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سياسة
قضية اليوم

ّ
حزب الله يكرر تحذيره من االنهيار وسالمة يقترح حــ
المصارف
ّ
تتمرد:
ُالحاكم ال
ي ِلزمنا!

ينتظر رئيس مجلس الوزراء تمام سالم عودة حاكم مصرف لبنان رياض سالمة الى لبنان ليدعوه الى
اجتماع يشارك فيه وزير المال علي حسن خليل .وسالمة ،بحسب مصادره ،ينتظر سالم ليحدد موعدًا
لهذا االجتماع كي يعود الى بيروت ويختصر زيارته الى الخارج ...هكذا تمارس الحكومة مبدأ «النأي
بالنفس» عن واحدة من أخطر االزمات التي تواجه البالد .سالمة ،من جهته ،أصدر ما يشبه «إعالن
نوايا» أو «خارطة طريق» لحل االزمة مع حزب الله عبر آلية «هيئة التحقيق الخاصة» .جمعية المصارف
تواصل اتصاالتها وتلتقي اليوم مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن والنائب علي فياض بعدما التقت
أمس مع خليل وأعلنت أن القانون ال يلزمها بتطبيق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان «ولكنها
تطبقها» على الرغم من ذلك! في هذا الوقتّ ،
ّ
تقدمت كتلة المستقبل للدفاع عن «آخر مواقع
صمود االقتصاد اللبناني» ،موحية بأن المصارف هي المستهدفة بهجوم حزب الله ال حزب الله هو
المستهدف بهجوم االدارة االميركية واستخدام المصارف اللبنانية كسالح في هذا الهجوم

محمد وهبة
عـ ـب ــر ب ـ ـيـ ــان إع ـ ــام ـ ــي أص ـ ـ ـ ــدره مــن
بــاريــس ،ق ـ ّـدم حــاكــم مـصــرف لبنان
رياض سالمة اقتراحه لحل االزمة
الناشئة مع حزب الله .وهذه االزمة
ن ـشــأت نـتـيـجــة ان ـص ـيــاع امل ـصــارف
ل ـل ـق ــان ــون األمـ ـي ــرك ــي الـ ــرامـ ــي إل ــى
«تـجـفـيــف تـمــويــل ح ــزب ال ـل ــه» ،بل
وم ــزاودة بعضها على األميركيني
ع ـبــر تـطـبـيــق قــانــون ـهــم ع ـلــى غير
املستهدفني به (كقرار أحد املصارف
إقفال حساب توطني هاتف ملوظفة
فــي «هيئة األس ــواق املــالـيــة» ،وهي

ّ
علق أحد المعنيين
بالمفاوضات مع سالمة بأن ما
أعلنه األخير «معالجة غير كافية»
هيئة رسمية رقابية على األسواق
امل ــالـ ـي ــة) .اق ـ ـتـ ــراح ح ــاك ــم امل ـص ــرف
املركزي ال يلغي تعميمه (رقم )137
الصادر في  3أيار ،الذي أشعل فتيل
االزمـ ـ ــة .كــذلــك فــإنــه ال يـسـتـنــد الــى
االتفاق السابق الذي أبرمه سالمة
ّ
م ــع ال ـح ــزب وأخـ ــل ب ــه .إال أن ــه جــاء
بمثابة «إعــان نوايا» عن إمكانية
وضع آلية جديدة لتطبيق التعميم
ً
املذكورّ ،
ّ
«التعسف»
تحد قليال من
الــذي مارسه بعض املـصــارف ضد
أف ــراد ومــؤسـســات ليسوا مدرجني
على لوائح العقوبات االميركية وال

حزب الله :كالم سالمة ال يعفي ّ
القيمين من المسؤولية ّ
عما تتجه اليه ممارسات المتأمركين (مروان طحطح)

المصارف غير ملزمة بتطبيق التعاميم!

يوجد أي مبرر إلقفال حساباتهم
املصرفية.

مطالعة دفاع
بدأت جمعية املصارف جولة اتصاالتها لتبرير إجراءاتها .التقت وزير املال علي حسن خليل أمس
بناء على طلبها ،وتلتقي اليوم وزير الصناعة حسني الحاج حسن والنائب علي فياض ً
ً
بناء على طلبها
ّ
أيضًا .طلب الجمعية موعدًا من حزب الله أثار موجة من التهكم بني العديد من املتابعني ،وبدأ تداول
"نكتة" تقول إن املصارف ستلجأ الى إقفال حسابات مالكيها الذين يقيمون عالقات واتصاالت مع
ّ
بالحجة نفسها.
الحزب على غرار ما فعلته مع عشرات االفراد واملؤسسات
بحسب املعلومات عن اللقاء مع وزير املال ،لم تطرح الجمعية أي حل سوى مواصلة ما تقوم به ،وذهب
بعض أعضاء الوفد املصرفي الى اقتراح أن يعاد فتح الحسابات املصرفية املقفلة في  7مصارف محلية
ليس لديها مصارف مراسلة أميركية .لم تكتف الجمعية بذلك ،بل ذهبت الى املجاهرة أمام وزير املال
بـ"أن املصارف غير ملزمة قانونًا بتطبيق تعاميم مصرف لبنان ولكنها تطبقها" ،في إشارة واضحة
الى أنها ستواصل إجراءاتها حتى ولو صدر تعميم جديد من مصرف لبنان يمنعها من اتخاذ إجراءات
ُ
لزم املصارف بفتح حساب
تعسفية .وبحسب مصادر الجمعية ،فإن املقصود
بذلك أن القانون ال ي ِ
ّ
كما ال يمنعها من إقفال ّأي حساب .وبالتالي ،ال يمكن أي تعميم أن يخالف املبدأ القانوني .هذا املوقف
سيكون مصدرًا لتوتر محتمل في لقاء الجمعية مع ممثلي حزب الله .وبحسب مصادر معنية ،لن يقبل
ممثال الحزب بأي «مساومة على السيادة اللبنانية» ،التي تكمن في الحق في فتح حسابات بالليرة،
وفي جعبة الحزب أكثر من خيار للتصعيد مع املصارف؛ فاملوقف الصادر عن كتلة الوفاء للمقاومة
«هو بداية املواقف ّ
املتدرجة» ،تقول املصادر ،مشيرة إلى أن الحديث املتداول اليوم يتطرق إلى «استعداد
الكثير من املناهضني لهذا النهج املصرفي ،لنقل حساباتهم من املصارف التي ستغلق الحسابات
بطريقة عشوائية .هناك أكثر من خيار ومستوى للتعامل مع املصارف».

ب ـ ــداي ـ ــة ،داف ـ ـ ــع س ــام ــة عـ ــن ن ـف ـســه،
وحاول تبرير تعميمه انطالقًا من
واجباته «القانونية» و»الوطنية»،
إذ اعتبر أن قانون مكافحة تمويل
ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه دول ـ ـي ـ ــا «ه ـ ـ ــو ق ــان ــون
أم ـي ــرك ــي م ـط ـلــوب تـطـبـيـقــه عــاملـيــا
وفي لبنان ،وبالتالي فإن التعميم
رق ـ ـ ــم  137ك ـ ـ ــان واجـ ـ ـب ـ ــا ق ــان ــون ـي ــا
ل ـب ـنــان ـيــا» .وأض ـ ــاف «إن امل ـ ــادة 70
من قانون النقد والتسليف تطلب
من مصرف لبنان تأمني االستقرار
الـ ـتـ ـسـ ـلـ ـيـ ـف ــي .وال يـ ـمـ ـك ــن ت ــأم ــن
االستقرار التسليفي إذا لم يطبق
هــذا الـقــانــون األمـيــركــي» ،ليخلص
ال ــى «أن إص ــدار التعميم رق ــم 137
يــريــح امل ـص ــارف امل ــراس ـل ــة ،ويــؤكــد
مالءمة العمل املصرفي في لبنان
مــع مــا هــو مـطـلــوب دول ـيــا .ول ــو لم
نفعل ذلــك ،لكان بإمكان املصارف
املراسلة تطبيق سياسة التقليص
من املخاطر ( ،)de-riskingفيصبح

ً
ق ـط ــاع ـن ــا املـ ـص ــرف ــي مـ ـ ـعـ ـ ــزوال عــن
ّ
العالم» .ولكي يعزز من هذه الحجة،
أشار سالمة الى «أن تمويل لبنان
يرتكز أساسًا على األموال الوافدة
إليه مــن املغتربني وغير املقيمني،
وأن املقيمني بحاجة إلــى تواصل
م ـص ــرف ــي خـ ــارجـ ــي واس ـ ـ ــع ودائ ـ ــم
ل ـت ـم ــوي ــل االس ـ ـت ـ ـيـ ــراد وال ـت ـص ــدي ــر
والحاجات العائلية والشخصية».
لـ ـك ــن هـ ـ ــذه املـ ـط ــالـ ـع ــة ال ــدف ــاعـ ـي ــة ال
تصيب أصــل االزم ــة .فحزب الله لم
يـطـلــب أبـ ـدًا «ع ــدم ال ـت ــزام امل ـصــارف
اللبنانية قواعد عمل النظام املالي
الـعــاملــي الـتــي تلتزمها جميع دول
الـعــالــم امل ـشــاركــة فــي ه ــذا الـنـظــام»،
بـحـســب م ــا زع ـمــت كـتـلــة املستقبل
فــي بيانها أم ــس .بــل ذه ــب الـحــزب
الــى إب ــرام اتـفــاق مــع حــاكــم مصرف
ل ـب ـن ــان ي ـق ـضــي ب ـت ـط ـب ـيــق ال ـق ــان ــون
االميركي ،ولكن بشرط أخذ موافقة
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان امل ـس ـب ـق ــة ع ـل ــى أي
إجراء ينوي أحد املصارف اتخاذه،
ك ـم ــا ي ـق ـضــي بـ ـع ــدم الـ ـتـ ـع ـ ّـرض ألي
ح ـســاب بــالـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة ،مــا دام
ص ــاح ـب ــه غ ـي ــر مـ ـ ــدرج ع ـل ــى ل ــوائ ــح

العقوبات .بحسب املعلومات ،كان
س ــام ــة مــرتــاحــا ال ــى ه ــذا االت ـف ــاق،
وأعلن استعداده لاللتزام به .إال أن
ضغوطًا وتدخالت أطاحت االتفاق،
ودفعت سالمة الى إصدار تعميمه،
م ـ ـع ـ ـ ّـرض ـ ــا شـ ــري ـ ـحـ ــة واسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة م ــن
اللبنانيني لــابـتــزاز واالسـتـنـســاب
واالجـ ـ ــراءات الـعـقــابـيــة ،إذ لــم يميز
الليرة اللبنانية ،وتــرك للمصارف
حــريــة الـتـصـ ّـرف واالك ـت ـفــاء بتبرير
أي إج ــراء بعد تنفيذه ال قبل ذلــك،
ولم يلتزم بنص القانون االميركي
ال ــذي يتحدث عــن تعطيل عمليات
مصرفية ال إقفال حسابات!

أي آلية يقترحها سالمة لتجاوز
األزمة؟
ال ي ـت ـط ــرق «إعـ ـ ـ ــان ال ـ ـنـ ــوايـ ــا» ال ــى
مسألة الحسابات بالليرة .وبحسب
املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ف ـ ــإن ب ـع ــض االطـ ـ ــراف
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـص ــل ب ـ ـ ـ ـ ــاالدارة
االم ـي ــرك ـي ــة ،نـ ّـبـهـتـهــا ،ع ــن ق ـصــد أو
ع ــن غ ـيــر ق ـص ــد ،ال ــى ه ــذه امل ـســألــة،
وبالتالي أصبحت االدارة االميركية
متشددة لجهة أن تأتي االج ــراءات
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ًّ
ــل ناقصًا

صالحيات
ّ
مفوضي
المراقبة
تحدث بيان حاكم مصرف
لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ري ـ ـ ـ ـ ـ ــاض سـ ــامـ ــة
ع ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ّـررات ص ـ ـ ـ ــدور
الـ ـتـ ـعـ ـمـ ـي ــم  ،137م ـش ـي ـرًا
إل ـ ــى أن ـ ــه «بـ ـم ــوج ــب ق ــان ــون
ّ
الـســريــة املـصــرفـيــة ال يحق
للمجلس املــركــزي ملصرف
لـبـنــان االطـ ــاع عـلــى حــركــة
الـ ـحـ ـس ــاب ــات الـ ــدائ ـ ـنـ ــة .كـمــا
ال ي ـم ـك ـن ــه ق ــان ــون ــا إرغـ ـ ــام
امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف عـ ـل ــى إط ــاع ــه
ع ـ ـلـ ــى أي حـ ـ ـس ـ ــاب دائـ ـ ـ ــن.
كما ال يحق للجنة الرقابة
عـلــى امل ـصــارف االط ــاع إال
ع ـلــى ال ـح ـســابــات امل ــدي ـن ــة».
غ ـيــر أن املـطـلـعــن ق ــال ــوا إن
ال ـق ــوان ــن ال ـتــي تــرعــى عمل
ال ـس ـل ـطــة ال ـن ـقــديــة تمنحها
صالحيات شبه مطلقة في
إدارة الـنـقــد وال ـح ـفــاظ على
ســامــة ال ـق ـط ــاع ،وب ــن هــذه
الـصــاحـيــات يتيح القانون
ملصرف لبنان االطالع على
الحسابات الدائنة من خالل
ّ
مفوضي املراقبة.

سياسة

وجهة نظر

ليس دفاعًا عن حزب الله ...ولكن منعًا للتضليل
«ت ــم االت ـف ــاق فــي االج ـت ـمــاع األخـيــر
لهذه الهيئة على املبادئ األساسية
التي سنتابع بموجبها ،ومن خالل
هذه الهيئة ،تصرفات املصارف مع
زبائنها بخصوص تطبيق تعميم
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان رق ـ ــم  .137وي ـحــق
قــانــونــا ل ـهــذه الـهـيـئــة دون ســواهــا
االطـ ـ ــاع ع ـلــى ال ـح ـســاب ــات الــدائ ـنــة
وامل ــديـ ـن ــة دون االع ـ ـتـ ــداد تـجــاهـهــا
بالسرية املصرفية».
يحدد بيان سالمة هذه املبادئ على
الشكل اآلتي:
«ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـح ـس ــاب ــات ال ـع ــائ ــدة
ألشـ ـخ ــاص أو م ــؤس ـس ــات م ــدرج ــة
أس ـم ــاؤه ــم ع ـلــى الــائ ـحــة ال ـس ــوداء
الصادرة عن مكتب مراقبة األصول
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ف ـ ــي وزارة الـ ـخ ــزان ــة
األميركية ،OFAC
( )aعلى املصارف التي تريد إقفال
ح ـســابــات مــؤس ـســات أو أشـخــاص
ألن ـه ــا تـعـتـبــرهــا مـخــالـفــة لـلـقــانــون
األميركي أن تقدم التبرير لذلك قبل
إقفال الحساب.
( )bيجب أن يتضمن التبرير حركة
الحساب (الوتيرة/الحجم).
( )cعلى املصرف أن ينتظر ّ
ردًا من
هيئة التحقيق الخاصة قبل إقفال
الحساب ،وإن لــم يبلغه ال ـ ّ
ـرد خالل
ّ
يتصرف عندها املصرف
 30يومًا،
على مسؤوليته.
( )dيـ ـمـ ـك ــن لـ ـلـ ـمـ ـص ــارف ول ـه ـي ـئ ــة
التحقيق الـخــاصــة ط ــرح املــوضــوع
ع ـلــى ال ـه ـي ـئــة امل ـصــرف ـيــة ال ـع ـل ـيــا إن
اقتضت الحاجة ،علمًا بــأن قــرارات
ه ــذه الـهـيـئــة غـيــر قــابـلــة للمراجعة
وفقًا للقانون اللبناني.
ي ـت ـع ـه ــد س ـ ــام ـ ــة ،ب ـح ـس ــب ب ـي ــان ــه،
بـ»إقرار هذه املبادئ وتحويلها إلى
تعميم ص ــادر عــن هـيـئــة التحقيق
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،ف ـ ــي أقـ ـ ـ ــرب وقـ ـ ـ ــت ،ب ـعــد
اس ـت ـك ـم ــال الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـقــانــون ـيــة
م ـح ـل ـي ــا ودولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،تـ ــوخـ ـ ّـيـ ــا ل ـل ــدق ــة
والصوابية فــي امل ــواد التي تعكس
هذه املبادئ .حينها يطرح املوضوع
ع ـ ـلـ ــى مـ ـجـ ـل ــس هـ ـيـ ـئ ــة ال ـت ـح ـق ـي ــق
الخاصة ،ويـصــدر التعميم رسميًا
مــع مفعول رجـعــي مطابق لتاريخ
إصدار تعميم مصرف لبنان .كذلك
ستقوم لجنة الرقابة على املصارف
ب ــإص ــدار تـعـمـيــم تـطـبـيـقــي ل ــه صلة
بــال ـح ـســابــات املــدي ـنــة ال ـت ــي تــوافــق
ع ـلــى إق ـفــال ـهــا وك ـي ـف ـيــة مـعــالـجـتـهــا
حسابيًا ومصرفيًا».

د .حسين َ
طراف *
الفترة التي تلت إصدار مكتب ُمراقبة األصول الخارجية
في وزارة الخزانة األميركية (أوفاك) للمراسيم التطبيقية
الخاصة بالقانون األميركي لحظر تمويل حزب الله دوليًا،
شهدت الكثير من الجدل وتبادل وجهات النظر لبنانيًا،
ضرورة إلتزام املصارف اللبنانية بالقانون
بني من يرى ً
األميركي حماية للنظام املصرفي اللبناني ،وبني من
إعتبر أن هذه املصارف تبالغ في تطبيق هذا القانون.
بلغ القلق لدى حزب الله ّ
أوجه مع إصدار كتلة الوفاء
للمقاومة ،األسبوع املاضي بيانا شديد اللهجة ،إعتبرت
فيه أن «التعاميم التي أصدرها أخيرا حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة ،وفقا للقانون األميركي ،والتي تلزم
املصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه ،إنصياع غير
مبرر لسلطات اإلنتداب األميركي النقدي على بالدنا،
ومن شأنها أن تزيد تفاقم األزمة النقدية وتدفع البالد
نحو اإلفالس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بني
اللبنانيني واملصارف» .وحذرت من حرب إلغاء يسهم في
تأجيجها املصرف املركزي وعدد من املصارف.
رد املصارف على بيان الكتلة جاء سريعًا عبر بيان
لجمعية املصارف أعلنت فيه أن املصارف اللبنانية
ُملتزمة بتطبيق قانون العقوبات األميركية ألن فيه حماية
ملصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه ومصلحة
مع املصارف.
ً
املتعاملني ُ
بداية ،من املجحف وغير املنطقي الطلب من املصارف
اللبنانية عدم اإللتزام بالقانون األميركي .إذ إن ذلك
قد ُي ّ
عرضها لعقوبات مالية ويمنعها من التعامل مع
املصارف األميركية املراسلة ،مما يعني ـ ـ عمليًا ـ ـ
محاصرتها ومنعها من القيام بنشاطها املصرفي .كما
أن قراءة دقيقة للقانون األميركي ،في فقرته املتعلقة
باملصارفُ ،ت ّ
بي أن القانون ينص على إمكانية معاقبة
املصارف التي تقوم عن سابق معرفة بتسهيل عمليات
ألشخاص ُمدرجة أسماؤهم
مالية مهمة لحزب الله أو
ُ
على الئحة املقاطعة األميركية املعدة من قبل «أوفاك»،
ُ
أو املصارف التي تساهم عن سابق معرفة في عمليات
تبييض أموال من شأنها تمكني الحزب من الدخول الى
النظام املصرفي.
لكن ما تقوم به بعض املصارف اللبنانية تجاوز بأشواط
ما هو مطلوب منها بحسب القانون األميركي .إذ لم يطلب
هذا القانون من املصارف عدم التعامل مع ُمقربني من
حزب الله أو أقرباء أو حتى أفراد ضمن عوائل أشخاص
ينتمون اليه .كما لم يطلب منها إغالق حسابات مؤسسات
ُ ّ
وجمعيات دينية تصنف بأنها ُمقربة من الحزب.
فقد َ
عمد بعض املصارف إلى إغالق عشرات الحسابات
ألشخاص «شيعة» ومؤسسات تابعة لهم ،كما رفضت
مصارف إلى رفض فتح حسابات ألشخاص آخرين من
دون اإلفصاح عن أسباب الرفض .وأعطت بعض املصارف

تعليمات ُمشددة لفروعها في الضاحية الجنوبية وجنوب
ُ
التشدد في فتح حسابات ألشخاص
لبنان بضرورة
يمكن أن يكونوا ُمقربني من حزب الله.
من الواضح أن بعض املصارف اللبنانية قدمت إلتزامات
لإلدارة األميركية تتخطى ما هو ُمعلن عنه في القانون
األميركي ،وقد تكون ذهبت ،من خالل عشرات اللقاءات
التي عقدتها مع مسؤولني أميركيني في كل من واشنطن
وبيروت ،إلى تبني السياسة األميركية الهادفة إلى
محاصرة الحزب.
إزاء ما تقدم ،من حق اللبنانيني بشكل عام ،واملتضررين
من إجراءات املصارف اللبنانية بشكل خاص ،أن يسألوا:
ـ ـ ملاذا َ
حسابات
عمدت بعض املصارف اللبنانية إلى إغالق
َ
ُ
أشخاص ومؤسسات تدار ُمن ِقبل أشخاص «شيعة» قبل
صدور القانون األميركي املتعلق بحزب الله في كانون
األول من َ العام املاضي؟
ً
ـ ـ هل أطل َعت املصارف اللبنانية كال من مصرف لبنان
ووزارة املالية ولجنة املال النيابية على مضمون لقاءاتها
املسؤولني األميركيني في ما خص القانون؟
مع
َ
ـ ـ هل أطل َعت هذه املصارف أي سلطة رسمية في لبنان
على مضمون وطبيعة اإلتفاقات التي وقعتها مع اإلدارة
األميركية إبتداء بقانون اإللتزام الضريبي (فاتكا) وإنتهاء
بقانون ُمعاقبة حزب الله؟
ـ ـ هل تقوم املصارف بإبالغ أصحاب العالقة من أفراد
ومؤسسات حني تطلب اإلدارة األميركية من املصارف
تزويدها بمعلومات عن حساباتهم لديها؟
ـ ـ أخيرًا ،تقوم الخزانة األميركية بتتبع حسابات األفراد
لفترات طويلة قبل إدراج أسمائهم على الئحة املقاطعة
األميركية ،فهل أبلغت املصارف اللبنانية هؤالء األفراد إذا
كانوا من عمالئها بأن الخزانة األميركية حصلت على
بياناتهم املصرفية لديها؟
بما أن املصارف اللبنانية «فاتحة على حسابها» ،وبما
أن الحملة األميركية على حزب الله ما زالت في بدايتها،
سيشهد لبنان مزيدا من ّ
التأزم في العالقة مع املصارف
اللبنانية .لذا ال بد مع العمل على إيجاد آلية تسمح لهذه
املصارف باإللتزام بالقانون األميركي ،وتضمن في الوقت
ُنفسه عدم إستغالل هذا القانون من ِقبل بعض املصارف
ملحاصرة فئة ُمحددة من اللبنانيني.
وهذه اآللية قد تكون عبر إنشاء لجنة خاصة تعمل
تحت إشراف وزارة املالية (ال يمكن ملصرف لبنان أن
واإللتزامات التي قدمها
يقوم بهذه املهمة نسبة للتعهدات
َ
لإلدارة ُاألميركية) تكون ُمهمتها تلقي الشكاوى من
األفراد واملؤسسات الذين قد َ
تعمد املصارف إلى إغالق
حساباتهم أو ترفض فتح حسابات لهم دون أسبابٌ
ُ
واضحة ،كما تلزم هذه اللجنة املصارف بإطالعها على ما
يتم من مراسالت بينها وبني اإلدارة األميركية فيما يتعلق
بالقانون الخاص بحزب الله.
* خبير في الشؤون املالية األميركية

موقف حزب الله
العمالت .وقالت مصادر
شاملة كل
ّ
مطلعة إن سالمة أنب املسؤولني في
جمعية امل ـص ــارف فــي اجتماعهما
االخير على سلوكهم في االتصاالت
مـ ــع االمـ ـي ــركـ ـي ــن وتـ ـع ـ ّـديـ ـه ــم عـلــى
صالحيات السلطة النقدية .إال أن
ســامــة حـ ــاول إي ـج ــاد آل ـيــة جــديــدة
تسمح بــالـتــزام املسألة االخ ــرى في
االتـفــاق مــع حــزب الـلــه ،أي أن يكون
كل مصرف ملزمًا بأخذ إذن مصرف
ل ـب ـنــان ق ـبــل ال ـت ـع ـ ّـرض ألي حـســاب
مصرفي.
يـ ـب ــرر س ــام ــة ع ـ ــدم الـ ـت ــزام ــه ب ـهــذه
ج ــب ق ــان ــون
امل ـ ـسـ ــالـ ــة ب ـ ـ ــ»أنـ ـ ــه بـ ـم ــو ّ
السرية املصرفية ،ال يحق للمجلس
املركزي ملصرف لبنان االطالع على
حــركــة ال ـح ـســابــات ال ــدائ ـن ــة .ك ـمــا ال
يمكنه قانونًا إرغــام املصارف على
إطالعه على أي حساب دائن .كما ال
يحق للجنة الرقابة على املصارف
االطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع إال عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات
امل ــدي ـن ــة» .ل ــذل ــك ،ي ـق ـتــرح ســامــة أن
تتولى «هيئة التحقيق الخاصة»
مسؤولية مراقبة إجراءات املصارف
والحد من التعسف ،مشيرًا الى أنه
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إعالن حاكم مصرف لبنان لم يخفف
ّ
حدة هجوم حزب الله عليه .ففي
من ّ
حني علق أحد املعنيني باملفاوضات
م ــع س ــام ــة بـ ــأن م ــا أع ـل ـنــه األخ ـيــر
«معالجة غير كافية» وأن «العبرة
في مدى التزام املصارف في تطبيق
تـعــامـيــم م ـصــرف ل ـب ـنــان» ،واصـلــت
ق ـنــاة «املـ ـن ــار» ف ــي مـقــدمــة نشرتها
اإلخبارية املسائية أمس انتقاداتها
ـرارات االم ـي ــرك ـي ــة،
ـاع لـ ـلـ ـق ـ
ِ
ل ــان ـص ـي ـ ِ
م ـع ـت ـب ــرة أنـ ـه ــا «حـ ـ ــرب اق ـت ـص ــادي ــة
ي ـ ـخـ ــوض ـ ـهـ ــا ال ـ ـب ـ ـعـ ــض بـ ــالـ ــوكـ ــالـ ــة
ع ـلــى ج ـم ـهــور وأه ـ ــل املـ ـق ــاوم ــة ،بل
ّ
ع ـلــى ك ــل الـلـبـنــانـيــن ت ـحــت ع ـنــوان
االنـضـبــاطـيــة املـصــرفـيــة وعـضــويــة
لبنان في االســرة الدولية» .وقالت:
«هل يظن البعض أن ما لم يأخذوه
بتهويل السياسة واالم ــن ،قــادرون
على أخــذه بأوهام االقتصاد؟ وهل
االن ـه ـي ــار االقـ ـتـ ـص ــادي أو ال ـن ـقــدي
إذا مـ ــا وقـ ـ ــع ق ـ ـ ــادر عـ ـل ــى ال ـت ـم ـي ـيــز
ب ـ ــن ل ـب ـن ــان ــي وآخـ ـ ـ ـ ـ ــر؟» .ووصـ ـف ــت
بـيــان ســامــة بــأنــه «آخ ــر مـحــاوالت
االجـتـهــاد مــن وراء ال ـب ـحــار» .ورأت
فتح
أن اعتبار «تبرير إقفال أو عدم ِ
ح ـســاب ي ـعــود ال ــى هـيـئــة التحقيق

ال ـخ ــاص ــة لـ ــدى م ـص ــرف ل ـب ـنــان هو
كالم ال يعفي ّ
القيمني من املسؤولية
ّ
عما تتجه اليه مـمــارســات البعض
املتأمرك أكثر من االميركيني».
ص ــادر ع ـل ــى ص ـل ــة ب ــامل ـف ــاوض ــات
مـ ـ ّ
ت ــوقـ ـف ــت ع ـن ــد ع ـ ـبـ ــارة «ال ـ ــدراس ـ ــات

ّ
أقر أحد المصرفيين
بأن القانون األميركي
لم يذكر إغالق
ّ
الحسابات بل تحدث
عن «العمليات»
ال ـقــانــون ـيــة مـحـلـيــا ودول ـ ـيـ ــا» الـتــي
وردت في بيان سالمة ،معتبرة أنها
دلـيــل عـلــى أن ســامــة ال ي ــزال تحت
الـسـقــف األم ـيــركــي ،فيما ح ــزب الله
يريد من املؤسسات اللبنانية ،وفي

مـقــدمـهــا م ـصــرف ل ـب ـنــان ،أن تــدافــع
عن سيادة الدولة في وجه العدوان
األم ـي ــرك ــي ال أن ت ـن ـصــاع للسقوف
التي ّ
يحددها األميركي.
ّ
بحسب ه ــذه امل ـص ــادر ،يـصــر حــزب
ال ـ ـلـ ــه عـ ـل ــى إل ـ ـغ ـ ــاء ال ـت ـع ـم ـي ــم 137
والعودة الى االلتزام باالتفاق املبرم
م ــع س ــام ــة ،وال سـيـمــا لـجـهــة عــدم
إخضاع الحسابات بالليرة لسلطة
االدارة االم ـي ــرك ـي ــة ،أي أن ي ـجــري
ت ـط ـب ـيــق الـ ـق ــان ــون األمـ ـي ــرك ــي عـلــى
الـعـمـلـيــات ب ــال ــدوالر أو بــالـعـمــات
األجـنـبـيــة ف ـقــط .وت ــوض ــح امل ـصــادر
أن االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق جـ ـ ـ ــرى ع ـ ـلـ ــى أسـ ـ ــاس
أن ح ـس ــاب ــات ال ـل ـي ــرة ال تـسـتـعـمــل
لـلـتـحــويــل إلـ ــى ال ـ ـخـ ــارج ،وهـ ــي في
غالبيتها العظمى حسابات ادخار
وحسابات توطني رواتــب وقــروض
وت ـســديــد ف ــوات ـي ــر ...لـكــن املـعـطـيــات
ّ
تؤكد أن بعض املصارف تواطأ مع
ب ـعــض األطـ ـ ــراف الـسـيــاسـيــة للنيل
من حزب الله واملساعدة على خنقه
وال ـت ـض ـي ـيــق ع ـل ــى ب ـي ـئ ـتــه ،وه ـن ــاك
احتمال أن تكون مصارف أخرى قد
أسهمت «عــن غـبــاء» فــي هــذا األمــر.

فما حصل هو أن وفد مجلس إدارة
جمعية املـصــارف كــان قــد طلب من
مسؤولي وزارة الخزانة األميركية،
ق ـب ــل ص ـ ـ ــدور امل ــراسـ ـي ــم الـتـطـبـيـقــة
للقانون األميركي االســود ،تفسيرًا
ع ـ ـ ــن إمـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان إبـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات
ب ــال ـل ـي ــرة م ـت ــاح ــة ل ــاس ـت ـع ـم ــال مــن
ق ـبــل مــؤس ـســات اج ـت ـمــاع ـيــة تــابـعــة
لـلـحــزب أو قــريـبــة م ـنــه ،وذل ــك كــون
القانون االميركي ال يذكر شيئًا عن
طبيعة الحسابات ونــوع العمالت.
ســرعــان مــا انـتـبــه األمـيــركـيــون إلــى
هذه النقطة ،فجاء ّ
الرد في املراسيم
التنفيذية التي ذكــرت تحديدًا «كل
العمالت».
فــي اللقاء مــع وزي ــر امل ــال أم ــس ،أقـ ّـر
أحــد أعـضــاء مجلس إدارة جمعية
املصارف بــأن القانون األميركي لم
يذكر إغــاق الحسابات ،بــل ّ
تحدث
ع ــن «ال ـع ـم ـل ـيــات» ،وبــال ـتــالــي ،فــإنــه
باستثناء األشخاص املدرجني على
اللوائح األميركية السوداء ،ال يجب
ال ـت ـع ـ ّـرض ل ـل ـح ـســابــات بـ ــأي عـمـلــة،
بــل يجب إيـقــاف العمليات املشتبه
فيها!
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سياسة

ّ
سيارة بال سائق
عامر محسن
في املنشورات العلمية واالقتصادية ،يجري الحديث باستمرار عن تقنيات
جديدة صاعدة ،قد تكون تطبيقاتها العملية محدودة أو غير ظاهر ٍة اليوم ،ولكن
ّ ّ
من املؤكد انها سوف تطبع عالم املستقبل و»تخلخل» العديد من الصناعات
والذكاء االصطناعي في أجياله
وأنماط االستهالك واالنتاج .تكنولوجيا النانو
ٌ
الـجــديــدة ،والـبـعــض يضيف الحوسبة الكمية ،أمـثـلــة على ذل ــك .ومثلما كانت
ّ
االلكترونيات الدقيقة وشرائح السيليكون والحوسبة ،في السبعينيات ،تمثل
ّ
عدد من التطبيقات توشك
«سلع املستقبل» ،فإن هذا اإلهتمام يسبغ اليوم على ٍ
ٍّ
نوعي فيها.
على دخول األسواق وإحداث تغيير
السيارات التي تقود نفسها من أقرب هذه التقنيات الى عالم الواقع ،وهناك عدةّ
ّ
ّ
ّ
تجارية تخطت عتبة التجارب واإلختبار ،ويتوقع الخبراء أن تدخل
مشاريع
الـ ّـســوق بــن عامي  2025و ،2030وأن تصير السيارة الذاتية القيادة بعدها
ّ
اليومية .هنا يجب أن ّ
ّ
االوتوماتيكية
نميز بني القيادة
مشهدًا اعتياديًا في الحياة
بشكل
«الجزئية» ،كالسيارات التي تركن نفسها بنفسها ،أو تلك التي تقود
ٍ
ذاتي على الطرقات السريعة (عبر مزيج من الرادار والكاميرات ،وهذه الخاصية
ّ
وبني
أصبحت مــوجــودة الـيــوم فــي عـ ٍ
ـدد مــن الـنـمــاذج الحديثة لـعــدة ّشــركــات)ّ ،
املثال الذي تسعى اليه شركات كـ»غوغل» وغيرها ،أال وهي السيارة «املستقلة»
ٌ
مقود وإمكانية للتسيير البشري ،وتقوم
بالكامل ،حيث قد ال يوجد أساسًا
ّ
ومجساتها ،حصرًا ،بكامل مهام السائق.
السيارة وبرنامجها
املسألةّ ،
وأهم ّيتها االقـتـصــاديــة ،ال تقتصر على فكرة «إراح ــة» السائق من
ّ
ّ
القيادة ،أو خفض معدل الحوادث ،بل هي في أن السيارة الذاتية القيادة سوف
تـفــرز مفهومًا جــديـدًا بالكامل للنقل وامل ــواص ــات ،وقــد ّ
تغير شكل املدينة
ّ
الكمبيوتر هو
وتهمش صناعات وشركات عمرها أكثر من قرن .الى جانب أن
ّ
ٌ
ّ
يغفو وال يتهور وال يتكلم على
سائق أفضل بكثير من اإلنسان ـ ـ ال يسهو وال ّ
الهاتف أثناء القيادة ـ ـ فإن السيارات الذكية «تتكلم» الى بعضها وتتواصل،
ّ
ّ
بطريقة تخفف االزدحــام ،وتختار السرعة
وتوجه ّسيرها جماعيًا وتعقلنه
ٍ
ّ
ّ
جزء من الطريق ،وتوزع بعضها على مسارب مختلفة .أهم من ذلك،
املثلى لكل ٍ
ّ
فردي
بشكل
بوجود السيارة الذكية ،قد ٌال تكون هناك حاجة مللكية السيارات
ٍ
بعد اليوم (والسيارة سلعة «غير اقتصادية» البتة ،وإن كانت ضرورية ،فهي
ّ
لنزر يسير من اليوم وتحتاج الى تغييرها
تكلف الكثير وال تستخدمها اال ٍ
بشكل دوري) .فــي املستقبل الـقــريــب ،قــد تـكــون عالقتك بــ»سـيــارتــك» على
ٍ
شكل «اشتراك» ،أو خدمة توصيل ،تطلبها حني تحتاجها فحسب ،وتنصرف
السيارة لوحدها ،بعد ذلك ،الى خدمة زبائن آخرين (ما يمنع حالة التشارك
سائق بشري في السيارة) .هذا
الكاملة هــذه ،اليوم ،هي الحاجة الدائمة الــى
ٍ
ّ
دراماتيكي،
بشكل
يعني أن عدد السيارات التي تسير في املدينة سيتقلص
ٍ
وتنتفي الحاجة الـ ّـى مساحات كبيرة لركن ماليني الـسـيــارات الـهــامــدة ،وقد
تصبح الشوارع أقــل اتساعًا ،ونستعيد قسمًاَ منها لصالح األرصفة وطرق
ّاملشاة…
ال ّأن هذا املستقبل ،يقول تقرير لـ»بلومبرغ» ،يعني ايضًا ّأن مبيعات السيارات
ستنخفض ،وأن الـشــركــات الصانعة الـكـبــرى ،حتى لــو اسـتـمـ ّـرت فــي عصر
الـسـيــارة الــذكـيــة ،قــد تصبح مـجـ ّـرد «مـ ـ ّ
ـزو ٍد» هامشي للهيكل وامل ـحـ ّـرك ،فيما
ّ
القيمة الحقيقية للسيارة تكمن في التكنولوجيا وجملة البرامج التي توجهها،
وستحصد هذه القيمة املضافة شركات التصميم كـ»غوغل» وغيرها (للمقارنة،
ُ
ٌ
تحقيق منذ سنوات يفيد بأن أكثر من ّ
ثلثي ثمن الـ»آيباد» الذي يشتريه
نشر
ً
املستهلك يذهب مقابال لـ»التصميم والتسويق» ،ويعود الى شركة «آبل» ،فيما
ّ
كلفة صناعة الجهاز نفسه ،وثمن قطعه وتجميعها ،وبدل اليد العاملة ،ال تشكل
ّ
كلها مجتمعة أكثر من ثلث ّ
السعر).
عام  ،2013حني كانت سيارات «غوغل» الذكية قد قادت نفسها بنفسها ألكثر
مــن نصف مليون مـيــل ،وأصـبــح أحــد مهندسي الـشــركــة يستخدمها ّ
يوميًا
لإلنتقال من منزله في مدينة بيركلي الى عمله في «غوغل» على بعد سبعني
ً
كيلومترًا ،نشرت مجلة «نـيــويــوركــر» تحقيقًا طــويــا عــن التقنية وجــذورهــا
ٌ
ّ
وروادهـ ــا األســاسـيــن .خــاصــة التحقيق هــي ّأن «الـسـيــارة الــذكـيــة» مــوجــودة
ّ
كمفهوم منذ ثالثينيات القرن العشرين ،وقد كان السعي اليها مستمرًا ،كما
ٍ
أن «أجزاء» من هذه التقنية تدخل السيارات بانتظام منذ السبعينيات (كأنظمة
التحكم االوتوماتيكي بالسرعة) ،وتوجد منذ التسعينيات سيارة في املانيا
تقدر على ّ
الطريق وقد سارت لوحدها من املانيا الى الدانمارك.
تتبع خطوط
ّ
ّ
عصر قد «نضجت»
استجد اليوم ،بحسب املجلة ،هو أن املهندسني هم في
ما
ٍ
فيه كل التقنيات الالزمة لتحقيق السيارة الذكية ،من الحواسب القوية الخفيفة
الى ّ
املجسات ،كالرادارات والاليزر والكاميرات ،التي كانت باهظة الثمن أو غير
بأسعار متهاودة (جهاز الاليزر
عملية في املاضي القريب ،وهي اليوم متوافرة
ٍ
الذي يمسح املنطقة حول السيارة ،تقول «بلومبرغ» ،سعره حاليًا  50الف دوالر،
ً
ولكن نسخته الجديدة ستكون بثمانية آالف ،وبدال من أن يكون بحجم عبوة
غاز على سقف السيارة ،تمكنت «غوغل» من تصغيره الى درجة دمج عناصره
ٍ
في الهيكل).
ي ــروي تحقيق «ن ـيــويــوركــر» تـفــاصـيــل مـثـيــرة عــن تــاريــخ «ال ـس ـيــارة الــذكـيــة»
والتحديات التقنية التي اكتنفت ّ املشروع (من السهل تسليم  %98من عملية
القيادة الى الحاسوب ،تقول املجلة ،املشكلة التي أعاقت املهندسني هي في الـ%2
املتبقية :كيف ّ
غرض صلب ،أو شجير ٍة عن حائط ،أو حيوان
تميز كيسًا عن
ٍ
ّ
ّيعبر الطريق عن انسان؟) .ولكن جانبًا أساسيًا من املسألة ال يتم املرور عليه
ال ملامًا في التقارير التفاؤلية للصحافة« .السيارة الذكية» ـ ـ كاالنترنت وشاشة
ّ
عسكري ،وما ّ
سرع عملية
اللمس والحاسوب املحمول ـ ـ هي أساسًا مشروع
انتاج السيارة في اميركا كان هدفًا وضعه الجيش ،عام ّ ،1995بأن تصبح ثلث
عرباته القتالية «ذاتية القيادة» بحلول العام  .2015لم يحقق الجيش هدفه ،ولكن
التمويل الــذي استثمر في األبـحــاث ،واملشاريع املشتركة مع القطاع الخاص،
أوصلت التقنية الى مرحلة االكتمالّ .
حدث في تاريخ السيارة الذكية ،تقول
أهم ٍ
«نيويوركر» ،كان مسابقة «داربا» (وهي ذراع أبحاث للجيش األميركي ،تختص
بتطوير األسلحة املستقبلية) التي أعلنت ،عام  ،2004عن وهب مليون دوالر
بسباق مسافته 200
كجائزة للفريق العلمي الذي تفوز سيارته الذاتية القيادة
كيلومتر في كاليفورنيا ـ ـ في السنة األولى للمسابقة ،لم يجتز ٍ ٌ
أحد خط النهاية،
ً
وقد سارت السيارة الفائزة أكثر قليال من عشرة كيلومترات قبل أن تنحرف
عن الطريق؛ أما في السنة التي بعدها ،فقد اجتازته خمس سيارات.

