أن ّ
تدشن الحلقة
األولـ ــى ،بتمهيد مـعــرفــي وأرشـيـفــي
لـ ـح ــروب األجـ ـي ــال ال ـس ــاب ـق ــة ،وط ــرح
أم ـث ـلــة ف ــي ه ــذا ال ـخ ـص ــوص ،لـتـكــون
املـ ــادة امل ـقــدمــة أق ــرب إل ــى الـجـمـهــور،
ك ــاإلط ــال ــة ع ـلــى م ـفــاصــل تــاريـخـيــة
ف ــي ص ــراع ــات الـ ـ ــدول وال ـج ـم ــاع ــات.
يمكن هـنــا ت ـنــاول أح ــداث  11أيـلــول
ً
م ـ ـثـ ــا ،أو ف ـض ـي ـحــة «بـ ـ ــاك ووتـ ـ ــر»،
أو ح ــرب «ف ـي ـي ـت ـنــام» ...أو م ــا عــانــت
م ـنــه إيـ ـ ــران أو ف ـن ــزوي ــا بـخـصــوص
الـ ـضـ ـغ ــوط االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،أو كـيــف
اس ـت ـخــدم الـيـمـنـيــون الـتـكـنــولــوجـيــا
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة الـ ـ ـع ـ ــدوان ال ـس ـع ــودي
على أراضـيـهــم .وربـمــا األه ــم مــن كل
ذلك ،حيازة جماعات صغيرة أدوات
متطورة ملواجهة العدو ،كاستخدام
ال ـ ـطـ ــائـ ــرات امل ـ ـسـ ـ ّـيـ ــرة (درونـ ـ ـ ـ ـ ــز) فــي
ال ـ ـصـ ــراعـ ــات واالغ ـ ـت ـ ـيـ ــاالت ب ــأك ــاف
بسيطة والـعـمــل على تطويرها في
هــذه الصراعات .يسقط هنا ،فعليًا،
مفهوم الدول املهيمنة ،وقدرتها على
الـسـيـطــرة واح ـت ــال األرض والـعـقــل
معًا ،لنكون أمام أدوات وآليات باتت
متاحة لدول «عالم الجنوب» بهدف
مواجهة أعدائها .هكذا ،يضاء على
جوانب هامة ،تتعلق بقدرة الشعوب
ـ ـ ـ ـ إن أرادت ط ـب ـعــا ـ ـ ـ ـ ع ـلــى مــواج ـهــة
أجندات وضغوط عــادة ما تأتي من
دول مهيمنة وغربية.
«حروب الجيل الخامس» الليلة  21:00على
«امليادين»

رمضان 2020
ّ
شركات اإلنتاج اللبنانية :تقليص عدد المسلسالت واالستغناء عن المحلي
زكية الديراني
ّ
تعلم شركات اإلنتاج جيدًا أن التأخر
فــي تصوير املسلسالت الرمضانية
ّ
سيسبب لها أزمة هي في غنى عنها،
ّ
وقـ ــد ي ـع ـ ّـرض ـه ــا ل ـخ ـطــر ت ـغــي ـب ـهــا عــن
شهر الصوم .من هذا املنطلق ،يضع
ّ
القائمون على كل عمل درامــي ،خطة
ي ـتــم اع ـت ـم ــاده ــا ل ـل ـت ـصــويــر ويـمـشــي
الفريق عليها .وبما أن شهر رمضان
ّ
هــذا الـعــام يـحــل أواخ ــر شـهــر نيسان
ّ
(أبريل) املقبل ،فإن تواقيت التصوير
لــن تتأخر أكـثــر ،إذ ستنطلق غالبية
املـ ـسـ ـلـ ـس ــات ف ـ ــي م ـن ـت ـص ــف ال ـش ـه ــر
الـ ـح ــال ــي .ه ـ ـكـ ــذا ،س ـ ـتـ ــدور ك ــام ـي ــرات
املخرجني هذا األسبوع أو األسبوعني
َ
ّ
ليستمر
املـقـبــلــن عـلــى أب ـعــد تـقــديــر،
الـتـصــويــر خ ــال شـهــر رم ـضــان .على
أن ي ـش ـه ــد شـ ـه ــر ش ـ ـبـ ــاط (فـ ـب ــراي ــر)
امل ـقـبــل تـصــويــر الــدف ـعــة األخ ـي ــرة من
ّ
األعمال الدرامية التي ستتوزع على
ال ـشــاشــات الـعــربـيــة والـلـبـنــانـيــة .في
ّ
ّ
«صباح
تستعد شركة
هــذا السياق،
إخوان» لعدد من املسلسالت املشتركة
وه ـ ـ ــي« :ال ـه ـي ـب ــة ( »4ف ـ ـ ـ ــؤاد ح ـم ـيــرة
وســامــر ال ـبــرقــاوي) ال ــذي يجمع تيم
حسن ومـنــى واص ــف وعـبــده شاهني
وأويــس مخلالتي .صفارة التصوير
ستنطلق في الساعات املقبلة ،بعدما
حـ ّـدد بعد غد الخميس املقبل موعدًا
ّأولـ ـي ــا لـلـتـصــويــر ع ـلــى مـ ــدار خمسة
أيام في دمشق ،ينتقل بعدها الفريق
إل ـ ــى ب ـ ـيـ ــروت الس ـت ـك ـم ــال ال ـت ـصــويــر