بلديات 2016

ّ
«أبو الياس» يورث نجله

من ال يملك لمن ال يس ـ
ّ
بداية حزيران المقبل ،يسلم النائب ميشال المر مفاتيح زعامته
المتنية الى نجله الوزير السابق الياس المر في احتفال ينظمه
في العمارة ،بالطريقة نفسها التي يخطط فيها النائب
وليد جنالط لتوريث ابنه تيمور .وفيما يمكن لجنبالط االتكاء
على قاعدته االشتراكية لتنفيذ األمر ،يصعب على أبو الياس
توريث الياس نفوذًا ال يملكه وبلديات ّ
يدعي التحكم فيها
غير أن مجالسها الفعلية بأيدي العونيين ،رغم قدرته على
»الفوز باتحاد البلديات اعتمادًا على «رياسه
رلى إبراهيم
ي ـس ـت ـعــد وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـس ــاب ــق
ورئـيــس «مؤسسة االنـتــربــول لعالم
أكثر أمانًا» الياس املر ،مطلع الشهر
ّ
املقبل ،لتسلم مقاليد الزعامة املتنية
م ــن وال ـ ــده ال ـنــائــب م ـي ـشــال املـ ــر ،في
م ـهــرجــان كـبـيــر يـنـظــم داخـ ــل عـمــارة
ش ـل ـهــوب ف ــي ب ـل ــدة ال ــزل ـق ــا ف ــي املــن
الـشـمــالــي .ال يمكن الـفـصــل بــن هــذا
الحدث وبني ّ
تعمد املر األب التجوال
ش ـخ ـص ـي ــا األحـ ـ ـ ــد املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ل ـل ـم ــرة
األول ـ ــى م ـنــذ أعـ ـ ــوام ،ف ــي ج ــل الــديــب
وانطلياس وضبيه ،وحرصه ثانيًا
ع ـل ــى الـ ـظـ ـه ــور فـ ـج ــأة فـ ــي أكـ ـث ــر مــن
وس ـي ـلــة إعــام ـيــة ب ـعــد غ ـيــاب طــويــل
للمبالغة في ربحه املتني والتباهي
بإمساكه بـ 40بلدية متنية من أصل
 .55يــريــد املــر تنصيب نفسه زعيمًا
عـلــى الـقـضــاء قـبـيــل تــوريــث اب ـنــه ما
ً
ال يملكه أصــا! ويختلف وضــع أبو
ال ـيــاس عــن ال ـيــاس فــي ه ــذا الـسـيــاق.
فسياسيًا ،املر األب أقرب الى قوى 8
آذار ،نظرًا الى محافظته على عالقة
متينة برئيس مجلس الـنــواب نبيه
بري وحزب الطاشناق ،وعبر االخير
ب ـحــزب ال ـل ــه .أم ــا ال ـي ــاس فمحسوب
على قــوى  14آذار ،وتـيــار املستقبل
تحديدًا .ويظهر ذلك جليًا من خالل
«الـجـمـهــوريــة» الـتــي يملكها
جــريــدة ّ
فرنجية وبدأت
سليمان
ت
تبن
والتي
ّ
حملة للدفاع عنه منذ تبناه رئيس
ال ـح ـكــومــة ال ـســابــق س ـعــد ال ـحــريــري
م ــرش ـح ــا الـ ــى رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة.
وكان الفتًا طردها ألحد الصحافيني
ال ـقــوات ـيــن ع ـقــب ع ــدم ال ـت ــزام ــه بـهــذا

امل ــوق ــف .عـلــى املـقـلــب اآلخ ـ ــر ،الـيــاس
املر بعيد عن قوى  8آذار ،رغم نشوء
عالقة بينه وبني رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة النائب محمد رعــد ،علمًا
بأنه سبق لالبن أن اتهم حــزب الله
م ـبــاشــرة ب ـم ـحــاولــة اغ ـت ـيــالــه .إال أن
عالمات استفهام تطرح حول قدرته
ع ـل ــى ال ـ ـفـ ــوز ب ـم ـق ـعــد نـ ـي ــاب ــي ،ل ـعــدة
ع ــوام ــل ،أب ــرزه ــا اف ـت ـق ــاده للشرعية
الشعبية وعــدم قــدرة تيار املستقبل
ع ـلــى إف ــادت ــه ف ــي ق ـض ــاء املـ ــن حيث
النفوذ األكبر للتيار الوطني الحر.
وبــال ـعــودة ال ــى الـنــائــب مـيـشــال املــر،
يصعب للوهلة األولى عدم تصديق
كالمه حول ربحه الثمني ،خصوصا
أن ال ّ
رد رسميًا مــن الـتـيــار الوطني
ال ـح ــر ع ـل ــى ت ـص ــري ـح ــات ــه .إال أن مــا
ي ـف ـتــرض أخ ـ ــذه ف ــي االع ـت ـب ــار يـقــود
ّ
تصب
الــى مجموعة نـقــاط رئيسية
جميعها فــي خــانــة صعوبة توريث
ابنه شبكة بلدية ال يسعه شخصيًا
السيطرة عليها أو إدارتها:
ً
ـ ـ ـ أوال ضمان املر فوزه برئاسة اتحاد
ب ـلــديــات امل ــن الـشـمــالــي بـ ــ 17صــوتــا
أو أك ـث ــر ال يـعـنــي قـطـعــا أن رؤس ــاء
الـبـلــديــات الــذيــن سـيـصـ ّـوتــون لــه في
ج ـي ـب ــه .فـ ـه ــؤالء ي ـه ـبــونــه أص ــوات ـه ــم
ب ـس ـبــب س ـي ــاس ــة ال ـع ـص ــا وال ـ ـجـ ــزرة
ّ
القديمة التي مكنت املر من إمساكهم
م ــن ال ـخــاصــرة ال ـتــي تــؤمل ـهــم ،لسبب
وحيد هو سيطرته على االتحاد منذ
عام  1998وحرصه على عدم تغيير
ّ
الرياس لضمان أصواتهم .ولكن ،في
الواقع ،لم يعد املر زعيمهم األوحــد،
وبـ ــاتـ ــوا ،م ـن ــذ دخ ـ ــول األحـ ـ ـ ــزاب ال ــى
القضاء ،أصدقاء الجميع ،خصوصًا

الـ ـن ــائ ــب مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون وي ـ ــزورون ـ ــه
ً
بــاسـتـمــرار ،فـضــا عــن ع ــدم قدرتهم
أخ ـي ـرًا ع ـلــى تـشـكـيــل مـجــالـسـهــم من
دون ال ـت ـع ــاون م ــع األحـ ـ ـ ــزاب ،وف ــوز
ب ـع ـض ـه ــم ب ــالـ ـت ــزكـ ـي ــة ج ـ ـ ــاء ن ـت ـي ـجــة
توافقه مع التيار وتوزيعه الحصص
في ما بينهما ،علمًا بــأن أي مرشح
مفترض الى االتحاد ،كرئيسة بلدية
ب ـك ـف ـيــا ن ـي ـك ــول ال ـج ـم ـي ــل أو رئ ـيــس
ب ـل ــدي ــة الـ ـج ــدي ــدة أنـ ـ ـط ـ ــوان جـ ـب ــارة،
كفيل بإضعاف موقف املر وتشتيت
ً
أص ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات ،وص ـ ـ ـ ــوال ال ــى
منافسة ميرنا املر على منصبها.
ـ ـ ـ ثانيًا ،ال يمكن هــؤالء الـ ّ
ـريــاس ،من
الــدكــوانــة الــى الـجــديــدة ـ ـ ـ البوشرية
ـ ـ ـ الـسـ ّـد الــى املنصورية وجــل الديب
وانطلياس وضبيه إمرار أي مشروع
من دون العودة الى مجالسهم التي

التغيير بيد الشباب
الجولة في مختلف بلدات املنت تؤكد بما
ال لـبــس فـيــه أن انـقـســام الـتـيــار الوطني
الحر أدى به الى خسارة بلديات كان من
املمكن الـفــوز بها كاملة بسهولة ،لــو لم
تتشرذم القاعدة العونية على الئحتني
أو أكثر ،كما في سن الفيل وجل الديب
وانـطـلـيــاس وبـصــالـيــم .فـيـمــا الـخــاصــة
األخـ ـ ــرى أن ال ـت ـي ــار خ ـســر ال ـك ـث ـيــر من
ّ
البلديات التي شكل فيها لوائح مشتركة
مع القوات اللبنانية .من جهة أخرى ،أثبت
الشباب أنهم األكـثــر قــدرة على التغيير
متى أرادوا ،وأن القاعدة الشعبية تتعاطف
معهم ،وفوز املرشح العوني الشاب زياد
عـطـيــة ف ــي عـضــويــة مـجـلــس بـلــديــة جل
الديب البلدي بشكل منفرد وبنحو %25
من أصــوات البلدة أبــرز مثال على ذلك.
يتبعه فــوز منسق جل الديب في التيار
طارق حجل باملخترة بفارق  400صوت

رغم سقوط الئحة التيار البلدية وخرقها
الــائـحــة املـنــافـســة بـثــاثــة أع ـضــاء .وفــي
بـيــت ش ـب ــاب ،تـمـكـنــت املـحــامـيــة مـيــريــام
جبر ومجموعة مــن الشباب مــن اقــاق
رئـيــس الـبـلــديــة الـقــومــي ـ ـ امل ـ ّـري املتجذر
فيها منذ  18سنة وكادت تخرقه .علما
أن جبر كانت مدعومة جزئيا من التيار
الوطني الحر في مواجهة ّ
الريس املدعوم
من محادل األحزاب.
وعلى املقلب اآلخــر ،التقط حزب القوات
رسالة الحراك املدني ومزاج أهالي بيروت
الذين اقترعوا لالئحة «بيروت مدينتي».
ف ــآث ــر ت ـب ـنــي الئ ـح ــة ش ـب ــاب ال ـخ ـن ـشــارة
(شكل القواتيون الئحة منافسة لهؤالء
الشباب في العام  )2010التي استطاعت
كسر عرف ضــرورة وصــول رئيس من
عائلة سماحة الى الرئاسة ،عبر وصول
أسـعــد ريــاشــي والئـحـتــه كــامـلــة .وكــانــت

النتيجة ربحا اضافيا في رصيد رئيس
جهاز التواصل في القوات اللبنانية ملحم
رياشي نظرا الــى أن الخنشارة مسقط
رأسه لو أنه لم يختر الظهور في الصورة
اال عند فوز الالئحة بدعم النائب ميشال
املــر (أحــد أعـضــاء الالئحة يوسف اميل
الــريــاشــي هــو نـجــل رئ ـيــس مــاكـيـنــة املــر
االنتخابية في البلدة) .علما أن رياشي
كــان يحرص حتى قبيل ســاعــات قليلة
من االنتخابات البلدية على نفي تدخله
فــي هــذا االستحقاق ،مــؤكــدا انــه يرفض
االس ـت ـنــاد عـلــى نـتــائــج ه ــذه االنـتـخــابــات
لطرق باب االنتخابات النيابية كمرشح
توافقي بــن الـقــوات والـتـيــار على املقعد
الكاثوليكي اليتيم في القضاء .وال ينفك
الرياشي يكرر مقولة ان «من يريد نيابة
او وزارة يحصل عليها بجهده ال على
حساب أهالي بلدته».
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التوافق في طرابلس:
تصاعد الدخان األبيض

ـتحق!

ما لم يطرأ ّ
تطور
دراماتيكي يعيد األمور
إلى النقطة الصفر ،فإن
التوافق السياسي حول
انتخابات طرابلس البلدية
يفترض أن يعلن في
غضون  48ساعة على
أبعد تقدير
عبد الكافي الصمد

الفوز برئاسة االتحاد ال يعني قطعًا أن مجالس البلديات في جيب المر (هيثم الموسوي)

دخلتها األحزاب ،وخصوصًا التيار.
ففي الدكوانة للعونيني حصة نائب
الرئيس ونصف عدد أعضاء البلدية
(ومختاران) .وفي الجديدة  7عونيني
في املجلس البلدي ،وفي املنصورية
 5من أصل ( 12و 3مخاتير) .وفي جل
الديب للنائب نبيل نقوال حصته من
الربح ،وخرقت الئحة التيار بثالثة
أعضاء ،وفــي انطلياس األمــر نفسه،
وكذلك في بصاليم .في قرنة شهوان
ي ـش ـكــل ال ـع ــون ـي ــون ن ـص ــف امل ـج ـلــس

يسيطر العونيون على
غالبية بلديات المتن
وهم أصحاب النفوذ
األكبر في القضاء
ال ـب ـلــدي وف ــي الــزل ـقــا تـمـكـنــوا لـلـمــرة
األول ــى مــن التمثل بـثــاثــة حزبيني.
ما سبق يقود الى خالصة واحدة أن
رئيس البلدية شيء ومجلسه شيء
آخر ،وادعاء املر أن املجالس البلدية
ت ـ ـنـ ــاصـ ــره ه ـ ــو م ـ ــن نـ ـس ــج الـ ـخـ ـي ــال،
حيث ال يمكن ألي حزب أو سياسي
اختصار املجلس البلدي بشخصه.
وح ـ ـتـ ــى فـ ــي بـ ـتـ ـغ ــري ــن ،ض ـي ـع ــة أب ــو
الياس الوفية ،يضم املجلس البلدي
َّ
عونيني!
ـ ـ ـ ثــالـثــا ،حــرص أبــو الـيــاس إعالميًا
ع ـلــى ادع ـ ــاء رب ــح  41مـجـلـســا بـلــديــا
م ــن دون أن ي ـعــدد م ــن بـيـنـهــا ســوى
انـ ـطـ ـلـ ـي ــاس وجـ ـ ــل الـ ــديـ ــب وض ـب ـي ــه.
ال ـتــدق ـيــق ف ــي ن ـتــائــج ه ــذه ال ـب ـلــدات،
خ ـصــوصــا ان ـط ـل ـيــاس وج ــل ال ــدي ــب،
ي ـظ ـه ــر أن رب ـح ـه ــا ت ـ ـ ّـم ب ـف ـض ــل ق ــوة
ال ـط ــاش ـن ــاق ال امل ـ ــر .ف ـفــي انـطـلـيــاس
خــذل الطاشناقيون التيار الوطني
ال ـح ــر وص ـ ّـب ــوا أص ــوات ـه ــم لـلــرئـيــس

امل ـق ـ ّـرب مــن امل ـ ّـر إي ـلــي بــو جـ ــودة ،في
حني أن  200صوت طاشناقي كانت
كفيلة بترجيح كـفــة ال ـفــوز ملصلحة
ّ
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر ل ــو ل ــم ي ـخــل
هؤالء باالتفاق ،إذ كان الطاشناق قد
عقد اتفاقًا مــع التيار الوطني الحر
خالل املفاوضات على بلدية بيروت
حيث دعــم التيار مطلب األرمــن بـ13
م ـخ ـت ــارًا ،ف ــي م ـقــابــل ح ـصــولــه على
أصواتهم في سن الفيل وجل الديب
وانـطـلـيــاس ،األم ــر ال ــذي لــم يحصل،
فخسر التيار رئاسة بلدية انطلياس
ك ـم ــا خ ـس ــر جـ ــل الـ ــديـ ــب ب ـ ـفـ ــارق 60
صوتًا (خــرق التيار بثالثة أعضاء)
وسـ ــن ال ـف ـيــل ح ـيــث ص ـ ـ ّـوت الـشـيـعــة
والـطــاشـنــاق ( 600ص ــوت) ملصلحة
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـبـ ـل ــدي ــة الـ ـكـ ـت ــائـ ـب ــي نـبـيــل
كحالة .أما رئيس بلدية ضبيه قبالن
األشـقــر الــذي يضعه املــر فــي خانته،
فـيـضــم مـجـلـســه عــون ـيــن وقــوات ـيــن
وكتائبيني.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا ،ال يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـق ـ ـفـ ــز فـ ــوق
واق ـع ــة أن ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر أو
ال ـعــون ـيــن ت ـم ـك ـنــوا م ــن ربـ ــح لــوائــح
كاملة في الفنار وبيت مــري وضهر
الـصــوان واملـتــن وزكــريــت والقعقور
وال ـع ـط ـشــانــة وامل ـش ــارك ــة رئ ــاس ــة أو
عـضــويــة ف ــي ع ـش ــرات ال ـب ـلــديــات من
بعبدات الى قنابة برمانا الى املزكة
والـ ـغ ــاب ــة ال ـ ــى ع ـي ـن ـط ــورة امل ـ ــن ال ــى
بسكنتا وم ــزرع ــة ي ـشــوع واملـطـيـلــب
ومرجبا وكفرعقاب.
ـ ـ ـ خامسًا ،االنتخابات البلدية شيء
واالنتخابات النيابية شيء مختلف
تمامًا .لذلك مهما حاول املر املبالغة
في ربحه ،من غير املمكن له ترجمة
هذا الربح نيابيًا .فقدرته التجييرية
فــي أي اسـتـحـقــاق نـيــابــي ال تتعدى
ن ـحــو أرب ـع ــة آالف ص ــوت تـجـيـيــري،
فيما الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر يـبــدأ من
 25ألـ ــف ص ـ ــوت .وامل ـ ــر ب ـحــاجــة إلــى
األح ـ ــزاب كــي يـحـظــى بمقعد نيابي
في املنت الشمالي ،ومضطر تاليًا الى
مسايرة الرابية وغيرها ،كالكتائب
والقوات ،بلديًا وفي االتحاد.

تـ ـس ــارع ــت االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت والـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاءات فــي
الـيــومــن املــاضـيــن فــي طــرابـلــس إلنـجــاز
التوافق حول االنتخابات البلدية بعدما
دهم الوقت الجميع ،وبات يفترض إعالن
اس ــم رئ ـيــس الـبـلــديــة الـتــوافـقــي وأع ـضــاء
الئـحـتــه إلعـطــائـهــم ف ـتــرة زمـنـيــة معقولة
للقيام بلقاءات وجوالت انتخابية.
وت ــوقـ ـع ــت ن ـي ــاب ـي ــة «إن ـ ـجـ ــاز إع ـ ـ ــان اس ــم
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــوافـ ـق ــي وأعـ ـ ـض ـ ــاء الئ ـح ـتــه
الـخـمـيــس عـلــى أب ـعــد ت ـقــديــر ،بـعــد وضــع
ملـســات أخ ـيــرة عـلــى األس ـم ــاء» ،مــؤكــدة أن
«ال ـتــوافــق تــم مبدئيًا عـلــى تبني املــرشــح
عزام عويضة رئيسًا للبلدية ،وأن عملية
غربلة تجري الختيار فريق عمله».
وكان لقاء نواب طرابلس في منزل النائب
م ـح ـم ــد الـ ـصـ ـف ــدي فـ ــي ع ـم ـش ـي ــت ،األحـ ــد
املـ ــاضـ ــي« ،ن ـق ـط ــة ت ـ ـحـ ـ ّـول» ف ــي ال ــوص ــول
إلــى توافق مبدئي حــول عويضة ،وتبعه
ثان عقد مساء اليوم نفسه في منزل
لقاء ٍ
الرئيس نجيب ميقاتي في امليناء ،شارك
فيه الوزير السابق فيصل كرامي ونواب
املدينة.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــن فــي
الـلـقــاء يــن ل ــ»األخ ـبــار» أن ــه «ال ت ــزال هناك
عراقيل صغيرة تتعلق ببعض األسـمــاء
بعدما توافقت كل األطراف على استبعاد
األس ـم ــاء ال ـنــافــرة بــانـتـمــائـهــا الـسـيــاســي،
واملوظفني الــذيــن يعملون فــي مؤسسات
تــابـعــة لـجـهــات سـيــاسـيــة ،عـلــى أن تضم
الالئحة التوافقية أصحاب الكفاءات من
قطاعات مهنية ومناطقية وشعبية ،ومن
ّ
كل الشرائح» .وأكدت أن «توافق هذا العام
ليس ت ـكــرارًا لـتــوافــق  2010ال ــذي يعترف
ً
الجميع بأنه كان فاشال».
فــي غضون ذلــك ،نفت مـصــادر نيابية أن
يكون التوصل إلى توافق مرتبطًا باللقاء
الذي دعا إليه السفير السعودي في لبنان
علي عواض العسيري ،في منزله الجمعة
املقبل .لكنها رأت أنه ُ
«يفضل أن نتوصل
إلى التوافق قبل اللقاء وليس بعده».
وكانت املـشــاورات قد شهدت مـ ّـدًا وجــزرًا،
ولقاءات توزعت بني أكثر من مكان .وفي
أحــد هــذه اللقاءات الــذي عقد قبل يومني
ف ــي م ـن ــزل م ـي ـق ــات ــي ،ب ـح ـض ــور ال ـنــائ ـبــن
مـحـمــد ك ـب ــارة وس ـم ـيــر ال ـج ـســر ،ارتـفـعــت
ن ـبــرة ال ـكــام بــن ال ـثــاثــة ،ون ـقــل مـقــربــون
من ميقاتي قوله لضيفيه« :اذهبوا وألفوا
الئـحـتـكــم ،وأن ــا ســأؤلــف الئـحـتــي» .إال أن
هـ ــذه األج ـ ـ ــواء امل ـت ــوت ــرة جـ ــرى تــرطـيـبـهــا
ســري ـعــا .إذ ل ــم ي ـمــض وق ــت ط ــوي ــل حتى
ات ـ ـصـ ــل نـ ـ ـ ــادر الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،مـ ــديـ ــر مـك ـتــب
الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري ،بـكــل مــن كـبــارة
والجسر ،وبميقاتي وكــرامــي ،وأبلغ إلى
الجميع «موافقة الرئيس سعد الحريري
مبدئيًا على تبني ترشيح عزام عويضة».
غـيــر أن ال ـتــوافــق عـلــى عــويـضــة ل ــم يبعد
ال ـق ـلــق م ــن ال ـغ ــرق ف ــي تـفــاصـيــل األس ـمــاء
بما «يـخــربــط» العملية بـ ّ
ـرمـتـهــا .وبــرزت
ه ــذه امل ـخ ــاوف ل ــدى ال ـت ـطــرق إل ــى أسـمــاء
أعـضــاء الــائـحــة مــن األقليتني املسيحية
وال ـع ـلــويــة .إذ اع ـتــرض مـيـقــاتــي وكــرامــي
عـلــى أس ـم ــاء مــرشـحــن عـلــويــن قدمهما
ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،واحـ ـت ــج ال ـن ــائ ــب أحـمــد
كـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى إب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاد م ـ ــرشـ ـ ـح ـ ــن م ــن
امل ـنــاطــق الـشـعـبـيــة ع ــن ال ــائ ـح ــة ،ق ـبــل أن

ُ
أوساط ميقاتي :التوافق أنجز وتوضع اللمسات األخيرة عليه (هيثم الموسوي)

ت ـب ــرز مـعـضـلــة امل ـفــاض ـلــة ب ــن مــرشـحــن
مسيحيني محسوبني على تيار املردة أو
التيار الوطني الحر ،وهي مفاضلة يبدو
ّ
ستصب في نهاية املطاف ملصلحة
أنها
املـ ــردة الع ـت ـب ــارات مــرتـبـطــة بــالـتـحــالـفــات
السياسية وبالجوار الجغرافي تحديدًا.
وسـ ّـجــل أمــس تـطــوران ّ
ُ
صبا فــي مصلحة
ت ـس ـم ـيــة ع ــوي ـض ــة ،األول إع ـ ــان امل ــرش ــح
ع ـمــر الـ ـح ــاب ،ف ــي بـ ـي ــان« ،ال ـ ـعـ ــزوف عن
الترشح لرئاسة بلدية طرابلس ملصلحة

المرشحون
ُ
المسيحيون سيحسبون
على تيار المردة

الدكتور عزام عويضة» ،معلنًا انضمامه
إل ــى «ف ــري ــق عـمـلــه م ــع امل ـش ــروع امل ـطــروح
لعمل املجلس البلدي الجديد» .والثاني،
اللقاء املوسع لنواب طرابلس وقياداتها،
الذي عقد في منزل ميقاتي في امليناء ،في
ح ـضــور الـجـســر وفـيـصــل وأح ـمــد كــرامــي
وفاعليات ،لوضع اللمسات األخيرة على
الالئحة التوافقية قبل إعالنها رسميًا.
ّ
وردًا على ما أشيع عن مطالبة ميقاتي بـ
 14عضوًا من أعضاء البلدية البالغني 24
عضوًا ،أكــد مستشاره السياسي خلدون
الـشــريــف أن ميقاتي «لــم يسم أحـ ـدًا ،ولم
يطلب حصة في البلدية ،وهو يعتبر كل
األعضاء من حصته نظرًا إلى ما يمثلون
من كفاءة في القطاعات واالختصاصات
وامل ـنــاطــق ال ـتــي يـمـثـلــونـهــا» .كــذلــك شـ ّـدد
على أن رئيس الحكومة السابق «ال يعتبر
عويضة من حصته ،بل يعتبره من ُحصة
الـجـمـيــع» ،الفـتــا إل ــى أن «ال ـتــوافــق أنـجــز،
وتوضع اللمسات األخيرة عليه».
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سياسة

ّ
البلديات فتحت باب «التمرد» ف ـ

بلديات 2016

ال تـخـفــي ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة ال ـت ـحـ ّـوالت
التي أفرزتها االنتخابات البلدية في بلدات
الشوف .الحزب التقدمي االشتراكي لمس
«حــالــة ت ـمـ ّـرد» بين المحازبين والعائالت
الجنبالطية ،استفاد منها الــوزيــر السابق
وئ ــام ّ
وهـ ــاب .ال ـحــزب ال ـســوري القومي
االجتماعي ّ
يقيم بدوره التجربة .وفيما
أثبت الوزير السابق ناجي البستاني ّ
قوته
والنائب دوري شمعون ضعفه ،برز النائب
جورج عدوان رابحًا أول
فراس الشوفي

تـكــاد نتائج االنـتـخــابــات البلدية في
ال ـش ــوف ،تـعـيــد خـلــط األوراق ف ــي يد
غالبية القوى السياسية في القضاء،
م ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـتـ ـق ــدم ــي االش ـ ـتـ ــراكـ ــي
والحزب السوري القومي االجتماعي
ّ
وال ــوزي ــر ال ـس ــاب ــق وئـ ــام وه ـ ــاب ،إلــى
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر وح ــزب الـقــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة والـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق نــاجــي
ً
البستاني .فضال عن إعادة الحسابات
التي يحتاجها تيار املستقبل والنائب
مـحـمــد ال ـحـ ّـجــار ف ــي إقـ ّلـيــم ال ـخ ـ ّـروب،
ّ
والتقدم الالفت الذي حققته الجماعة
اإلسالمية في قرى اإلقليم.
ومع أنه لم تظهر مفاجآت من العيار
ال ـث ـق ـي ــل فـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات األخ ـ ـيـ ــرة
بالنسبة ملتابعي الساحة الشوفية في
الـقــرى الــدرزيــة واملسيحية والسنية،
ّ
إل أن ــه يـمـكــن اس ـت ـخــاص مجموعة
َ
ّ
العبر بينتها النتائج ،على ضوء
من ِ
الدراسة والتقييم الذي بدأه أكثر من
تنظيم حزبي ،ال ّ
سيما االشتراكي.
وتـجـمــع م ـص ــادر بـ ــارزة ف ــي غالبية
ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـشــوف ـيــة ،الـتــي
استطلعت «األخبار» آراءها ،على أن
سير الترشيحات وتركيب اللوائح
في القرى والـبـلــدات ،أظهر ما يمكن
ّ
جــه
تـسـمـيـتــه ب ــ«ح ــال ــة تـ ـم ــرد» ف ــي و ّ
ال ـقــوى السياسية ّ التقليدية ،تمثل
ب ـظ ـهــور ك ـب ـيــر مل ــرش ـح ــن مـتـقــابـلــن
م ــن االش ـت ــراك ــي ،ف ــي أ َك ـثــر م ــن بـلــدة.
وعلى سبيل املثال :كف ْرفاقود (ثالث
ل ــوائ ــح م ــن آل نـصــر ف ــي ب ـلــدة وكـيــل
الداخلية االشتراكي رضــوان نصر)
وعني وزين والخريبة وغريفة (ثالث
لـ ــوائـ ــح مـ ــن آل حـ ـ ــرب عـ ـل ــى رأسـ ـه ــا
اش ـت ــراك ـي ــون ،ومـعـتـمــد املـنـطـقــة من

ب ـلــدة عـتــريــن امل ـج ــاورة و ّه ــو ريـمــان
أب ــو حـ ـم ــدان ،ون ـجــح م ــرش ـح ــون من
الـ ـل ــوائ ــح الـ ـ ـث ـ ــاث) ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
ان ـك ـســار ظ ــاه ــرة االلـ ـت ــزام بــالـلــوائــح
الـكــامـلــة ،وج ـنــوح غالبية املقترعني
نحو «التشطيب» وتشكيل اللوائح
الـ ـخ ــاص ــة .وتـ ــأتـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة ال ـتــي
اتبعها االشـتــراكـيــون فــي استيعاب
في القرى
الحركة الشعبية املستجدة ّ
ملـ ـجـ ـم ــوع ــات شـ ـب ــاب ـي ــة وم ــرشـ ـح ــن
م ـن ـف ــردي ــن ت ـن ـض ــوي ت ـح ــت ع ـن ــوان
«املـجـتـمــع امل ــدن ــي» ،كـتـصـ ّـور مسبق
ع ـ ّـن ت ـب ـ ّـدل ع ــام ف ــي امل ـ ــزاج الـشـعـبــي،
توقع االشتراكي أن تظهر انعكاساته
فــي وجـهــه أكـثــر مما يظهر فــي وجه
ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة األخ ـ ــرى ،نتيجة
إم ـســاكــه طـ ــوال ال ـع ـقــديــن األخ ـيــريــن
ّ
بـمـفــاتـيــح ال ـح ــل وال ــرب ــط ف ــي ال ـقــرى
والبلديات الشوفية.
غـ ـي ــر أن مـ ــا رآه االش ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــون مــن
«ث ـ ـغـ ــرات» ،إن ف ــي عـ ــدم الـ ـق ــدرة على
ض ـ ـبـ ــط ح ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـتـ ــرش ـ ـي ـ ـحـ ــات ع ـنــد
ال ـحــزب ـيــن وتــواج ـه ـهــم ف ــي كـثـيــر من
البلدات أو «ضعف في األداء الحزبي»
على ما يقول مصدر بارز في الحزب
ّ
ّ
ل ــ«األخ ـب ــار» ،شــكــل بالنسبة لــوهــاب
ً
م ــدخ ــا نـحــو ال ــدخ ــول كــاعــب جــديــد
ّ
ـزل عــن النتائج.
فــي ع ــدة ب ـلــدات ،بـمـعـ ٍ
وف ــي وق ــت ال ي ــرى فـيــه االشـتــراكـيــون
ً
ّ
أن وهاب أظهر «ثقال الفتًا بعد سنني
ّ
من العمل في الشوف» ،بدا أن وهاب
اسـتـفــاد أي ـضــا مــن هــامــش «املجتمع
املدني» والحاالت االعتراضية للبروز
كالعب بعد سنوات من االنتظار ،فيما
يعتبره األخ ـيــر «اخـتـبــار ق ــوى ّأول».
ً
ّ
مثالّ ،
تبنى وهــاب خرق
في مرستي،
دانــي الدبيسي لالئحة الفائزة ،فيما
تقول مصادر االشتراكي إن «املعركة
ف ــي مــرس ـتــي ك ــان ــت عــائ ـل ـيــة وتــرك ـنــا
حرية االختيار للمناصرين»ّ .أما في
ال ـخــري ـبــة ،ح ـيــث تــواج ـهــت الئ ـح ـتــان،
ال ـ ــرابـ ـ ـح ـ ــة بـ ــرئـ ــاسـ ــة نـ ـسـ ـي ــم األشـ ـق ــر
والخاسرة برئاسة بسام زياد األشقر،
ّ
ّ
وهــاب دعم الالئحة الخاسرة،
فتبنى ّ
والتي حققت «رقمًا انتخابيًا» ،بينما
تـ ـق ــول مـ ـص ــادر االشـ ـت ــراك ــي إن ـ ــه «ل ــم
تـكــن فــي الـخــريـبــة مـعــركــة حــزبـيــة ،بل
عــائـلـيــة» .وح ـتــى فــي كـفــرحـيــم ،حيث
تــواج ـهــت الئ ـح ـت ــان ،األول ـ ــى ال ـفــائــزة
برئاسة نسيب أبو ضرغم مدعومة من
االشتراكي والقومي ،والثانية باسم
«الئحة الشباب» خرقت بثالثة مقاعد،
ّ
يقول وهاب إنه دعمها وأصواته هي
ّ
ال ـت ــي ّأدت إلـ ــى الـ ـخ ــرق ،ف ـي ـمــا يــؤكــد

االشتراكيون أن «الئحة الشباب كانت
األقـ ـ ــرب إلـ ــى ق ـلــب ت ـي ـمــور ج ـن ـبــاط»،
ّ
ّ
ويـقــلــل الـقــومـيــون مــن دور وه ــاب في
ً
املـعــركــة .ويـعـطــي االشـتــراكـيــون مثال
على ّ
قوتهم حتى في الجاهلية بلدة
ّ
وهــاب ،حيث خرق االشتراكي رياض
ّ
أبو ذياب الالئحة املدعومة من وهاب،
ك ـمــا ف ــاز االش ـت ــراك ــي ب ـم ـخ ـتــار .وب ــدا
الفتًا أيضًا ،حرص رئيس االشتراكي
الـ ـن ّ ــائ ــب ول ـ ـيـ ــد جـ ـنـ ـب ــاط عـ ـل ــى دع ــم
مرشحي الـقــومــي ،كبداية الحتضان
دورهــم كطليعة للقوى املــوجــودة في
الشوف من خــارج الفلك الجنبالطي،
ت ـ ـم ـ ـه ـ ـي ـ ـدًا لـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــف ال ـ ـخ ـ ـصـ ــومـ ــات
ً
ال ـشــوف ـيــة مـسـتـقـبــا ف ــي وج ــه وري ـثــه
تيمور .وتقول مصادر االشتراكي إن
«جنبالط ّ
وجه شخصيًا لدعم رئيس
ب ـلــديــة كـفــرحـيــم نـسـيــب أب ــو ضــرغــم،
وولـيــد الحسنية فــي بـلــدة عــن وزيــن
(خــرق الالئحة الرابحة) وآخــريــن في
بلدات أخــرى» ،وأسفت املصادر لعدم
تمثيل الـقــومـيــن فــي بـلــديــة بعقلني،
على غرار ّ
املرات السابقة.
من جهتهم ،ال ينكر القوميون وجود
«خـلــل إداري وتنظيمي فــي أكـثــر من
وحــدة حزبية ،ما ّأدى إلى ضعف في
ّ
الـقـ ّـوة التجييرية والـتــرشـيــح» ،إل أن
ّ
مـصــادر حزبية أك ــدت لــ«األخـبــار» أن
«القوميني في ّغالبيات البلدات أثبتوا
أن ـهــم قـ ـ ّـوة م ــؤث ــرة وح ــاض ــرة» .وي ـ ّ
ـرد
ّ
القوميون السبب فــي عــدم ترشحهم
في بعقلني إلى «االنقسام العائلي بني
آل حمادة وآل الغصيني ،فترك هامش
االختيار للحزبيني» .وتشرح مصادر
االشتراكي أن «الــوزيــر مــروان حمادة
ّ
تدخل لدعم الئحة الغصيني بعد أن
ّ
شــكــل آل ح ـمــادة الئـحــة مــن مرشحي
ّ
الـعــائـلــة ف ـقــط» .وحــركــت االنـتـخــابــات
فــي عـ ّـمــاطــور دور الـشـيــوعـيــن ،الــذي
صـ ّـبــوا أصــوات ـهــم لــائـحــة ط ــارق أبــو
شقرا (اشـتــراكــي) ،في مقابل الالئحة
الفائزة املدعومة من االشتراكي وعلى
رأسـهــا وليد أبــو شـقــرا ،وكــان الفارق
بني آخر الفائزين وأول الرابحني 106
أص ـ ـ ــوات .وتـ ـ ـ ّ
ـرد م ـص ــادر االش ـت ــراك ــي
التقارب في األرقام إلى تصويت جزء

ّ
دعم جنبالط مرشحي
القومي لتخفيف
الخصومات الشوفية
في وجه وريثه تيمور
(مروان بو حيدر)

«معركة» في بنت جبيل وتزكيات بالجملة في قضائها
داني األمين

الشيوعي :نحن القوة الثانية في بنت جبيل (هيثم الموسوي)

حسم تشكيل تحالف حزب الله ـ ـ أمل
لــوائــح تــوافـقـيــة ،مـسـبـقــا ،أي معركة
معظم بلدات
انتخابية محتملة في
ُ
بنت جبيل ومرجعيون ،فأعلن فوز
بلديات حداثا وكونني ومارون ّ
الراس
وع ـي ـتــا ال ـج ـبــل وب ـل ـيــدا وب ـنــي حـيــان
بالتزكية ،كذلك ينتظر إعــان الفوز
بــالـتــزكـيــة ف ــي ع ـي ـت ــرون ،ب ـعــد إق ـنــاع
امل ــرش ــح ال ــوح ـي ــد امل ـن ــاف ــس لــائ ـحــة،
وه ـ ــو امل ـ ـسـ ــؤول ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي ل ـ ّحــركــة
أم ـ ــل ف ــي الـ ـبـ ـل ــدة ،ب ـس ـحــب ت ــرش ـح ــه.
ويعمل مسؤولو الحركة والحزب في
املرشح الوحيد
برعشيت على إقناع ّ
ضد الالئحة بسحب ترشحه ،وكذلك
ال ـح ــال ف ــي بـلــدتــي ال ـط ـيــري ويـ ــارون
الـ ـلـ ـت ــن يـ ـن ــاف ــس م ــرشـ ـح ــان فـ ــي كــل
منهما الالئحة التوافقية.
وع ـل ــى ع ـكــس قـ ــرى ال ـق ـض ــاء ،تشهد

عـ ــاص ـ ـم ـ ـتـ ــه ،ب ـ ـنـ ــت ج ـ ـب ـ ـيـ ــل ،حـ ــراكـ ــا
ان ـت ـخــاب ـيــا ح ـيــويــا ،ح ـيــث ُس ـ ّـج ــل 42
مــرشـحــا بـلــديــا يـتـنــافـســون عـلــى 21
ّ
مـقـعـدًا .فـقــد شــكـ ّـل ال ـحــزب الشيوعي
الئ ـ ّحــة مــن  6مــرش ـحــن ،إضــافــة إلــى
تـ ــرشـ ــح اإلع ــامـ ـي ــة فـ ــاديـ ــا ب ـ ــزي عــن
ح ــرك ــة «م ــواطـ ـن ــون وم ــواطـ ـن ــات فــي
دولة» ،وعدد من املرشحني املستقلني
(بعضهم ينتمي إلى حزب الله) الذين
ي ـب ــدون األك ـث ــر ق ـ ــدرة ع ـلــى ال ـت ـحــرك،
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ــائـ ـح ــة ال ـت ــواف ـق ـي ــة،
ن ـظ ـرًا إل ــى أن معظمهم مــن املقيمني
والفاعلني على املستوى االجتماعي
والخدماتي.
م ـســؤول ال ـحــزب الـشـيــوعــي فــي بنت
جـ ـبـ ـي ــل رض ـ ـ ــا س ـ ـعـ ــد ،لـ ـف ــت إل ـ ـ ــى أن
ّ
«الحزب يشكل القوة الثانية في بنت
ّ
جبيل بعد حزب الله ،وهو تمكن عام
 2002م ــن خ ــرق الــائ ـحــة الـتــوافـقـيــة
بمقعدين ،ويسعى هذه ّ
املرة إلى خرق

أك ـب ــر بـسـبــب االعـ ـت ــراض ــات الـكـبـيــرة
عـلــى مــرشـحــي الــائـحــة الـتــوافـقـيــة».
إذ يتردد أن الخالفات لم تحسم بعد
عـلــى بـقــاء الــرئـيــس الـحــالــي للبلدية
عفيف بزي على رأس الئحة التوافق،
إضــافــة إل ــى وج ــود اع ـتــراضــات على
إعادة تسمية بعض األعضاء.
واق ـ ـت ـ ــرع فـ ــي بـ ـن ــت ج ـب ـي ــل فـ ــي آخ ــر
انـتـخــابــات نيابية  5500مـقـتــرع من
أصــل نحو  14500نــاخــب .ويتراجع
ه ـ ــذا الـ ـع ــدد عـ ـ ــادة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
الـ ـبـ ـل ــدي ــة إلـ ـ ــى نـ ـح ــو  3200ن ــاخ ــب،
«ب ـس ـبــب ال ـه ـجــرة وال ـت ـف ــوق ال ـعــددي
لناخبي حزب الله ،ما يخفف من حدة
املنافسة وبالتالي نسبة التصويت»،
ّ
بـحـســب سـعــد ال ــذي يـشـكــو مــن «قــلــة
اإلمـكــانــات املــالـيــة الـتــي تساعد على
نـقــل الـنــاخـبــن عـلــى خ ــاف ال ـقــدرات
املــال ـيــة الـكـبـيــرة ل ـحــزب ال ـلــه وحــركــة
أمـ ـ ـ ــل ،كـ ــذلـ ــك فـ ـ ــإن امل ـ ــرش ـ ــح ل ــرئ ــاس ــة

الـبـلــديــة عفيف ب ــزي يملك إمـكــانــات
مالية كبيرة».
مـ ـص ــدر ق ــري ــب مـ ــن حـ ـ ــزب الـ ـل ــه أك ــد
لـ»األخبار» أن «الحزب اقترح إدخال
مــرشـ َـحــن ش ـيــوعـ َّـيــن إل ــى الــائ ـحــة.
ل ـكــن م ــا ع ــرق ــل هـ ــذه ا ّل ـت ـس ــوي ــة ،بعد
موافقة حركة أمــل ،ترشح عــدد كبير
مــن املستقلني مــن ممثلي الـعــائــات،
ما فرض املعركة االنتخابية» .وفيما
«حزب الله لم يفرض
يؤكد املصدر أن ّ
على أحد سحب ترشحه تاركًا األمر
للصناديق» ،تلفت مصادر شيوعية
إلــى أن «معظم املرشحني املستقلني
هــم مــن املـقــربــن مــن ال ـحــزب ال ــذي ال
ي ـجــد ضـ ــررًا م ــن خــرق ـهــم لــائـحـتــه»،
ل ـ ــذل ـ ــك ي ـ ـتـ ــوقـ ــع أن «تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزداد ن ـس ـبــة
ال ـت ـش ـط ـيــب ل ـل ـس ـمــاح ل ـب ـعــض ه ــؤالء
بالفوز».
بـ ـ ـ ـ ــزي ،وهـ ـ ـ ــي أول سـ ـ ـي ـ ــدة ت ـت ــرش ــح
لـعـضــويــة املـجـلــس ال ـب ـلــدي ف ــي بنت

األربعاء  18أيار  2016العدد 2888

ــي الشوف

بلدات صور:
انتفاضة على
«الفايسبوك»
إال في البازورية

الوردانية تخرج من «جيب البيك»

آمال خليل

نور أيوب
مقربون من رئيس الحزب ّ
خرجت بلدة الوردانية ،في إقليم الخروب ،من العباءة الجنبالطية .البلدة الشوفية التي سيطر ّ
التقدمي
االشتراكي ،وليد جنبالط ،على قرارها البلدي ،خرجت طوعًا من تلك العباءة ،األحد املاضي.
نسبة االقتراع في البلدة الشوفية بلغت حوالى ّ %66
(صوت  1583من أصل  ،)2370على مقاعد املجلس البلدي الـ .12الئحتان
ّ
متنافستان .األولى ،غير مكتملة ،شكلها حزب الله وحركة أمل ،بأحد عشر عضوًا .والثانية ،برئاسة الرئيس الحالي حسني
بدعم من رجل األعمال جميل بيرم املحسوب على جنبالط.
بيرمٍ ،
مصادر حزب الله في البلدة ،فإن الوردانية حظيت بعناية جنبالط
وبحسب
البلدي.
املجلس
بيرم
ترأس
،2004
ومنذ عام
ً
الخاصة منذ  ،2008فيما يعتبر الحزب وحركة أمل البلدة ساحة لعكس تمثيلهما الشعبي في البلدة ،خصوصًا أنها الوحيدة
في قضاء الشوف التي يرأسها شيعي.
أما الطرف املقابل ،فخاض االنتخابات البلدية على قاعدة «محسومة وبالجيبة» ،باعتبار أن البلدة لن تنسلخ عن محيطها
ّ
الحريري ـ ـ الجنبالطي .وبحسب متابعي امللف االنتخابي في البلدة الساحلية ،فإن الحزب وأمل حاوال في البدء
السياسي
ّ
ّ
االتفاق مع جميل بيرم ،باعتباره «املفتاح االنتخابي» في البلدة .تضمن العرض املقدم لبيرم أن تتجه األمور نحو التزكية ،وأن
ينال «الحزب والحركة  5مقاعد مقابل  7لجماعة بيرم» ،غير أن األخير استمهل ،قبل إعطاء جواب نهائي .وعمل ،بحسب
املصادر ،على «إضاعة الوقت وتمييع املسألة» ،قبل أن يعلن موقفه الرافض للتوافق ،واالتجاه نحو «املعركة االنتخابية ،باعتبار
ّ
ً
مقابل التمثيل الحزبي في البلدة» .وهذا «ما دفع بالتحالف الثنائي الى عقد لقاءات مع أبناء البلدة لشرح
أنه يمثل ثقال عائليًا ،في ً
مالبسات التفاوض» ،إضافة إلى إعالن البرنامج االنتخابي.
ً
ومع انتهاء الفرز ،األحد املاضي ،جاءت النتيجة بفوز الئحة الحزب والحركة كاملة ،بمقاعدها الـ11عشر ،أما املقعد األخير ،فناله
الرئيس الحالي ،حسني بيرم ،الذي ّ
تقدم عليه آخر الالئحة املنافسة بـ 75صوتًا .ولم يحسم الفائزون مرشحهم لرئاسة البلدية،
ً
غير أن مصادرهم لفتت إلى أنها ستكون مداورة ،بلحاظ العائالت الكبرى.

مــن االشتراكيني ألسـمــاء فــي الالئحة
امل ــواجـ ـه ــة ب ـس ـبــب وج ـ ــود مــرش ـحــن
اشتراكيني فيها.
وم ــن ال ـب ـل ــدات ال ــدرزي ــة إل ــى ال ـب ـلــدات
امل ـس ـي ـح ـي ــة ،ال ي ـخ ـفــي ن ــائ ــب رئ ـيــس
ح ــزب ال ـق ــوات ال ـنــائــب ج ــورج ع ــدوان
«نـ ـش ــوت ــه» ب ـت ـح ـق ـيــق ف ـ ــوز الف ـ ــت فــي
غالبية قــرى الـقـضــاء ،ب ــدءًا بــالــدامــور
ولـيــس انـتـهـ ً
ـاء بــالـبـيــرة ،عـلــى رغــم أن
ّ
هــذا الـفــوز لــم يضعه ع ــدوان فــي سلة
«ورق ـ ـ ــة إعـ ـ ــان الـ ـن ــواي ــا» ب ــن ال ـت ـيــار
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر وال ـ ـقـ ــوات الـلـبـنــانـيــة،
بـ ــل فـ ــي ج ـي ــب ال ـ ـقـ ــوات ح ـّ ـص ـ ـرًا .غـيــر
أن ن ـتــائــج دي ــر ال ـق ـم ــر ،نــغ ـصــت على
ع ــدوان فــرحــة بــاقــي ال ـب ـلــدات ،بـعــد أن
ّ
تبي أن األعضاء الستة الذين خرقوا
الالئحة املدعومة من عــدوان والتيار
الوطني ّ
الحر ،محسوبون على الوزير
الـســابــق نــاجــي الـبـسـتــانــي ،وخـســارة
شقيقه بطرس عدوان .وللمرة األولى،
يتحالف آل البستاني مع آل شمعون
ف ــي ديـ ــر ال ـق ـم ــر ،ع ـلــى رغـ ــم الـتـنــافــس
الـتــاريـخــي وم ـحــاوالت الـنــائــب دوري
ش ـ ـم ـ ـعـ ــون وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوان فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
املــاضـيــة إلـغــاء دور الـبـسـتــانــي ،الــذي

ج ـب ـيــل ،ت ــؤك ــد «أن ـن ــي أع ـم ــل مـنـفــردة
بعيدًا عن األحزاب ،وقد حظيت بدعم
الف ــت م ــن أب ـن ــاء ال ـب ـ ُلــدة ،إض ــاف ــة إلــى
ِّ َ
دعــم لجنة خــاصــة شــكــلــت للمطالبة
ب ــإدخ ــال املـ ــرأة إل ــى الـعـمــل ال ـب ـلــدي».
ّ
وتــؤكــد« :سأستمر في ترشحي ولو
بقيت مـنـفــردة فــي مــواجـهــة الالئحة
التوافقية».
وف ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـلـ ـ ــدة ت ـ ـب ـ ـنـ ــن ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن حـ ــزب
الـ ـل ــه رس ـم ـي ــا س ـح ــب م ــرش ـح ـي ــه مــن
فوز الئحة حركة
االنتخابات لتأمني ّ
أمـ ــل بــال ـتــزك ـيــة وت ـج ــن ــب أي مـعــركــة
انتخابية في بلدة الرئيس نبيه ّ
بري.
وأكد مصدر قريب من الحزب أن «ذلك
حصل من دون خالف مع حركة أمل،
وال سيما بعدما لجأ حــزب الله إلى
تسمية مرشحني مــن عــائــات تبنني
فـ ــي ال ــائـ ـح ــة الـ ـت ــي ج ـ ــرى ال ـت ــواف ــق
عـلـيـهــا» .فـيـمــا يــؤكــد ع ــدد م ــن أبـنــاء
تبنني أن «سحب مرشحي حزب الله،

جاء بعد خالفات على عدد مرشحيه
فــي الــائ ـحــة ،مــا اض ـطــر قـيــادتــه إلــى
سحب مرشحيها تجنبًا ألي معركة
وتعبيرًا عن حسن النية».
وت ـ ـ ــأخ ـ ـ ــذ االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات ف ـ ـ ــي بـ ـل ــدة
ال ـس ـل ـط ــان ـي ــة (بـ ـن ــت ج ـب ـي ــل) طــاب ـعــا
م ـخ ـت ـل ـف ــا بـ ـع ــد ت ـش ـك ـي ــل الئ ـ ـحـ ــة مــن
العائالت في مواجهة الئحة التوافق.
ويـتـهــم بـعــض أب ـنــاء الـبـلــدة الالئحة
بأنها «مدعومة من رئيس بلدية دير
ان ـطــار ،رجــل األع ـمــال قــاســم حجيج،
ألسـ ـب ــاب ت ـت ـع ـلــق بـ ـن ــزاع ــات ع ـقــاريــة
س ــابـ ـق ــة م ـ ــع بـ ـل ــدي ــة ال ـس ـل ـط ــان ـي ــة»،
الفـتــن إل ــى أن بـعــض مــرشـحــي هــذه
ال ــائ ـح ــة «ح ـص ـل ــوا عـ ــام  2010على
دع ــم م ـشــابــه م ــن آل حـجـيــج ون ــال ــوا
نحو  12فــي املئة مــن املقترعني» .إال
أن أحــد املــرشـحــن على الــائـحــة أكد
لـ»األخبار» أن «الالئحة مدعومة من
ال ـع ــائ ــات ف ــي مــواج ـهــة اآلل ـي ــة الـتــي

سياسة
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األماكن التي
كان فيها ّالتيار ّ
الوطني الحر منظمًا فاز
من دون دعم أحد

حـفــظ لنفسه ق ـ ّـوة ال ب ــأس بـهــا خــال
تـ ـح ـ ّـوالت ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة .وب ــدت
خـ ـس ــارة ش ـم ـعــون ف ــي م ـع ـق ـلــه ،ال ـحـ ّـد
النهائي لدور رئيس حزب الوطنيني
ً
ً
األحرار مستقبال ،الذي تحالف طويال
مع القوات اللبنانية ،بينما استحضر
فــي االنـتـخــابــات األخ ـيــرة دم الشهيد
دانـ ــي ش ـم ـعــون لـلـتــأثـيــر ف ــي عــواطــف
أهالي الدير ،من دون جــدوى .وتفتح
ن ـتــائــج ال ــدي ــر ب ــاب األس ـئ ـلــة ع ــن دور
ش ـم ـعــون ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة

في تبنين ،بلدة بري،
أعلن حزب الله رسميًا
سحب مرشحيه من
االنتخابات البلدية

اع ـت ـمــدهــا ال ـق ـي ـمــون ع ـلــى ال ـب ـلــديــات
السابقة ،وبسبب األخ ـطــاء الفادحة
التي أدت إلى عدم إنصاف األهالي».
وف ـي ـمــا ل ــم ي ـج ـ ِـر ال ـت ــوص ــل ب ـعــد إلــى
اتفاق على تشكيل الالئحة بني حزب
ال ـل ــه وح ــرك ــة أمـ ــل ب ـس ـبــب اس ـت ـم ــرار
ال ـخــافــات ،ف ــإن أي إخ ـفــاق فــي إدارة
العملية االنتخابية قد يسمح بخرق
الالئحة املقابلة.
وفــي بلدة ميس الجبل ،تــراجــع عدد
املــرش ـحــن «فـ ـج ــأة» م ــن  43مــرشـحــا

ّ
امل ـق ـب ـلــة ،ف ــي ظ ــل س ـق ــوط م ـن ـطــومــة 8
الشوف ،لصالح تركيبة
و 14آذار في ّ
ج ـ ــدي ـ ــدة ل ـ ــم تـ ـت ــض ــح م ـع ــامل ـه ــا ب ـع ــد.
ّ
وب ـي ـن ـمــا ي ــؤك ــد االشـ ـت ــراكـ ـي ــون أن ـهــم
مـنـحــوا الئ ـحــة عـ ــدوان فــي دي ــر القمر
أصــواتـهــم ،ال يخفي هــؤالء مراقبتهم
لـ«ظاهرة عدوان» ،وانعكاساتها على
املعركة النيابية املقبلة.
ّأم ـ ــا ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ـ ّـر ،فـتـطــرح
النتائج بــاب األسئلة حــول هيكيلته
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــوف ،وج ـ ــدوى
«ورقـ ــة إع ــان ال ـن ــواي ــا» ،وم ــا إذا كــان
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون سـيـكـ ّـرر تكليف
عدوان بــإدارة املعركة في االنتخابات
ال ـن ـيــاب ـيــة امل ـق ـب ـلــة ع ــن ال ـت ـي ــار أي ـضــا.
إذ ثبت أن الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحـ ّـر ،في
ال ـب ـل ــدات ال ـت ــي كـ ــان ف ـي ـهــا مـتـمــاسـكــا
تنظيميًا وف ــي وجـ ــود نـخــب قــديـمــة،
ّ
تمكن مــن تحقيق االنتصار مــن دون
مساعدة أحد ،كما حصل في املشرف.
ّأمـ ـ ـ ــا ف ـ ــي جـ ـ ـ ــون ،حـ ـي ــث أدار عـ ـ ــدوان
املـ ـع ــرك ــة ،ف ـخ ـس ــر الـ ـتـ ـي ــار ب ـل ــدي ــة مــن
ّ
ّ
وصبت األصوات «الشيعية»
حصتهّ ،
ضــد مــرشــح الـتـيــار الـعـمـيــد املتقاعد
سليم الخرياطي.

إلــى  24مرشحًا ،بينهم  6مستقلني،
اث ـن ــان مـنـهــم م ــن ح ــرك ــة «م ــواط ـن ــون
وم ــواطـ ـن ــات» .وي ــؤك ــد امل ــرش ــح علي
نصر الله أن «الضغوط التي تمارس
على املرشحني لسحب ترشيحاتهم
كبيرة وغير منطقية».
وتــواجــه الالئحة التوافقية في بلدة
عـيـنــاتــا الئـحـتــن م ـضــادتــن ،األول ــى
غير مكتملة من  9أعضاء تحت اسم
«الــوفــاء لعيناتا» وتـضــم مستقلني،
والثانية تحت اسم «شباب عيناتا»
وت ـضــم «مـجـمــوعــة م ــن ال ـش ـبــاب ،من
أص ـح ــاب ال ـك ـف ــاءة ،ال ــذي ــن يــرفـضــون
ال ـ ـت ـ ـه ـ ـم ـ ـيـ ــش ،ويـ ـ ـفـ ـ ـضـ ـ ـل ـ ــون خ ـ ــوض
ان ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ن ـ ــزيـ ـ ـه ـ ــة بـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــدة ع ــن
الـحـســاسـيــات الـحــزبـيــة والـعــائـلـيــة».
وتـ ــوقـ ــع مـ ـص ــدر ح ــزب ــي أن «تـ ـك ــون
املعركة االنتخابية في عيناتا األكثر
ح ـمــاســة وم ـنــاف ـســة ف ــي ق ـض ــاء بنت
جبيل».

ّ
يستفز علي دياب أكثر من
في البازورية ،ال شيء
استخدام الئحته املعارضة لالئحة توافق حزب الله
ـ ـ حركة أمل للتصويب على ابن البلدة السيد حسن
ن ـصــرال ـلــه .ب ـش ــراس ــة ،ت ـصــدى ال ـش ـيــوعــي الـعـتـيــق
ملحاولة بعض وسائل اإلعالم التي صنفت «اتحاد
عدد من أصحاب الكفاءات والرؤية التنموية بأنها
ٍّ
وتحد له في مسقط رأس
انتفاضة ضد حزب الله
أمينه الـعــام ،حتى وصـلــت التخيالت لــدى البعض
إلى اعتبارها ردًا على تدخله في سوريا» .يضحك
دياب ،متأسفًا للتشويش الذي «يؤثر سلبًا بأهداف
األعضاء األربعة عشر الذين يتصدون لسوء أداء
العمل البلدي والفساد الــذي شاب البلدية السابقة
التي كان عملها شبه مشلول».
أطباء ّ
ومربون ومهندسون وناشطون وشيوعيون
ومستقلون أعلنوا «الئحة الـبــازوريــة» في احتفال
ت ـم ـ ّـيــز ب ـح ـض ــور ح ــاش ــد ،ت ـح ــت ش ـع ــار «م ـعــركــة
إن ـمــائ ـيــة ول ـي ـســت س ـيــاس ـيــة» .ح ـ ّتــى م ـســاء أم ــس،
كان التنافس بني الئحة مكتملة ألفتها حركة أمل
ً
وحزب الله وضمت قوميًا وبعثيًا ومستقال ،وبني
«الئـحــة ال ـبــازوريــة» ،وأرب ـعــة مـنـفــرديــن محسوبني
على أمــل .لــم يكن ســوء أداء البلدية السابقة التي
فازت بالتزكية الدافع الوحيد لكثرة املرشحني الذين
انسحب معظمهم تباعًا ،بل ما ّ
تردد على مسامع
األهالي بأن أمل وعدت رئيس البلدية املنتهية واليته
ّ
استفز األمر
علي سرور بالتجديد له لوالية ثانية.
ـات لـســرور
ـ
م
ـا
ال ـب ــازوري ــن ،خـصــوصــا فــي ظــل اتـهـ ّ
بـهــدر األم ــوال واملحسوبيات مــا كــاد يـحــل البلدية
مـ ـ ــرارًا ،فــانــدل ـعــت «ان ـت ـفــاضــة» ض ــد ال ـحــركــة الـتــي
تحسب البلدية عليها.
أعـ ـض ــاء ال ــائ ـح ــة امل ـع ــارض ــة ت ـع ــرض ــوا لـضـغــوط
م ـت ـكــررة م ــن أم ــل لـسـحــب تــرشـيـحــاتـهــم والـقـبــول
بـ ـتـ ـس ــوي ــة تـ ـش ــركـ ـه ــم فــي
الالئحة« .رفـضــوا شرطنا
بـ ـتـ ـمـ ـثـ ـي ــل كـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ـق ـ ــوى
ومـ ـ ــداورة ال ــرئ ــاس ــة» يـقــول
دي ــاب ،مــؤكـدًا أن حــزب الله
«ل ــم يـتــواصــل معنا بشأن
االن ـت ـخ ــاب ــات ال س ـل ـبــا وال
إيجابًا».
«املـ ـع ــارض ــة امل ـت ـح ــدة» في
الـبــازوريــة استثنائية على
مستوى بـلــدات قـضــاء صــور .عـشــرات املرشحني
توافدوا تباعًا إلى قائمقامية صور ،في سباق مع
موعد انتهاء مهلة سحب الترشيحات منتصف ليل
ً
ً
االثنني ،امتثاال للضغوط أو تقبال للواقع .البعض ال
يعتبرها معارضة جدية تعكس حجم «االنتفاضة»
امل ـنــدل ـعــة ف ــي ال ـج ـل ـســات ال ـش ـع ـب ـيــة وع ـل ــى مــواقــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ضــد ال ـتــوافــق« .املــرشـحــون
الفراطة» ،كما يوصفون ،موجودون في كل البلدات.
ً
لكن عــددًا قليال منهم يثق بإمكانية إحداثه خرقًا
في الئحة املحدلة.
في معركة ،عرين أمل ،ترشح في وجه الئحة التوافق
املكتملة ( 15عضوًا) ،الئحة «معركة بلدتي» املؤلفة
مــن ثمانية أعـضــاء تتنوع انتماءاتهم مــن أمــل إلى
الشيوعي واملستقلني وتجمعهم مصالح مختلفة،
إض ــاف ــة إلـ ــى ث ــاث ــة مــرش ـحــن م ـن ـف ــردي ــن ،بينهم
سيدتان ،هما مرشحة لجنة حقوق املرأة اللبنانية
أحــام حسان وزيـنــب غـنــدور (ابـنــة قـيــادي سابق
في أمل) .أما في صريفا ،رمز الشيوعيني ،فترشح
 11شخصًا في وجــه الئحة التوافق املكتملة (15
ع ـ ـض ـ ـوًا) ،وهـ ــم س ـت ــة مـسـتـقـلــن وث ــاث ــة قــومـيــن
وشيوعيان اثـنــان .حظوظ الخرق مرتفعة بسبب
خــافــات البيت الداخلي فــي أمــل ،وبسبب القاعدة
الشعبية التي يحتفظ بها اليسار الذي خرق الئحة
التوافق عام  2010بشيوعي وقومي.
وفــي صديقني ،ترشح شيوعيان ،وفــي عــن بعال
ترشح ثــاثــة ،وفــي مدينة صــور ترشح واح ــد .أما
في طيردبا ،فاقتربت املفاوضات من االتفاق بني
الـشـيــوعـيــن وحـ ــزب ال ـلــه عـلــى تـسـمـيــة الـشـيــوعــي
الــزمـيــل حسني سعد رئيسًا للبلدية .وفــي شمع،
وقفت سيدة ورجل في وجه تزكية البلدية برئاسة
عبد القادر صفي الدين مجددًا للدورة الرابعة.
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مجتمع وإقتصاد
ّ
المفترض ان ُيقفل مطمر الناعمة في منتصف الليل ،التزاما بقرار مجلس الوزراء المتخذ منذ شهرين .ومن
تقرير من
ُ
ّ
المتوقع أن تفض العروض المالية لمناقصة مطمر الكوستابرافا اليوم ،فيما لم ُيعلن بعد إطالق مناقصة
حمود ،ولم ُي َّ
مطمر برج ّ
حدد مركز المعالجة والطمر الصحي لقضاءي الشوف وعاليه .في هذا الوقت ،يبرز
ّ
النفايات في «المواقف» المؤقتة في برج حمود والكوستابرافا .األخير بدأ يشهد ظاهرة
تراكم
من
جدي
ف
تخو
ّ
ً
الطيور التي تمثل خطورة على سالمة المطار

إقفال الناعمة الليلة «الكوستابرافا» مطمرًا وحيدًا
هديل فرفور
اذا كانت النية صادقة ،فاليوم هو آخر
يوم يفتح فيه مطمر الناعمة بابه أمام
ّ
املحملة بالنفايات .تقول
الشاحنات
"سوكلني" إن شاحناتها لن تطأ عتبة
املـطـمــر غ ــدا ،وأن ـهــا "أن ـجــزت مهمتها
بنقل النفايات التي تراكمت على مدى
تسعة أشهر الى املطمر ،وفقا ملا نص
عليه قــرار مجلس الـ ــوزراء" ،على حد
تعبير املسؤولة اإلعالمية في الشركة
باسكال ّ
نصار.
تشير مـصــادر رئيس الحكومة تمام
سالم الى أن "األمور تجري وفق املسار
ّ
ال ــذي رس ـمــه ق ــرار الـحـكــومــة املـتـعــلــق
بمعالجة النفايات الصلبة في املرحلة
املــؤق ـتــة"ُ ،مـسـتـمـ ّـدة "تطميناتها" من
تـصــريــح وزي ــر ال ــزراع ــة أك ــرم شهيب،
األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،ال ـ ــذي ُي ــوح ــي أن
ال ـخ ـط ــة "س ــالـ ـك ــة" ،إال أن امل ـع ـط ـيــات
الحالية ال تــزال تطرح شكوكا ّ
جدية
ح ـ ـ ــول ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـ ـ ــذي ق ـ ــد ت ـس ـت ـغــرقــه
امل ـبــاشــرة بــإنـشــاء املـطــامــر الصحية،
وبالتالي شكوكا حول امكانية تفادي
تداعيات تراكم النفايات في املوقفني
املــؤق ـتــن لـ ـ "ركـ ــن" ال ـن ـفــايــات ف ــي بــرج
ّ
حمود والكوستابرافا.
فــي اتـصــال مــع "األخ ـبــار" ،يقول وزيــر
الزراعة أكرم شهيب إن املطمر ُ
سيقفل
اليوم عند الساعة الثانية عشرة ليال،
ُ َ
ُمشيرا الى أنه سوف تعلن العروض
املالية ملناقصة مطمر الكوستابرافا،
الف ـتــا ال ــى أن إع ــان مـنــاقـصــة املطمر
الصحي في برج ّ
حمود سيجري في
ُ
األي ـ ــام امل ـق ـب ـلــة ،وعـ ــزا س ـبــب الـتــأخـيــر
ال ــى وج ــود أنــابـيــب الـنـفــط املــوجــودة
ف ــي امل ـط ـمــر ال ـت ــي اس ـت ـل ــزم وج ــوده ــا
تعديل خرائط تركيب كاسر األمــواج
والوحدة التابعة له.
حتى اليوم ،لم تعلن مناقصة املطمر
الـ ـصـ ـح ــي املـ ــؤقـ ــت فـ ــي بـ ـ ــرج ح ـ ّـم ــود،
كذلك لــم ُيـحـ ّـدد موقع مركز املعالجة
ـاءي ال ـشــوف
وال ـط ـمــر ال ـص ـحــي ل ـق ـضـ ّ
وعاليه ،فيما املقرر أن يفض مجلس
اإلنـ ـم ــاء واإلع ـ ـمـ ــار الـ ـع ــروض املــال ـيــة
ملناقصة إنشاء مركز الطمر الصحي
املؤقت قرب مصب نهر الغدير (مطمر
الكوستابرافا) ،وفــق ما نقل عــدد من
الشركات ُامل ّ
قدمة لـ "األخبار".
ُ
هـنــاك ســت شــركــات مـشــاركــة فــي هذه
امل ـن ــاق ـص ــة وهـ ـ ــي :ائـ ـت ــاف مـجـمــوعــة
 ،hydromarش ــرك ــة
م ـ ـعـ ـ ّـوض ّإدة -
ّ
حورية للمقاوالت ،شركة حنا خوري

للمقاوالت ،إئـتــاف دنــش للمقاوالت
 شــركــة خ ــوري ل ـل ـم ـقــاوالت ،إئـتــافشركة  - Hiconشركة نقوال بورجيلي،
وشــركــة ج ـهــاد لـلـتـجــارة وامل ـق ــاوالت،
ف ـي ـم ــا ت ـغ ـي ــب ش ــرك ــة "س ــوكـ ـل ــن" عــن
املناقصة.
ّ
ـق املـتـحــدثــة بـ ُـاســم ســوكـلــن على
تـعــلـ ُ
عدم املشاركة في املناقصة بالقول" :لم
ّ
نتقدم الى مناقصة إنشاء مركز الطمر
الـ ـصـ ـح ــي املـ ــؤقـ ــت قـ ـ ــرب مـ ـص ــب نـهــر
ّ
ّ
الغدير ،ألن املناقصة تتطلب أن يكون
لـ ــدى ال ـش ــرك ــة خ ـب ــرة ف ــي اإلنـ ـش ــاءات
الـبـحــريــة" ،علما أن الشركة تستطيع
ُ
أن ت ـش ــارك ضـمــن ائ ـت ــاف ُمتعهدين
آخـ ــريـ ــن ي ـم ـل ـك ــون خـ ـب ــرة فـ ــي تـنـفـيــذ
م ـش ــاري ــع ح ـم ــاي ــة ب ـح ــري ــة .فـبـحـســب
الشروط التي أعلنها مجلس اإلنماء
واإلعمار فإنه في حال اإلئتالف يكفي
أن يستوفي أحد األطراف شرط "خبرة
املشاريع البحرية".
وبـحـســب مـجـلــس اإلن ـم ــاء واإلع ـم ــار،
فإن التلزيم يجري بواسطة مناقصة
ع ـ ـ ــام ـ ـ ــة م ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــورة بـ ــامل ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـهـ ــديـ ــن
اللبنانيني ،ســواء كــانــوا منفردين أو
ضمن ائتالف ،وذلك باعتماد الشروط
التالية:
 أن ي ـكــون ال ـع ــارض مــؤهــا لتنفيذمشاريع في فئة األعمال املدنية بقيمة
تتجاوز عشرين مليون دوالر أميركي
على أن يكون لدى هذا العارض حجم
ّ
بمعدل  15مليون دوالر
أعمال سنوي
خالل السنوات الخمسة األخيرة.
 في حال اإلئتالف ،يكفي أن يستوفيأحد أطرافه الشرط ()1
ـراف
ـ
ط
أ
ـد
ـ
ح
أ
أو
 أن ي ـكــون ال ـع ــارضّ
اإلئـ ـت ــاف ف ــي ح ــال وجـ ـ ــوده ،ق ــد نــفــذ
خالل العشر سنوات األخيرة مشاريع
حـ ـم ــاي ــة بـ ـح ــري ــة ت ـ ـت ـ ـجـ ــاوز ق ـي ـم ـت ـهــا
اإلجمالية العشرين مليون دوالر ،من
بينها مشروع واحد ال تقل قيمته عن
عشرة ماليني دوالر أميركي.
 أن ال يتجاوز عــدد أطــراف اإلئتالفالثالثة.
 فــي حــال اإلئـتــاف ،فــإن على أطــرافاإلئتالف مجتمعني إستيفاء الشروط
األخرى املطلوبة في ُملف التلزيم.
م ـص ــادر ال ـشــركــات امل ـش ــارك ــة قــالــت لـ
ّ
"األخبار" إن مجلس اإلنماء واإلعمار
أبـلـغـهــا أن ــه سـيـجــري فــض ال ـعــروض
املالية ،اليوم.
ُ
ت ـ ـ ـبـ ـ ــرر ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات مـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا فــي
امل ـن ــاق ـص ــة وامـ ـك ــانـ ـي ــة ال ـ ـفـ ــوز بــأن ـهــا
ّ
تتمتع بالخبرة في مجال اإلنشاءات

ماليين األطنان من النفايات يجري تجميعها بطريقة غير آمنة (مروان طحطح)

البحرية ،يقول مدير احدى الشركات:
بأشغال بحرية منذ عام
"نحن نقوم ُ
 ،1987ك ــذل ــك نـ ـج ــري ص ـيــانــة ملعظم
امل ــراف ــئ امل ــوج ــودة فــي ل ـب ـنــان" ،فيما
ُيفاخر آخــر بعدد السناسل البحرية

ُ ّ
اليوم ستفض العروض
المالية لمناقصة
مطمر الكوستابرافا

ال ـت ــي أن ـشــأت ـهــا ش ــرك ـت ــه ،ول ـك ــن م ــاذا
ع ــن خ ـبــرة ه ــذه ال ـشــركــات ف ــي الطمر
الصحي والبيئي؟ جولة على املواقع
اإللـكـتــرونـيــة لغالبية ه ــذه الـشــركــات
ُ
ّ
ت ـن ـب ــئ ب ــأن ـه ــا ال ت ـت ـمــتــع ب ـخ ـب ــرة فــي
ّ
ُ
ه ــذا امل ـج ــال ،وه ــو مــا ي ـعــد "طبيعيا"
وبديهيا طاملا أن دفتر الشروط اكتفى
ب ـشــرط "خ ـبــرة اإلنـ ـش ــاءات الـبـحــريــة".
ّ
"األس ـ ــاس ه ــوي ال ـب ـحــر" ،ه ـكـ ُـذا يعلق
مــديــر فــي إح ــدى ال ـشــركــات امل ـشــاركــة
م ـخ ـتــزال "ه ـ ـ ّـم" الـسـلـطــة األوحـ ـ ــد :ردم
البحر.
وال ـ ـ ــى حـ ــن ُمـ ـب ــاش ــرة إن ـ ـشـ ــاء مـطـمــر
الكوستابرافا وإعالن مناقصة مطمر
بــرج حـ ّـمــود ،سيستمر نقل النفايات
"ال ـ ـجـ ــديـ ــدة" ال ـ ــى امل ــوق ـف ــن امل ــؤق ـت ــن.