بـعــدمــا انـضــم إلـيــه ع ــادل كــرم وديـمــة
َ
قندلفت .وفي اليومني املقبلني ،يشرع
فـيـلـيــب أس ـم ــر ف ــي ت ـصــويــر مسلسل
«( »20 20كـتــابــة نــاديــن جــابــر وبــال
ش ـحــادات) ال ــذي يجمع نــاديــن نجيم
وقـصــي خــولــي للمرة الثانية بعدما
الـتـقـيــا فــي «خـمـســة ون ــص» (إلي ـمــان
سعيد وفيليب أسمر) خالل رمضان
املــاضــي .على الضفة نفسها ،انتهى
فريق مسلسل «أســود فاتح» (تأليف
أمني جمال وإخراج كريم العدل) الذي
يـجـمــع هـيـفــا وه ـب ــي وأح ـم ــد فـهـمــي،
م ــن الـتـحـضـيــر ل ــأم ــور املـتـعـلـقــة بــه،
وسـيـنـطـلــق الـتـصــويــر ف ــي الـســاعــات
املـقـبـلــة بــن ال ـقــاهــرة وب ـي ــروت .كذلك
تـسـتـعــد «ص ـ ّـب ــاح إخـ ـ ــوان» لـتـصــويــر
مسلسل «من اآلخر» (تأليف إياد أبو
الشامات وإخــراج شــارل شــال) الذي
يجمع معتصم الـنـهــار وري ـتــا حايك
وس ـن ـت ـي ــا ص ــام ــوئـ ـي ــل .ال ـ ــواض ـ ــح أن
ّ
ّ
«صباح إخوان» قلصت عدد أعمالها
املشتركة هذا العام ،بعدما كانت في
ّ
ال ـس ـنــوات الـســابـقــة تـتـخــطــى األربـعــة
وال ـخ ـم ـســة أعـ ـم ــال .ك ـمــا تـ ـش ــارك فــي
إنـتــاج عــدد مــن املسلسالت املشتركة
كما حصل العام املاضي في مسلسل
«دقـ ـيـ ـق ــة صـ ـم ــت» (لـ ـس ــام ــر رضـ ـ ــوان
وشوقي املاجري ـ ـ أنتجته مع «إيبال
الدولية» /هالل أرناؤوط).
أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى «إيـ ـغ ــل ف ـي ـل ـمــز»،
ف ـق ــد ّ
وسـ ـع ــت م ـشــاري ـع ـهــا امل ـش ـتــركــة
هـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ،وس ـت ـن ـط ـل ــق ب ـت ـصــويــر
م ـس ـل ـســات ـهــا دفـ ـع ــة واح ـ ـ ـ ــدة .ق ـ ـ ّـررت

أعلنت
نادين
نجيم عن
الذي
اللوك ّ
ستطل
فيه في
«»2020

حضور «صباح إخوان» في
القاهرة يقتصر على مسلسل
«نساء من ذهب»
الـشــركــة ال ـتــي يــديــرهــا ج ـمــال سـنــان،
ب ـ ـ ــدء تـ ـص ــوي ــر م ـس ـل ـس ــل «دان ـ ـت ـ ـيـ ــل»
(الكاتبتان سماء عبدالخالق وإنجي
الـقــاســم امل ـخــرج املـثـنــى ص ـبــح) الــذي
يجمع سـيــريــن عـبــد ال ـنــور ومحمود
نـصــري ،فــي الخامس والعشرين من

الـشـهــر ال ـحــالــي .كــذلــك سينطلق في
التاريخ عينه تصوير مسلسل «أوالد
آدم» (ك ـت ــاب ــة رام ـ ــي ك ــوس ــا وإخ ـ ــراج
الليث حجو وإنـتــاج «إيـغــل فيلمز»)
إلــى جانب ماغي بو غصن ودانييال
رحمة ومكسيم خليل وقيس الشيخ
نجيب .فــي املـقــابــل ،لــن تـقـ ّـدم «إيـغــل»
ه ــذا ال ـع ــام ّ
أي مـسـلـســل لـبـنــانــي كما
ح ـص ــل الـ ـع ــام امل ــاض ــي م ــع «أسـ ـ ــود»
(كلوديا مارشيليان وسمير حبشي)
الــذي جمع باسم مغنية وورد الخال