ُيشير الخبير البيئي الدكتور ناجي
ق ــدي ــح ف ــي م ـقــالــه االخ ـي ــر حـ ــول أزم ــة
النفايات الى "ظاهرة" ّ
تجمع ّالطيور
فوق موقع الكوستابرافا ،محذرا من
"تـفــاقــم خـطــر ه ــذه الـظــاهــرة مــع تـقـ ّـدم
ُاألع ـ ـمـ ــال ف ــي هـ ــذا املـ ـك ـ ّـب ال ـع ـشــوائــي
امل ـ ّـم ــوه ف ــي ال ـكــوس ـتــابــرافــا ع ـلــى أمــن
وســامــة امل ـطــار"http://greenarea.( .
.)139677=me/?p
ي ـقــول رئ ـيــس م ـطــار رف ـيــق ال ـحــريــري
ال ــدول ــي امل ـه ـنــدس فـ ــادي ال ـح ـســن في
ات ـ ـصـ ــال مـ ــع "األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار" أن ـ ــه ال خـطــر
ّ
جديا جـ ّـراء تراكم النفايات في موقع
الـكــوسـتــابــرافــا" ،ذل ــك أن املــوقــع يبقى
أب ـعــد نـسـبـيــا م ــن امل ــوق ـ ُـع الـ ــذي كــانــت
ُ
ترمى النفايات فيه واملالصق لجدار

تقرير

أسئلة عن مصير هبات تعليم السوريين
فاتن الحاج
عندما سألنا وزير التربية الياس بو
صعب عن أسباب حصر صرف أموال
الـجـهــات املــانـحــة الـتــي تــدفــع لتعليم
الــاج ـئــن ال ـســوريــن بـحـلـقــة ضيقة،
ّ
اج ــاب إن «إدارة األم ـ ــوال مـحـصــورة
بوحدة خاصة في وزارة التربية كي
ال يسرقوها ،ومــن يــزر موقع الــوزارة
على اإلنترنت يستطع أن يعثر على
األرقــام واألسـمــاء بشأن نفقات العام
الدراسي  2014ـ  ،2015وكل قرش أين
صرفناه».
عـمــا بنصيحة ال ــوزي ــر ،زرن ــا املــوقــع

وح ــاولـ ـن ــا ال ـت ــدق ـي ــق ف ــي امل ـع ـلــومــات
املنشورة عليه ،فعثرنا على «ألغام»
تحتاج إلى تفكيك.
العمل بمبدأ الشفافية يتطلب بداية
ذكـ ـ ــر املـ ــداخ ـ ـيـ ــل والـ ـنـ ـفـ ـق ــات وإج ـ ـ ــراء
قطع حساب وهــذا لــم يحصل .ثــم إن
املبالغ املــدفــوعــة لــارشــاد والتوجيه
واإلش ــراف الصحي مجهولة املصدر
ول ـ ـيـ ــس مـ ـع ــروف ــا م ـ ــا إذا كـ ــانـ ــت قــد
ُدفـعــت مــن ضمن  900ألــف ليرة التي
ت ـت ـقــاضــاهــا وزارة ال ـت ــرب ـي ــة ع ــن كــل
تلميذ او من خارجها ،بما أن الوزارة
أدرج ـت ـهــا ضـمــن الـنـفـقــات املــدفــوعــة،
ّ
علما أن القرار / 1104م 2014/املتعلق

بــإجــراءات تنفيذ دوام ما بعد الظهر
واضـ ــح ف ــي ه ــذا امل ـج ــال ف ـهــو يلحظ
أتـعــاب هــؤالء بـمــادة خاصة بهم هي
املادة  13من دون أن يحدد كلفة هذه
األتـ ـ ـع ـ ــاب ،وه ـ ــي ت ـن ــص ع ـل ــى اآلت ـ ــي:
«ي ـك ـل ــف ج ـه ــاز اإلرشـ ـ ـ ــاد وال ـتــوج ـيــه
فــي املديرية العامة للتربية الدخول
إلــى امل ــدارس املعتمدة ل ــدوام مــا بعد
الظهر بهدف متابعة أعمال التدريس
وأصوله وتقرير املسابقات املدرسية
وغيرها من األمور التربوية ،على أن
يـخـصــص ل ـهــم م ــن ال ـج ـهــات املــانـحــة
امل ـب ـلــغ الـ ــذي يـغـطــي بـ ــدالت أتـعــابـهــم
عن هذه األعباء ،وتتولى وحدة إدارة

وم ـت ــاب ـع ــة ت ـن ـف ـيــذ ب ــرن ــام ــج الـتـعـلـيــم
ال ـش ــام ــل تـنـسـيــق هـ ــذا األم ـ ــر م ــع من
يلزم» .يعني ذلك أنها تدفع من خارج
ال ـ ــ 900أل ــف ،لـكــن مــن أي ــن دفـعــت وقــد
بلغت قيمتها  844مليونا و 848ألف
ليرة لبنانية؟
ّ
ك ــذل ــك ف ـ ـ ــإن ال ـت ــدق ـي ــق فـ ــي ال ـ ـجـ ــداول
املـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ـم ـس ـت ـح ـق ــات صـ ـن ــادي ــق
املـ ـ ــدارس وص ـنــادي ــق م ـجــالــس األه ــل
قبل الظهر يقود إلى تساؤالت كثيرة:
مل ـ ــاذا عـ ــدد ص ـن ــادي ــق امل ـ ـ ــدارس يبلغ
 207في محافظة النبطية ،فيما عدد
صناديق األهــل في املحافظة نفسها
يـطــاول  115مــدرســة؟ م ــاذا عــن ورود

أسماء صناديق مدارس في محافظة
الـ ـنـ ـبـ ـطـ ـي ــة مل ـ ـ ـ ـ ــدارس غـ ـي ــر مـ ــوجـ ــودة
ف ــي ه ــذه امل ـحــاف ـظــة ،ب ــل ج ــرى أيـضــا
ت ـك ــراره ــا ف ــي امل ـح ــاف ـظــات ال ـت ــي تقع
فيها هذه املــدارس؟ هل يعني ذلك ّأن
كلفتها حسبت مرتني وال سيما أنه
لم يذكر مجموع املبالغ املدفوعة في
ه ــذا امل ـج ــال؟ مـ ــاذا ع ــن ت ـك ــرار أسـمــاء
ص ـنــاديــق م ـجــالــس أه ــل ث ــاث م ــرات
فــي محافظة النبطية نفسها؟ وهــل
حسبت أيضًا ثــاث مــرات؟ وبالتالي
فـ ـ ـ ــإن حـ ـ ـس ـ ــاب ال ـ ـت ـ ـك ـ ــرار فـ ـ ــي ه ــذي ــن
الجدولني فقط يظهر أن هناك مليارا
و 58مليونا و 880ألــف ليرة لبنانية
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االتهامية في الشمال:
الهيئة
ّ

العنف سبب موت روال يعقوب

بعد ثالث سنوات على
جريمة قتل روال يعقوب،
أصدرت الهيئة االتهامية
في الشمال قرارًا يقضي
بنقض القرار الظني الذي
صدر عام  2014والذي
منع المحاكمة عن زوج
روال المتهم بتعنيفها
حد القتل ،إذ تمكنت
الهيئة من إثبات التعنيف
الذي تعرضت له روال
على يد زوجها بعدما
ّ
توسعت بالتقارير الطبية
واالستماع إلى الشهود،
وخلصت إلى إصدار قرار
بالقبض عليه
إيفا الشوفي

ً
امل ـ ـطـ ــار" ،الف ــت ــا الـ ــى أن إدارة امل ـط ــار
ّ
اتخذت اإلجراءات اإلحترازية "وركبت
أج ـهــزة ثــابـتــة لتشتيت الـطـيــور عند
ّ
بمحركات
امل ــدرج تفاديا لتصادمها
ّ
متحرك".
الطائرات ،إضافة الى جهاز
إال أن ال ـخ ـطــر ال يـقـتـصــر ف ـقــط على
ح ــرك ــة ال ـط ـي ــران ف ــي أج ـ ــواء ب ـي ــروت،
ُيـشـيــر قــديــح ال ــى أن مــايــن األط ـنــان
َ
ستجمع في هذه املواقع
من النفايات
ب ـطــري ـقــة غ ـيــر آم ـن ــة بـيـئـيــا وصـحـيــا،
ـث خـطـيــر
الفـ ـت ــا إل ـ ــى "إحـ ـ ـ ـ ــداث تـ ـل ــوي ـ ٍ
للمنظومة البيئية البحرية ،وتدمير
ال ـش ــاط ــئ واس ـت ـع ـم ــاالت ــه الـتــرفـيـهـيــة
والسياحية ،وتدمير مــوائــل األحـيــاء
والتنوع البيولوجي لشواطئ لبنان،
وتهجير ما تبقى من أحياء فيها".

تدور حولها تساؤالت.
«ض ـ ـبـ ــط» مـ ـث ــل هـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـكـ ــرار يـضــع
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات املـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــورة فـ ـ ــي خ ــان ــة
الـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــك ،ويـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدرج فـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ــار
االس ـت ـف ـس ــار والـ ـتـ ـس ــاؤل ال ف ــي ب ــاب
االتهام.
ّ
ثـ ــم إن ورود ال ـخ ـط ــأ فـ ــي م ـحــاف ـظــة
ال ـ ـن ـ ـب ـ ـط ـ ـيـ ــة مـ ـ ـ ــن دون غـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا م ــن
امل ـحــاف ـظــات؟ ه ــل ه ــو مـحــض صــدفــة
أم أن ه ـنــاك قـطـبــة مـخـفـيــة؟ مـ ــاذا لو
توسعنا في تدقيق باقي املحافظات؟
هل سنقع على أمور أخرى ملتبسة؟
وماذا عن دور أجهزة الرقابة في هذا
امللف؟ أسئلة برسم املعنيني.

ت ــأخ ــرت الـ ـع ــدال ــة ف ــي م ـل ــف مـقـتــل
ال ـض ـح ـي ــة روال يـ ـعـ ـق ــوب سـنـتــن
وث ـ ــاث ـ ــة أش ـ ـهـ ــر م ـ ــن بـ ـع ــد ص ـ ــدور
القرار الظني الــذي أعلن أن الوفاة
طبيعية .آنــذاك ،أغفل القرار الظني
ج ـم ـيــع األدل ـ ـ ــة ال ـت ــي ت ــدي ــن الـ ــزوج
ك ــرم الـ ـب ــازي ف ــي الـتـسـبــب بقتلها
مــن ج ــراء الـعـنــف األس ــري ُ
ومنعت
املحاكمة عنه .لكن منذ أيام ،وبعد
 3سنوات على مــوت روال يعقوب،
أص ـ ـ ـ ــدرت ال ـه ـي ـئ ــة االتـ ـه ــامـ ـي ــة فــي
الـشـمــال ق ــرارًا يقضي بفسخ قــرار
قاضي التحقيق الصادر في كانون
الـثــانــي  2014وإحــالــة ك ــرم الـبــازي
ع ـل ــى م ـح ـك ـمــة ال ـج ـن ــاي ــات ب ـعــدمــا
ّ
أثبت القضاة أن املـ ّـدعــى عليه كان
"يـ ـ ـم ـ ــارس ال ـع ـن ــف والـ ـ ـش ـ ــدة بـحــق
زوجته املرحومة روال يعقوب وقت
ح ـص ــول ال ــوف ــاة وق ـب ـل ـهــا ،وت ــواف ــر
األدلة والقرائن على أن هذا العنف
املرتكب هــو سبب الــوفــاة" .وعليه،
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خـ ـل ــص الـ ـقـ ـض ــاة إلـ ـ ــى أن "ال ـ ـقـ ــرار
الـظـنــي لجهة إص ــدار ال ـقــرار بمنع
امل ـح ــاك ـم ــة ع ــن امل ــدع ــى ع ـل ـيــه غـيــر
واقع في محله القانوني والواقعي،
األمر الذي يستوجب معه بالتالي
فسخه واعـتـبــار فعل املــدعــى عليه
املستأنف عليه مؤلفًا لجناية املادة
 550عقوبات".
وقد برر القرار الذي يمتد على 21
صفحة ،اتهام الــزوج بقتل زوجته
بـثــاث قــرائــن تـعــزز قـنــاعــة الهيئة
بــإقــدام املــدعــى عليه على التسبب
ب ـ ــوف ـ ــاة روال يـ ـعـ ـق ــوب ب ــالـ ـض ــرب
والعنف والشدة ،وهي:
ً
أوال ،قرينة تواري املدعى عليه عن
األنظار فور املباشرة بالتحقيقات
في حادثة وفــاة روال يعقوب ،وقد
صدر بحقه بالغ بحث وتحري.
ث ــان ـي ــا ،أق ـ ــوال ال ـش ــاه ــدة املـحــامـيــة

القرار ّ
فصل مضامين
التقارير الطبية التي
تجاهلها القرار الظني
بـشــرى ال ـخ ــوري ،وه ــي ج ــارة روال
يعقوب ،خالل التحقيقات األولية،
إذ أفـ ــادت ب ــأن ك ــرم ال ـب ــازي حضر
ب ـع ــد ن ـح ــو س ــاع ــة م ــن وفـ ـ ــاة روال
بــرفـقــة شـقـيـقــه ال ــذي تـشــاجــر معه
وأن ـه ــا سـمـعــت شـقـيـقــه ي ـق ــول" :مــا
فــي رجــال مــا بيتناكف مــع زوجته
وبيضربها" ،ومــن ثــم غ ــادر .كذلك
أفـ ــادت ال ـخ ــوري بــأنـهــا لــم تشاهد
كرم البازي مهتمًا أو متأثرًا بوفاة
زوجته.
وث ــالـ ـث ــا ،امل ـع ـل ــوم ــات وال ـت ـح ــري ــات
التي أجريت على الفور وبناء على
إشارة النيابة العامة االستئنافية
م ـ ــن قـ ـب ــل عـ ـن ــاص ــر مـ ـخـ ـف ــر ح ـل ـبــا
والتحقيقات والـتـحــريــات األولـيــة
التي جــاء فيها إق ــدام املــدعــى عليه

عـ ـل ــى ض ـ ـ ــرب روال يـ ـعـ ـق ــوب ع ـلــى
رأسها.
ّ
وتميز الـقــرار بأنه ّ
فصل مضامني
ال ـت ـق ــاري ــر ال ـط ـب ـيــة ال ـت ــي تـغــاضــى
عنها الـقــرار الظني ،ورأى أنــه "من
أج ــل الـبـحــث فــي الـعــاقــة السببية
بني أعمال العنف والشدة املرتكبة
من املدعى عليه والنتيجة الجرمية
املـتـمـثـلــة ب ــال ــوف ــاة ،ف ــإن ــه يقتضي
ال ـ ــرج ـ ــوع إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـق ــاري ــر ال ـط ـب ـيــة
ً
وبناء عليه ،أعلن القضاة
العلمية".
أنــه ال يمكن الــركــون إلــى مضمون
الـتـقــريــريــن األول وال ـثــانــي الـلــذيــن
ت ــوص ــا إلـ ــى أن الـ ــوفـ ــاة طـبـيـعـيــة
ألس ـ ـب ـ ــاب شـ ــرحـ ــوهـ ــا ت ـف ـص ـي ـل ـيــا.
وخلص القرار إلــى ّأن عــدم ّ
توصل
لـ ـجـ ـنـ ـت ــي الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات امل ـه ـن ـي ــة
ف ــي ن ـقــاب ـتــي األط ـ ـبـ ــاء ف ــي ب ـي ــروت
وطرابلس إلى تحديد سبب الوفاة
بصورة واضحة ودقيقة ليس من
ش ــأن ــه أن ي ـ ــؤدي إلـ ــى ن ـف ــي األدلـ ــة
لـجـهــة تـسـبــب ك ــرم الـ ـب ــازي بــوفــاة
روال ي ـع ـق ــوب ب ــال ـض ــرب وال ـع ـنــف
والـشــدة التي مــن شأنها أن تــؤدي
إلــى ارتـجــاج فــي الــدمــاغ أو بالحد
األدن ـ ــى أن تـشـكــل سـبـبــا مـحــرضــا
للنزف الناتج من انفجار شريان.
كذلك ،لم يأخذ القرار بإفادة طفلتي
املرحومة غالديس وغبريال اللتني
قــال ـتــا إن وال ــده ـم ــا ل ــم ي ـق ــدم على
ضـ ـ ـ ــرب وال ـ ــدتـ ـ ـه ـ ــم وقـ ـ ـ ــت ح ـص ــول
الوفاة ،معتبرًا أن "مثل هذا اإلدالء
ي ـت ـنــافــى ت ـمــامــا م ــع ج ـم ـيــع األدلـ ــة
والـ ـق ــرائ ــن ومـ ــع م ـض ـمــون إف ـ ــادات
الشهود" .فقد ّ
وسعت الهيئة دائرة
ال ـش ـه ــود ال ــذي ــن اس ـت ـم ـعــت إلـيـهــم،
واسـ ـتـ ـن ــدت إل ـ ــى مـ ــا ق ــال ــه كـ ــل مــن
الـشـهــود ميخائيل يـعـقــوب ،فيفي
ل ــوس ــي الـ ـ ـخ ـ ــوري وج ـ ـنـ ــان ب ـشــور
ال ــذي ــن أك ـ ــدوا أن ك ــرم الـ ـب ــازي عــاد
إلــى املـنــزل بعد م ــرور وقــت قصير
عـلــى نـقــل زوج ـت ــه إل ــى املستشفى
ودخل مع بناته إلى الغرفة وتكلم
ّ
م ـ ـع ـ ـهـ ــن ،لـ ـتـ ـخ ــرج بـ ـع ــده ــا االبـ ـن ــة
غالديس وتخبر إحــدى الشاهدات
بتعرضها للتهديد من قبل والدها
إن أخبرت أحدًا أنه أقدم على ضرب
والدتها.

مناز ِلهم ...ولم نرجع
عاد الجميع إلى ِ

إسمي خالد ،وفــي عــام  1984كــان ُعمري  14سنة،
ُ
وكنت ُ
ـدارس الثانوي ِة في صيدا.
ادرس في ِإحدى املـ
ِ
ُ
ـازح أخــي واخواتي
كنت ولـدًا سعيدًا وكنت دائمًا أم ـ ِ
األربعةُ .
يعطيني
تذكر والدتي أنه عندما كان والدي
ِ
َ
ُ
ُ
الليل
املــال لحالق ِة
املنزل في َ ِ
شعري ،كنت أعـ ُـود إلى ُ ِ
وشعري لم ّ
يمس ُه أحــد .فكنت اصـ ِـرف تلك األمــوال
املثلجات.
على
ِ
فــي  16آذار عــام  ،1984خــرجـ ُـت فــي نــزهـ ٍة مــع أخي

ُ
ـزل،
ف ــادي .فــي بــدايــة األم ـ ّـر ،وعـنـ ُـدمــا لــم ن ُـعــد إلــى املـنـ ِ
لم يقلق وا ِلــداي إذ ظنا أننا كنا نمرح كثيرًا وفقدنا
اإلحـ ـس ــاس ب ــال ــوق ــت .ول ـك ــن ف ــي ت ـلــك األوق ـ ــات كــان
ُ
ـرب ســائـدًا مــا دفــع وا ِل ــداي إلــى القلق .وفي
وب ــاء الـحـ ِ
ذلــك الحني ،كانا قد سمعا الكثير من القصص عن
أشخاص جرى اختطافهم.
ـارفـ ِـهـمــا
بـعــد أي ــام ٍقـلـيـلـ ٍة طـلــب وا ِلـ ـ ــداي م ــن أح ـ ِـد مـعـ ِ
مساعدتهما على العثورعليناَ .
طلب هــذا الشخص
ِ
 12000دوالر من وا ِل ـ ِـدي ووع ـ َـد ُه بأننا سنعود الى
َ
َ
ـزل قبل حـلــول الليل .مفعمًا بــاألمــل ،دفـ َـع وا ِل ـ ِـدي
املـنـ ِ
َ
هذا املبلغ ومألت الفرحة والدتي .وكانت قد اعدت لنا
َ
العشاء الذي كان مؤلفًا من كل وجبا ِتنا
طوال النهار
َ َ
َ
ـراد العائلة والـجـيــران إلى
املفضلة .ودع ــت ُجميع أف ـ ِ
امل ـنــزل كــي يتمكنوا مــن الـتــرحـيــب بـنــا .ولـكــن مـ َّـرت
ســاعــات ول ــم نــرجــع .وح ــوال ــى منتصف الـلـيــل ،عــاد
مناز ِلهم .وبقي وا ِلداي وقلباهما مفعمان
الجميع إلى ِ
بالحسرة.
إسمي خالد شحادة .أخــي فــادي شحادة .ال تدعوا
قصتنا تنتهي هنا.
م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل م ـ ـعـ ــرفـ ــة امل ـ ـ ــزي ـ ـ ــد ع ـ ـ ــن ق ـ ـ ُصـ ــة خ ــال ــد
وفــادي وقـصــص أشـخــاص آخــريــن فـ ِقــدوا خالل
الحرب األهلية اللبنانية يمكنكم زيارة www. :
fushatamal.org

 %95من منازل عكار
من دون مياه

أع ـل ــن رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـن ـيــاب ـيــة الـفــرعـيــة
الـخــاصــة بـمـصــادر مـيــاه الـشـمــال النائب
مـعــن املــرع ـبــي ،أن "أك ـث ــر م ــن  %95من
الوحدات السكنية ال تصلها مياه مؤسسة
مياه لبنان الشمالي ،علمًا أن الـ  %5الباقية
ـاس يـصــل فــي بعض
تـتـعــرض لتقنني ق ـ ٍ
األحيان إلى انقطاع للمياه ملدة أسابيع".
ت ـف ـت ـقــر ع ـك ــار إلـ ــى مـ ـص ــادر م ـس ـتــدامــة
ومـ ـتـ ـج ــددة ملـ ـي ــاه الـ ـشـ ـف ــةّ ،أم ـ ــا امل ـص ــدر
الوحيد لهذه املياه فهو محطات مركزية
آلبار سطحية غير عميقة وملوثة بمياه
ال ـصــرف الصحي
الـ ـ ـ ــذي ال ت ـت ــواف ــر
ل ــه ال ـش ـب ـك ــات وال
مـحـطــات املعالجة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــروريـ ـ ـ ـ ـ ــة،
وقـ ـ ــد أدت ك ـثــافــة
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام هـ ــذه
اآلبـ ـ ــار الـسـطـحـيــة
إل ـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ـفـ ــاف ـ ـهـ ــا،
إضافة إلى جفاف الينابيع الطبيعية التي
كانت تستخدم ملياه الشفة والري.
ملعالجة ه ــذا األم ــر ،أطـلـقــت اللجنة خطة
طوارئ بالتعاون مع وزارة املياه والطاقة
ومجلس اإلنماء واإلعمار ومؤسسة مياه
لبنان الشمالي ،تقضي باالعتماد على
اآلب ــار الجوفية العميقة كمصدر وحيد
لتوفير مياه الشفة غير امللوثة للبلدات
التي توجد فيها شبكة ،علمًا أن غالبية
القرى في عكار تفتقر إليها كليًا.

نبع «راس المال»
يتعرض للسطو

نــاشــد أهــالــي الـهــرمــل املعنيني فــي وزارة
ال ـطــاقــة واملـ ـي ــاه ومـصـلـحــة م ـيــاه ال ـب ـقــاع،
إي ـج ــاد ح ــل ســريــع مل ــوض ــوع م ـيــاه ال ــري
لبساتني البلدة ،خصوصًا التي تستفيد
من نبع راس املال الذي "يتعرض للسطو
من بعض األشخاص" .وقد تحول املجرى
إلى مجرور عمدت بلدية الهرمل ،بتمويل
مــن جـهــة مــانـحــة ،إل ــى وض ــع سـقــف من
اإلسمنت لبعض أجــزائــه .ولـفــت األهــالــي
إلى أن "الهرمل املشهورة باملياه والينابيع
مقبلة على التصحر ،فــي ظــل غـيــاب أي
مرجعية رسمية أو بلدية".

 180مليون دوالر
من االتصاالت للخزينة

ح ـ ـ ّـول وزي ـ ــر االت ـ ـصـ ــاالت ب ـط ــرس حــرب
 180م ـل ـيــون دوالر م ــن خـ ــارج م ــوازن ــة
االتـ ـ ـص ـ ــاالت لـ ـع ــام  2016إل ـ ــى ح ـســاب
الخزينة من واردات وزارة االتصاالت عن
هذا العام ،وذلك عن شهري أيار وحزيران
" ،2016بـنـ ًـاء على املــرســوم رقــم 11217
تاريخ ( 2014/2/15تشكيل الحكومة)،
ً
وبناء على اقتراح املدير العام لالستثمار
والصيانة ،وبهدف تغذية الخزينة العامة
واملــالـيــة الـعــامــة لـلــدولــة اللبنانية ،وبهدف
تأمني استمرارية املــرفــق الـعــام" بحسب
بيان الوزارة .وكان حرب قد ّ
حول بموجب
الـقــرار  1/399تــاريــخ  16أيــار  2016من
خـ ــارج م ــوازن ــة االتـ ـص ــاالت إل ــى حـســاب
الـخــزيـنــة نـحــو  80مـلـيــارًا و 600مليون
ل ـيــرة ،وه ــذا املـبـلــغ يـمـثــل ع ــائ ــدات الــرســم
ال ـب ـلــدي عـلــى الـقـيـمــة امل ـضــافــة املحصلة
ملصلحة البلديات مــن الـهــاتــف الخليوي
من  2015 /11 /1ولغاية .2016 /4 /30
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مال وأسواق

تجارة
تشهد التجارة اإللكترونية والتسوق اإللكتروني
أهمية متزايدة في ظل التطور التقني الحاصل
على جميع المستويات وتحول اإلنترنت من وسيلة
للتواصل ومصدر للمعلومات الى أداة ربحية ومنصة
ساهمت في عصرنة مفاهيم التجارة التقليدية .وفي
وقت تخلع التجارة رداءها القديم ،أصبح التأقلم مع

مظهرها الحديث حاجة ماسة لألفراد والشركات على
حد سواء لالندماج مع روح العصر واألطر الجديدة التي
بدأت تتجذر في البنيان التجاري والتي ستحدد معالمه
المستقبلية Makhsoom .تجربة لبنانية ناجحة تظهر
أن المجتمع اللبناني بدأ يتقبل هذه المفاهيم التجارية
الحديثة ويزداد شغفًا بها نظرًا الى فوائدها الكبيرة

Makhsoom

نجاح لبناني
في التجارة اإللكترونية
رضا صوايا
يملك لـبـنــان كــل املـقــومــات للعب دور
رائـ ـ ــد وط ـل ـي ـعــي ف ــي م ـج ــال ال ـت ـج ــارة
اإلل ـك ـتــرون ـيــة .وي ـظ ـهــر ت ـقــريــر ص ــادر
ع ــن "مــؤت ـمــر األمـ ــم امل ـت ـحــدة لـلـتـجــارة
وال ـت ـطــور" ح ــول اق ـت ـصــاد املـعـلــومــات
 2016أن ل ـب ـنــان ح ــل ف ــي امل ــرت ـب ــة 48
ع ــاملـ ـي ــا ،م ـت ـق ــدم ــا ثـ ـ ــاث م ـ ــرات ـ ــب عــن
ت ـص ـن ـي ــف عـ ـ ــام  2014حـ ــن حـ ــل فــي
امل ــرتـ ـب ــة  ،51بـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان االفـ ـض ــل
تجهيزًا لتطور التجارة اإللكترونية.
ومــا قصة موقع  Makhsoomإال دليل
عـلــى تـمــدد الـثـقــافــة اإللـكـتــرونـيــة الــى
ميدان التجارة والتسوق في لبنان.

تجربة بأسعار أقل
 Makhsoomم ــوق ــع إل ـك ـتــرونــي يـقــدم
ع ـ ـ ــروض ـ ـ ــات مـ ـتـ ـن ــوع ــة مـ ـ ــن املـ ـط ــاع ــم
والـ ـفـ ـن ــادق وامل ـن ـت ـج ـعــات الـسـيــاحـيــة
الـ ـصـ ـيـ ـفـ ـي ــة وال ـ ـش ـ ـتـ ــويـ ــة ،وامل ـ ـحـ ــات
املختصة بالعناية بالصحة والجمال،
وصوال الى املنتجات املنزلية وألعاب
ً
األطـ ـ ـف ـ ــال واإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــات وال ـك ـت ــب
والعطور واألزيــاء ومعدات السيارات
وغيرها.
يـ ـلـ ـع ــب امل ـ ــوق ـ ــع دور الـ ــوس ـ ـيـ ــط بــن
الـ ـش ــرك ــات وامل ــؤسـ ـس ــات الـ ـت ــي ت ـقــدم
ال ـعــروضــات والــزبــائــن ،مــا يجعل من
العالقة مثلثة األضــاع .أهمية املوقع
وما يقدمه للزبائن ال لبس فيها كونه
يتيح لهم االستفادة من باقة متنوعة
من العروضات والخدمات بحسومات
مغرية وخيالية في بعض االحيان قد

تتخطى ح ــدود  .%90إال أن للموقع
جاذبية كبيرة للشركات واملؤسسات
كــونــه يـتـيــح لـهــا ال ـخ ــروج مــن النمط
ال ـت ـق ـل ـي ــدي لـ ــإعـ ــانـ ــات الس ـت ـق ـطــاب
ال ــزب ــائ ــن ،م ــن خ ــال تشجيعهم على
ت ـجــربــة امل ـن ـتــج أو ال ـخ ــدم ــة بــأس ـعــار
أقــل بــدل االكتفاء بمشاهدة أو قــراءة
إعالن متلفز أو مكتوب .التجربة هي
األساس إذًا واملعيار.
الــافــت أن املــوقــع ال يـقــوم عـلــى مبدأ
ل ـعــب دور ال ــوس ـي ــط ال ـح ـي ــادي ال ــذي
ي ـك ـت ـف ــي بـ ـقـ ـب ــول أي عـ ـ ــرض وإعـ ـ ــان
مـقــابــل ب ــدل م ـ ــادي .وي ـش ــرح الـشــريــك
املؤسس واملدير التنفيذي في املوقع
أنطون أبو زيد أن القيمني على املوقع
مـلـتــزمــون بـمـعــايـيــر مـعـيـنــة يفترض
تــوافــرهــا لـقـبــول اإلعـ ــان .لــذلــك يقوم

تتخطى بعض
الحسومات على
الموقع نسبة %90

أف ــراد مختصون فــي املــوقــع بمعاينة
ال ـشــركــة وت ـف ـقــد امل ـن ـت ـجــات واالطـ ــاع
على الخدمات للتأكد إن كانت جديرة
بالعرض وتالئم الزبائن وتوقعاتهم.
ومــن األســاسـيــات فــي التعاطي وفقًا

ألب ــو زي ــد "أن ـن ــا ن ـش ـتــرط ع ـلــى املـعـلــن
معاملة الزبائن الذين اشتروا العرض
مــن على املــوقــع أســوة بباقي الزبائن
من دون أي تمييز أو أفضلية".

تجارة وتثقيف
امل ــوق ــع ي ـق ــوم ع ـل ــى أس ـ ــاس ال ـت ـج ــارة
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ح ـي ــث ي ـت ــم الـ ــدفـ ــع مــن
خ ــال بـطــاقــة االئ ـت ـمــان Credit Card
أو بطاقة الــدفــع الـفــوري .Debit Card
وللمتخوفني من التعامل اإللكتروني،
يطمئن أب ــو زي ــد ال ــى أن املــوقــع يـ ّـوفــر
ع ــدة ح ـلــول لـلــزبــائــن مـنـهــا Delivery
الى أي بقعة من لبنان حيث يتم الدفع
ع ـنــد االسـ ـت ــام وم ـق ــاب ــل بـ ــدل بسيط
يـ ـق ــدر بـ ـح ــوال ــى  3دوالرات ،إال فــي
الـحــاالت االستثنائية فــي حــال كانت
ـا ،أو من
الطلبية بحجم غـســالــة م ـثـ ً
خ ــال زيـ ــارة ال ــزب ــون مـكــاتــب الـشــركــة
وال ــدف ــع مـبــاشــرة ه ـنــاك أو الــدفــع من
خالل مصرف.
وكـ ـ ـ ــون ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة هــي
الركيزة األساسية للموقع ونظرًا الى
أن مستقبل الـتـجــارة الـحــديــث يتجه
أكـ ـث ــر ف ــأك ـث ــر ألن يـ ـك ــون إل ـك ـتــرون ـيــا،
ف ــإن الـقـيـمــن عـلــى امل ــوق ــع حــريـصــون
عـلــى تشجيع ال ـنــاس عـلــى التعاطي
اإللـكـتــرونــي ،لذلك يــدعــون كــل مرتاب
الـ ــى زي ـ ــارة ال ـش ــرك ــة إلط ــاع ـه ــم عـلــى
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـم ــاي ــة وش ـ ـ ــرح كـيـفـيــة
العمل.
نـجــاح املــوقــع منذ إطــاقــه أواخ ــر عام
 2010تـبـيـنـهــا األعـ ـ ــداد امل ـت ــزاي ــدة من
مستخدميه الذين يتخطون عشرات

اآلالف ،األمر الذي ال يثير االستغراب
إذا علمنا أن الزبون قادر على توفير
مـبــالــغ طــائـلــة عـلــى مـحـفـظـتــه تـقــارب
بشكل إجمالي نصف نفقاته.
الـ ـتـ ـع ــاط ــي ب ـ ــن امل ـ ــوق ـ ــع وال ـ ـشـ ــركـ ــات
واملــؤسـســات الــراغـبــة يتم بطريقتني.
إما أن يبادر املوقع الى التواصل مع
بعض الشركات واملــؤسـســات لعرض
الـتـعــاون أو أن ه ــذه األخ ـيــرة هــي من
يتواصل مع املوقع .وفي كال الحالتني
ف ــإن امل ـس ــؤول ــن ف ــي امل ــوق ــع يـقــومــون
بمعاينة الـشــركــة .املهم فــي املوضوع
والـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـب ــن م ـ ـ ــدى ح ـ ـ ــرص امل ــوق ــع
على خدمة زبائنه بأفضل الوسائل
ومـنـحـهــم تـجــربــة مـمـيــزة هــو أن ــه في
حال حصول الشركة أو املؤسسة التي

تعرض املنتج أو الخدمة على تقييم
سـلـبــي بـنـسـبــة  %3م ــن قـبــل الــزبــائــن
فــإنـنــا نــوقــف ال ـت ـعــاون والـتـعــامــل مع
املعلن على ما يقول املدير التنفيذي
أنطون أبو زيد.

أرباح ...واستثمار اجتماعي
ي ـش ـيــر أب ـ ــو زي ـ ــد ال ـ ــى أن املـ ــوقـ ــع ب ــدأ
بتمويل ذاتي من الشركاء وبعد أربعة
أشـهــر فـقــط ك ــان يـمــول نفسه بنفسه
موفرًا اكتفاء ذاتيًا .أما كيفية تحقيقه
ل ــأرب ــاح فتستند ال ــى حـصــولــه على
ع ـمــولــة م ــن امل ـع ـلــن م ـقــابــل ك ــل زب ــون،
ولـ ـي ــس ع ـل ــى س ـع ــر مـ ـح ــدد ل ــإع ــان.
وي ـع ـم ــد ال ـق ـي ـم ــون ع ـل ــى املـ ــوقـ ــع إل ــى
استثمار األرباح بشكل عملي يضمن

مؤشر

 %71من اللبنانيين يتوقعون
تدهور وضعهم المالي
بـ ّـيـنــت نـتــائــج مــؤشــر بـنــك بيبلوس
وال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ب ـي ــروت
ل ـث ـقــة املـسـتـهـلــك ف ــي ل ـب ـنــان للفصل
تحسنًا بنسبة %5,7
األول من 2016
ّ
في كانون الثاني ،وتراجعه بنسبة
 %1,3في شباط و %10في آذار ،2016
ما يشكل أكبر نسبة تراجع شهري
منذ أيلول  .2015وبلغ معدل املؤشر
الشهري  35,9نقطة في الفصل األول
مــن الـعــام ،أي بتراجع نسبته %2,6
عن  36,9نقطة في الفصل الرابع من
العام .2015

إل ــى ذل ــك ،بـلــغ مـعــدل املــؤشــر الفرعي
لبنك بيبلوس والجامعة األميركية
للوضع الحالي  32,9نقطة في الفصل
األول من  2016وتراجع بنسبة %0,4
ع ــن ال ـف ـص ــل الـ ـس ــاب ــق ،ف ــي ح ــن بـلــغ
معدل املؤشر الفرعي لبنك بيبلوس
والـ ـج ــامـ ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ـل ـتــوق ـعــات
املـسـتـقـبـلـيــة  37,9ن ـق ـطــة وان ـخ ـفــض
بنسبة  %3,9عــن الـفـصــل الــرابــع من
العام .2015
كما ظهر التدهور في نتائج املؤشر
فــي الفصل األول مــن  2016مــن خالل

إج ـ ــاب ـ ــات امل ـس ـت ـه ـل ـك ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن
عــن أسـئـلــة امل ـســح ال ــذي يــرتـكــز عليه
املــؤشــر ،إذ رأى  %77,3من املواطنني
الذين شملهم املسح أن وضعهم املالي
ال ـحــالــي "أسـ ـ ــوأ" م ـمــا ك ــان عـلـيــه قبل
ستة أشـهــر ،فــي حــن ذكــر  %19,2من
ُاملستطلعني أن وضعهم املــالــي بقي
عـلــى حــالــه .فــي املـقــابــل ،اعـتـبــر %3,5
ف ـقــط م ــن الـلـبـنــانـيــن ال ــذي ــن شملهم
املسح في الفصل األول من العام 2016
أن وضـعـهــم املــالــي "أف ـضــل" مـمــا كــان
عليه في األشهر الستة السابقة ،وهي

مؤشر ثقة المستهلك على أساس شهري
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قطاع

ّ
أسعار العقارات :انخفاض «مقنع»
ّ
حل لبنان في المرتبة
 48عالميًا متقدمًا
ثالث مراتب عن
تصنيف عام 2014

ّ
مؤشر رامكو
في عام  ،2015لم يسجل ّ
ان ـخ ـف ــاض ــا ك ـب ـي ـرًا ف ــي أسـ ـع ــار الـشـقــق
ال ـس ـك ـن ـي ــة قـ ـي ــد اإلن ـ ـش ـ ــاء ف ـ ــي م ــدي ـن ــة
بـ ـي ــروت .إال أنـ ــه ي ـش ـيــر ب ــوض ــوح إلــى
أن ال ـعــروض الـجـ ّ
ـديــة لـلـشــراء تقابلها
مـ ــرونـ ــة ورغ ـ ـبـ ــة مـ ــن تـ ـج ــار الـ ـعـ ـق ــارات
لخفض الثمن املطلوب .هــذا يعني أن
األسعار املعروضة ال تزال تكابر علنًا،
لـكـنـهــا قــاب ـلــة لــان ـخ ـفــاض ف ــي ال ـغــرف
املغلقة بني الزبون وتاجر العقارات.
ـؤشــر رامـكــو الـعـقــاري» أن
ويــوضــح «مـ ّ
أسعار الشقق السكنية في بيروت قيد
اإلن ـش ــاء انـخـفـضــت ف ــي  2015بنسبة
 %1.2مقارنة مع .2014
وي ـعــزى ه ــذا االنـخـفــاض الـبـسـيــط إلــى
ـؤشــر ال ــذي يقيس األثـمــان
مـكــونــات املـ ّ
ـؤش ــر
امل ـط ـل ــوب ــة ل ـل ـط ـب ـقــات األولـ ـ ـ ــى .امل ـ ّ
ش ـمــل دراس ـ ــة األثـ ـم ــان ف ــي  248مبنى

س ـك ـن ـيــا ق ـي ــد اإلنـ ـش ــاء ف ــي  61مـنـطـقــة
مـخـتـلـفــة ضـمــن ب ـي ــروت ،وه ــو يعتمد
ع ـلــى األسـ ـع ــار املـعـلـنــة م ــن ق ـبــل تـجــار
الـ ـعـ ـق ــارات وي ـس ـت ـب ـعــد أي ح ـســومــات
يمكن أن تكون قــد نجمت الحقًا جــراء
املفاوضات بني الزبون والتاجر.
وي ـ ـظ ـ ـهـ ــر م ـ ــؤش ـ ــر رامـ ـ ـ ـك ـ ـ ــو ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري
ت ـب ــاط ـؤًا ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـع ـق ــاري يـنـجــم
ع ـن ــه انـ ـخـ ـف ــاض فـ ــي األس ـ ـعـ ــار بـسـبــب
األوضـ ـ ـ ــاع االق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة
واألمـنـيــة فــي لبنان .وهــذا االنخفاض
ُيـسـجــل للسنة الـثــانـيــة عـلــى الـتــوالــي،
إذ تــراجـعــت األس ـعــار ع ــام ّ 2014نحو
 %0.7مقارنة مع  .2013وتبي أن هناك
 74مشروعًا سكنيًا خفضت أسعارها،
أي ب ـ ــزي ـ ــادة  %9عـ ــن عـ ـ ــدد املـ ـش ــاري ــع
الـ ـت ــي خ ـف ـض ــت أسـ ـع ــاره ــا فـ ــي .2014
وف ــي  %44م ــن الـ ـح ــاالت ،ل ــم ي ـت ـجــاوز

خ ـف ــض األس ـ ـعـ ــار  ،%5ف ـي ـمــا خـفـضــت
 16مشروعًا أسعارها بنسبة تتراوح
بني  %10و .%20وبحسب املدير العام
لشركة رامكو ،رجا مكارم ،فإن مطوري
ال ـع ـق ــارات «ي ـح ــاول ــون ج ــذب الــزبــائــن
امل ـح ـت ـم ـل ــن مـ ــن خـ ـ ــال الـ ـخـ ـف ــوض ــات،
وت ـفــاديــا لـلـتــأثـيــرات الـسـلـبـيــة للسوق
العقارية املتباطئة ،حيث يتزايد أعداد
الشقق الجديدة غير املبيعة».
وي ـع ـت ـقــد مـ ـك ــارم ،أنـ ــه «مـ ــا زال صـعـبــا
عـلــى املـطــوريــن الـعـقــاريــن الـكـشــف عن
يفضلون
االنخفاض في األسعار ،فهم ّ
اإلب ـقــاء عـلــى أسـعــار  2014فــي انتظار
امل ـش ـتــريــن ال ـج ــدي ــن ،وح ـي ـن ـمــا ي ـبــدي
امل ـش ـتــري جــديــة واض ـح ــة ،ف ــإن امل ـطـ ّـور
ال يـتــأخــر عــن إب ــداء مــرونــة ورغـبــة في
التفاوض الجدي على خفض الثمن".
(األخبار)

التطور في طرح أسعار البيع *
السنة
الوصف

2015
عدد املشاريع

2014
النسبة املؤية ()%

النسبة املؤية ()%

عدد املشاريع

زيادة

33

13.3

60

24.1

مستقر

141

56.9

121

48.6

تخفيض

74

29.8

68

27.3

إجمالي
ّ
التغير السنوي

248

100

249

200
-0.7

1.2-
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أخبار وشركات

استمراريتهم ونجاحهم بدل الوقوع
في فخ اإلغــراء املالي .وفي هذا الشأن
يـ ـش ــرح أب ـ ــو زي ـ ــد أن ـ ــه ي ـت ــم اس ـت ـث ـمــار
األربـ ـ ــاح لـتـطــويــر وتـفـعـيــل ال ـنــواحــي
التكنولوجية إضــافــة الــى االستثمار
في الكادر الوظيفي مع التركيز على
لعب دور اجتماعي ومـحــاولــة خدمة
املجتمع من خالل بعض املشاريع ما
يجعل من املسؤولية االجتماعية في
صلب التفكير االستثماري للموقع.
ويلفت أبو زيد في هذا السياق الى أن
املــوقــع جــذب الكثير مــن املستثمرين
الــذيــن أب ــدوا رغبتهم بــالـشــراكــة ،وإذ
أب ـ ــدى ت ـق ـب ـ ًـا ل ـل ـف ـك ــرة ومل ـن ــاق ـش ــة أي
عــرض ،إال انــه شــدد على أنــه يفترض
أن ي ـكــون ال ـع ــرض امل ـق ــدم مــائ ـمــا من

الناحية املادية وضمن شروط معينة.
للتجارة اإللكترونية فوائد وحسنات
عديدة لكل من التجار والزبائن ،أكان
من حيث توفير الوقت والجهد على
ال ــزب ــائ ــن وتـجـنـيـبـهــم مـشـقــة الـتـنـقــل،
أو األسـ ـ ـع ـ ــار امل ـخ ـف ـض ــة لـلـمـنـتـجــات
والخدمات مقارنة باملتاجر التقليدية،
وم ـنــح ال ـشــركــات قـ ــدرة أك ـبــر وأس ـهــل
وأشـ ـم ــل ل ـت ـســويــق مـنـتـجــاتـهــا طيلة
أي ـ ــام االسـ ـب ــوع وع ـل ــى م ـ ــدار ال ـســاعــة
وغ ـيــرهــا ال ـك ـث ـيــر .بـطـبـيـعــة ال ـح ــال ال
تخلو اي تـجــربــة مــن ث ـغــرات معينة،
لكن نمو التجارة اإللكترونية وإقبال
الـلـبـنــانـيــن امل ـتــزايــد عـلـيـهــا يــؤشــران
ال ــى أن الـتـجــربــة مـمـتـعــة ...وتستحق
املحاولة.

النسبة الفصلية الرابعة األدنــى منذ
بدء احتساب املؤشر في تموز .2007
كما توقع  %6,7فقط مــن اللبنانيني
الـ ــذيـ ــن ش ـم ـل ـهــم املـ ـس ــح فـ ــي ال ـف ـصــل
تتحسن حالتهم
األول مــن  2016أن
ّ
املالية في األشهر الستة املقبلة ،فيما
اعتقد  %71منهم أن وضعهم املالي
سـ ـيـ ـت ــده ــور ،و %19,7أن وض ـع ـهــم
املالي سيبقى على حاله".
وت ــوق ــع  %3,4ف ـقــط م ــن الـلـبـنــانـيــن
ال ــذي ــن شـمـلـهــم امل ـســح خ ــال الـفـصــل
األول م ــن الـ ـع ــام  2016أن تـتـحـ ّـســن
بيئة األع ـم ــال فــي لـبـنــان فــي األشـهــر
الستة املقبلة ،وهي النسبة الفصلية
األدنـ ـ ــى م ـنــذ بـ ــدء اح ـت ـس ــاب امل ــؤش ــر،
فــي حــن تــوقــع  %79,3مــن املواطنني
املستطلعني أن تتدهور بيئة األعمال
ـوق ــع
ف ــي األشـ ـه ــر ال ـس ـتــة امل ـق ـب ـلــة .وت ـ ّ
 %14,1من ُاملستطلعني أن تبقى بيئة
األعمال في لبنان على حالها.

ف ــي تـحـلـيـلــه لـنـتــائــج امل ــؤش ــر ،أش ــار
ك ـب ـي ــر االقـ ـتـ ـص ــادي ــن ومـ ــديـ ــر قـســم
ال ـب ـح ــوث وال ـت ـحــال ـيــل االق ـت ـصــاديــة
فــي مـجـمــوعــة بـنــك بـيـبـلــوس نسيب
غ ـب ــري ــل إلـ ـ ــى أن ح ــدث ــن رئ ـي ـس ـيــن
أث ــرا عـلــى ثـقــة املستهلك فــي الفصل
األول مــن عــام  2016هما املصالحة
ال ـتــاري ـخ ـيــة وال ـت ـف ــاه ــم ب ــن ال ـق ــوات
اللبنانية والتيار الوطني الحر ،ما
س ــاه ــم ف ــي ت ـحـ ّـســن امل ــؤش ــر الـفــرعــي
للوضع الحالي بنسبة  %9وارتفاع
املؤشر الفرعي للتوقعات املستقبلية
بـنـسـبــة  %4ف ــي ك ــان ــون ال ـثــانــي .أمــا
ال ـح ــدث ال ـثــانــي ف ـهــو ان ـ ــدالع األزم ــة
السياسية بني دول مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي ولـ ـبـ ـن ــان ،م ــا س ــاه ــم فــي
ان ـخ ـف ــاض م ــؤش ــر ال ــوض ــع ال ـحــالــي
بنسبة تراكمية بلغت  %15وتراجع
مؤشر التوقعات املستقبلية بنسبة
 %9,3في شباط وآذار".

«االعتماد المصرفي» يستمر
التوس ّ
ّ
ّ
عية
باستراتيجيته

ّ
الجغرافي لالعتماد املـصــرفــيCreditbank-
ألن االنتشار
مرتبط ّ
بنمو املـصــرف ،يسعى املصرف الــى افتتاح فروع
ً
جديدة (الى جانب الفروع الـ .)23تشكل هذه الخطوة دليال
على هــدف توطيد عالقة املصرف بعمالئه أينما ُوجــدوا.
ويحرص االعتماد املصرفي على توظيف مساحة واسعة
قيامهم بمعامالتهم املصرفية
لضمان راحة عمالئه اثناء
ّ
اضافة الى رفع درجة املعرفة املتعلقة باملصرف وباملنتجات
ّ
املصرفية بغية تطوير نسبة استفادة العمالء.

منتدى «بيفكس»

ّ
بعد ان بات قطاع الفرانشايز في لبنان يمثل نحو  %5من
الناتج املحلي ،وتزامنًا مع مرور عشر سنوات على تأسيس
جـمـعـيــة ال ـفــران ـشــايــز ف ــي لـبـنــان ال ـتــي ت ـط ـ ّـورت وتـ ّ
ـوسـعــت
ّ
وان ـت ـش ــرت عــرب ـيــا وأوروبـ ـ ـي ـ ــا ،ت ـنــظــم الـجـمـعـيــة الـلـبـنــانـيــة
لـتــراخـيــص االم ـت ـيــاز ( )LFAمـنـتــدى بـيـفـكــس ال ـســادس
ب ـع ـنــوان «ن ـحــو اق ـت ـصــاد ديـنــامـ ّيـكــي» يــومــي األربـ ـع ــاء 18
 2016الضوء
والخميس  19أيــار املقبلني .يسلط بيفكس
ّ
على قطاع االمتياز اللبناني وصناعة التجزئة ككل ،كونها
الوسيلة التي ّ
تجسد الحداثة االقتصادية وتقود بفخر نحو
تصدير «العيش على الطريقة اللبنانية» أو «طريقة العيش
اللبنانية» التي حازت على إقبال عاملي.

نظرة خلف كواليس فورد GT
الجديدة

 %52من اللبنانيين يتوقعون
زيادة رواتبهم

كشف استبيان الرواتب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
لعام  ،2016الــذي أجــراه بيت.كوم ،بالتعاون مع YouGov
(املؤسسة املتخصصة بأبحاث السوق) أن أكثر من نصف
املشاركني في استطالع الرأي في لبنان ( )%52يتوقعون
زيادة على رواتبهم مع نهاية عام  2016الجاري.
كـمــا يـعـتـقــد واحـ ــد م ــن أص ــل خـمـســة مـجـيـبــن ف ــي لبنان
( )%21أن رواتبهم تنافسية مقارنة بالشركات األخــرى
في القطاع عينه ،في حني يعتقد األغلبية أن رواتبهم أقل
من متوسط الــرواتــب في قطاعهم ( .)%56وعند سؤالهم
عن القطاعات التي ّ
تقدم أعلى الرواتب أشار املجيبون إلى
أن هــذه القطاعات تشمل العقارات /اإلنـشــاءات /والتطوير
العقاري ( ،)%37والبنوك والتمويل ( ،)%27والهندسة/
التصميم (.)%21

كشفت فورد موتور كومباني عن سيارة فورد  GTالجديدة
كليًا .وقــد رفــع الستار عــن هــذه السيارة مــن خــال سلسلة
فيديو خماسية األجزاء باسم «العودة»  .The Returnوكانت
ال ـعــودة إل ــى الـسـبــاق الـتــاريـخــي لــومــانــز كــاسـيــك  24ســاعــة،
ً
احتفاال بمرور  50عامًا على الفوز األول لسيارة فورد GT
خطوة جريئة لشركة مستعدة كي تعرض أحدث تحسيناتها
على فورد  ،EcoBoostوالديناميكيات الهوائية ،وخفة الوزن
ضمن سيارة واحدة.
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محمد سيد رصاص *
ارتبط نشوء الحركة الشيوعية العربية بثورة
تشرين األول /أكتوبر البلشفية الروسية عام
ّ
 .1917وك ــاد تـفــكــك االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي عــام
 1991أن يجعل الشيوعيني الـعــرب فــي حالة
ً
مــوت ســريــري .يعطي هــذا ص ــورة عــن تبعية
الحركة للمركز السوفياتي ،وهــو ما لم يكن
مقتصرًا على السياسة والتنظيم بــل شمل
الفكر والثقافة .ومع ذلك ،لم تكن هذه الحركة
خارجي فقط ،بل بلغت
تعتمد على أوكسجني
ً
ّ ً
ّ
قوة سياسية كبرى ،في العراق
حدًا بأن تكون
وسوريا والسودان ،فيما كان لها دور ثقافي
ُّ
ويدل على انغراز في
كبير في مصر ولبنان،
التربة املحلية العربية.
فـفــي م ــراح ــل عـ ـ ّـدة ،ك ــان ال ـعــامــل الـســوفـيــاتــي
مساعدًا لنمو األحزاب الشيوعية ،وتقويتها.
ف ـح ـي ـن ـمــا انـ ـتـ ـص ــرت الـ ـح ــرك ــة ال ـســوف ـيــات ـيــة
الــرئـيـسـيــة عـلــى ال ـنــازيــة ،ســاعــدت فــي نشوء
وإحداث ٍّ
مد شيوعي عربي في العراق -1945
 ،1948وف ــي س ــوري ــا  .1947-1945ك ــان دور
موسكو في مساعدة الرئيس املصري جمال
ً
عبد الـنــاصــر فــي حــرب  1956عــامــا رئيسيًا
في نشوء مـ ٍّـد شيوعي جديد في سوريا ،في
 ،1958-1957وف ــي ال ـعــراق  ،1963-1957وفــي
مصر .1958-1957
وفــي مــراحــل أخ ــرى ،كــان املــوقــف السوفياتي
داف ـ ـعـ ــا إلح ـ ـ ـ ــداث ك ـ ـ ـ ــوارث عـ ـن ــد ال ـش ـيــوع ـيــن
العرب .موقف موسكو في تأييد قرار تقسيم
فـلـسـطــن ،وف ــي تــأيـيــد ق ـيــام دول ــة إســرائ ـيــل،
دف ـ ــع ال ـش ـي ــوع ـي ــون الـ ـع ــرب ث ـم ـنــه غ ــال ـي ــا فــي
دم ـش ــق وبـ ـغ ــداد ،ع ــام ــي  .1948-1947ودف ــع
مــوس ـكــو بــال ـش ـيــوع ـيــن ال ـع ــراق ـي ــن ل ـل ـصــدام
م ــع ال ـع ــروب ـي ــن ،إثـ ــر ث ـ ــورة  14ت ـم ــوز .1958
وكـ ــان سـبـبــا ف ــي اع ـت ـقــاالت رأس سـنــة 1959
للشيوعيني ال ـســوريــن وامل ـصــريــن مــن قبل
عبد الناصر.
فاملجازر املتبادلة بني الشيوعيني والعروبيني
فــي الـعــراق ،بــدأت فــي املــوصــل ،فــي آذار،1959
وبلغت ذروتها ّ
ردًا على ما فعله الشيوعيون،
ه ـنــاك ،ب ـم ـجــزرة ارتـكـبـهــا الـبـعـثـيــون ضــدهــم
إثــر انـقــاب  8شـبــاط  .1963حينها ،ضغطت
مــوس ـكــو ع ـلــى ال ـش ـيــوع ـيــن امل ـص ــري ــن لـحــل
حــزبـهــم ع ــام  ،1964بـعــد زيـ ــارة خــروتـشــوف
للقاهرة ،وعلى الشيوعيني العراقيني للتقارب

م ــع حـكــم عـبــد ال ـس ــام عـ ــارف ،عـبــر «خ ــط آب
 .»1964ثم ضغط الكرملني على الشيوعيني
ال ـســوريــن وال ـعــراق ـيــن ل ـلــركــوب ف ــي مركبي
النظامني البعثيني في دمشق  ،1972وبغداد
 .1973فـيـمــا ق ــاد ه ــذا ال ـض ـغــط الـســوفـيــاتــي
عـلــى الـشـيــوعـيــن الـســودانـيــن إل ــى الـتـعــاون
مع النميري ،وإلى انشقاق الحزب الشيوعي
الـ ـس ــودان ــي ع ـ ــام  ،1970وإلـ ـ ــى ال ــدف ــع بـعـبــد
الـخــالــق مـحـجــوب ،الــرافــض لضغط موسكو
إلى انقالب  22-19تموز  1971الفاشل.
في مراحل ثانية ،كان العامل الذاتي سببًا في
النمو واالن ـغــراز فــي الـتــربــة املحليةُ .يالحظ
ذل ــك ف ــي ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي ال ـس ــودان ــي ،بني
الـنـشــوء فــي  16آب  ،1946وضــربــة النميري
في  22تموز  .1971وحتى في مرحلة ما بعد
إع ــدام مـحـجــوب ،والـشـفـيــع الـشـيــخ ،استطاع
الـشـيــوعـيــون ال ـســودان ـيــون اث ـب ــات أن ـهــم رقــم
صـعــب ف ــي امل ـعــادلــة الـسـيــاسـيــة ال ـســودان ـيــة،
طــوال أربعة عقود الحقة .وهــذا لم ّ ينتج عن
مـ ـه ــارات ذات ـي ــة ف ـق ــط ،ب ــل ع ــن ت ـج ــذر ال ـحــزب
عميقًا في التربة املحلية.
في العراق ُيالحظ هذا في فترة قيادة يوسف
سـلـمــان ي ــوس ــف« ،ف ـه ــد» ،لـلـحــزب ب ــن عــامــي
 1941و ،1947وفي فترة قيادة حسني الرضي،
«س ــام ع ــادل» .1963- 1955 ،وعـنــدمــا ّ
تحول
الشيوعيون العراقيون ،في الفترة األولى ،إلى
قوة كبرى في األوســاط العمالية والطالبية،
س ـي ـطــروا عـلــى فـئــة املـثـقـفــن .وف ــي ّ
األول من
ّأيار  ،1959أنزلوا مليون شخص إلى شوارع
ب ـغــداد ،فــي بلد لــم يـتـجــاوز مجموع سكانه،
يومها ،عشرة ماليني نسمة.
ك ــان ه ـنــاك نـمــو ذات ــي فــي ال ـحــزب الشيوعي
الـســوري فــي فترة النضال ضــد ديكتاتورية
الـشـيـشـكـلــي ( .)1954-1951وب ـعــد سـقــوطــه،
وبـ ــدايـ ــة الـ ـفـ ـت ــرة ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ،ح ـي ــث عـكـســت
األصــوات الكبيرة التي أخذها خالد بكداش
ف ــي دم ـشــق ف ــي ان ـت ـخــابــات  1954ذل ــك .كــذلــك
األص ــوات التي نالها أحمد محفل فــي حلب،
ع ـن ــدم ــا ك ـ ــاد أن ي ـن ـج ــح أم ـ ـ ــام م ــرش ــح ح ــزب
ال ـش ـع ــب .وك ـ ــان ال ـن ـم ــو ال ـك ـب ـيــر ل ـل ـح ــزب ع ــام
 1957م ــؤدي ــا إل ــى ت ـح ـ ّـول ال ـح ــزب إل ــى الـقــوة
السياسية الـكـبــرى فــي دمـشــق .وهــو مــا دفع
عروبيني كثيرين لالرتماء فــي أحـضــان عبد
الناصر ،خوفًا من ترجمة املـ ّـد الشيوعي في
االنتخابات البرملانية ،املرتقبة ،عام .1958

وفي فترة  ،1970-1967شهد الحزب الشيوعي
الـســوري مـ ّـدًا في العضوية واالمـتــداد ،بحكم
صــدمــة هــزيـمــة  5حــزيــران  .1967كــانــت أزمــة
ال ـحــزب فــي عــامــي  ،1972-1971ثــم انشقاقه
ً
ع ــام ــا أس ــاس ـي ــا ف ــي ت ــوق ــف ذلـ ــك املـ ـ ـ ّـد ،ال ــذي
ّ
فعل على فشل عبد الناصر والبعث
كــان رد ٍ
أم ـ ــام اسـ ــرائ ـ ـيـ ــل .وه ـ ــو مـ ــا ش ـه ــدن ــا آثـ ـ ـ ــارًا لــه
إث ــر هــزي ـمــة ح ــزي ــران ف ــي س ــوري ــا .إذ ت ـحـ ّـول
عــروبـيــون كثر فــي «حــركــة القوميني الـعــرب»
و»ح ــرك ــة االش ـت ــراك ـي ــن الـ ـع ــرب» و»ال ـب ـع ــث»
ّ
نحو املاركسية .وهــو ما تــولــدت عنه ظاهرة
«الحلقات املاركسية» ،بني عامي .1973-1971
كان هذا التحول قد شمل الكثير من قيادات
«حركة القوميني العرب» في الوطن العربي،
من جورج حبش ،إلى نايف حواتمة ،ومحسن

في مراحل ،كان
الموقف السوفياتي
دافعًا إلحداث كوارث
عندالشيوعيين العرب

ابراهيم ،وعبد الفتاح اسماعيل .لم يستطع
الشيوعيون العرب تحويل هذه الهجرة إلى
املاركسية عند العروبيني إلى نمو ذاتــي ،في
التنظيمات الشيوعية .وهو ماقاد إلى نشوء
تـنـظـيـمــات مــارك ـس ـيــة م ــوازي ــة لـلـشـيــوعـيــن،
ك ــ»م ـن ـظ ـم ــة ال ـع ـم ــل ال ـش ـي ــوع ــي» ف ــي ل ـب ـنــان،
و»رابطة العمل الشيوعي» في سوريا.
لــم يكن هنا العامل الــذاتــي عند الشيوعيني
قــادرًا على استيعاب هذه الهجرة ،لذلك ّأدى
هذا إلى بناء بيوت موازية ولكن في االتجاه
ُّ
املــاركـســي نـفـســه .وهــو مــا ي ــدل عـلــى تخلخل
البناء الشيوعي الذاتي .فيما رأينا «اإلخوان
امل ـس ـل ـمــن» ب ـعــد خــروج ـهــم م ــن ال ـس ـجــن عــام
 1971ي ـس ـتــوع ـبــون ف ــي م ـصــر 1975 -1973
ش ـب ــاب «االت ـ ـجـ ــاه اإلسـ ــامـ ــي الـ ـج ــدي ــد» ،فــي

الجامعات ويستوعبون «اتجاه سيد قطب»،
الــذي تنافر معهم في السجن ،ما دفــع حسن
الـهـضـيـبــي ل ـل ـ ّ
ـرد ع ـلــى س ـيــد ق ـطــب ف ــي كـتــاب
«دعاة ال قضاة» ،عام .1969
ك ــان ه ــذا الـتـخـلـخــل ب ــادي ــا ف ــي السبعينيات
عند الشيوعيني العرب بشكل عام ،مع بداية
موجة ّ
املد اإلسالمي ،لو لم يكن هناك أحزاب
نمت بالسبعينيات ،مثل «الحزب الشيوعي
اللبناني» ،في ظرف تنامي اليسار اللبناني
أمام اليمني الكتائبي _ الشمعوني ،وفي ظل
الــوجــود الفلسطيني املسلح في لبنان .وفي
ـزر عند
الـثـمــانـيـنـيــات ،كــانــت ه ـنــاك حــالــة ج ـ ٍ
جميع الـشـيــوعـيــن ال ـعــرب .وق ــد ك ــاد التفكك
الـســوفـيــاتــي أن ي ـقــود إل ــى امل ــوت التنظيمي
_ ال ـس ـي ــاس ــي ،وهـ ــو م ــا ت ـف ــادت ــه ال ـع ــدي ــد من
األحـ ـ ــزاب ال ـش ـيــوع ـيــة ال ـع ــرب ـي ــة .ف ـي ـمــا هـنــاك
أحـ ــزاب شـيــوعـيــة فــي تــونــس ،وفـلـسـطــن ،قد
ّ
تخلت عن املاركسية وعن اسمها الشيوعي،
ول ـب ـســت ل ـبــوســا أيــديــولــوج ـيــا _ سـيــاسـيــا _
تنظيميًا آخر .وهو ما كان ،أيضًا ،حال الكثير
من الشيوعيني العرب األفــراد الذين تحولوا
إلى «الليبرالية الجديدة».
خالل ربع قرن من بدء التفكك السوفياتي ،لم
تجر حتى اآلن مراجعة ّ
جدية عند الشيوعيني
ِ
ال ـ ـع ـ ــرب لـ ـلـ ـتـ ـج ــرب ــة ،م ـ ــن أج ـ ـ ــل اسـ ـتـ ـخ ــاص
خ ــاص ــات ف ـك ــري ــة _ س ـيــاس ـيــة _ تـنـظـيـمـيــة
جــديــدة .هناك مالمح منذ  3تموز  ،2013مع
سقوط حكم «جماعة اإلخــوان املسلمني» ،في
القاهرة .وهي التي تبدأ بها املوجات الفكرية
_ السياسية _ العربية« ،الليبرالية» عام 1919
مــع سعد زغـلــول ،و»الـعــروبـيــة» فــي  23تموز
 ،1952وامل ــد اإلســامــي امل ـصــري فــي النصف
األول من السبعينيات ،على انتهاء موجة ّ
املد
اإلسالمي ،وبداية الجزر في حركة هذا التيار
الفكري _ السياسي _ التنظيمي.
ه ــذا يمكن تلمسه مــن الـبـصــرة إل ــى الــربــاط،
وم ــن حـلــب إل ــى ع ــدن .هـنــاك مــامــح عـلــى بــدء
مــوجــة يـســاريــة عـنــد ال ـعــرب ،يمكن أن تكون
الـ ـع ـ ّـدة ال ـف ـكــريــة _ الـسـيــاسـيــة _ التنظيمية
الحالية لــأحــزاب ،والـحــركــات ،والتنظيمات
الشيوعية ،واملاركسية العربية غير مناسبة
أو قـ ــادرة عـلــى اسـتـيـعــاب ه ــذا امل ــد الـيـســاري
الـجــديــد ،إذا لــم تقم بنفضة ذاتـيــة كـبــرى في
بيوتها الداخلية.
* كاتب سوري

ّ
ومن الفكاهة ما ينقي اإليمان
خريستو ّ
المر *
ّ
قدمت إحــدى املحاميات شكوى في لبنان
مطالبة بوقف دعاية «طرقات الزفت» التي
بحجة أنها
تعرض على شاشة «إم تي في»
ّ
«تنتهك املقدسات الدينية» ومن املتوقع أن
تتوقف املحطة عن عرض اإلعالن بناء على
ّ
قضائي.
حكم
اإلعالن املقصود ينتقد في الحقيقة وضع
الطرقات التي استهترت سلطات البالد في
ّ
فيتعرض ملوضوع غياب اإلنارة
صيانتها،
عــن الـطــرقــات ،والـحـفــر على األوتــوسـتــراد،
والـ ـضـ ـي ــاع أح ـي ــان ــا ف ــي الـ ـط ــرق ــات ل ـغ ـيــاب
الـعـنــاويــن الــواض ـحــة والـتــرقـيــم لـلـبـنــايــات
وامل ـن ــازل ،إذ يـعــرض بــائــع لـلـسـيــارات على
الشاري عـ ّـدة أيقونات وتماثيل موضوعة
ف ــي الـ ـس ـ ّـي ــارة وي ـن ـص ـحــه االس ـت ـع ــان ــة بـهــا
ّ
ع ـنــد كـ ــل مـشـكـلــة ت ـص ــادف ــه ف ــي ال ـط ــرق ــات.
ّ
وق ــد أوضـ ــح امل ـع ـل ـنــون أن «هـ ــدف الـحـمـلــة
هو دفع الناس للمشاركة في الحملة عبر
املـشــاركــة فــي صــور تظهر وضــع الـطــرقــات
فــي أح ـيــائ ـهــم ...وال ــدف ــع إل ــى الـتـغـيـيــر عبر
الرأي العام».
ّ
ّ
ّ
بحجة
التهجم على هذا اإلعالن بالذات
إن
ّأنــه يسيء للمشاعر الدينية أو ينتهك أيّ
مـقـ ّـدس ديـنــي ،هــو مــن غــرائــب األم ــور ،فمن
ّ
ّ
يتعرض لغياب الدولة
الواضح أن اإلعالن
ع ــن ال ـق ـي ــام ب ـم ـســؤولـ ّـيــات ـهــا ،أي ي ـت ـعـ ّـرض
لتقاعس الحكومات املتعاقبة وليس إلى
حـكــومــة م ـح ـ ّـددة ،وال يـتـعـ ّـرض مطلقًا ّ
ألي
إيمان أو دين.
ّ
بـ ــل إن ـ ـ ــه مـ ــن امل ـم ـك ــن قـ ـ ـ ــراء ة اإلعـ ـ ـ ــان عـلــى
مـسـتــوى آخ ــر ،أع ـمــق ّ
رب ـم ــا ،بــوصـفــه نـقـدًا
ل ـغ ـيــاب ال ـعــديــد م ــن امل ــواط ـن ــن ع ــن الـقـيــام

بـمـســؤولـ ّـيــاتـهــم فــي مـحــاسـبــة امل ـســؤولــن،
والستمرارهم بإعادة انتخاب السياسيني
ال ــذي ــن ت ـقــاع ـســوا ع ــن ال ـق ـيــام بــواجـبــاتـهــم.
فـبـيـنـمــا م ــن ع ـ ــادة امل ــواط ـن ــن أن يـضـعــوا
ّ
ّ
دينية فــي سـ ّـيــاراتـهــم ،وقــد يصلي
ش ــارات
ّ
بعضهم داع ـيــا لـلــه أو قــديـسـيــه وأول ـي ــاء ه
لحمايته على الطرقات ،يتقاعس معظمهم
ع ـ ــن ال ـ ـق ـ ـيـ ــام ب ــواجـ ـبـ ـه ــم ت ـ ـجـ ــاه أن ـف ـس ـه ــم
وعائالتهم ومواطنيهم وبــادهــم ،بإعادة
ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم ع ـ ــن ه ــذا
الــوضــع االق ـت ـصــادي وع ــن املــديــونـ ّـيــة وعــن
وض ــع ال ـط ــرق ــات ،وع ــن ال ـع ــدد الـضـخــم من
ال ـح ــوادث الـقــاتـلــة عـلــى ال ـطــرقــات .مــن هــذا
املنظور ،يمكن قراء ة اإلعالن على مستوى
ّ
ّ
ونقدية.
جذرية
آخر ،أكثر
ّ
ّ
ّ
ديني
إذ عندها نــراه نقدًا لتصرف تـقــوي
بعيد عن اإليمان وترجمة هذا اإليمان في
ال ـح ـيــاة ال ـيــومـ ّـيــة ،فــي ت ـحـ ّـمـ ٍـل لـلـمـســؤولـ ّـيــة
ّ
الـشـخـصـ ّـيــة (وكـ ــل إي ـمــان يـقـتـضــي ترجمة
ّ
له على صعيد الــواقــع وإل كــان هروبًا من
ال ــواق ــع) .وعـنــدهــا يـبــدو لـنــا اإلع ــان كشفًا
ع ــن ال ـف ـص ــام ال ـق ــائ ــم ف ــي ت ـص ـ ّـرف ــات ه ــؤالء
املــواط ـنــن :تـعـ ّـبــد لـلــه مــن جـهــة ،واسـتـقــالــة
ع ـم ـل ـ ّـي ــة م ــن ت ـح ـ ّـم ــل املـ ـس ــؤول ـ ّـي ــة م ــن جـهــة
ٌ
جدير بالنقد من وجهة
أخــرى ،وموضوع
ّ
إيمانية صرف.
نظر
مــن وجـهــة النظر ه ــذه ،يمكننا ّ أن نــرى أن
ّ
يتعرض لإليمان ألنــه ال ينتقد
اإلع ــان ال
ّ
السحري لله،
اإليمان بل ينتقد االستعمال
ّ
ّ
التهور،
ذلك أنه ليس فقط من الغباء ،ومن
ّ
ّ
ّأن ال يــتـبــع اإلن ـســان قــوانــن الـسـيــر ملـجــرد
ّ
ـأن الله أو ّ
القديسني واألولـيــاء
أنــه يؤمن بـ
يحمونه ،ومــن الغباء واالستهتار بالذات
وبـ ــاآلخـ ــريـ ــن أن ي ـن ـت ـخــب اإلنـ ـ ـس ـ ــان نـفــس

ال ـط ـب ـق ــة الـ ـت ــي ت ـس ـت ـه ـتــر ب ـح ـي ــات ــه وح ـي ــاة
صــدقــائــه واملــواط ـنــات
عــائـلـتــه وأح ـبــابـّـه وا ّ
ّ
وامل ــواطـ ـن ــن ك ــاف ــة؛ وإنـ ـم ــا أي ـض ــا كـ ّــل ذلــك
ي ـك ـشــف ع ــن ت ـعــامــل م ــع ال ـل ــه ول ـك ــأن ــه أداة
يستخدمها اإلنسان للوصول إلى تحقيق
أه ــداف ــه ،ولـلـتـغـطـيــة عـلــى تـقـصـيــره وعـلــى
ّ
ّ
العامة
وملهماته في الحياة
خيانته لذاته
بانتخاب الفاسدين.
الـ ــدعـ ــاء لـ ـل ــه ،ل ـي ــس الـ ـب ــدي ــل عـ ــن امل ـطــال ـبــة
ب ـ ــإص ـ ــاح الـ ـ ـط ـ ــرق ـ ــات ،وال ه ـ ــو بـ ــديـ ــل عــن
ت ـحـ ّـمــل امل ــواط ــن م ـســؤولـ ّـي ـتــه ف ــي املـطــالـبــة
ب ـح ـقــوقــه اإلنـ ـس ــان ـ ّـي ــة .م ــن ي ـت ـص ـ ّـرف عـلــى
ه ــذا الـشـكــل الـفـصــامـ ّـي يـكــون كـمــن يـحــاول
ّ
أن ي ـس ـت ـع ـمــل ال ـل ــه أداة ل ـي ـغــطــي ب ـه ــا ّإم ــا
تـهـ ّـوره واستهتاره بحياته وبحياة غيره
ع ـلــى ال ـط ــرق ــاتّ ،
وإمـ ــا ان ـك ـفــاء ه ع ــن تـحـ ّـمــل
ّ
ّ
مسؤولية انتخابه الناس الذين يستغلون
ّ
امل ــواطـ ـن ــن وي ـج ـع ـل ــون ح ـي ــات ـه ــم ال ـع ــام ــة
جحيميةّ ،
ّ
وإمــا األمــريــن معًاَ .مــن ّ
يتصرف
على هذا املنوال ينحدر بعالقته بالله إلى
عالقة استخدام ،إذ يغدو الله بالنسبة له
ّ
مجرد أداة لتحقيق أهداف ،أو تغطية عدم

اإلعالن ال ّ
يتعرض
لإليمان ،بل ينتقد
ّ
االستعمال السحري لله

ّ
ّ
ّ
العامة ،عوض أن يكون
مسؤولياته
تحمله
ّ
ّ
ّ
الله هدفًا بحد ذاته لعالقة حرة شخصية
ّ
التصرف
فــي قلب الجماعة املؤمنة .وهــذا
يشبه تـمــامــا الـطــائـفـ ّـيــة الـتــي هــي فــي ّلبها
ً
ّ
عملية اسـتـخــدام لله أداة لتحقيق أهــداف
ّ
ّ
ّ
ش ـخ ـصــيــة وج ـم ــاع ــي ــة ك ــامل ـك ــاس ــب امل ــال ــي ــة
ْ
ّ
ّ
التفوق على
والسلطوية ،أو لتحقيق َوهم
ّ
ّ
املـجـمــوعــات ّ الـطــائـفــيــة األخـ ــرى .وه ــذا كله
وثـنـ ّـيــة مـتــدثــرة بثياب اإليـمــان بــالـلــه ،وكم
ّ
نحول الله إلى طوطم للقبيلة في منطقتنا!
ّ
وم ـ ــن ه ـ ــذه ال ـ ــزاوي ـ ــة ي ـم ـك ـن ـنــا أن ن ـ ــرى فــي
ه ــذا اإلع ــان ،انـتـقــادًا لــاسـتـخــدام الــوثـنـ ّـي
ّ
ودفاعًا عن إيمان أصيل
السحري لإليمانً ،
ّ
شخصية بالله ،في
يحياه اإلنسان عالقة
جماعة ّ
معينة ،فال ينحدر به إلى استخدام
ّ
ّ
لـلــه لتنفيذ م ــآرب شـخـصــيــة أو جـمــاعــيــة،
أو ل ـس ـت ــر ت ـق ـص ـي ــر ش ـخ ـص ـ ّـي وجـ ـم ــاع ـ ّـي،
أو ل ـل ـت ـعــالــي ،أو ل ــاس ـت ـغ ــال ،ب ــل يـخـتـبــر
بواسطته الله كشخص يمكن الدخول معه
ّ
ّ
بحد
محبة ،أي يختبر الله كهدف
بعالقة
ذاتـ ــه ،ف ــي عــاقــة تـسـتــدعــي حـكـمــا االل ـت ــزام
بالحياة على هــذه األرض ،والـتــزام شؤون
اإلن ـســان بــالــدفــاع عــن قـضــايــاه فــي الحياة
ّ
العامة.
نـتـمـ ّـنــى أن يـسـتـمـ ّـر ه ــذا اإلعـ ــان الـفـكــاهــيّ
ّ
امل ـبــدع وأن ي ـصــار إل ــى اب ــداع غ ـيــره ،حــتــى
سـ ـتـ ـم ـ ّـر أس ــابـ ـي ــع فـ ـق ــط ،ول ـت ـن ـخــدش
ول ـ ــو ا
طــائـفـ ّـيـ ُـة الـسـحـ ّ
ـريــن الــوثـنـ ّـيــةُ ،
ور َّب فكاهةٍ
ُ ّ
ت ـنــقــي اإلي ـ ـمـ ــانّ ...أمـ ــا بــالـنـسـبــة لـلـطــرقــات
ّ
ّ
ف ـ ـ «ب ــربـ ـك ــم ص ـل ـح ــوا ال ـ ـطـ ــرقـ ــات» وب ــرب ـك ــم
أح ـج ـمــوا ع ــن ان ـت ـخــاب م ــن أودى ب ـنــا إلــى
هذه األوضــاع ،وانتخبوا من سيعمل على
إصالح الطرقات والبالد.
* أستاذ جامعي
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الحركة
الشيوعية
كان لها دور
ثقافي كبير
في مصر
ولبنان (مروان
طحطح)

الدول العربية :نظام إقليمي مشترك أو خليجي
علي ابراهيم مطر *
يـشـهــد ال ـعــالــم ال ـعــربــي أح ــداث ــا وأزمـ ــات
يمكن تقييمها ووصفها بأصعب املراحل
التي يمر بها ،والتي لم تؤثر على إقليمه
فقط إنما على النظام العاملي الذي يؤثر
ب ــه أي ـض ــا .م ــا ج ـعــل ه ــذه املـنـطـقــة تــدخــل
نــزاعــات وخــافــات وتـقــف أم ــام تحديات
تفقدها روابطها التي يمكن أن توصلها
الى إنشاء اقليم مشترك.
وقد أصبح الحديث عن االقليمية العربية
كــاجـتـمــاع واح ــد صعبًا جـ ـدًا ،لـيــس فقط
بـسـبــب اإلرهـ ــاب ال ــذي يــواجـهــه إن ـمــا من
خالل الترهيب الذي تمارسه بعض الدول
(أ ف ب)

العربية بمالها وعجرفتها ،حتى صارت
الـسـيــادة العربية شيئًا عــابـرًا لــم يعد له
ً
قيمة ،هــذا فضال عــن مـصــادرة قــرار هذه
الـ ــدول وتـبـعـيـتـهــا وتــأثــرهــا الــام ـحــدود
بالنظام العاملي القائم الــذي جعل منها
أداة لتحقيق مصالحه واستراتيجياته ال
سيما من قبل الواليات املتحدة األميركية
املسيطر األول على هذا النظامّ .
حتى اآلن ال ي ــزال البعض يمني النفس
بإنشاء اقليمية عربية أو إحـيــاء النظام
ً
االق ـل ـي ـمــي ال ـع ــرب ــي ال ـ ــذي ل ــم ي ـلــد أصـ ــا،
مسقطًا من حساباته ورؤيته صعوبة ـ ال
بل عدمية ـ قيام نظام اقليمي عربي من 5
دول فقط ،مــن دون األخــذ بعني االعتبار
ال ـ ــدول االخـ ـ ـ ــرى ،ع ـل ــى س ـب ـيــل أن ال ـق ــوي
يحكم الضعيف أو الغني من الدول يحكم
الفقير .لكن هــذا الخيار سيبقى ميتًا ال
يمكن احياؤه ال عبر املال وال عبر القوة،
ألن األس ــاس فــي قـيــام مـكــون كـهــذا يكون
بــاالج ـت ـمــاع وال ـت ــواف ــق والـ ــوفـ ــاق ،وخـيــر
دل ـيــل عـلــى ذل ــك الـجــامـعــة الـعــربـيــة الـتــي
تعتبر بحالة مــوت سريري ،وبالتالي ال
يمكن تركيب النموذج الغربي األوروبــي
عـلــى وج ــه الـخـصــوص عـلــى حــالــة ال ــدول
العربية.