ّ
ودال ـيــدا خليل وغـيــرهــم .فقد فضلت
الـ ـش ــرك ــة ع ـ ــدم ت ـق ــدي ــم ع ـم ــل لـبـنــانــي
ألن ــه يـ ّ
ـرجــح أن ال تـعــرضــه الـشــاشــات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ب ـس ـب ــب األزمـ ـ ـ ـ ــة امل ــال ـي ــة
ال ـتــي تـعـصــف ب ـه ــا ،ف ـي ـكــون مـصـيــره
ّ
الـتـجـمـيــد .ه ــذا األمـ ــر يـكــلــف الـشــركــة
املنتجة خ ـســارة مــالـيــة هــي فــي غنى
عنها .من جانبها ،تنطلق شركة «اي
سي ميديا» لصاحبها إيــاد الخزوز
بـتـصــويــر مـسـلـســل «ال ـس ــاح ــر» ال ــذي
يجمع عابد فهد وستيفاني صليبا
مـطـلــع شـهــر شـبــاط (ف ـبــرايــر) املـقـبــل.
عـلــى أن يـكــون الـتـصــويــر فــي بـيــروت
وربـ ـم ــا ف ــي أب ــوظ ـب ــي أيـ ـض ــا ،ريـثـمــا
تتضح تفاصيل الـعـمــل .الــافــت هذا
الـعــام هــو غـيــاب اإلنـتــاجــات املصرية
املشتركة ،واقتصار حضور «صباح
إخـ ـ ــوان» ف ــي ال ـق ــاه ــرة ع ـلــى مسلسل
ّ
«نـ ـ ـس ـ ــاء م ـ ــن ذهـ ـ ـ ــب» (ورشـ ـ ـ ـ ــة ك ــت ــاب
وإخـ ــراج وائ ــل إح ـس ــان) ال ــذي يجمع
ن ــادي ــا ال ـج ـن ــدي ون ـب ـي ـلــة ع ـب ـي ــد .أم ــا
ّ
«إي ـ ـغـ ــل» ،ف ـت ـغ ـيــب ك ــل ـي ــا ع ــن ال ــدرام ــا
املصرية املشتركة بسبب منع شركات
اإلنتاج املصرية التي تستحوذ عليها
ال ـس ـل ـطــات امل ـص ــري ــة ،ع ـمــل ال ـشــركــات
األخ ــرى فــي ال ـقــاهــرة .بــالـتــالــي ركــزت
الشركة على الــدرامــا الخليجية التي
تحضر فيها ّ
بقوة.
باختصار ،تنطلق الكاميرات قريبًا،
ّ
وال مجال للتأجيل بعد وإل سيخرج
العمل من السباق الدرامي كما حصل
مــع الـكـثـيــر مــن امل ـشــاريــع فــي األع ــوام
السابقة.

مرآة الغرب

هنا تونس

ماركل «تهرب» من العائلة المالكة...
ّ
فتش عن العنصرية؟
نادين كنعان
ّ
ال ن ـك ـشــف سـ ـ ـ ّـرًا إذا ق ـل ـنــا إن ح ـيــاة
ميغان ماركل مع العائلة املالكة في
بريطانيا ليست وردية .منذ أن ّ
قررت
امل ـم ـث ـلــة األم ـيــرك ـيــة تـغـيـيــر حـيــاتـهــا
وحمل لقب دوقة ساسكس بزواجها
من األمير هاري في  ،2018أصبحت
ّ
مواقع التواصل
هدفًا للميديا ورواد ّ
االج ـت ـمــاعــي .صـحـيــح ّأن ـه ــا مـعـتــادة
عـ ـل ــى الـ ـشـ ـه ــرة و«ت ـ ـطـ ــفـ ــل» وس ــائ ــل
ّ
اإلعالم ،غير أن ما طالها من «قسوة»
منذ ارتباطها رسميًا بحفيد امللكة
ّ
إليزابيث الثانية تخطى التوقعات
في كثير من األحيان.
لـكــن أخ ـي ـرًا ،طـفــح الـكـيــل .فــي خطوة
ّ
شكلت مفاجأة للرأي العام وأربكت
ق ـ ـصـ ــر بـ ــاك ـ ـن ـ ـغ ـ ـهـ ــام ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن ه ـ ـ ّــاري
وميغان ،يوم األربعاء املاضي ،أنهما
ّ
قـ ـ ّـررا الـتـخــلــي عــن مـهــامـهـمــا امللكية
الرئيسة ،على أن يمضيا وقتًا أطول
ف ــي أم ـيــركــا ال ـش ـمــال ـيــة ،وي ـع ـمــا من
أجـ ــل «االسـ ـتـ ـق ــال امل ـ ـ ــادي» وإن ـش ــاء
مـ ّ
ـؤس ـســة خـيــريــة ج ــدي ــدة .ج ــاء ذلــك
بعد عام مضطرب شهد مواجهة مع
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام وخ ــاف ــا م ــع شقيق
هاري األكبر ،األمير وليام.
وفـيـمــا ال تـ ــزال املـ ـح ــاوالت مـسـتـمـ ّـرة
في صفوف العائلة املالكة لـ «احتواء
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارك» تـ ـبـ ـع ــات هـ ـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة
«املـخـ ّـيـبــة ل ــآم ــال» ،انـتـشــرت مـقــاالت
ّ
ّ
تـ ــؤكـ ــد أن ال ـس ـب ــب األسـ ــاسـ ــي الـ ــذي
ّ
دف ــع ب ــات ـج ــاه ح ـســم ه ــذا الـ ـق ــرار هو
«العنصرية» الـتــي لــم تــرحــم الفنانة
الـبــالـغــة  38عــامــا مـنــذ ال ـي ــوم ّ
األول.
فهي مولودة ألم من أصــول أفريقية،
وأب من املستوطنني األوروبيني .جاء
ذلــك بعدما وصـفــت صحف ومــوا ّقــع
إخـ ـب ــاري ــة مـ ــا ف ـع ـل ــه ال ـث ـن ــائ ــي ب ــأن ــه
«أن ــان ــي» و«س ــوء فظيع فــي التقدير
والحكم»...
لـكــن مـ ــاذا ل ــو أولـ ــت وس ــائ ــل اإلع ــام
اهـتـمــامــا أكـبــر باملجتمعات املـلـ ّـونــة
في بريطانيا؟ ألــن تجد ّ
ربما إعالن
ميغان وهاري أقل إثارة للدهشة ،ال
ّ
سـ ّـيـمــا فــي ظ ــل وج ــود رئ ـيــس وزراء
ج ــدي ــد (بـ ــوريـ ــس ج ــونـ ـس ــون) لــديــه
ّ
سـجــل حــافــل بتصريحات عنصرية
عـ ـلـ ـنـ ـي ــة ،ب ـع ـض ـه ــا ق ـ ــد يـ ــدفـ ــع ح ـتــى
وجنتي دونالد ترامب إلى االحمرار؟
هــذا مــا أكــدتــه أف ــوا هـيــرش فــي مقال