هل يمكن تحقيق النظام اإلقليمي
العربي؟
ي ـم ـكــن ت ـع ــري ــف ال ـن ـظ ــام اإلق ـل ـي ـم ــي بــأنــه
تجمع مــن دولـتــن أو أكـثــر مــن املفترض
ً
أن يجمعها الرابط الجغرافي ،فضال عن
تـفــاعـلـهــا الـثـقــافــي ال ـل ـغــوي وال ـتــاري ـخــي،
ويــزداد فيها الترابط والشعور بالهوية
املوحدة.

وتعتبر املنطقة العربية نظريًا مــن أكثر
املناطق في العالم التي يمكنها االنخراط
ف ـ ــي ن ـ ـظـ ــام اقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ،ن ـ ـظ ـ ـرًا ل ـت ــراب ـط ـه ــا
الجغرافي وتشاركها في اللغة والثقافة
والـ ـت ــاري ــخ والـ ـت ــراب ــط االج ـت ـم ــاع ــي .لـكــن
م ــع ذل ــك فــال ـن ـظــام اإلق ـل ـي ـمــي ال يـمـكــن أن
ّ
جغرافيًا فحسب أو ترابطًا
يكون إقليمًا
ّ
ثقافيًا ،دون أن يكون هناك تفاعل وتقارب
وتجانس سياسي ألن النزاع ينفي سمة
ال ـن ـظــام االق ـل ـي ـمــي .وق ــد رف ــض الـكـثـيــرون
ف ـك ــرة وج ـ ــود ن ـظ ــام اق ـل ـي ـمــي ع ــرب ــي وفــق
الـتـعــريــف ال ـن ـظــري ل ــه ،ألن مـعـظــم ال ــدول
الـعــربـيــة ،ليست وح ــدات سياسية فعليًا
أكثر منها عبارة عن قبيلة أو اسرة حاكمة
ً
ال يقبل بها شعبها ،فـضــا عــن التشتت
الـحــاصــل بــن ه ــذه ال ــوح ــدات وال ـنــزاعــات
القائمة على الحدود والثروات وغيرها.
وك ــذل ــك فـهـنــاك م ــن يـحــاجــج ب ــأن الـنـظــام
االقـلـيـمــي الـعــربــي قــائــم مــع قـيــام جامعة
ال ــدول الـعــربـيــة ،وإن ــه يمكن جـمــع ال ــدول
الـعــربـيــة ،لـكــن ذل ــك غـيــر دق ـيــق فـقــد مــرت
الـ ـع ــاق ــات ال ـع ــرب ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة بـمـطـبــات
عديدة ،ولم يجمع الــدول العربية سابقًا
إال بعض التهديدات التي كان على رأسها
التهديد الصهيوني واحـتــال فلسطني.
لكن هذا أخذ ينتفي تدريجيًا ،مع جنوح
بعض الدول العربية لتقبل االنفتاح على
«إس ــرائ ـي ــل» ،وك ــذل ــك بـعــد ق ـيــام ال ـث ــورات
ال ـعــرب ـيــة ودخـ ـ ــول ت ـهــديــد اإلره ـ ـ ــاب إلــى
س ــوري ــا والـ ـع ــراق وال ـي ـمــن ،ودعـ ــم بعض
الــدول للجماعات االرهابية لضرب دول
أخرى وقتل شعبها وشن حروب عليها.
ً
ه ــذا ف ـضــا عــن تـشـتــت ال ـن ـظــام االقـلـيـمــي
ال ـع ــرب ــي وانـ ـصـ ـه ــاره ب ــال ـن ـظ ــام ال ـع ــامل ــي،

فاألصل في العالقة بني النظم اإلقليمية
والنظام العاملي أنها عالقة تبعية ،ونجد
أك ـث ــري ــة الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ال ـي ــوم خــاضـعــة
للواليات املتحدة األميركية التي تسيطر
على النظام العاملي حاليًا .وأكثر من ذلك
أن املـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة ه ــي مـخـتـبــر ال ـقــوى
العظمى في النظام العاملي ،ويشكل أكبر
املرايا العاكسة لعالقات القوى والتغيرات
البنيوية في هذا النظام.

أكثرية الدول العربية
اليوم خاضعة للواليات
المتحدة األميركية

ويبقى اكبر التحديات التي تنفي وجود
نظام اقليمي عربي أو امكانية لحصوله
حــالـيــا ـ حـتــى ل ــو ب ــن بـعــض الـ ــدول فقط
كـ ــدول خـلـيـجـيــة وأخ ـ ــرى عــربـيــة تـقــع في
ال ـ ـقـ ــارة االف ــري ـق ـي ــة ـ الـ ـن ــزاع ــات ال ـع ــدي ــدة
ال ـقــائ ـمــة ح ـتــى ب ــن ال ـج ـي ــران م ــن الـ ــدول
الـعــربـيــة ،كـمـصــر والـ ـس ــودان أو الـجــزائــر
واملغرب أو الدول الخليجية بني بعضها
الـبـعــض وخ ـيــر دل ـيــل عـلــى ذل ــك خــافــات
قطر والـسـعــوديــة ون ـمــاذج كثيرة أخــرى.
ً
هذا فضال عن خطر تنظيم «داعش» الذي
يمثل خـطـرًا قــويــا عـلــى مستقبل النظام

العربي ويهدد بشرذمة وتفتيت وحداته
السياسية ليس في سوريا والعراق فقط
بــل فــي مـصــر والـسـعــوديــة وغـيــرهـمــا من
ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة .أم ــا الـخـطــر األك ـب ــر فهو
ان ـ ـحـ ــراف األولـ ــويـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ع ــن قـضـيــة
فلسطني كقضية مركزية عربية وتراجع
حــدة الصراع ضد الكيان الصهيوني بل
وانـفـتــاح بعض ال ــدول (ولـيــس الشعوب)
على اسرائيل وقبول انشاء عالقات معها
ولو بالخفاء حاليًا.
لذلك نرى أن القول بإمكانية والدة نظام
ع ــرب ــي ل ـي ــس م ــوض ــوع ـ ّـي ــا ح ــال ـي ــا ،وه ــذا
النظام سيلد ميتًا ،ألن أكثر دولــة ولــدت
ً
م ـخ ـت ـل ــة اصـ ـ ـ ـ ــا ،ب ـ ــل وح ـ ـتـ ــى م ـص ـط ـن ـعــة
ومفتتة وال تتعدى أكثر من سلطة أسرة
تحكم .كما أن الـتــاريــخ العربي لــن يكتب
ل ـجــام ـعــة ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة أي ن ـجــاحــات
ك ـبــرى ،وه ــي الـتــي قـبـلــت بـتـفــريــق الـعــرب
عندما أخرجت سوريا منها وهي الدولة
ال ـعــرب ـيــة األول ـ ــى ال ــداع ـم ــة لـفـلـسـطــن لقد
أتى الحراك العربي والحرب على سوريا
ً
وانتشار «داعش» في العراق ليؤكد فعال
أزمــة الهوية العربية لــدى البعض وعلى
رأس ـه ــم ال ـس ـعــوديــة ال ـتــي تــدعــم الـتـبــاعــد
ً
ً
العربي بــدال مــن تقريبه ،كما أظهر فعال
صعوبة حصول أي تقارب ،ألن هناك من
يعمل عـلــى نـســف كــل ال ــرواب ــط ملصالحه
فقط ،وبالتالي يمكننا القول بعد ما تقدم
مــن عــرض أنــه مــن الصعوبة بمكان قيام
نظام اقليمي عربي ،وحتى ال يمكن القول
إن ــه يـمـكــن ان ي ـكــون ه ـنــاك ن ـظــام اقليمي
خليجي ألننا نــرى الكثير مــن الخالفات
بني هذه الدول.
* باحث لبناني
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سوريا

مشهد سياسي

اجتماع فيينا ال يحيي «جنيف»:
توسيع نطاق المساعدات ...وتبادل رؤى سياسية
يبقى موعد انعقاد الجولة
المقبلة من محادثات جنيف
معلقًا ،شأنه شأن ملفات
كثيرة ،في انتظار نجاح
تعاون موسكو ـ واشنطن
في خلق الظروف الالزمة
لوالدة «هدنة» جديدة ،ال
تبدو فرص نجاحها ّ
جلية
في ظل الخالفات التي ال تزال
ّ
عصية على الحل
ّ
ل ـ ــم يـ ـتـ ـم ــك ــن اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ف ـي ـي ـن ــا مــن
م ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاراة سـ ــاب ـ ـقـ ــه ف ـ ـ ــي م ـ ـيـ ــونـ ــخ.
االج ـت ـم ــاع ال ـ ــذي ك ــان يـنـتـظــر منه
خلق ظ ــروف الـجــولــة الـجــديــدة من
امل ـب ــاح ـث ــات ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،لـ ــم يـنـجــح
سـ ـ ــوى فـ ــي ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى ت ـعــزيــز
«الـهــدنــة» والـعـمــل على تعميمها،
وتـكـلـيــف األمـ ــم امل ـت ـحــدة بتوسيع
نطاق املساعدات اإلنسانية .ورغم
إيـ ـح ــاءات املـجـتـمـعــن بــأنــه سيتم
«ات ـ ـخـ ــاذ ت ــدابـ ـي ــر» ب ـحــق مـنـتـهـكــي
«الهدنة» من جميع األطراف ،إال أن
الخالفات العالقة منذ جولة جنيف
املــاض ـيــة ب ــن واش ـن ـطــن ومــوسـكــو
ط ـغــت ع ـلــى م ـش ـهــد إع ـ ــان ال ـب ـيــان
املـشـتــرك ملـجـمــوعــة الــدعــم الــدولـيــة
لسوريا .تباين الــرؤى بني رئيسي
«مجموعة الدعم» يندرج تحته عدد
مــن امل ـل ـفــات «ال ـعــال ـقــة» ،مــن بينها
ت ـص ـن ـيــف الـ ـجـ ـم ــاع ــات اإلره ــابـ ـي ــة
وآلـ ـي ــة م ـحــارب ـت ـهــا وال ـت ـع ــام ــل مــع
مــوقــع الــرئــاســة الـســوريــة .وهــو ما

دف ـ ــع وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي،
سيرغي الفــروف ،إلــى التذكير بأن
موسكو ال تــدعــم شخص الرئيس
بـ ـش ــار األسـ ـ ـ ــد ،بـ ــل ح ـ ــرب ال ـج ـيــش
ال ـ ـسـ ــوري ض ــد اإلره ـ ـ ـ ــاب ،بـصـفـتــه
«القوة األكثر فاعلية» على األرض،
وبـ ــدعـ ــوة رس ـم ـي ــة مـ ــن حـكــومـتـهــا
بصفتها عضوًا في األمــم املتحدة،
مشيرًا إلــى أن الــرئـيــس األس ــد أكد
ع ـل ــى الـ ـت ــزام ــه ب ـص ـي ــاغ ــة دس ـت ــور
جــديــد وإج ــراء انـتـخــابــات رئاسية
وبــرملــانـيــة مـبـكــرة خ ــال  18شـهـرًا.
ال ـب ـيــان امل ـش ـتــرك الـ ــذي ت ــاه وزي ــر
الـخــارجـيــة األمـيــركــي ج ــون كـيــري،
ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي م ـش ـتــرك مع
نظيره الف ــروف ،واملبعوث األممي
الخاص ستيفان دي ميستورا ،لم
يـحـمــل أي إشـ ــارة تتعلق بمصير
ّ
ال ــرئ ــاس ــة ال ـس ــوري ــة ،ف ــي ح ــن ذك ــر
ك ـي ــري ب ــأن ب ـ ــاده ال ت ـ ــزال «راغ ـب ــة
فـ ــي رحـ ـي ــل األس ـ ـ ـ ــد» .وأكـ ـ ــد الـ ـت ــزام
«امل ـج ـمــوعــة» بـمــوعــد ب ــدء املــرحـلــة
االن ـت ـقــال ـيــة ل ـل ـت ـســويــة الـسـيــاسـيــة
املـقــرر فــي األول مــن آب /أغسطس
امل ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــل .ورأى أن «هـ ـ ـش ـ ــاش ـ ــة»
اإلن ـجــازات واملـكــاســب على األرض
ت ـس ـت ــدع ــي «جـ ـع ــل ات ـ ـفـ ــاق ال ـه ــدن ــة
دائـمــا» ،الفتًا إلــى أن روسيا تعمل
ب ـش ـكــل م ـك ـثــف م ــع ب ـ ــاده لـضـمــان
تنفيذ «الهدنة» ،عبر قنوات اتصال
تعمل  24ساعة يوميًا.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أش ـ ـ ـ ــار الفـ ـ ـ ـ ــروف إل ــى
أن ال ـ ـخـ ــروقـ ــات وصـ ـل ــت إلـ ـ ــى ح ـ ّـد
أص ـب ــح ي ـح ـصــل ف ـي ــه اإلره ــابـ ـي ــون
على دبــابــات عبر ال ــدول املـجــاورة،
م ــوضـ ـح ــا أن «ه ـ ـنـ ــاك مـ ــن يـعـتـبــر
جـبـهــة الـنـصــرة اإلرهــاب ـيــة وسيلة
لقتال الدولة السورية وهذا خطأ».

وأكــد على ض ــرورة اعتماد قــرارات
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن كـ ـق ــاع ــدة ل ـ ـقـ ــرارات
«املجموعة» ،مشددًا على أهمية أن
تشمل املـبــاحـثــات جميع مكونات
ال ـش ـع ــب ،ب ـمــن ف ـي ـهــا م ـم ـث ـلــون عن

دي ميستورا :ال محادثات
قبل «هدنة جدية» وتقدم
في ملف المساعدات

ال ـســوريــن األك ـ ــراد .ورأى الف ــروف
أن اس ـت ـخ ــدام ال ـع ـق ــوب ــات م ــن قبل
ال ــدول الغربية ضــد ســوريــا ساهم
في تردي األوضاع اإلنسانية .وقد
يـكــون الـتـقــدم الــوحـيــد ال ــذي حققه
ّ
املؤتمر هــو تبني بيانه الرسمي،
وع ـل ــى ل ـس ــان ك ـي ــري ،ل ـف ـكــرة كــانــت
طــرحـتـهــا مــوس ـكــو مـسـبـقــا ،تــدعــو
مــن خاللها فصائل املعارضة إلى
ال ـت ـن ـصــل م ــن ت ـن ـظ ـي ـمــي «داعـ ـ ــش»
و«جـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــة ال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــرة» جـ ـغ ــرافـ ـي ــا
وأيــديــولــوج ـيــا .ودعـ ــا ال ـب ـيــان إلــى

دعا االجتماع الفصائل للتنصل من تنظيمي «داعش» و«النصرة» (أ ف ب)

إي ـ ـقـ ــاف الـ ــدعـ ــم املـ ــالـ ــي لـتـنـظـيـمــي
«داع ـ ــش» و«الـ ـنـ ـص ــرة» ،وإلـ ــى رفــع
ال ـ ـح ـ ـصـ ــار ال ـ ـ ـفـ ـ ــوري ع ـ ــن امل ـن ــاط ــق
امل ـحــاصــرة ،م ـشــددًا عـلــى اسـتـعــداد
دول «م ـج ـم ــوع ــة الـ ــدعـ ــم» لـتـقــديــم
املساعدة لتحويل وقف إطالق النار
إلــى هــدنــة شاملة فــي كــل املناطق.
وأش ــار إلــى ض ــرورة إبـقــاء الحدود
السورية مفتوحة أمــام املساعدات
اإلن ـس ــان ـي ــة ت ـن ـف ـي ـذًا ل ـل ـق ــرار ،2258
ودع ــت «املـجـمــوعــة» رؤس ــاء الــدول
املشاركة فيها إلــى إبــاغ املراقبني
عـ ــن أي اشـ ـتـ ـب ــاه فـ ــي خـ ـ ــرق ن ـظــام
وق ــف إط ــاق ال ـنــار الت ـخــاذ تدابير
م ـن ــاس ـب ــة ،مـ ــؤكـ ــدة ع ـل ــى أن خ ــرق
«الهدنة» ومنع وصــول املساعدات
اإلنـســانـيــة س ـيــؤديـ ّـان إل ــى «زي ــادة
ال ـض ـغــط ع ـلــى امل ـخ ــل ــن» .وأض ــاف
البيان أن االنتقال السياسي يجب
أن ي ـت ــم بـ ـق ــوى ال ـش ـع ــب الـ ـس ــوري
نفسه.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أوض ـ ـ ــح دي م ـي ـس ـتــورا
أن ــه ال يمكن اسـتـئـنــاف املـحــادثــات
ف ــي حـ ــال اس ـت ـم ــر الـ ـقـ ـت ــال ،مـشـيـرًا
إلــى ض ــرورة «وقــف جــدي لألعمال
القتالية وحدوث تقدم حقيقي على
الـجــانــب اإلن ـســانــي» .وم ــن جانبه،
قال وزير الخارجية الفرنسي جان
مـ ــارك إي ــرل ــوت ،إن ال ـق ــوى الـكـبــرى
اتفقت على الدفع باتجاه استئناف
املحادثات بحلول بداية حزيران/
يونيو «إن أمكن ذلك».
وفـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،قـ ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر
ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ع ـ ـ ــادل
الجبير إنــه سيكون من الضروري
البحث فــي الـبــدائــل إذا «لــم يمتثل
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـ ـس ـ ــوري بـ ـش ــار األسـ ــد
ملحاوالت التوصل لهدنة في عموم

اليمن

ّ
الحصار والتجار خلف انهيار اقتصادي وشيك :الريال اليمني يسجل أدنى مستوياته
أسباب عدة تقف وراء
ّ
االنخفاض ّ
الحاد الذي سجله
الريال اليمني مطلع األسبوع
الجاري مقابل الدوالر ،منها
استمرار الحصار السعودي
على المصارف وإقبال التجار
الدوالر قبيل شهر
على طلب ّ
رمضان ،في ظل غياب الرقابة
على األسواق الموازية التي
ّ
تشن حربًا «بالوكالة» على
االقتصاد اليمني
صنعاء ــــ رشيد الحداد
في أدنى انخفاض عرفه الريال اليمني
م ـق ــاب ــل الـ ـ ـ ـ ــدوالر األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،سـ ّـج ـلــت
الـعـمـلــة املـحـلـيــة ف ــي الـيـمــن انـخـفــاضــا
ً
إل ــى  325ري ــاال (م ــن  250ري ــال) مطلع
األسـ ـب ــوع الـ ـج ــاري ،األمـ ــر الـ ــذي يـنــذر
بكارثة اقتصادية سيصعب تالفيها
ومعالجتها قريبًا.
وشـ ـ ـه ـ ــدت األيـ ـ ـ ـ ــام املـ ــاض ـ ـيـ ــة انـ ـهـ ـي ــارًا
متسارعًا ألسـعــار صــرف العملة أمــام
ال ـع ـم ــات االج ـن ـب ـي ــة ،وم ـن ـه ــا ال ــري ــال
ً
ال ـس ـع ــودي الـ ــذي ارت ـف ــع م ــن  65ري ــاال
مقابل الــريــال اليمني الــواحــد إلــى 80
ً
ري ــاال فــي الـســوق ال ـســوداء خــال ال ــ48
ساعة املاضية .هــذا االنهيار أدى إلى

ارت ـفــاعــات مـتـبــايـنــة فــي أس ـعــار امل ــواد
الغذائية كافة ،ما عدا القمح والدقيق
الـلــذيــن يغطي الـبـنــك املــركــزي اليمني
وارداتهما بالدوالر.
ويــأتــي هــذا الـتــراجــع فــي إط ــار الحرب
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي يـشـنـهــا الـتـحــالــف
السعودي والحكومة املوالية له ،بعدما
كــان سـعــر الــريــال ي ـســاوي  250مقابل
الدوالر قبل الحرب .وإلى جانب ارتفاع
أسـ ـع ــار املـ ـ ــواد األس ــاس ـي ــة والـكـمــالـيــة
كنتيجة ل ـهــذا االن ـه ـيــار ،ع ــادت أيضًا
أزمـ ــة املـشـتـقــات الـنـفـطـيــة إل ــى أس ــواق
ص ـن ـعــاء خ ــال ال ـ ــ 24س ــاع ــة املــاض ـيــة،
نتيجة إحجام تجار املشتقات النفطية
ـ ـ ـ ـ ال ــذي ــن ي ـع ـم ـلــون وفـ ــق ق ـ ــرار تـعــويــم
املشتقات النفطية الصادر عن «اللجنة
الثورية» العليا أواخر تموز املاضي ـ ـ
عــن البيع بــاألسـعــار السابقة ،مــا أدى
إل ــى ن ـقــص ح ــاد ف ــي م ــادت ــي الـبـنــزيــن
والبترول.
وأرجـ ـ ـ ــع اقـ ـتـ ـص ــادي ــون س ـب ــب ارتـ ـف ــاع
ال ـ ــدوالر إل ــى ارت ـف ــاع الـطـلــب عـلـيــه من
قبل التجار الستيراد حاجاتهم لشهر
رمضان ،في ظل انخفاض االحتياطي
النقدي األجنبي من  4,2مليارات دوالر
أواخــر عــام  2014إلــى  2,1مليار دوالر
أواخـ ــر ال ـع ــام امل ــاض ــي ،إال أن مـصــادر
أخــرى عـ ّـدت ما حدث «اختراقًا خطيرًا
مــن قبل أدوات التحالف الـسـعــودي».
فلقد جاء انهيار أسعار ّصرف العملة
بـعــد مــوجــة شــائـعــات تبنتها وســائــل
إع ــام مــوال ـيــة لـلـتـحــالــف ،األسـبــوعــن
امل ــاض ـي ــن ،ت ـحــدثــت فـيـهــا ع ــن إف ــاس

أشار اقتصاديون إلى أن انهيار القيمة الشرائية للعملة اليمنية أمام العمالت االجنبية «حدث مؤقت» (أ ف ب)

البنك املــركــزي وع ــدم قــدرتــه على دفع
مرتبات موظفي الدولة .واتهمت البنك
باللجوء إلى االصدار النقدي لتغطية
ال ـع ـج ــز ،إال أن ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي يطبع

تحدثت وسائل إعالم
موالية للسعودية عن
إفالس البنك المركزي
ً
العملة في الخارج عادة.
ونفى مصدر من البنك تلك الشائعات،
مــؤكـدًا أن املـبــالــغ املــالـيــة الـتــي صــدرت
إلى األســواق من فئة  1000ريال كانت

في البنك غير مصدرة وطبعت في عهد
الــرئ ـيــس املـسـتـقـيــل عـبــد رب ــه منصور
هادي عام  2012وتم تصديرها لتلبية
احتياجات السيولة املحلية نظرًا إلى
شح اإليرادات املالية املحلية.
مـصــدر م ـســؤول فــي «الـلـجـنــة الـثــوريــة
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــا» ف ـ ــي ص ـ ـن ـ ـعـ ــاء أك ـ ـ ـ ــد أن مــا
تـحــدثــت عـنــه وســائــل اإلعـ ــام املــؤيــدة
لــ«الـتـحــالــف» هــو «شــائـعــات تــأتــي في
إط ــار ال ـحــرب الـنـفـسـيــة واالقـتـصــاديــة
ال ـتــي تـسـتـهــدف ث ـبــات أس ـع ــار صــرف
الـ ـعـ ـمـ ـل ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة واس ـ ـت ـ ـه ـ ــداف مــا
تبقى مــن اسـتـقــرار معيشي للمواطن
اليمني».

وكــان الحصار الــذي يفرضه التحالف
م ـن ــذ  16شـ ـهـ ـرًا قـ ــد أدى إل ـ ــى تــوقــف
م ـ ـصـ ــادر ت ـم ــوي ــل ال ـخ ــزي ـن ــة بــالـعـمـلــة
الـ ـصـ ـعـ ـب ــة ،ال س ـي ـم ــا فـ ــي ظـ ــل ت ــوق ــف
ص ـ ــادرات الـنـفــط وال ـغ ــاز وم ـنــع تــدفــق
تحويالت املغتربني وتوقف تمويالت
املانحني.
كذلك ،أدى استهداف «التحالف» البنية
التحتية للقطاع الـخــاص الــى ارتـفــاع
االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى االسـ ـ ـ ــواق ال ـخــارج ـيــة
ف ــي ت ـل ـب ـيــة االحـ ـتـ ـي ــاج ــات األس ــاس ـي ــة
من الـغــذاء وال ــدواء واملــابــس ،وهــو ما
تسبب فــي ارت ـفــاع فــاتــورة االسـتـيــراد
وارتفاع الطلب على الدوالر.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أش ـ ــار اق ـت ـصــاديــون
إلى أن انهيار القيمة الشرائية للعملة
ال ـي ـم ـن ـي ــة أمـ ـ ـ ــام الـ ـعـ ـم ــات االج ـن ـب ـي ــة
«ح ـ ـ ــدث م ـ ــؤق ـ ــت» ،ون ـت ـي ـج ــة طـبـيـعـيــة
لغياب الرقابة املـشــددة على األســواق
ّ
املوازية التي تول ًت الحرب االقتصادية
بالوكالة ،مستغلة الظرف االستثنائي
الذي يواجهه االقتصاد الوطني .وأكد
هؤالء أن ما حدث أخيرًا ناتج من عدم
الـ ـت ــزام جـمـعـيــة ال ـص ــراف ــن الـيـمـنـيــن
بــاالتـفــاق املـبــرم مــع البنك املــركــزي في
 21آذار امل ــاض ــي ،حــن ات ـفــق الـطــرفــان
ع ـلــى ت ـحــديــد س ـعــر ال ـع ـم ـلــة الــوطـنـيــة
ً
في السوق املوازي بـ 250رياال للدوالر
للشراء و 251للبيع .كذلك ،حدد سعر
الـ ــريـ ــال الـ ـسـ ـع ــودي ب ـ ـ ـ ـ ــ 65.20ل ـل ـشــراء
ً
و 65.70للبيع من  58رياال في السابق،
ّ
للحد مــن املضاربة باألسعار وإعــادة
ث ـقــة ال ـع ـم ــاء ب ــال ـش ــرك ــات واملـ ـص ــارف
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موسكو تنفي
بناء قاعدة
في تدمر
ن ـ ـفـ ــت مـ ــوس ـ ـكـ ــو مـ ـ ــا ن ـ ـشـ ــرتـ ــه وكـ ــالـ ــة
ـدة
«أســوشـيـيـتــد ب ــرس» عــن «ب ـنــاء قــاعـ ٍ
وأك ـ ـ ــد
روسـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة تـ ـ ــدمـ ـ ــر»ّ .
امل ـت ـحــدث بــاســم وزارة ال ــدف ــاع ،إي ـغــور
كوناشينكوف ،أنه «لم يكن ولن يكون
ه ـنــاك أي قــواعــد روس ـيــة جــديــدة على
أراضـ ــي تــدمــر ال ـس ــوري ــة» ،مـشـيـرًا إلــى
أن «الـ ـ ــذي ي ـظ ـهــر ع ـلــى صـ ــور األق ـم ــار
الصناعية لليونيسكو في املنطقة ،التي
نشرتها وكــالــة أسوشييتد ب ــرس ،هو
مؤقت ملركز إزالة األلغام التابع
معسكر ّ
لـلـقــوات املسلحة الــروس ـيــة ،ال ــذي عمل
على إزال ــة األلـغــام مــن الـجــزء التاريخي
وشدد على
من تدمر في وقت سابق»ّ .
التنسيق مــع وزارة الـثـقــافــة الـســوريــة،
وغ ـيــرهــا م ــن ال ـج ـهــات امل ـع ـن ـيــة ،بـشــأن
إقــامــة املـعـسـكــر املــؤقــت .وكــانــت وكــالــة
«أســوش ـي ـي ـتــد بـ ـ ــرس» ،األم ـي ــرك ـي ــة ،قد
أش ــارت فــي وقــت ســابــق إلــى معلومات
عـ ــن ب ـ ـنـ ــاء الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ــروس ـ ــي ق ــاع ــدة
عسكرية جديدة في تدمر ،حيث نشرت
الــوكــالــة ص ــورًا ألقـمــار صناعية تحدد
فيها موقع املعسكر الــروســي املجاور
للمدينة األثرية.

ال ـبــاد» .وأش ــار للصحافيني ،بعد
االج ـت ـم ــاع ،إل ــى أن املـمـلـكــة تعتقد
أنه «كان ينبغي االنتقال إلى خطة
بــديـلــة مـنــذ فـتــرة طــوي ـلــة» .ب ــدوره،
لفت وزير الخارجية األملاني فرانك
فالتر شتاينماير إلى إن الواليات
املـتـحــدة وروس ـيــا سـتـســاعــدان في
تحديد املـســؤول عــن انـتـهــاك وقف
ال ـق ـت ــال .وق ـ ــال لـلـصـحــافـيــن عقب
امل ــؤتـ ـم ــر إن امل ـ ـحـ ــادثـ ــات «أج ـ ــازت
إس ـقــاط امل ـســاعــدات ج ـوًا لتحسني
الوضع اإلنساني».

سوريا
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مشهد ميداني

الغوطة تشتعل في اشتباكات «اإلخوة»
 ...والجيش يتقدم في محيط حقل شاعر
لم تثبت «هدنة» الغوطة
بين مسلحي «جيش اإلسالم»
و«فيلق الرحمن» أكثر من
«اقتتال اإلخوة» عاد
أسبوع.
ّ
مع دخول األول لبلدة مديرا،
في حين ّ
سجل الجيش السوري
ّ
تقدمًاعلى جبهة خان الشيح
جنوب دمشق ،واقترب من
حقل شاعر ،شرق حمص
ُ
رغم «الهدنة» املعلنة بني طرفي القتال،
ف ــي غ ــوط ــة دم ـش ــق ال ـشــرق ـيــة« ،جـيــش
اإلسالم» و«فيلق الرحمن» ،إال أن ّ
األول
خرقها ،أمــس ،ليعيد االقتتال املسلح
إلــى واجـهــة املشهد املـيــدانــي للغوطة.
أما في ريف حمص الشرقي ،فقد حقق
الجيش السوري ّ
تقدمًا ميدانيًا جديدًا،
ليقترب من حقل شاعر ،بعد مواجهات
مع مسلحي «داعش».
وهاجمت وح ــدات الجيش السوري
نـ ـق ــاط م ـس ـل ـحــي «ج ـب ـه ــة ال ـن ـص ــرة»
وحلفائها في بلدة خان الشيح ،في
ري ــف دمـشــق الـجـنــوبــي الـغــربــي ،في
عملية عسكرية هدفها السيطرة على
ّ
وتقدمت القوات من
نقاط املسلحني.
م ـ ـحـ ــوري الـ ـخـ ـم ــارة ـ ـ ـ ـ ـ ف ـي ـل ــة س ـل ــوم،
ومعمل األدوية ،غربي البلدة .وأسفر
ّ
التقدم عن سيطرة القوات على عشر
ك ـتــل م ــن األب ـن ـي ــة ،وت ــدم ـي ــر آل ـي ـتــن،
ـدد مــن الـقـتـلــى والـجــرحــى
وإي ـق ــاع ع ـ ٍ
ف ــي ص ـف ــوف امل ـس ـل ـحــن .واس ـت ـمــرت
وقت
االشتباكات بني الطرفني ،حتى
ٍ
ـت بدأت
ليل أمــس ،في وقـ ٍ
متأخر من ٍ
فـيــه ال ــوح ــدات هـجــومــا م ــوازي ــا آخــر
من الناحية الجنوبية ملدينة داريــا،
ف ــي غ ــوط ــة دم ـش ــق ال ـغ ــرب ـي ــة ،وســط
ـداف جـ ــوي وم ــدف ـع ــي لـنـقــاط
اسـ ـتـ ـه ـ ٍ

ّ
شكلت مجموعات مسلحة «الجبهة الشمالية» استعدادًا لـ«معركة حلب» (األناضول)

املسلحني في املدينة.
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،ت ـج ــدد االق ـت ـت ــال في
الغوطة الشرقية ،بني مسلحي «جيش
اإلسـ ــام» مــن جـهــة ،ومـسـلـحــي «فيلق
الرحمن» من جهة أخرى .وقال األخير
إن «جيش اإلس ــام هاجم بلدة مديرا
في الغوطة الشرقية ،فجر أمــس ،بعد
ح ـشــد اس ـت ـمــر ألي ـ ــام عـ ـ ـ ّـدة» ،إذ أش ــار
امل ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم «ال ـف ـي ـلــق»،
وائ ـ ــل عـ ـل ــوان ،إلـ ــى أن «ال ـج ـي ــش رمــى
جـمـيــع املـ ـب ــادرات وج ـه ــود املصلحني
وراء ظهره».
ّ
بدوره ،لم يعلق «جيش اإلسالم» على
االش ـت ـبــاكــات ،غـيــر أن املـتـحــدث باسم
هيئة أركانه ،حمزة بيرقدار ،لفت إلى أن
«دعوى محاصرة جيش اإلسالم للواء
 ١٨افتراء باطل ،فالفيلق وحلفاؤه من
النصرة وجيش الفسطاط يحاصرون
 ٥ألوية للجيش ،وما زالوا يختطفون
عددًا كبيرًا من املجاهدين».
أما «املرصد» املعارض فقد أعلن مقتل
 14مدنيًا ومــا ال يقل عن  450مسلحًا
من «جيش االسالم» و«فيلق الرحمن»
و«ج ـب ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة» ،وب ـق ـي ــة فـصــائــل
«جـ ـي ــش الـ ـفـ ـسـ ـط ــاط» ،خ ـ ــال املـ ـع ــارك
الــدائــرة في الغوطة منذ أواخــر الشهر
املاضي.

ف ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ،اس ـت ـعــاد الـجـيــش
ّ
السوري سيطرته على تــل الصوان،
ليشرف بذلك على الطريق الواصل
ب ــن م ـفــرق عـقـيــربــات وح ـقــل شــاعــر،
بعد أن سيطر ،أيضًا ،على تلة زملة
املـهــر ،ومـفــرق عـقـيــربــات ،فــي محيط
حقل شاعر ،في ريف حمص الشرقي،
بعد مواجهات عنيفة ضد مسلحي
تـ ـنـ ـظـ ـي ــم «داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» .كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،دارت
مواجهات بني الجيش و«داعش» في
محيط حقول جــزل النفطية ،شمال
غرب مدينة تدمر ،تحت غطاء ّ
جوي
استهدف نقاط املسلحني في املنطقة.
وف ــي ح ـمــاة ،ش ـهــدت ب ـلــدة حربنفسه،
في الريف الجنوبي ،مواجهات عنيفة

ّ
تقدم الجيش السوري
في خان الشيح في
ريف دمشق

بني الجيش ومسلحي «النصرة» بعد
أن هــاج ـمــت األخـ ـي ــرة إح ـ ــدى ال ـن ـقــاط
العسكرية في املنطقة.
ً
بالتوازيُ ،عقد اجتماع ّ
ضم  14فصيال
عـ ـسـ ـك ــري ــا ،مـ ــن حـ ـل ــب وإدل ـ ـ ـ ــب وريـ ــف
ال ــاذق ـي ــة ،ملـنــاقـشــة «مـ ـش ــروع تشكيل
الجبهة الشمالية» ،استعدادًا لـ«معركة
ح ـلــب» .وم ــن املـشــاركــن فــي االجـتـمــاع
«تجمع فاستقم كما أمــرت» ،و«جيش
اإلسالم» ،و«الجبهة الشامية» ،و«لواء
الـ ـح ــري ــة اإلس ـ ــام ـ ــي» ،و«ال ـ ـفـ ــرقـ ــة 16
م ـش ــاة» ،و«ال ـف ــرق ــة األولـ ــى ســاحـلـيــة»،
و«الـفــرقــة الثانية ساحلية» ،و«جيش
ُ ٌّ
امل ـجــاهــديــن» ،ف ــي ح ــن تـغـ ّـيــب ك ــل من
«جـ ـي ــش الـ ـنـ ـص ــر» ،و«ف ـي ـل ــق الـ ـش ــام»،
و«حـ ــركـ ــة أحـ ـ ـ ــرار ال ـ ـش ـ ــام» ،وف ـص ــائ ــل
أخرى ،عن االجتماع.
أمـ ــا ف ــي ال ــري ــف ال ـش ـم ــال ــي ،ف ـقــد أعـلــن
الـ ـك ــادر ال ـط ـبــي ف ــي «امل ـش ـفــى األه ـلــي»
ف ــي مــدي ـنــة أع ـ ــزاز «تــوق ـفــه ع ــن الـعـمــل
ح ـتــى إشـ ـع ــار آخـ ــر وت ــأم ــن الـحـمــايــة
الكاملة له» ،وذلك بعد اختطاف بعض
عدد من
عامليه ،فجر أمس ،على أيدي ٍ
املسلحني.
وف ـ ـ ـ ــي ج ـ ـنـ ــوبـ ــي ال ـ ـح ـ ـس ـ ـكـ ــة ،ت ـس ـت ـمــر
امل ــواج ـه ــات الـعـنـيـفــة ج ـنــوبــي مــديـنــة
الشدادي بني «داعش» و«قوات سوريا
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» ،ح ـيــث وقـ ــع مسلحو
«قـســد» فــي كمني ل ــ«داعــش» ،فــي قرية
ّ
عدد منهم،
البوسلمان ،أدى إلى مقتل ٍ
ف ــي وق ــت هــاج ـمــت ف ـيــه «ق ـس ــد» نـقــاط
«داعش» في محيط قرية عناد ،جنوب
غرب الشدادي.
ـاق م ـن ـف ـصــل ،صـ ـ ّـد الـجـيــش
وفـ ــي سـ ـي ـ ٍ
ه ـجــومــا ملـسـلـحــي «داعـ ـ ــش» ف ــي قــريــة
الـجـفــرة ،فــي ريــف ديــر ال ــزور الشرقي،
وهجومًا آخر باتجاه دوار البانوراما،
ج ـن ــوب ــي غ ــرب ــي م ــدي ـن ــة ديـ ـ ــر ال ـ ـ ــزور،
موقعًا عــددًا من القتلى والجرحى في
صفوفهم.
(األخبار)

ّ
وفد الرياض يعلق مشاركته في المحادثات
العاملة في مجال التحويالت املالية.
م ــن ج ـه ـتــه ،أك ــد ال ـخ ـب ـيــر االق ـت ـصــادي
وضــاح امل ــودع لــ«األخـبــار» ،أن السبب
الرئيسي الرتفاع الــدوالر أمــام العملة
الــوطـنـيــة هــو الـحـصــار ال ــذي مارسته
ال ـس ـع ــودي ــة ع ـل ــى ال ـب ـن ــوك ال ـت ـج ــاري ــة
ال ـي ـم ـن ـيــة ،إذ ك ــان ــت هـ ــذه ت ـ ّ
ـرح ــل مـنــذ
س ـنــوات حـ ــواالت املـغـتــربــن اليمنيني
وغالبيتها بــالــريــال الـسـعــودي ،لكون
أكثر املغتربني في السعودية .وكانت
الـ ـبـ ـن ــوك ت ــرح ــل ال ـع ـم ـل ــة ال ـس ـع ــودي ــة
ال ـف ــائ ـض ــة ب ـش ـكــل ي ــوم ــي ت ـقــري ـبــا إل ــى
ال ـب ـحــريــن .ول ـكــن م ـنــذ ب ــدء ال ـح ــرب تم
م ـنــع تــرح ـيــل الـعـمـلــة ال ـس ـعــوديــة إلــى
البحرين ،حيث تتولى البنوك نقلها
إلى السعودية وتحويلها إلى الدوالر،
وم ــن ث ــم ت ـقـ ّـيــد ف ــي ح ـســابــات الـبـنــوك
التجارية اليمنية في البنوك الدولية.
وأض ـ ــاف امل ـ ــودع أن ال ـب ـن ــوك املـحـلـيــة
ل ــم تـسـتـطــع م ـنــذ ب ــدء ال ـح ــرب تــرحـيــل
م ـل ـيــار ون ـصــف م ـل ـيــار ريـ ــال س ـعــودي
إلى البحرين .وبعد محاوالت عدة ،تم
ترحيل نحو  330مليون ريال سعودي
كــدفـعــة أول ــى فــي  18آذار امل ــاض ــي ،إال
أن املبلغ أوقــف في البنوك البحرينية
بـعــدمــا تـلـقــت ه ــذه ال ـب ـنــوك مـعـلــومــات
بــاح ـت ـجــاز امل ـب ـلــغ م ــن ق ـبــل الـسـلـطــات
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ومـ ـص ــادرتـ ـه ــا فـ ــي ح ــال
وصولها .وأكد املودع أن تلك الحادثة
أث ـ ــارت حــالــة م ــن ال ـخ ــوف ف ــي أوس ــاط
ال ـص ــراف ــن وال ـت ـج ــار ف ــي ظ ــل ارت ـف ــاع
الـطـلــب عـلــى ال ـ ــدوالر ف ــي ال ـس ــوق قبل
رمضان.