رأي نـ ـش ــرت ــه أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ف ـ ــي ص ـحـي ـفــة
«نـ ـ ـي ـ ــويـ ـ ــورك تـ ــاي ـ ـمـ ــز» األمـ ـي ــركـ ـي ــة.
صــاح ـبــة ك ـت ــاب «ب ــري ــت (يـ ـ ــش) :عن
ال ـع ــرق وال ـه ــوي ــة واالنـ ـتـ ـم ــاء» ،لفتت
أيضًا إلى مشروع خروج بريطانيا
ّ
م ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي امل ــرت ـب ــط ب ـ
«ال ـق ــوم ـي ــة األصـ ـلـ ـي ــة» وال ــرغـ ـب ــة فــي
«تـخـلـيــص ال ـب ــاد م ــن أع ـ ــداد كـبـيــرة
ً
م ــن امل ـهــاجــريــن» ،ف ـضــا ع ــن «حـنــن
إمبراطوري كبير».
ب ـ ــدءًا م ــن ّأول مــان ـش ـيــت ع ــن كــونـهــا
صاحبة حمض ن ــووي «إكــزوتـيــك»،
مـ ـ ـ ــرورًا ب ــوص ــف «آرت ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـي» ،اب ـن ـهــا
الــوحـيــد مــن «هـ ــاري» ،بــأنــه يشبه الـ
ً
«شـيـمـبــانــزي» ،وصـ ــوال إل ــى اق ـتــراح
ّ
مثير للسخرية يفيد بــأن استهالك
ميغان لــأفــوكــادو مرتبط ب ـ «القتل
الـ ـجـ ـم ــاع ــي» (!) ،وم ـ ــن ثـ ــم ت ـصــويــر
كـتــاب ّالـطـبــخ الـخـيــري ال ـخــاص بها
على أنــه يساعد اإلرهابيني بطريقة
أو بــأخــرى ...هــذه ّ
عينة بسيطة ّ
مما
ّ
قـيــل عــن مــاركــل فــي املـيــديــا املحلية،
ّ
ودفع بها وبهاري إلى اتخاذ إجراء
قــانــونــي ضـ ّـد صحيفة «ذا ميل أون
صـنــداي» ،ومــن ثــم مقاضاة ناشري
َ
صحيفت ْي «ص ــن» و«دي ـلــي مـيــرور»
ّ
ب ـس ـبــب ادعـ ـ ـ ـ ــاءات ب ــاخـ ـت ــراق هــاتــف
األمـ ـي ــر الـ ـس ــادس ف ــي تــرت ـيــب والي ــة
ال ـع ــرش ،لـيـصـ ّـعــدا بــذلــك معركتهما
ّ
ضد صحف التابلويد.
ت ـع ـل ـي ـق ــا عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدث الـ ـ ـ ــذي ق ـســم
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ّ
ّ
ال ـبــري ـطــان ـيــن ،أك ـ ــد امل ــرش ــح لـقـيــادة
ح ـ ـ ــزب ال ـ ـعـ ـ ّـمـ ــال املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ،ك ــاي ــف
ّ
لــويــس ،أن نـظــرة سريعة على حجم
ال ـع ـن ـص ــري ــة الـ ـت ــي ل ـح ـق ــت ب ـم ـي ـغــان
م ــارك ــل م ــن ِق ـبــل ّاإلعـ ــام الـبــريـطــانــي
كـفـيـلــة بــإث ـبــات أن ــه «م ــن الـصـعــب أن
يكون املــرء جــزءًا من العائلة املالكة».
وفـ ـ ــي ح ــدي ــث ضـ ـم ــن «نـ ـي ــوزن ــاي ــت»
على «بــي .بــي .سي  ،»2قالت املغنية
ّ
إن «كـ ّـل كلمة ُتستخدم ّ
ضد
جامليا
ميغان غــارقــة فــي العنصرية» ،فيما
رأى ال ــروائ ــي ال ـسـيــر فـيـلـيــب بــوملــان
ّ
أن بريطانيا «دولــة كريهة» ،مضيفًا
على تويتر« :بالطبع ميغان ماركل
ّ
تتعرض للهجوم من ِقبل الصحافة
ّ
ٍّ
ألنها من أصــول أفريقية» .على خط
ـواز ،نـشــرت «هافينغتون بوست»
مـ ٍ

ّ
اقتراح مثير للسخرية يفيد بأن
استهالك ميغان لألفوكادو
مرتبط بـ «القتل الجماعي»

ً
م ـق ــاال ب ـع ـنــوان «ملـ ــاذا يـعـتـقــد الـســود
ّ
أن العنصرية دفعت ميغان وهــاري
إلى ترك العائلة امللكية» ،حاولت فيه
شرح املوضوع.
ّ
أولـئــك الــذيــن يزعمون أن التصويب
ّ
عـ ـل ــى مـ ـيـ ـغ ــان ال ي ـت ـع ــل ــق ب ـع ــرق ـه ــا،
يجدون صعوبة في شرح محاوالت
ربـ ـ ـطـ ـ ـه ـ ــا بـ ـ ــأش ـ ـ ـكـ ـ ــال مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـج ـ ــرائ ـ ــم
ال ـ ـع ـ ـن ـ ـصـ ــريـ ــة ،كـ ـ ـ ــاإلرهـ ـ ـ ــاب ون ـ ـشـ ــاط
ا ّل ـع ـصــابــات ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى حقيقة
أنـهــا تـعـ ّـرضــت للهجوم األكـثــر عنفًا
ب ـس ـب ــب م ـ ـمـ ــارسـ ــات ج ــذب ــت ال ـث ـن ــاء
عندما فعلها أفراد آخرون في العائلة
املالكة .أتذكرون إدانة وسائل اإلعالم
ّ
ال ـبــري ـطــان ـيــة ل ـهــا ح ــن ح ــل ــت ضيفة
على رئــاســة تحرير عــدد مــن النسخ

ال ـبــري ـطــان ـيــة م ــن مـجـلــة «ف ـ ـ ــوغ» ،في
ت ـن ــاق ــض ص ـ ــارخ م ــع م ــا حـ ــدث حــن
ت ــرأس األم ـيــر تـشــارلــز تـحــريــر مجلة
 Country Lifeم ـ ّـرت ــن ،وكــذلــك األمــر
بالنسبة إل ــى ه ــاري فــي أح ــد بــرامــج
«هيئة اإلذاع ــة البريطانية» ،ودوقــة
ك ــام ـب ــري ــدج ك ـيــت ف ــي «هــافـيـنـغـتــون
بوست».
ّ
ه ـن ــا ،تـ ـش ـ ّـدد أف ـ ــوا ه ـي ــرش ع ـلــى أن ــه
«ف ــي املـجـتـمــع ال ـبــري ـطــانــي الـطـبـقــي
وال ـ ـجـ ــامـ ــد ،ال ي ـ ـ ــزال هـ ـن ــاك ارتـ ـب ــاط
ع ـم ـيــق ب ــن االم ـ ـت ـ ـيـ ــازات والـ ـ ـع ـ ــرق...
إذ غــالـبــا مــا يـتــم إخ ـبــار األش ـخــاص
ـل) ال ــذي ــن ي ـب ــرزون
امل ـل ــون ــن (الـ ـق ــائ ـ ّ
ويحققون نجاحات ال
إلــى الواجهة ّ
ترقى ّ للشك بأنهم يجب أن يكونوا
ُ
«ممتنني» ،أو تطلب منهم املـغــادرة
إذا ك ــان ال يعجبهم ذل ــك» .ببساطة
شديدة ،ال يزال الدور األساسي إلرث
ت ــاري ــخ اإلم ـب ــراط ــوري ــة الـبــريـطــانـيــة
ّ
التفوق األبيض حاضرًا
املبنية على
ال ـ ـي ـ ــوم :دورهـ ـ ـ ــا ال ـ ــرائ ـ ــد فـ ــي ت ـج ــارة
الــرقـيــق وأيــديــولــوجـيــات العنصرية
ال ـت ــي مـكـنـتـهــا ،وس ـي ــاس ــات تجنيد
أشـ ـخ ــاص م ــن ال ـك ــاري ـب ــي وأفــري ـق ـيــا
للعمل بأجور منخفضة ثم التمييز
ضدهم في التعليم والسكن ،ناهيك
بـ «فضيحة» الترحيل غير الشرعي
ل ـب ــري ـط ــان ـي ــن سـ ـ ــود فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
ّ
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ...مـ ــن دون أن ن ـن ـســى أن
الـعــائـلــة املــال ـكــة ب ـحـ ّـد ذات ـه ــا ج ــزء ال
ّ
يـ ـتـ ـج ــزأ مـ ــن ه ـ ــذه املـ ـنـ ـظ ــوم ــة ،ال بــل
هــي صاحبة إرث يـعـ ّـج باملمارسات
التمييزية والطبقية.
طــري ـقــة ال ـت ـعــامــل م ــع م ـي ـغــان مــاركــل
أث ـب ـت ــت م ــا ي ـع ــرف ــه ك ـث ـي ــرون ضـمـنــا:
بغض النظر عن خصالك الحميدة أو
إنجازاتك أو األعمال الصالحة التي
تسهم بها في املجتمع ...العنصرية
لن ترحمك أبدًا!