ّ
علق الوفد املوالي للرياض مشاركته
ف ــي ج ـل ـســات ال ـت ـف ــاوض ف ــي الـكــويــت
إل ـ ــى أج ـ ــل غ ـي ــر م ـس ـم ــى ،فـ ــي خ ـط ــو ٍة
ّ
تهدد بانهيار املحادثات واستئناف
الـحــرب ،خصوصًا إذا مــا ترافقت مع
ان ـه ـي ــار ال ـت ـف ــاه ـم ــات ال ـس ــاب ـق ــة ،وف ــي
مقدمتها وقف إطالق النار.
وبـ ـع ــد خ ـم ـســة أس ــاب ـي ــع م ــن ان ـط ــاق
ـاءات الـ ـت ــي ات ـس ـم ــت ب ــامل ــراوح ــة
الـ ـلـ ـق ـ ّ
والـ ـتـ ـع ــث ــر واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـت ـب ــاع ــد بــن
الـطــرفــن فــي قـضــايــا جــوهــريــة ،أعلن
وفد الرياض االنسحاب من املشاورات
مــن دون تـحــديــد إذا مــا ك ــان سيعود
إلى العاصمة السعودية .ومن املتوقع
ـاع دب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،وال
أن ت ـج ــري مـ ـس ـ ٍ
سيما مــن قبل مبعوث األمــم املتحدة
ومـ ـس ــؤول ــن ك ــوي ـت ـي ــن ،الس ـت ـئ ـنــاف
امل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاورات ،وال س ـي ـم ــا أنـ ـه ــا املـ ــرة
ّ
الثانية التي يعلق فيها وفد الرياض
مشاركته .وإذا كانت اإلرادة اإلقليمية
والــدولـيــة ال ت ــزال متمسكة بـضــرورة
ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق سـيــاســي ينهي
الـ ـح ــرب ف ــي ال ـي ـم ــن ،ف ـمــن امل ـت ــوق ــع أن
ً
يعود وفد الرياض إلى الجلسات ،أمال
بتذليل القضايا الخالفية األساسية
بني الطرفني.
وقــال وفــد حكومة الرئيس املستقيل
عبد ربه منصور هــادي ،في بيان ،إن
انـسـحــابــه ج ــاء احـتـجــاجــا عـلــى «عــدم
التزام وفد الحوثيني وحــزب الرئيس
السابق علي عبد الـلــه صــالــح ،أسس
املشاورات ومرجعياتها».
وأوض ـ ــح ال ــوف ــد أن املــرج ـع ـيــات الـتــي

ي ـق ـص ــده ــا هـ ــي ق ـ ـ ــرار م ـج ـل ــس األمـ ــن
الدولي رقم  ،2216واملبادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية ،ومخرجات الحوار
الوطني ،مــع العلم بــأن الـطــرف اآلخــر
أب ــدى اس ـت ـعــداده لــاسـتـنــاد إل ــى هــذه
املرجعيات ،ما عدا املبادرة الخليجية،
إال أنه يطالب بتشكيل سلطة انتقالية
تـتــولــى تـنـفـيــذ االت ـف ــاق ــات والـ ـق ــرارات
املتوقعة.
واش ـت ــرط ال ــوف ــد ل ـعــودتــه إل ــى طــاولــة
امل ـشــاورات مـجــددًا «االع ـتــراف الكامل
بـشــرعـيــة الــرئ ـيــس عـبــد رب ــه منصور
هادي ،والتزام أجندة مشاورات بيال
الـتــي انـعـقــدت فــي ســويـســرا منتصف
شـهــر كــانــون الـثــانــي املــاضــي وتنص
عـلــى اإلف ــراج عــن املعتقلني ،والـنـقــاط
الخمس التي أعلنها املبعوث األممي
كجدول أعمال للمشاورات الحالية».
وتـنــص الـنـقــاط الخمس الـتــي ذكرها
وفـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــاض عـ ـ ـل ـ ــى «انـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــاب
الـ ـح ــوثـ ـي ــن وقـ ـ ـ ـ ــوات صـ ــالـ ــح (ق ـ ـ ــوات
الـ ـجـ ـي ــش) مـ ــن امل ـ ـ ــدن الـ ـت ــي س ـي ـطــرت
عليها منذ الربع األخير من عام ،2014
وبينها الـعــاصـمــة صـنـعــاء ،وتسليم
األسـلـحــة الثقيلة لـلــدولــة ،واسـتـعــادة
م ــؤس ـس ــات الـ ــدولـ ــة ،وم ـعــال ـجــة ملف
املحتجزين السياسيني واملختطفني
واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وال ـ ـب ـ ـحـ ــث ف ـ ــي خـ ـط ــوات
استئناف العملية السياسية».
وفــي وقــت سابق أمــس ،وقبل صــدور
ب ـي ــان وفـ ــد الـ ــريـ ــاض ،قـ ــال هـ ـ ــادي إن
«خ ـيــارات الـســام فــي ب ــاده واضـحــة،
ومـ ــرج ـ ـع ـ ـيـ ــاتـ ــه مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــددة م ـ ـ ــن خـ ــال

القرارات األممية ،واملبادرة الخليجية،
ومخرجات الحوار الوطني» .وأضاف
خ ــال ل ـقــائــه ف ــي ال ــري ــاض بــاملـبـعــوث
الـخــاص للمملكة املتحدة إلــى اليمن
آل ــن دن ـكــن« ،إن ــه إذا مــا وج ــدت النية
الصادقة لدى االنقالبيني (في إشارة

طرح وفد الرياض علي
محسن األحمر لرئاسة
اللجنة العسكرية

إلـ ــى «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» وح ـ ــزب ص ــال ــح)
لـلـجـنــوح ل ـل ـســام ،ف ــاألم ــر ال يـحـتــاج
م ـ ــزي ـ ـدًا م ـ ــن املـ ـم ــاطـ ـل ــة والـ ـتـ ـس ــوي ــف
والتعقيد».
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وف ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــاض ق ـ ـ ـ ــد طـ ـ ــرح
قـ ـب ــل انـ ـسـ ـح ــاب ــه أمـ ـ ــس مـ ــن ال ـج ـل ـســة
الصباحية ،اســم ال ـلــواء علي محسن
األحـ ـم ــر لـ ـي ــرأس ال ـل ـج ـنــة الـعـسـكــريــة
املقترحة في املرحلة االنتقاليةّ .
وعد
الطرف اآلخر هذا الطرح مستفزًا ،بما
أن األحمر الذي ّ
عينه هادي قبل أشهر
قليلة نــائـبــا لــه ،اس ــم مــرفــوض تمامًا
بالنسبة إلى حركة «أنصار الله» ،على
خلفية تاريخ من الصراع بني الطرفني.
وأعلن وفد صنعاء رفضه القاطع لهذا
ال ـط ــرح ،مــوضـحــا أن ــه «يـعـكــس رغـبــة
واضحة في تعطيل املسار التفاوضي
تهربًا من التزام الضمانات السياسية
املطلوبة ،التي يفترض التوافق عليها
ك ـج ــزء م ــن اإلط ـ ـ ــار الـ ـع ــام ألي ات ـف ــاق
مـمـكــن» .وبـعــد ّ
رد الــوفــد على اقـتــراح
اســم األح ـمــر ،ب ــادر وفــد الــريــاض إلى
مـغــادرة الـقــاعــة ،قبل أن يعلن تعليق
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي املـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات .وك ــان ــت
الجلسة مخصصة ملواصلة النقاش
حول التصورات املقترحة من الطرفني
بـشــأن السلطة االنـتـقــالـيــة ،بـمــا فيها
الرئاسة والحكومة واللجان األمنية
والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة وم ـ ـه ـ ـمـ ــات ًك ـ ــل م ـن ـه ــا،
وكـيـفـيــة تشكيلها إض ــاف ــة إل ــى امل ــدة
ال ــزم ـن ـي ــة امل ـخ ـص ـصــة لـعـمـلـهــا خ ــال
الفترة االنتقالية.
(األخبار ،األناضول)
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مصر سالم أكثر دفئًا يبحث عنه عبد ّالفتاح السيسي مع تل أبيب .خطوة عكست حديثه السابق عن الرغبة في «توسيع كامب ديفيد» ،ولكن هذه المرة بدعم
سعودي وخليجي قوي ،مع االشتراط أل يظهر هؤالء في الواجهة ،والعنوان هو نفسه« :إحياء مبادرة السالم العربية» ،اإلرث األهم للملكين السعوديين الراحلين،
عبد الله وفهد

السيسي يبحث
عن «سالم دافئ»
مع إسرائيل
تل أبيب ترحب...
ونتنياهو لمؤتمر
عربي ـ إسرائيلي
رح ـ ـ ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــدو
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو،
ب ـ ــأق ـ ــوال ال ــرئـ ـي ــس املـ ـ ـص ـ ــري ،عـبــد
ال ـف ـتــاح الـسـيـســي ،وق ــال ف ــي بـيــان،
أمــس« ،أرحــب بتصريحات الرئيس
السيسي وباستعداده لبذل أي جهد
مـسـتـطــاع م ــن أج ــل دف ــع مستقبل
م ــن الـ ـس ــام واألمـ ـ ـ ــان ب ـي ـن ـنــا وب ــن
الـفـلـسـطـيـنـيــن وش ـع ــوب املـنـطـقــة».
وأض ـ ــاف ن ـت ـن ـيــاهــو أن «إس ــرائ ـي ــل
مستعدة للمشاركة مع مصر ومع
الدول العربية في دفع عملية السالم
واالسـتـقــرار فــي املـنـطـقــة ...أق ـ ّـدر ما
يقوم به الرئيس السيسي وأتشجع
من روح القيادة التي يبديها ،أيضا
بما يتعلق بهذه القضية الهامة».
وي ـب ــدو أن كـلـمــة الــرئ ـيــس امل ـصــري
اسـتـقـطـبــت ان ـت ـبــاه وســائــل اإلع ــام
اإلسرائيلية ،وخــاصــة أنــه طلب من
اإلســرائـيـلـيــن الـسـمــاح ببث كلمته،
وفـ ـع ــا خـ ـ ــال سـ ــاعـ ــات ت ـص ــدرت
تصريحاته العناوين الرئيسية .كما
سارع زعيم املعارضة ،رئيس حزب
«امل ـع ـس ـكــر ال ـص ـه ـيــونــي» ،إس ـحــاق
هرتسوغ ،إلى اإلشادة بتصريحات
السيسي واإلشارة إلى أهميتها.
(األخبار)

القاهرة ــ أحمد جمال الدين
لــم يكن حــديــث الرئيس املـصــري ،عبد
الفتاح السيسي ،املفاجئ لكثيرين ،يوم
أمس ،عن «السالم الدافئ» مع إسرائيل
وإعـ ــادة إح ـيــاء مـســار امل ـفــاوضــات بني
الفلسطينيني واإلسرائيليني مجددًا،
بالنسبة إلى متابعي هذا امللف ،سوى
ج ــزء م ــن خـطــة إعـ ــادة إح ـي ــاء امل ـب ــادرة
العربية الـتــي أطلقها املـلــك السعودي
الراحل ،عبد الله ،خالل القمة العربية
فــي بـيــروت عــام  2002إلق ــرار «اتفاقية
س ــام شــام ـلــة تـجـمــع ال ـ ــدول الـعــربـيــة
وإسرائيل».
وبـ ــرغـ ــم ح ــدي ــث ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي،
ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ،خ ــال ع ـشــاء مــراسـلــي
الـبـيــت األب ـيــض ،أخ ـي ـرًا ،عــن «صعوبة
حل الدولتني واستئناف املفاوضات»
ّ
حاليًا ،إال أن لــدى السيسي رأيــا آخــر.
فالرجل منح السعودية حدودًا حيوية
مع إسرائيل بتنازله عن السيادة على
جــزيــرتــي تـيــران وصنافير ،ثــم كشفت
م ـ ـصـ ــادر م ـق ــرب ــة مـ ـن ــه ،ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»،
أن ال ـس ـبــب وراء ذلـ ــك ه ــو رغ ـب ـتــه في
«تــوسـيــع كــامــب ديـفـيــد» (راج ــع العدد
 ٢٨٦٥في  ١٨نيسان).
واآلن ،ص ــار الـسـيـســي ي ــرى أن هـنــاك
«فرصة عظيمة ملستقبل وحياة أفضل
واسـ ـتـ ـق ــرار أك ـب ــر وت ـ ـعـ ــاون ح ـق ـي ـقــي»،
ّ
مـطــالـبــا ب ـبــث كـلـمـتــه ال ـتــي أل ـقــاهــا في
م ــديـ ـن ــة أس ـ ـيـ ــوط فـ ــي ال ـص ـع ـي ــد عـلــى
شــاشــات الـتـلـفــزيــون اإلســرائ ـي ـلــي ،مع
أن املـنــاسـبــة الـتــي ظـهــر خــالـهــا كانت
ضمن افتتاح «املشاريع القومية» ولم
يـعـلــن مـسـبـقــا أي م ـنــاس ـبــة أو سـيــاق
للحديث عن «عملية الـســام» ،في ظل

الرياض طلبت أال تظهر علنًا في المشهد وأن تكون المباحثات في القاهرة (آي بي ايه)

حــديــث خ ــاص ي ــرد إل ـي ـنــا ع ــن تـجــديــد
ال ـن ـيــة ل ــزي ــارة رئ ـيــس ح ـكــومــة ال ـعــدو،
بنيامني نتنياهو ،القاهرة.
ل ـهــذا ال ـس ـبــب ،دع ــا الــرئ ـيــس امل ـصــري،
الذي ال يزال نظامه يشدد الخناق على
ق ـطــاع غ ــزة وال يـفـتــح مـعـبــره الــوحـيــد
إال يــومــن كــل ثــاثــة أش ـهــر ،الفصائل
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،إلـ ــى إنـ ـه ــاء خــافــاتـهــا
(الداخلية) ،مع استعداد مصر للتدخل
من أجل اغتنام الفرصة ،وهو ما يزيد
مـطـلـبــا آخ ــر عـلــى قــائـمــة االش ـتــراطــات
املصرية ،خاصة بالنسبة إلى القطاع
الذي يتكثف فيه سالح املقاومة.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،وج ـ ــه دعـ ـ ــوة أخـ ـ ــرى إل ــى
قيادات األحــزاب اإلسرائيلية للتوافق
ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق «ح ـ ــل ال ــدولـ ـت ــن ،ال ــذي
س ـي ـقــاب ـلــه ال ـخ ـي ــر ل ــأج ـي ــال ال ـق ــادم ــة،
وسيدخل مرحلة جديدة قد ال يصدقها
أح ـ ـ ــد» ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ال ـق ـي ــود ال ـتــي
ف ــرض ــت ع ـلــى ال ــوج ــود ال ـع ـس ـكــري في
املنطقتني (ب) و(ج) في «كامب ديفيد»
انتهت مع انتشار القوات املصرية في
تلك املناطق «ملكافحة اإلرهــاب نتيجة
الثقة واالطمئنان بني الجانبني».
الرجل املطمئن إلى اإلسناد الخليجي

في املنطقة ،أكد أن القاهرة «مستعدة
للعب دور الوسيط بني الفلسطينيني
واإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ،خ ــاص ــة أن مـعــاهــدة
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــام امل ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــة اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة
م ـه ــدت ل ـل ـســام ال ـح ـق ـي ـقــي امل ـس ـت ـمــر...
وسـ ـتـ ـك ــون الـ ـع ــاق ــات أكـ ـث ــر دفـ ـئ ــا إذا
حـقــق للفلسطينيني أمـلـهــم فــي إقــامــة
دول ــة مـسـتـقـلــة ،وأن يـعـيــش الـشـعـبــان
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي واإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ف ــي أم ــن
واستقرار ،ما سيقضي على اإلحباط»،
ً
م ـ ـت ـ ـج ـ ــاه ـ ــا ب ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ال ـ ـت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة عـ ــن خ ـضــوع
الجوالن لتل أبيب إلى ما ال ينتهي من

اجتماع طارئ اليوم
بين الرئيس المصري
ووزير الخارجية
األميركي

الزمن ،واجتماع الحكومة اإلسرائيلية
في األراضي السورية املحتلة ،التي لها
من التاريخ مع مصر مثل ما لفلسطني.
وال ــاف ــت أن ت ـصــري ـحــات «ال ـج ـن ــرال»
جاءت بالتزامن مع تحركات سعودية
ـ ـ ـ أم ـيــرك ـيــة لـلـتـنـسـيــق م ــن أج ــل أع ــادة
اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات م ـ ــع ت ــواف ــق
م ـ ـصـ ــري ـ ـ ـ ـ س ـ ـع ـ ــودي عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
املخابرات ووزراء الخارجية ،ستتوج
ب ـم ـبــاح ـثــات االجـ ـتـ ـم ــاع غ ـي ــر ال ـع ــادي
ل ـ ـ ــوزراء ال ـخــارج ـيــة ال ـع ــرب امل ـق ــرر في
ال ـثــامــن عـشــر م ــن الـشـهــر ال ـج ــاري في
مـقــر الـجــامـعــة الـعــربـيــة لـبـحــث عملية
ال ـت ـس ــوي ــة ،وذلـ ـ ــك ب ــرئ ــاس ــة ال ـب ـحــريــن
وبحضور رئيس السلطة الفلسطينية،
مـ ـحـ ـم ــود ع ـ ـب ـ ــاس .كـ ــذلـ ــك س ـي ـن ــاق ــش
ال ـس ـي ـس ــي ،ال ـ ـيـ ــوم ،خـ ــال ل ـق ــاء ط ــارئ
م ــع وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي جــون
ك ـيــري آخ ــر ت ـط ــورات ه ــذه املـبــاحـثــات،
باإلضافة إلى امللف السوري.
وبـ ــرغـ ــم غـ ـي ــاب الـ ــريـ ــاض عـ ــن امل ـش ـهــد
علنًا حتى اآلن ،فــإن مصادر سياسية
رف ـ ـي ـ ـعـ ــة ،تـ ـح ــدث ــت إل ـ ـ ــى «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار»،
عـ ــن دع ـ ــم س ـ ـعـ ــودي واس ـ ـ ــع ل ـخ ـط ــوات
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أن امل ـم ـل ـكــة

الجزائر

«صراع نفوذ» بين باريس وواشنطن
يكثر الـحــديــث فــي ال ـجــزائــر عــن صــراع
نفوذ بين باريس وواشنطن ،وقد ارتفع
المنسوب راهنًا ،على خلفية الموضوع
ن ـف ـســه :خ ــاف ــة الــرئ ـيــس ع ـبــد ال ـعــزيــز
بوتفليقة
الجزائر ــ محمد العيد
ع ــاد ال ـحــديــث ع ــن تــأث ـيــر الـ ـخ ــارج في
ت ـحــديــد رئ ـيــس ال ـب ــاد امل ـق ـبــل ،بـعــدمــا
ظ ـهــر وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة ال ـس ــاب ــق ،شكيب
خ ـل ـيــل ،ك ــأح ــد امل ــرش ـح ــن املـحـتـمـلــن،
وهـ ـ ــو املـ ـ ـع ـ ــروف بـ ـق ــرب ــه مـ ــن الـ ــدوائـ ــر
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــرى ف ـيــه
امل ــؤم ـن ــون ب ـه ــذه ال ـفــرض ـيــة «مــزاح ـمــة
واضحة من الــواليــات املتحدة للنفوذ
الفرنسي التقليدي» في الجزائر منذ
ما بعد مرحلة االستقالل عام .1962
يفرض موضوع خالفة الرئيس ،عبد
ال ـعــزيــز بــوتـفـلـيـقــة ،نـفـســه ب ـق ــوة على
الساحة السياسية الجزائرية ،فالرجل

الــذي يعاني من متاعب صحية ّ
جمة،
قـ ــد ي ـض ـطــر إل ـ ــى ع ـ ــدم إك ـ ـمـ ــال والي ـت ــه
ال ـحــال ـيــة ال ـت ــي تـمـتــد إل ــى ع ــام ،2019
وحتى على فــرض مواصلته مشواره
ال ــرئ ــاس ــي إل ـ ــى ال ـن ـه ــاي ــة ،ف ـ ــإن قـضـيــة
خ ــاف ـت ــه ت ـظ ــل ال ـق ـض ـيــة امل ــرك ــزي ــة فــي
الجزائر ،وحولها تدور كل الصراعات
حتى بني أجنحة النظام نفسه.
وعـلــى وق ــع ه ــذا ال ـت ـجــاذب الـسـيــاســي،
ص ـن ـع ــت ع ـ ــودة ش ـك ـي ــب خ ـل ـي ــل ،وه ــو
وزيــر الطاقة السابق وصــديــق طفولة
الرئيس بوتفليقة ،الحدث ،وذلــك بعد
سـنــوات مــن الغياب خ ــارج الــوطــن إثر
مــاحـقـتــه بـتـهــم تـتـعـلــق بــال ـف ـســاد في
الـقـطــاع الـنـفـطــي .وم ـمــا زاد مــن إث ــارة
الجدل حول شكيب خليل أنه لم يكتف
بالعودة فقط ومحاولة تبرئة ذمته من
القضايا التي تناولته ،بل أصبح يقوم
بـجــوالت عبر والي ــات الـجــزائــر ويــزور
الزوايا الدينية ،في مشهد يظهر وكأنه
بداية إطالق حملة انتخابية.
والالفت أن شكيب خليل بات يستغل
فـ ــرصـ ــة الـ ـحـ ـض ــور ال ـك ـث ـي ــف ل ــإع ــام

ّ
لتغطية جــوالتــه ،بهدف شــن هجمات
الذعـ ـ ــة ع ـل ــى ال ـف ــرن ـس ـي ــن .وقـ ــد وص ــل
بـ ــه األم ـ ـ ــر أخ ـ ـي ـ ـرًا إلـ ـ ــى ات ـ ـهـ ــام ع ـم ــاق
النفط الفرنسي« ،تــوتــال» ،باالحتيال
ع ـل ــى الـ ـج ــزائ ــري ــن ب ـع ــد رفـ ـض ــه دف ــع
التعويضات للجزائر املفروضة بقرار
تحكيم دول ــي إث ــر انـسـحــاب «تــوتــال»
من مناقصة فازت بها الستغالل حقل
«أهنات» بالصحراء .كذلك ،اتهم خليل
ال ـفــرن ـس ـيــن ص ــراح ــة ب ــال ــوق ــوف وراء
ذكر اسم زوجته ضمن «أوراق بنما»،
واع ـت ـبــر أن ه ـنــاك لــوب ـيــا فــرنـسـيــا في
الـجــزائــر يــريــد تشويه صــورتــه بسبب
انـتـقــاداتــه املـتـكــررة ألداء املستثمرين
الفرنسيني الضعيف في البالد.
وبـمـجــرد ان ـخــراط الــوزيــر الـســابــق في
هـ ــذا املـ ـس ــار ،ح ـتــى ظ ـه ــرت تـحـلـيــات
تشير إلى أنه سيكون مرشح الواليات
امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي االن ـت ـخــابــات
الرئاسية املقبلة ،بالنظر إلى ارتباطه
الــوثـيــق مــع هــذا الـبـلــد ،حـيــث ُيـ َـعـ ّـد من
أوائــل الجزائريني الذين حصلوا على
الــدك ـتــوراه فــي الـجــامـعــات األمـيــركـيــة،

إض ــاف ــة إلـ ــى اش ـت ـغــالــه م ــا ي ــرب ــو على
ثالثني عامًا في قطاع النفط األميركي
وانتقاله بعد ذلك إلى العمل في «البنك
الـ ــدولـ ــي» ،م ــا يـجـعـلــه م ـقــربــا جـ ـدًا من
الدوائر األميركية.

وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ي ـ ـقـ ــول ال ـك ــات ــب
ال ـص ـح ــاف ــي ،س ـعــد بــوع ـق ـبــة ،ف ــي أحــد
أعـمــدتــه ،إن شكيب خليل يمثل رجــل
األمـيــركـيــن فــي ال ـجــزائــر فــي مواجهة
رج ـ ــال ف ــرن ـس ــا ،وه ـم ــا وف ـق ــا ل ــه وزي ــر
ال ـص ـن ــاع ــة ع ـب ــد ال ـ ـسـ ــام بـ ــوشـ ــوارب،
واألم ــن الـعــام لحزب «جبهة التحرير
ال ــوط ـن ــي» ع ـم ــار س ـع ــدان ــي .وي ـ ــرى أن
«ال ـج ــزائ ــر صـ ــارت ب ـل ـدًا ت ـت ـصــارع فيه
املصالح األجنبية برجال البلد ،وعلى
مرأى ومسمع من الشعب».
وتـعــزز زعيمة «حــزب الـعـمــال» ،لويزة
حـنــون ،هــذا ال ـطــرح ،إذ تتهم مباشرة
ش ـ ـك ـ ـيـ ــب خ ـ ـل ـ ـيـ ــل بـ ــال ـ ـع ـ ـمـ ــل مل ـص ـل ـح ــة
الشركات النفطية األميركية ،وتؤكد أن
قانون املحروقات الذي أراد إمراره عام
 2005حــن كــان وزي ـرًا للطاقة ،أراد به
بيع ما في باطن الصحراء الجزائرية
لألميركيني.
ّ
مــن جـهــة أخ ــرى ،ف ــإن لسفير الـجــزائــر
األسبق لدى االتحاد األوروب ــي ،حليم
بن عطاء الله ،رأيًا آخر ،إذ هو يعتقد أن
التأثير الخارجي موجود في الجزائر،
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طهران تستعد لجولة صدام
جديدة مع واشنطن
في الوقت الذي لم تلمس
فيه طهران أي نتائج بعد
من االتفاق النووي ،تكشف
األيام عن قواعد اشتباك
جديدة مع واشنطن ،األمر
الذي دفع الجمهورية
اإلسالمية إلى اتخاذ خطوات
تواجه من خاللها المساعي
األميركية الدائمة للعرقلة
طهران ــ حسن حيدر

ت ــرغ ــب ف ــي أن ت ـك ــون ج ـم ـيــع امل ـبــاح ـثــات
فــي ال ـقــاهــرة ح ـص ـرًا ،س ــواء الفلسطينية
الداخلية ،أو الفلسطينية ـ ـ اإلسرائيلية.
كذلك تأتي تحركات السيسي مع ارتفاع
م ـس ـتــوى الـتـنـسـيــق األم ـن ــي وال ـس ـيــاســي
بـ ــن امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن املـ ـص ــري ــن ون ـظ ــرائ ـه ــم
اإلســرائ ـي ـل ـيــن ط ـ ــوال ال ـش ـه ــور املــاض ـيــة،
وسـ ــط ت ــرق ــب مل ـبــاح ـثــات ث ـنــائ ـيــة ب ــن تل
أب ـيــب وال ـق ــاه ــرة قــري ـبــا ،وه ــو كـلــه تـطــور
كبير للعالقات الثنائية منذ عهد حسني
مبارك.
فــي النهاية ،يبدو أن لــدى الجنرال رؤيــة
خ ــاص ــة ب ــه أو ش ــارك ــه ال ـس ـع ــودي ــون فــي
صياغتها ،وذلــك لتطبيقها في العالقات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ـ ـ ـ الـ ـع ــربـ ـي ــة .وح ــديـ ـث ــه عــن
توسيع «كامب ديفيد» خــال اجتماعات
األمم املتحدة في أيلول املاضي صار أقرب
إل ــى الـتـطـبـيــق اس ـت ـنــادًا إل ــى تصريحاته
امل ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة اآلن .ل ـ ـكـ ــن هـ ـ ــل يـ ـنـ ـج ــح فــي
التفاهم مع بنيامني نتنياهو والقيادات
اإلسرائيلية اليمينية التي تــزداد تطرفًا
كلما تنازل العرب ،وهي مستعدة الرتكاب
الجرائم دون أن تنظر إلى أي اتفاق سالم
على أنه مانع ورادع؟

أربعة أشهر مضت على دخــول االتفاق
ال ـنــووي حـ ّـيــز التنفيذ .للوهلة األول ــى،
اعتقد الكثيرون أن املـشــاكــل بــن إيــران
والواليات املتحدة تتجه إلى الحل ،وأن
امللف النووي سيشكل قاعدة التفاقيات
ب ـش ــأن م ـل ـفــات إقـلـيـمـيــة ودولـ ـي ــة .وفــي
خضم هــذا التفاؤل الــذي أبــداه البعض
ف ــي الـ ــداخـ ــل اإليـ ــرانـ ــي وخـ ــارجـ ــه ،ك ــان
املــرشــد األعـلــى للجمهورية اإلسالمية
ع ـ ـلـ ــي خ ــامـ ـنـ ـئ ــي يـ ـ ـح ـ ــذر مـ ـ ــن اإلفـ ـ ـ ـ ــراط
بــالـتـفــاؤل ،ويــؤكــد أن القضية النووية
هي حجة ملحاصرة إي ــران ،وأن الحوار
م ــع واش ـن ـط ــن م ـح ـصــور ف ـقــط ف ــي هــذا
امللف ،ولن يتعداه إلى أي من امللفات ،ما
لــم تثبت واشنطن حسن نياتها تجاه
إيران.
ُرفـ ـع ــت ال ـع ـق ــوب ــات ع ـلــى ال ـ ـ ــورق ،وبـقــي
ال ـخ ــاف ع ـلــى أرض ال ــواق ــع؛ م ـل ـيــارات
ال ــدوالرات ال تستطيع إيــران االستفادة
م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،ح ـ ـتـ ــى وصـ ـ ـ ــل األمـ ـ ـ ـ ــر ب ـك ـب ـي ــرة
املفاوضني النوويني األميركيني ،وندي
ش ـيــرمــان ،إل ــى ال ـت ـصــريــح ب ــأن األمـ ــوال
فــي ال ـخ ــارج حــاجــة إيــران ـيــة ،وبعضها
لتسهيل العمليات التجارية الخارجية
إلي ــران ،وال مصلحة لطهران بإدخالها
إلى البالد.
م ـ ـل ـ ـيـ ــارا دوالر ص ـ ــادرتـ ـ ـه ـ ــا امل ـح ـك ـم ــة
األمـيــركـيــة ملصلحة «ضـحــايــا هجمات
إرهــابـيــة» ،تتهم إيــران بالضلوع فيها،

م ــن ت ـف ـج ـيــر امل ــاريـ ـن ــز ف ــي بـ ـي ــروت ع ــام
 1983إلــى تـفـجـيــرات ال ـحــادي عـشــر من
ً
أيـلــول ،وص ــوال إلــى القتلى العسكريني
لالحتالل األميركي خــال غــزو الـعــراق،
وغيرها من الحوادث التي تتهم ،دائمًا،
طهران بالوقوف خلفها أو دعمها.
ول ـ ـكـ ــن م ـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة ،ف ــإن
ال ـت ـص ـع ـيــد ال ـك ــام ــي وإدانـ ـ ـ ــة ال ـخ ـطــوة
األم ـيــرك ـيــة ل ــن يـجــديــا نـفـعــا ،فــالـتـحــرك
الــداخ ـلــي بــاتـجــاه خ ـطــوات عـمـلـيــة ،بــدأ
برسالة من مجلس الـشــورى اإلسالمي
إل ــى الــرئ ـيــس ح ـســن روح ــان ــي ،يـطــالــب
ب ـ ـض ـ ــرورة وضـ ـ ــع جـ ـ ـ ــدول زمـ ـن ــي أمـ ــام
ال ـج ــان ــب ال ـغ ــرب ــي واألمـ ـي ــرك ــي لـتـنـفـيــذ
تعهداتهما برفع العقوبات ،خصوصًا
امل ــال ـي ــة ،وعـ ــدم م ـم ــارس ــة ض ـغ ــوط على
املـصــارف األجنبية ملنعها من التعامل
م ــع إي ـ ــران .بــال ـتــالــي ،ف ــإن وض ــع ج ــدول
زمني يعني أن طهران قد تعود إلى ما
قبل  ،2013وتستأنف أنشطتها النووية
قبل اتـفــاق ل ــوزان .تبعت هــذه الخطوة
ت ـ ـحـ ــركـ ــات ف ـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ب ـم ـش ــارك ــة
البرملان ،تهدف إلى رفع دعوى قضائية
ف ــي امل ـح ـك ـمــة ال ــدول ـي ــة ف ــي اله ـ ــاي ضد

ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،ب ـجــرم «الـقــرصـنــة»
املالية ،وهــي خطوة رمــزيــة قــد ال تصل
إلى أي نتيجة بفعل الهيمنة األميركية
على القضاء الدولي.
ول ـكــن م ـشــروع ال ـقــانــون ال ـجــديــد ،الــذي
ُأ ّقر في البرملانّ ،
يغرم الواليات املتحدة
دفع تعويضات مالية عن كافة األضرار
ال ـت ــي أل ـح ـق ـت ـهــا بـ ــإيـ ــران ،إبـ ـ ــان ال ـث ــورة
ً
وقبلها وص ــوال إلــى عــام  ،1953أي إلى
املشاركة األميركية في إسقاط حكومة
ُ
مـحـمــد م ـص ــدق ،واالنـ ـق ــاب ال ـ ــذي نـفــذ
حينها بمشاركة أميركية ،وإعادة الشاه

تسعى طهران إلى
رفع دعوى قضائية
في المحكمة الدولية
ضد واشنطن

يعني وضع جدول زمني أن طهران قد تعود إلى ما قبل ( 2013أرشيف)

محمد رضا بهلوي إلى الحكم .ويشمل
مشروع القرار التعويضات على أضرار
س ـب ـب ـهــا ال ــدع ــم األم ـي ــرك ــي ل ـل ـع ــراق فــي
الـحــرب ضــد إي ــران وسـقــوط مئات آالف
ال ـض ـحــايــا ،وامل ـس ــاع ــدة ف ــي الـتـخـطـيــط
النـقــاب عسكري على اإلم ــام الخميني
فـ ــي نـ ــوجـ ــا ،وإس ـ ـقـ ــاط طـ ــائـ ــرة ال ــرك ــاب
اإلي ــران ـي ــن ف ــوق م ـيــاه ال ـخ ـل ـيــج .قــائـمــة
طــويـلــة تـنـتـهــي بــال ـضــرر ال ـحــاصــل من
ّ
التجسس واالغتياالت لعلماء
عمليات
إيران النووين ،أو التفجيرات اإلرهابية
الـتــي نفذتها مجموعات مـعــارضــة في
البالد.
ق ــد ال ُي ـل ــزم م ـش ــروع ال ـق ــان ــون الـجــديــد
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ب ـ ــدف ـ ــع امل ـ ـبـ ــالـ ــغ املـ ـطـ ـل ــوب ــة
ك ـت ـعــوي ـضــات ،وق ــد تـسـتـغــرق املـحـكـمــة
عـ ـش ــرات ال ـس ـن ــوات م ــن دون ال ــوص ــول
إل ـ ــى ن ـت ـي ـج ــة ،إال أن املـ ـغ ــزى م ــن وراء
ه ـ ــذا الـ ـق ــان ــون ه ــو الـ ـق ــول إن إي ـ ـ ــران ال
ول ــن تـنـســى ال ـت ــاري ــخ األم ـي ــرك ــي ،ال ــذي
عمل ألكثر مــن ستة عـقــود ،على ضرب
الـبــاد ومصالحها وأمـنـهــا ،وأن إيــران
التي جلست مع «الشيطان األكبر» في
القضية النووية ،لم ّ
تغير نظرتها إليه،
بــل أرادت أن تسترد حقوقها بالحوار
وال ـ ـت ـ ـف ـ ــاوض .الـ ـتـ ـج ــرب ــة حـ ـت ــى الـ ـي ــوم
كــانــت فــاشـلــة ،فــا إي ــران تـثــق بأميركا،
م ــع وج ـ ــود ال ـب ـع ــض ف ــي الـ ــداخـ ــل مـمــن
يـعـتـقــدون ّ ب ـضــرورة الـتـقـ ّـرب مـنـهــا ،وال
أم ـيــركــا وق ـعــت االت ـف ــاق ال ـن ــووي كــرمــى
لعيون اإليرانيني.
يستعد العدوان اللدودان لجولة جديدة
من الصدام ،فالداخل اإليراني بدأ يشعر
بأن االتفاق النووي حقق املطلوب على
الورق ،من دون أن يتلمس جديًا نتائج
ه ــذا االتـ ـف ــاق ،س ــوى ال ــوف ــود الـتـجــاريــة
الـتــي تــؤم طـهــران لحجز مـكــان لـهــا ،في
حال إفــراج واشنطن عن الحركة املالية
ّ
م ــن إي ـ ـ ــران وإلـ ـيـ ـه ــا ،ف ـي ـمــا ال ي ـ ــزال ظ ــل
العقوبات قابعًا على التعامل الدولي مع
الجمهورية اإلســامـيــة .وهــذه األخـيــرة
خصصت هذا العام ،أيضًا« ،لالقتصاد
املـقــاوم» أي إن طهران تــدرك جيدًا أن ال
انـفــراجــات كبيرة بعد االتـفــاق الـنــووي،
األم ــر ال ــذي يـضــع عــامــة س ــؤال كبيرة:
إلى متى سيصمد االتفاق النووي؟
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تأجيل فرنسي لـ«مؤتمر السالم» ...أم استغناء عنه؟
لكنه ال يصل إلى درجة تحديد هوية
الــرئـيــس املـقـبــل أو تــوجـيــه سـيــاســات
بـعـيـنـهــا .وي ـش ـيــر ب ــن ع ـطــاء ال ـل ــه ،في
حديث إلى «األخـبــار» ،إلى أن التأثير
الـ ـف ــرنـ ـس ــي واألمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي يـ ـ ـن ـ ــدرج فــي
إط ــار مــا يشبه «اللوبيينغ» ،بمعنى
ّ
أن ك ــل ج ــان ــب ي ـس ـعــى إل ـ ــى ال ـح ـفــاظ
عـلــى مـصــالـحــه ال ـخــاصــة ،وع ـلــى هــذا
األسـ ـ ـ ـ ــاس ت ـ ـجـ ــري م ـ ـسـ ــايـ ــرة ال ـن ـظ ــام
الجزائري ،حتى وإن تغير األشخاص
وامل ـ ـسـ ــؤولـ ــون ،وف ـق ــا لـ ــه ،وهـ ــو األم ــر
املوجود في غالبية دول العالم.
ورأى كــاتــب الــدولــة الـســابــق لشؤون
ال ـجــال ـيــة ،دون ال ـخ ــوض ف ــي قضية
ش ـك ـيــب خ ـل ـيــل ت ـح ــدي ـدًا ،أن ال ـلــوبــي
الفرنسي يريد اإلبقاء على مصالحه
ُ
االقتصادية ،خاصة أن الجزائر ت َع ّد
ســوقــا مـهـمــا ل ــه ،فـيـمــا يــريــد الـلــوبــي
األمـ ـي ــرك ــي اإلب ـ ـقـ ــاء ع ـل ــى م ـصــال ـحــه
فــي ق ـطــاع الـنـفــط ،خـصــوصــا بعدما
دخلت الشركات األميركية إلى سوق
النفط الجزائري بقوة في السنوات
املاضية.