غازي الزغباني
يمسرح ذاكرة جيل
تونس ــ بثينة عبد العزيز غريبي
أكـثــر مــن عـشــر س ـنــوات مــن ال ـع ــروض ،ول ــم تفقد مسرحية «وزن
ّ
الريشة» بريقها! هذا ما يؤكده رهان غازي الزغباني ( 1975ـ كاتب
ّ
ّ
ومخرجها ومؤلفها وممثلها) عليها ،وأيضًا انتظام حضور
نصها ّ
الجمهور كلما جرى اإلعالن عن عرض جديد ،كان آخرها في الرابع
من كانون الثاني (يناير) الحالي ،حني افتتحت املسرحية أنشطة
فضاء «الرتيستو» في تونس العاصمة للسنة الجديدة .حني بدأت
عروضها عــام  ،2009كانت املسرحية قــد فتحت الـبــاب أمــام جيل
ّ
مسرحي صاعد في تونس ليشق طريقه إلى األضواء ،بلغة مسرحية
جديدة وأدوات أدائية مختلفة .مساحة كان يحتكرها «كبار» اإلنتاج
املسرحي في تونس ،على رأسهم توفيق الجبالي والفاضل الجعايبي
ً
وعز ّالدين قنون .لم يكن سهال اقتناص بعض من الضوء نظرًا إلى
ما حققه هــؤالء من تراكم في اإلنتاج وسمعة في الداخل والخارج
وتوافر الفضاءات والدعم املقدمة إليهم.
لم يصل كثيرون من جيل غــازي الزغباني إلى مواقع أساسية في
املشهد املسرحي التونسي أو العربي ،فالعوائق التي تحول دون ذلك
كثيرة ،تشبه إلى ّ
حد كبير تلك العوائق التي تتناولها «وزن الريشة»
تـحــديـدًا .على خــاف كثيرين ،عــرف الزغباني كيف يــأخــذ موقعه
في املشهد ،إذ نجح في تأسيس مسرح مستقل (الرتيستو) بات
له حضور خاص في املشهد الثقافي في مدينة تونس .هكذاّ ،
فإن
ُ
املسرحية التي تقرأ كسيرة لجيل في داللته األوســع ،وعالقاته مع
األســرة والتعليم والجنس ،وصراعاته مع السلطة واألب ،ومالمحه
الثقافية واالجـتـمــاعـيــة ،تــرســم أيـضــا سـيــرة جـيــل مـســرحــي يأخذ
مساحة القول على الخشبة /الحلبة من جيل اآلب ــاء ،ويـطـ ّـوع الفعل
املسرحي في خدمة قضاياه ورؤاه.
تروي «وزن الريشة» قصة رمزية ملالكم تتتالى هزائمه ،ليس فقط
على الحلبة ،وإنما في جميع محطات حياته .يعود النص إلى سنوات
طفولته األول ــى فــي إض ــاءة كوميدية ّ
لتقبل الـسـطــوة األبــويــة وعــدم
ُ
القدرة على الخروج من حالة القصور التي فرضت عليه ،ويضيئها
الزغباني مرة بهزيمة فوق الحلبة ،ومرة بهزيمة في الحياة اليومية
كالفشل الــدراســي أو العجز عــن بـنــاء عــاقــة عاطفية مـتــزنــة .لكن
ّ
املسرحية التي يبدو هيكلها دراميًا ،تقوم في األساس على التهكم
والفكاهة اللطيفة.
بأن «وزن الريشة» تروي ّ
من زاوية أخرى ،يمكن القول ّ
تحدي غازي
الزغباني كمسرحي /مالكم في صــراع املــواقــع الثقافية في بــاده.
معنى نلتقطه من إصراره على العودة سنويًا إلى هذا العمل ،تحديدًا،
بالتوازي مع عروض مسرحياته الجديدة« .وزن الريشة» باتت تبدو
ً
ّ
بذلك مثل مرافق للزغباني في مساره الفني ،فنحن ال نجد له عمال
آخر ال يزال يعود إليه باستمرار كما هي الحال مع «وزن الريشة»
على الرغم من النجاحات التي حققتها أعمال مثل «بالتو» (،)2015
و«الهربة» ( ،)2018و«عقاب أحد» ( ،)2016و«الدرس» ( )2013إضافة
َ
إلى عمليه األخيرين اللذين ّقدمهما في  ،2019ونعني «سيكاتريس»
و«طروف» (إخراج باالشتراك مع املسرحي البريطاني كريس وايت).
في هذه األعمالّ ،نوع الزغباني بني أدوات مسرحية كثيرة ،فاعتمد
على االقـتـبــاس كما فــي «بــاتــو» (عــن نـ ّـص لـجــان بــول ســارتــر) أو
«عقاب أحــد» (عن إدوارد ألبي) .وفي «رنديفو» ،أعــاد صياغة «في
انتظار غودو» لصامويل بيكيت ،وهو عمل ّ
يقدم فيه ّ
تصورًا طريفًا
ملجمل مسرح العبث وإمكانيات تأصيله ضمن املسرح التونسي.
كما اعتمد على نصوص من تأليفه كما في «وزن الريشة» و«الدرس»،
ّ
وأخرى لكتاب تونسيني كحاله مع «الهربة» عن نص لحسن ميلي،
و«سيكاتريس» (نص لحاتم جوهر).
على مستويات أخرى ،اختبر املخرج التونسي النزعة الفرجوية في
مسرحية «روميو وجولييت» حيث حضرت املوسيقى بقوة ضمن
مفردات العمل في قراءة فريدة للنص الشكسبيري الشهير ،وقارب
الواقع السياسي بكثير من الجرأة في مسرحية «بالتو» التي توافرت
فيها إمكانيات إنتاجية ضخمة مقارنة ببقية أعماله.
له ّ
بــن كــل هــذه األع ـمــال ،تــأتــي «وزن الــريـشــة» مثل ضــابــط إيـقــاع في
مسيرة غ ــازي الــزغـبــانــي ،كــأنــه يستعيد مــن خاللها نـشــوة الفعل
املسرحي .حتى على املستوى املضموني ،هي عمل ّ
يقدم رؤية ّ
تأملية
في الحياة مفادها أن االنتصار الحقيقي ليس ذلك الذي يختطف من
ّ
التحدي إلى ما ال
الخصم بعد «ضربة قاضية» ،وإنما هو مواصلة
نهاية .حكمة هذه املسرحية يمكن اختصارها في دعوتها لإلصرار
على أحالمنا حتى لو كانت بـ« ...وزن الريشة».
غازي الزغباني في مسرحية «وزن الريشة»
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وخبر

ّ
تصـدره ترشـيحات الـدورة الثانيـة والتسـعين مـن جوائـز األوسـكار المقـرر توزيعهـا فـي التاسـع مـن شـباط (فبرايـر) المقبـل إلـى جانـب
قبـل سـاعات مـن
أفلام أخـرى؛ مـن بينهـا «اإليرلنـدي» و«قصـة زواج» ،حصـد «كان يـا مـا كان فـي هوليـوود» لكوينتـن تارانتينـو (الصـورة) أربـع جوائز خلال االحتفـال الخامس
والعشـرين مـن «جوائـز خيـار النقـاد» .فجـر أمـس االثنيـن بتوقيـت بيروت ،فاز الشـريط فـي كاليفورنيا عـن فئات :أفضـل فيلم ،أفضل سـيناريو أصلـي ،أفضل
ممثـل مسـاعد (بـراد بيـت) وأفضـل تصميـم إنتـاج( .آيمي ساسـمان ـــ أ ف ب)

منوعات
نازحات ينسجن الحكايا في «زقاق»

منتدى «شهرياد»:
لوال فسحة ...األدب
يدعو منتدى «شهرياد» ،اليوم
الثالثاء ،لحضور أمسيته السابعة
والثالثني بعد املئتني في فندق ّ
«غولدن توليب» (الحمرا) .تتخلل
املوعد إضاءة على النسخة (دار
الرافدين ـ بيروت) التي ترجمها
الشاعر الزميل محمد ناصر الدين
(الصورة) إلى العربية من األصل
الفرنسي من كتاب ّ
«حدادون
وخيميائيون» ّ
ملؤرخ األديان الروماني
مرسيا إلياد ( 1907ـ  1986ـ الصورة)
وأخرى على نشرة «نيزك» الشعرية
للشعراء زنوبيا ظاهر ومحمود وهبة
وباسل األمني .تتولى الشاعرة ميشلني
مبارك ّ
مهمة تقديم األمسية ،على أن
تكون هناك حصة للرسم مع الفنانة
التشكيلية أنيتا التونجي ،وللعزف
والغناء مع عازف العود إيلي بيطار.
ً
مساء ـ فندق
اليوم الثالثاء ـ الساعة الثامنة
«غولدن توليب» (شارع عبد العزيز ـ الحمرا ـ
بيروت /ط .)2

عبد الكريم ّ
الشعار
واقفًا على «األطالل»
تحت عنوان «أعطني ّ
حريتي»،
يضرب الفنان اللبناني عبد الكريم
ّ
الشعار (الصورة) ،يوم الجمعة
ّ
املقبل ،موع ّدًا جديدًا مع محبي
الطرب ليغني لهم إحدى أشهر
أغنيات «كوكب الشرق»ّ .أدت أم
كلثوم «األطالل» ّ
للمرة األولى في
عام  ،1966وهي من كلمات إبراهيم
ناجي وألحان رياض السنباطي.
ترافق ابن مدينة طرابلس (شمال
لبنان) في السهرة فرقة موسيقية
ّ
مصغرة مؤلفة من العازفني:
جانون (أكورديون) ،محمد نحاس
(قانون) ،زياد جعفر (عود) ،مكرم
بو الحسن (كونترباص) وبهاء
ضو (إيقاع).
حفلة «أعطني ّ
حريتي» :الجمعة 17
كانون الثاني (يناير) الحالي ـ الساعة
ً
مساء ـ «مترو
التاسعة والنصف
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
76/309363

يوم الجمعة املقبل ،يحتضن «استديو
زقاق» عرضًا بعنوان «حرير» (إخراج
سارة زين ،دراماتورجيا :عالء الدين
العالم ،سينوغرافيا وتصميم إضاءة:
أبو عياش) .بحسب القائمني
كرم ّ
عليه ،إنه عرض «حكي مسرحي»
تقدمه مجموعة من النساء السوريات
النازحات إلى لبنان بعدما شاركن مع
مؤسسة «العمل لألمل» في تدريبات
لبناء القصة والعمل على عناصرها
األساسية ،ومن ثم انخرطن في
ّ
التخيل وبناء العالم
تدريبات على
ً
القصصي ،وصوال إلى الوقوف على
خشبة املسرح والذهاب في رحلة
خيالية يسائلن فيها التأقلم واألرض،
ً
وصوال إلى االستقرار الذي ينشدنه في

العالم .فكما تنسج النساء الحرير
هذا َ
ّ ُ َ
َ
وحكن حكايتهن
بصبر ،ن َسجن عاملهن
في هذا العرض .قائمة املؤديات تشمل:
آالء السيد ،جيهان حميدي ،خلود
زهرة ،دارين البنا ،سالف موسى،
سمر عيسى ،شمسة الكردي ،فاتن
نقشبندي ،لطيفة بو خشريف ،مها
زركلي ،نجاة البصيري ،هبة السكري
ّ
املوسيقيات،
وهيام أبو رجب .أما
فهن :رغد ابراهيم ،صفاء مقدح وهبة
دحوس.
عرض «حرير» :الجمعة  17كانون الثاني
ً
مساء ـ
(يناير) الحالي ـ الساعة السابعة
«استديو زقاق» (الكرنتينا ـ بيروت) .الدعوة
عامة .لالستعالم01/739243 :

ليلة :Groove Box
جاز وشرقي وأشياء أخرى
كما جرت العادة ،يواظب مقهى
«بلونوت» على استضافة
األنشطة الفنية ّ
املنوعة .ليلة 22
كانون الثاني (يناير) الحالي،
ستكون مخصصة ملزيج من
األنماط املوسيقية؛ من بينها:
الجاز ،الفانك ،املوسيقى
الالتينية والشرقية ...في تمام
العاشرة مساء ،تبدأ حفلة ثالثي
تأسس في
 Groove Boxالذي
َ
عام  2015على يد الصديقني
َّ
َ
الشهيرين عبود
واملوسيقيني
السعدي (باص) وهاني سبليني
(الصورة ـ كيبورد) ،قبل أن ينضم
إليهما الحقًا نضال أبو سمرا
(ساكسوفون).
حفلة ثالثي  :Groove Boxاألربعاء 22
كانون الثاني (يناير) الحالي ـ الساعة
ً
مساء ـ مقهى Blue Note
العاشرة
(شارع املكحول ـ الحمرا /بيروت).
لالستعالم01/743857 :