علي حيدر
أيًا كانت خلفية تأجيل «مؤتمر السالم الدولي» الذي
بــادرت إليه فرنسا ،ينبغي بداية تثبيت حقيقة أن
االنطباع السائد هو أن الحكومة الفرنسية متمسكة
بمحاولة عقد املؤتمر ،ويعود ذلك إلى حرصها على
إحداث اختراق على املسار الفلسطيني ـ اإلسرائيلي،
انطالقًا من تقدير مفاده أن استمرار الصراع على
الساحة الفلسطينية ينطوي على تداعيات أقــل ما
يمكن القول أنها ّ
«تهيئ األرضية النتشار اإلرهاب»
الذي بات يضرب أوروبا.
في اإلطــار نفسه ،قد تكون االنتفاضة في الساحة
الفلسطينية عززت املخاوف األوروبية والفرنسية من
أن اإلبقاء على حالة الجمود في الساحة الفلسطينية
ينطوي على إمكانية حصول انفجارات تخرج عن
سيطرة األطراف ،ثم االنزالق نحو سيناريوهات ترى
فيها تعزيزًا للمخاطر املحدقة التي تشهدها املنطقة،

وهو ما برز في كالم وزير الخارجية الفرنسي ،جان
مارك أيرو ،الذي قال إن «التهديد يكمن في اإلحباط
املتزايد الذي يجر الغضب ويقتل األمل».
ومـ ـ ــن أجـ ـ ــل م ــواجـ ـه ــة هـ ـ ــذه الـ ـح ــال ــة الـ ـت ــي يـخـشــى
األوروبيون تداعياتها وآثارها في املنطقة ،دعا أيرو
إلى ضرورة «تجديد األمل» ،وهو ما تحاول املبادرة
الفرنسية فعله .أما عن سيناريو اإلبقاء على الوضع
القائم بانتظار ما ستؤول إليه التطورات في املنطقة،
تــرى فيه بــاريــس «إغ ـ ً
ـراء خـطـيـرًا» يستدعي العمل
«قبل أن يصير الوقت متأخرًا».
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،يـ ـتـ ـع ــارض ه ـ ــذا املـ ــوقـ ــف مـ ــع ال ــرؤي ــة
اإلســرائـيـلـيــة الـتــي تصر على الفصل بــن القضية
الفلسطينية وما تشهده املنطقة العربية من تطورات.
بل يذهب التقدير في إسرائيل إلى حد التهويل من
أن إقــامــة دول ــة فلسطينية سيضيف «دول ــة فاشلة
إض ــاف ـي ــة» ف ــي امل ـن ـط ـقــة ق ــد تـسـتـخــدمـهــا فـصــائــل
املقاومة للعمل ضد إسرائيل ،إضافة إلــى أنها قد

تفتح الطريق أمام «تمدد الجماعات اإلرهابية».
إلــى ذلــك ،تــرى إســرائـيــل أن انتقال املـفــاوضــات إلى
ّ
يصب في مصلحتها على املدى
الساحة الدولية ال
الـبـعـيــد ،خــاصــة أن جــوهــر الـسـيــاســة اإلســرائـيـلـيــة
يهدف إلــى تثبيت االحتالل والتوسع االستيطاني.
ولهذه الغاية تصر على مبدأ املفاوضات املباشرة
ووض ــع ش ــروط تتصل بمطلب االع ـتــراف بيهودية
الدولة ،الذي ال تستطيع السلطة ،حتى اآلن ،تجاوزه.
ولكن فرنسا تستغل املراوحة التي تشهدها عملية
التسوية بسبب انـســداد أفــق املفاوضات املباشرة،
للخروج نحو اإلطار الدولي.
إل ــى ذلـ ــك ،ق ــال عـضــو الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة لـ«منظمة
التحرير» أحمد مجدالني ،لوكالة أنباء «شينخوا»
الصينية ،أمس ،إن «القيادة الفلسطينية كانت على
علم مسبق بنية فرنسا تأجيل الـلـقــاء الـتـشــاوري
للتحضير ملؤتمر ســام دولــي كــان مقررًا انعقاده
في الثالثني من الشهر الجاري».
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ليبيا

«األطلسي» يواصل تمدده شرقًا
يعتزم «األطلسي»
توقيع بروتوكول
انضمام الجبل
األسود غدًا
(أ ف ب)

ِّ
ستحدث روسيا
محطة لإلنذار المبكر
في القرم وتعيد
تشغيلها

بــال ـتــوازي مــع نـشــر ال ـمــزيــد مــن ال ـقــوات والــوســائــل العسكرية
االستراتيجية في شــرق أوروبــا ،يحشد «األطلسي» أساطيله في
البحرين األسودوالمتوسط ،فارضًا على روسيااتخاذإجراءات جوابية
أع ـلــن «ح ـلــف ش ـمــال األط ـل ـس ــي» ،أم ــس،
أن وزراء خــارجـيــة الـ ــدول األع ـض ــاء في
ال ـح ـلــف ي ـع ـتــزمــون تــوق ـيــع ب ــروت ــوك ــول
انضمام جمهورية الجبل األس ــود إلى
«ال ـح ـل ــف» يـ ــوم غ ــد ال ـخ ـم ـيــس ،لـتــوافــق
عليه الدول األعضاء في ما بعد.
وب ـعــد تــوقـيــع ال ـب ــروت ــوك ــول ،ستحصل
ال ـج ـبــل األس ـ ــود (إح ـ ــدى ال ـج ـم ـهــوريــات
الـ ـن ــاشـ ـئ ــة ع ـ ــن ت ـق ـس ـي ــم ي ــوغ ــوس ــاف ـي ــا
نـهــايــة الـتـسـعـيـنـيــات ،وال ـنــاتــج أســاســا
مـ ــن عـ ـ ـ ــدوان «األط ـ ـل ـ ـسـ ــي») ع ـل ــى وض ــع
دولــة «مــدعــوة» لالنضمام إلــى الحلف،

ﻧﻀﺎل ا ﺷﻘﺮ

م ـ ــا ي ـس ـم ــح مل ـم ـث ـل ـي ـهــا ب ــاملـ ـش ــارك ــة فــي
اجتماعات الحلف بصفة مراقب .وأشار
ممثل عن الحلف إلى أن «املوافقة (على
ال ـ ـبـ ــروتـ ــوكـ ــول املـ ـ ــذكـ ـ ــور) ت ـع ـت ـمــد عـلــى
اآلل ـ ـيـ ــات ال ـق ــوم ـي ــة (ل ـ ـلـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء)،
لـ ــذا م ــن ال ـص ـعــب الـ ـق ــول ك ــم م ــن الــوقــت
ستستغرق هذه العملية».
ُ
ويــذكــر أن وزراء خــارجـيــة ال ــدول الـ ـ 28
األع ـضــاء فــي «حـلــف شـمــال األطـلـســي»،
وجـهــوا فــي كــانــون األول املــاضــي دعــوة
رسمية لجمهورية الجبل األســود لبدء
محادثات بشأن انضمامها إلى الحلف.

أﻣﻴْ ﻤﺔ اﻟﺨﻠﻴﻞ

ﺷﺮﺑﻞ روﺣﺎﻧﺎ

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺒﺪا

ﺟﺎﻫﺪة وﻫﺒﻲ

ﺳﺎﻣﻲ ﺣﻮّ اط

إﻧﻀﻤﻮا إﻟﻴﻨﺎ ﻓﻲ أول ﺣﺪث ﺛﻘﺎﻓﻲ ـ ﻓﻨﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻼن
ّ

اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ا ﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟـ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ"
ﻳﺘﺨ ّﻠﻞ اﻟﺤﺪث إﻃﻼق ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟـ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ"
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وأعلن رئيس وزراء الجبل األسود ،ميلو
جــوكــانــوف ـي ـتــش ،ف ــي آذار امل ــاض ــي ،أن
ً
بالده يمكن أن تصبح عضوًا كامال في
الحلف في منتصف العام املقبل.
تــزام ـنــا ،وإزاء تــزايــد تـهــديــد األســاطـيــل
«األط ـ ـل ـ ـس ـ ـيـ ــة» ف ـ ــي الـ ـبـ ـح ــري ــن األس ـ ـ ــود
واملتوسط ،قررت روسيا إعــادة تشغيل
مـحـطــة اإلن ـ ــذار املـبـكــر ف ــي شـبــه جــزيــرة
ال ـ ـقـ ــرم ،ل ـت ـص ـبــح ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى رصـ ــد أي
صاروخ ُيطلق من البحرين املذكورين.
وذكرت صحيفة «إيزفيستيا» الروسية
ّ
ستحدث محطة
أن وزارة الدفاع الروسية
ّ
رادار «دنيبر» لإلنذار املبكر ،الواقعة في
ضواحي مدينة «سيفاستوبل» ،جنوب
غـ ــرب الـ ـق ــرم .وق ـ ــال م ـص ــدر ف ــي املـجـ ّـمــع
الصناعي العسكري الروسي للصحيفة
ّ
رصد
إن تحديث املحطة سيمكنها من ّ
واملجنحة
إطــاق الصواريخ البالستية
َ
وما فوق الصوتية السرعة من حوضي
الـبـحــريــن األسـ ــود وامل ـت ــوس ــط ،لضمان
حماية األراضي الروسية.
ويـ ــوضـ ــح ال ـخ ـب ـي ــر فـ ــي مـ ـج ــال ال ــدف ــاع
الـ ـج ــوي ،مـيـخــائـيــل خـ ــوداريـ ــونـ ــوك ،أن
املحطة أصبحت تابعة ألوكــرانـيــا بعد
تفكك االتـحــاد السوفياتي ،وأن روسيا
استمرت في استخدامها بموجب اتفاق
بني الدولتني ،قبل أن ُيلغى االتفاق على
ّ
خـلـفـيــة ال ـت ــوت ــر م ــع ك ـي ـيــف .واض ـط ــرت
روسـيــا لالستعاضة عــن املحطة ببناء
أخرى« ،فورونيج-دي إم» ،في ضواحي
مدينة أرمــافـيــر الــروسـيــة ،جـنــوب غرب
البالد (حوالي  600كيلومتر إلى الشرق
مــن سـيـفــاسـتــوبــل) ،لـكــن ازدي ـ ــاد نشاط
س ـف ــن «األط ـ ـل ـ ـسـ ــي» ،وسـ ـف ــن الـ ــواليـ ــات
املـتـحــدة خــاصــة ،فــي الـبـحــريــن األس ــود
واملتوسط يجبر موسكو على تحديث
محطة «دنيبر» وإعادة تشغيلها ،بحيث
تصبح مكملة ملحطة «فورونيج» ،وفق
املصدر نفسه.
ويـقــول الـبــروفـيـســور فــاديــم كــوزيــولــن،
م ــن أك ــادي ـم ـي ــة ال ـع ـل ــوم ال ـع ـس ـك ــري ــة ،إن
ت ـش ـغ ـي ــل م ـح ـط ــة س ـي ـف ــاس ـت ــوب ــل ،بـعــد
ت ـح ــدي ـث ـه ــا س ـي ـض ـمــن ح ـم ــاي ــة دائ ــري ــة
مـ ــن ال ـه ـج ـم ــات ال ـ ـصـ ــاروخ ـ ـيـ ــة .وي ــذك ــر
ً
كوزيولني مثال أن محطة اإلنــذار املبكر
فــي أرمــاف ـيــر تــابـعــت ع ــام  2013تجربة
إطـ ــاق ص ــواري ــخ «سـ ـب ــارو» األمـيــركـيــة
ـ ـ اإلســرائـيـلـيــة ،املستخدمة فــي اختبار
منظومة ال ــدرع الـصــاروخـيــة .ويضيف
كــوزيــولــن أن تشغيل محطة «دنـيـبــر»
فـ ـ ــي سـ ـيـ ـف ــاسـ ـت ــوب ــول «سـ ـيـ ـسـ ـم ــح ل ـنــا
بمراقبة كل ما يجري في البحر األبيض
ً
املـ ـت ــوس ــط .فـ ـمـ ـث ــا ،ت ـح ـت ــاج ص ــواري ــخ
ُ َ
تــومــاهــوك األم ـيــرك ـيــة ،ال ـتــي ت ـطــلــق من
البحر األبـيــض املـتــوســط ،إلــى أكـثــر من
س ــاع ـت ــن لـ ـل ــوص ــول إل ـ ــى م ــوسـ ـك ــو ،أي
سيكون بإمكاننا توجيه منظومة الدرع
الصاروخية (الروسية طبعًا) لردعها؛
وه ـ ـ ـ ــذا سـ ـيـ ـك ــون م ـ ــن مـ ـهـ ـم ــات امل ـح ـط ــة
الجديدة في ضواحي سيفاستوبل».
(األخبار ،سبوتنيك ،نوفوستي)

«تسليح ّ
السراج}
تقابله هيمنة
بحرية أوروبية
دعــت فــرنـســا ،أم ــس ،إلــى تولي
عملية القوات البحرية األوروبية
امل ـ ـك ـ ـل ـ ـفـ ــة م ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة مـ ـه ــرب ــي
املـ ـه ــاج ــري ــن ق ـب ــال ــة ال ـس ــواح ــل
ال ـل ـي ـب ـيــة ،ال ـس ـهــر ع ـلــى تسليم
ُ
أي شحنات أسلحة قــد ترسل
إل ــى "حـكــومــة ال ــوف ــاق الــوطـنــي"
(بــرئــاســة فــائــز الـ ـس ــراج) دون
سواها.
ويأتي اإلعــان الفرنسي عقب
تأييد القوى الدولية ،فجر أمس،
رف ــع حـظــر األسـلـحــة املـفــروض
عـ ـل ــى ل ـي ـب ـي ــا (املـ ـسـ ـتـ ـم ــر م ـنــذ
 ،)2011م ــؤك ــدة اس ـت ـعــدادهــا
لتسليم أسـلـحــة إل ــى "حـكــومــة
الــوفــاق الــوطـنــي" (ح ـص ـرًا) من
أجــل مساعدتها على مواجهة
"الـ ـتـ ـه ــدي ــد املـ ـتـ ـن ــام ــي لـتـنـظـيــم
داعش".
وأوضحت الخارجية الفرنسية
أن ــه "طـبـقــا ملــا تـقــرر فــي فيينا،
م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــروري م ـ ـسـ ــاعـ ــدة
حـكــومــة ال ــوف ــاق الــوط ـنــي على
السيطرة على األراضي الليبية
وض ـم ــان أم ـن ـه ــا" ،مـضـيـفــة أن
"وحــدهــا ه ــذه الـحـكــومــة يمكن
أن تكون لها الشرعية لتقديم
طلبات إعـفــاء مــن الحظر على
األسلحة".
ُ
وت ـ ـ ِـع ـ ـ ّـد ف ــرنـ ـس ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا
م ـش ــروع قـ ــرار ل ــأم ــم املـتـحــدة
ي ـت ـيــح تــوس ـيــع م ـه ـمــة االت ـح ــاد
األوروب ــي البحرية قبالة ليبيا
لتشمل احترام حظر األسلحة
املـفــروض على هــذا البلد ،وفق
م ــا أفـ ــاد دب ـلــومــاس ـيــون أم ــس.
ووف ـ ـ ـ ـ ــق م ـ ـض ـ ـمـ ــون م ـ ـشـ ــروع
الـ ـ ـق ـ ــرار ،ف ـ ــإن ال ـ ـقـ ــوة ال ـب ـحــريــة
ل ــات ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي سـتـتــولــى
أيضا تدريب حــرس السواحل
الليبيني.
وك ــان ــت "ح ـك ــوم ــة الـ ــوفـ ــاق" قد
رحبت ،أمــس ،بتأييد مجموعة
ال ــدول الــداعـمــة لها رفــع الحظر
عن تسليحها ،معتبرة ان ذلك
سيشكل ركـيــزة "لبناء جيش
موحد" ،فيما استنكرت القوات
املوالية لسلطات الشرق حصر
الـتـسـلـيــح بـحـكــومــة طــراب ـلــس.
واعتبر العقيد احمد املسماري،
املـتـحــدث بــاســم الـقـيــادة العامة
ال ـتــاب ـعــة لـ ـل ــواء خـلـيـفــة حـفـتــر،
ّأن "م ــا ص ــدر ف ــي فـيـيـنــا غير
قانوني" .وقــالّ :
"إن هــذا القرار
سيسبب الفوضى ...وسنلجأ
بدورنا الى دول داعمة للجيش
الـلـيـبــي (الـ ـق ــوات ال ـتــي يـقــودهــا
حفتر) بغرض تسليحنا".
)األخبار ،أ ف ب(

يـقــام نـهــار الـيــوم األرب ـعــاء الــواقــع
فيه  18أيار 2016
فاتحة وتقبل عزاء عن روح فقيدنا
الغالي املرحوم
الحاج محمد الحاج حسني ركني

املـكــان :مجمع اإلمــام املجتبى (ع)
بيروت ـ ـ حي األمريكان
مـ ـ ــن ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة ولـ ـغ ــاي ــة
السادسة مساء ـ ـ للرجال والنساء
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ركـ ــن ـ ـ ـ الـعـسـيـلــي ـ ـ
يــاســن ـ ـ ـ كــركــي ـ ـ ـ دق ـم ــاق وعـمــوم
أهالي الشهابية

إلعالناتكم
صفحة
في
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991
من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
لغاية
صباحًا ً
 10:30ليال
نختصر
المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل
الفاتورة

للبيع مكتب صالح للسكن -الشياح-
خلف كنيسة مار ميخايل
١٠٥م / ٢ط ٢مؤلف من ٤غرف -غرفة انتظار-
مطبخ  -حامم .سعر مغر
Tel: 03/986264
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن تلزيم
الساعة العاشرة من يوم الخميس الواقع
في 2016/5/26
تـ ـج ــري وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات /
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ــاح ــوال الـشـخـصـيــة،
اسـتــدراج عــروض لتلزيم شــراء وتركيب
م ـك ـي ـف ــات هـ ـ ــواء لـ ـ ــزوم امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لالحوال الشخصية ،الكائن في مقر وزارة
الداخلية والبلديات  /منطقة الحمراء /
مقابل مصرف لبنان.
الـتــأمــن املــؤقــت 3.000.000 :ل.ل( .ثــاثــة
ماليني ليرة لبنانية).
التأمني النهائي %10 :عشرة باملائة من
قيمة ما يرسو على امللتزم.
طــريـقــة الـتـلــزيــم :تـقــديــم ال ـعــرض بمغلف
مقفل.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وفـ ـق ــا ل ـن ـص ــوص دف ـتــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لالحوال الشخصية  /قلم املدير العام.
 11ايار 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق
التكليف 925
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استدراج عروض لتقديم يد عاملة داعمة
للمؤسسة.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /750 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار االثنني الواقع في  2016/5/30عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2016/5/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 931
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لشراء عدادات الكترونية

ﺑﻼ
ﺣﺼﺎﻧﺔ
21.30

tuesday

ل ـ ـ ـ ــزوم امل ـ ـح ـ ـطـ ــات الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،م ــوض ــوع
اس ـ ـتـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د12058/
تاريخ  ،2015/11/9قد مــددت لغاية يوم
الجمعة  2016/6/10عند نهاية ال ــدوام
الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /150.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/5/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 927
إعالن بيع باملعاملة 2014/939
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار االرب ـعــاء في
 2016/6/1الساعة الثانية والنصف بعد
الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عليه عـمــر وهيب
ي ـحــي م ــارك ــة ك ـيــا  Picanto LXمــوديــل
 2013رق ــم /500701/ب الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ بـنــك
بيبلوس ش.م.ل .وكيله املحامي غسان
ك ـ ــرم الـ ـب ــال ــغ  $/15677/ع ـ ــدا ال ــاح ــق
واملخمنة بمبلغ  $/3121/واملطروحة
بسعر  $/2000/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رســوم امليكانيك قد بلغت
/2.345.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد ال ـ ــى مـ ـ ــرآب امل ـ ـ ــدور ف ــي ب ـي ــروت
الـكــرنـتـيـنــا مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا او
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن بيع باملزاد العلني
للمرة السابعة
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية ـ ـ الرئيس

أحمد مزهر.
املعاملة التنفيذية رقم2013/94 :
طالب التنفيذ :تفليسة مصطفى ابراهيم
عيطور  /بوكالة املحامي سمير فياض
املـنـفــذ عـلـيــه :املـفـلــس مـصـطـفــى ابــراهـيــم
ً
عيطور  /ممثال بوكيل التفليسة املحامي
سمير فياض.
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
صيدا رقم .2013/148
املعامالت :تاريخ التنفيذ .2013/3/4
تاريخ محضر الوصف.2013/3/28 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
.2013/8/5
العقار املوصوف 2400 :سهمًا من العقار
 1474حومني التحتا.
ارض بعل سليخ مهملة مجنحة الشكل.
مساحته 7224 :م2
التخمني 180600 :د.أ.
الطرح :بعد التخفيض  62195د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة.
م ـك ــان امل ــزاي ــدة وت ــاري ـخ ـه ــا :امـ ــام رئـيــس
دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ،الـخـمـيــس 2016/7/14
الساعة  11:00ظهرًا.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بــالـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح فــي قـلــم هــذه
الدائرة بموجب شك مصرفي منظم المر
رئ ـيــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ الـنـبـطـيــة ،وات ـخــاذ
م ـحــل اق ــام ــة ل ــه ض ـمــن ن ـطــاق ـهــا ،واال عد
ق ـل ـم ـه ــا مـ ـق ــام ــا مـ ـخـ ـت ــارًا لـ ــه مـ ــا لـ ــم يـكــن
ً
ممثال بمحام ،وعليه االطــاع على قيود
الصحيفة العينية للعقار املطروح ودفع
الثمن والــرســوم ضمن املهلة القانونية
تحت طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
ينفذ جورج الياس دميان باملعاملة رقم
 2014/532ب ــوج ــه فـ ــراس ع ــزي ــز ال ــراع ــي
قرار الغرفة االبتدائية التاسعة في جبل
ل ـب ـن ــان ـ ـ ـ ـ ـ املـ ــن ب ـم ــوض ــوع ازال ـ ـ ــة ش ـيــوع
ف ــي ال ـع ـقــار /114ب ـ ـقـ ــاق ال ــدي ــن مـســاحـتــه
 868م.م .وهــو بموجب االف ــادة العقارية
ق ـط ـعــة ارض ض ـم ـن ـهــا بـ ـن ــاء م ــؤل ــف مــن
ث ـ ــاث غ ـ ــرف وص ـ ــال ـ ــون وغـ ــرفـ ــة وط ـع ــام
ومطبخ وحمام وممشى وغرفة للدواجن
عـلــى ح ــدة ومـطـلــع درج لـلـسـطــح وبــركــة
م ـ ــاء ،وبــال ـك ـشــف ت ـبــن انـ ــه ي ـقــع ف ــي حي
ال ـق ــدي ـس ــة ح ـن ــه ف ــي شـ ـ ــارع داخـ ـل ــي وان
ال ــواق ــع م ـطــابــق ل ــاف ــادة ال ـع ـق ــاري ــة غير
ان ــه ضـمــن غــرفــة ن ــوم يــوجــد ح ـمــام ث ــان،
البالط الرئيسي كسر رخام قديم وبالط
ال ـغــرف مــوزاي ـيــك وب ــاط غــرفــة الجلوس
سيراميك والحمام واملطبخ سيراميك اما
الحمام الثاني فبالطه مــوزايـيــك املجلى
غرانيت ولــه خزائن خشبية امــا املغسلة
ف ـهــي خ ـ ــارج ال ـح ـم ــام امل ـن ـج ــور الــداخ ـلــي
خـشــب وال ـخــارجــي خـشــب مــع زج ــاج مع
دف ــاع ــات حــديــد واب ــاج ــور امل ـن ــزل مجهز
ب ـش ــوف ــاج ام ــام ــه دارة ب ــاط ــون وحــدي ـقــة
ضمنها اشجار مختلفة وشجرة كبيرة
فلني وغــرفــة منفصلة عــن املـنــزل باطون
وارض ـه ــا بــاطــون لـخــدمــة امل ـنــزل واح ــدى
الغرف جدرانها ملونة.
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف 2014/11/10
وتاريخ تسجيله .2014/12/8
بـ ــدل ت ـخ ـمــن وط ـ ــرح ال ـع ـق ــار /114بـ ـق ــاق
الدين /315400/د.أ.

ي ـجــري ال ـب ـيــع ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2016/10/26الساعة  12في قاعة محكمة
كسروان للراغب بالشراء دفع بدل الطرح
بموجب شك مصرفي منظم المر حضرة
رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ ك ـس ــروان او تقديم
كفالة وافية من احد املصارف املقبولة من
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة
وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ضـمــن نـطــاق
الــدائــرة واال عـ ّـد قلمها مقامًا مختارًا له
كما عليه االط ــاع على قـيــود الصحيفة
العينية العائدة للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2015/578
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ :هـ ـش ــام م ـ ـ ــروة ب ــوك ــال ــة
املحامي علي السيد
املنفذ عليه :سليمان حسن وهب
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـن ــدات دي ــن بقيمة
 50.000د.أ .وسـنــد امــانــة بقيمة 30.000
د.أ.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2015/12/3 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/1/25 :
تاريخ قــرار الحجز 2015/12/3 :وتاريخ
تسجيله2015/12/3 :
تاريخ محضر وصف العقار2016/4/6 :
وتاريخ تسجيله2016/4/14 :
ال ـع ـق ــارات امل ــوص ــوف ــة 2400 :م ــن الـقـســم
 4 /A/1172تـ ــول عـ ـب ــارة ع ــن ش ـق ــة فــي
الطابق االرضــي لناحية الشرق تحتوي
ع ـلــى مــدخــل وثـ ــاث ح ـمــامــات وصــالــون
وسفرة وثــاث غــرف نــوم وثــاث شرفات
وغرفة غسيل ومطبخ
املساحة 159 :م2
التخمني 79500 :د.أ.
الطرح 47700 :د.أ.
 2400سهمًا مــن القسم  8 /B/1172تول
ع ـبــارة عــن شـقــة مــن الـجـهــة الـغــربـيــة في
الطابق الثاني تحتوي على مدخل وممر
وص ــال ــون وس ـفــرة ومـطـبــخ وث ــاث غــرف
نـ ــوم وثـ ـ ــاث ح ـم ــام ــات وش ــرف ـت ــن وه ــي
م ـش ـتــراة م ــن ق ـبــل ش ـخــص م ــن آل طـعــان
وغير مسجلة.
مساحتها 155 :م2
التخمني 85250 :د.أ.
الطرح 51150 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع ف ــي  2016/7/14ال ـســاعــة 11:00
ظـهـرًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
اسهم املنفذ عليه في العقارات املوصوفة
اع ــاه ،فعلى الــراغــب بــالـشــراء اي ــداع بدل
الـ ـط ــرح ف ــي ق ـلــم الـ ــدائـ ــرة ب ـمــوجــب شيك
مصرفي منظم المــر رئيس دائــرة تنفيذ
الـنـبـطـيــة وات ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ل ــه ضمن
نطاقها واال عــد قلمها مقامًا مختارًا له
ً
ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطــاع
على قـيــود الصحيفة العينية للعقارات
املـطــروحــة ودف ــع الـثـمــن وال ــرس ــوم ضمن
امل ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة ت ـحــت طــائ ـلــة مـتــابـعــة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل اسم تاجر

ب ـن ـ ً
ـاء لـلـطـلــب ت ــاري ــخ  2015/5/14تـقــرر
تعديل االســم التجاري للتاجر املعروف
باسم" :معصرة البقاع الغربي الحديثة"
املـ ـسـ ـج ــل تـ ـح ــت رق ـ ــم 2015/4005362
البقاع ليصبح" :مـحــات البقاع الغربي
الحديثة".
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
ايام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
ط ـلــب ك ــام ــل غ ــري ــب ملــوك ـلــه ش ـك ــري كليم
ق ــرب ــان احـ ــد ورث ـ ــة ك ـل ـيــم ق ــرب ــان بصفته
منفذًا على اسهم املنفذ عليه حسني قاسم
نجم في العقار  1057جديدة مرجعيون
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلب علي الشيخ حسن ص ــادق بصفته
وريث الشيخ حسن الشيخ عبد الحسني
صادق شهادة قيد بدل ضائع في العقار
 905الخيام
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
ط ـلــب ع ـلــي مـحـمــد نــاصــر ملــوك ـلــه محمد
عبود ناصر شهادتي قيد بدل ضائع في
العقارين  7767و 7009حاصبيا
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طـ ـل ــب م ـخ ــائ ـي ــل خـ ــزامـ ــي مل ــوك ـل ـي ــه عـبــد
الــرحـمــن قـصــاب وخــالــد وفـيـصــل كــرامــي
سند تمليك بدل ضائع  614/44امليناء 13
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
وسام ولي الدين
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طـلــب يــوســف هــوشــر ملــوكـلــه اح ـمــد علي
منصور سند تمليك بدل ضائع 279/55
التل
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
وسام ولي الدين
تصحيح إعالن
ت ـص ـح ـي ــح خـ ـط ــأ فـ ــي اإلع ـ ـ ـ ــان امل ـن ـش ــور
بتاريخ  2016/5/11املتعلق باستدعاء
ل ـ ــدى الـ ـق ــاض ــي الـ ـعـ ـق ــاري االضـ ــافـ ــي فــي
النبطية حيث ورد خطأ بالرقم 2016/91
والصحيح هو .2016/96
الكاتب
إعالن مكرر للصحف املحلية
تـعـلــن ب ـلــديــة دومـ ــا ع ــن رغـبـتـهــا بــاجــراء
م ـبــاراة لتعيني كــاتــب (مــركــز شــاغــر) في
م ــاك مــوظـفــي الـبـلــديــة ،فعلى مــن يرغب
مــراج ـعــة مــركــز ال ـب ـلــديــة لـلـحـصــول على
الـ ـش ــروط ال ـخــاصــة بــذلــك خ ــال ســاعــات
ال ــدوام الرسمي بــدأ مــن تــاريــخ نشر هذا
االعـ ـ ــان ف ــي ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة تــاريــخ
 2016/5/12ولغاية .2016/5/27
رئيس بلدية دوما
جوزيف خير الله املعلوف
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رياضة

يوروبا ليغ

لقب «يوروبا ليغ» بين هيمنة اإلسبان وعودة اإلنكليز
يتواجه إشبيلية اإلسباني مع ليفربول
اإلنكليزي في نهائي «يوروبا ليغ» الليلة
الساعة  21.45بتوقيت بيروت .مهمة
صعبة لـكــا الـمــدربـيــن أونـ ــاي إيـمــري،
واأللماني يورغن كلوب ،أما األبرز فهو
تحدي إثـبــات السيطرة اإلسبانية على
الساحة ،مقابل تأكيدالعودة اإلنكليزية

روح ليفربول في
حماسة مدربه يورغن
كلوب وشغفه
(فابريس كوفريني
 -أ ف ب)

هادي أحمد
ال يـمـكــن اع ـت ـبــار ،بــالـشـكــل ال ـع ــام ،أن
ن ـهــائــي «يـ ــوروبـ ــا ل ـي ــغ» ب ــن نــاديــي
لـ ـيـ ـف ــرب ــول اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي وإش ـب ـي ـل ـي ــة
اإلس ـب ــان ــي مـ ـب ــاراة ت ـخـ ّـص الـفــريـقــن
فقط ،فاملواجهة أكبر من ذلك ،إذ إنها
ـاد م ــن إنـكـلـتــرا وآخ ــر
سـتـكــون ب ــن ن ـ ٍ
من إسبانيا .ولهذين البلدين ،صراع
بـيـنـهـمــا ع ـلــى الـهـيـمـنــة ع ـلــى اللعبة
األشهر في العالم ،بعدما استبعدت
الـكــرة اإليطالية ألسـبــاب كثيرة ،عن
الصراع على رأس الهرم.
إن ـك ـل ـت ــرا وإسـ ـب ــانـ ـي ــا ،عـ ـن ــوان ــا ه ــذه
املـبــاراة ،ال إشبيلية وليفربول فقط،
إذ على مــدار فترة طويلة من تاريخ
أنــديــة أوروب ــا ،سيطر اإلنكليز ،أبــاء
ال ـ ـكـ ــرة ،ع ـل ــى ال ـل ـع ـب ــة ،وت ـج ـل ــى ذل ــك
فـ ــي أواخ ـ ـ ـ ــر ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات وأوائ ـ ـ ــل
الثمانينيات.
فاز ليفربول بكأس األندية األوروبية
البطلة (دوري األبطال حاليًا) عامي
 1977و 1978ونــوتـنـغـهــام فــورســت
عامي  1979و ،1980ليعود الـ «ريدز»
ال ــى مـنـصــة الـتـتــويــج ع ــام  ،1981ثم
أستون فيال عام  .1982غابوا موسمًا
واح ـ ـدًا حــن ذه ــب الـلـقــب لـهــامـبــورغ
األملــانــي ،ثــم ع ــادوا مــع ليفربول عام
.1984
هــذا في الزمن البعيد ،أمــا في الزمن
القريب ،فتحولت الهيمنة إلسبانيا،
بفعل ق ــوة ري ــال مــدريــد وبــرشـلــونــة،
واستقطابهما ألفضل نجوم العالم.
وك ــان تــأهــل ري ــال م ــدري ــد وأتلتيكو
مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبــا،
ً
ف ـض ــا ع ــن فـ ــوز األول بــال ـل ـقــب قـبــل
موسمني وبرشلونة املوسم املاضي
ووص ــول إشبيلية لنهائي «يــوروبــا
ً
ليغ» للعام الثالث على التوالي دليال

جديدًا على هيمنة إسبانيا على كرة
القدم األوروبية.
بـبـســاطــة ،مـنــذ ع ــام  2000كــانــت فــرق
إسـ ـب ــانـ ـي ــا طـ ــرفـ ــا ف ـ ــي نـ ـه ــائ ــي دوري
األبطال  12مرة.
بـ ــال ـ ـعـ ــودة إل ـ ـ ــى الـ ـ ــذاكـ ـ ــرة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا
إلـ ــى م ــوس ــم  ،2008-2007وصـ ــل إلــى
ن ـصــف ن ـهــائــي دوري األبـ ـط ــال ثــاثــة
أنـ ــديـ ــة إن ـك ـل ـي ــزي ــة مـ ــن أصـ ـ ــل أرب ـ ـعـ ــة،
هـ ــي :مــانـشـسـتــر ي ــون ــاي ـت ــد ،تـشـلـســي،
وليفربول .قبلها أبــدى بعض رؤســاء
الـ ـع ــال ــم ال ـ ـ ـكـ ـ ــروي ،ك ــرئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
ال ــدول ــي ال ـســابــق ال ـســوي ـســري ج ــوزف
بـ ــاتـ ــر ،ورئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي

تأهل كلوب للنهائي
الثاني في أول موسم
له مع ليفربول

ال ـس ــاب ــق ال ـفــرن ـســي م ـي ـشــال بــاتـيـنــي
أسفهما لتدهور مكانة إنكلترا في قلب
كــرة القدم األوروب ـيــة ،معيدين السبب
إلى األندية اإلنكليزية العتمادها على
الالعبني األجانب.
في مباراة الليلة ،يقف التاريخ فقط الى
جانب اإلسبان .هم لعبوا أمام اإلنكليز
ـاث
فــي ثـمــانــي مــواج ـهــات ،ف ـف ــازوا بـثـ ٍ
منها ،وهزموا في مثلها ،وتعادلوا في
اثنتني.
األمـ ــل األخ ـي ــر إلشـبـيـلـيــة ه ــو ف ــي هــذه
املباراة بعد خيبة الدوري املحلي .وكان
مــن املـتــوقــع أن يـكــون الـفــريــق منافسًا
على املراكز األولــى في الــدوري ،بعدما

ف ــاز ب ـ «ي ــوروب ــا لـيــغ» املــوســم املــاضــي
والذي سبقه ،متعاقدًا مع العبني جدد.
وبـ ـعـ ـيـ ـدًا مـ ــن ه ــدف ــه األسـ ـ ـ ـ ــاس ،أن ـه ــى
ال ـف ــري ــق األن ــدلـ ـس ــي م ــوس ــم «ال ـل ـي ـغــا»
ـت ك ــان ف ـيــه م ـش ــواره،
ســاب ـعـ ًـا ،ف ــي وقـ ـ ٍ
وصوال إلى النهائي ،أسهل من طريق
ليفربول ،ففاز على شاختار دونيتسك
األوك ــران ــي  ،3-5ف ــي ن ـصــف الـنـهــائــي،
ب ـع ــدم ــا ت ــأه ــل إل ـ ــى ه ـ ــذا ال ـ ـ ــدور عـلــى
حساب أتلتيك بلباو بركالت الترجيح.
طموح إشبيلية بالفوز على الصعيد
الـنـفـســي ي ـبــدو صـعـبــا أمـ ــام لـيـفــربــول
بقيادة مــدربــه األملــانــي يــورغــن كلوب.
املـ ــدرب ال ــذي بـلــغ الـنـهــائــي ال ـثــانــي له
مـنــذ تسلمه املـهـمــة ه ــذا امل ــوس ــم ،بعد
األول ال ــذي خ ـســره بــركــات الترجيح
أمام مانشستر سيتي في كأس رابطة
األندية اإلنكليزية املحترفة.
طــريــق كـلــوب ال ــذي أع ــاد ال ــروح إلــى الـ
«ريـ ــدز» م ـ َّـر بالتغلب عـلــى مانشستر
ي ــون ــايـ ـت ــد فـ ــي دور الـ ـ ـ ـ  ،16ثـ ــم عـلــى
بوروسيا دورتموند في ربع النهائي،
وبعدها فياريال في نصف النهائي.
م ــواج ـه ــة ط ـم ــوح ــات ل ـي ـف ــرب ــول ،ال ــذي
ب ـ ـ ـ ــدوره ي ـب ـح ــث عـ ــن إن ـ ـقـ ــاذ م ــوس ـم ــه،
بــال ـت ـتــويــج ل ــن ت ـك ــون س ـه ـلــة .ل ـكــن مع
إشبيلية هـنــاك امل ــدرب أون ــاي إيـمــري
ً
الــذي تولى املسؤولية فــي  ،2013آمــا
أن يـجــدد الليلة إعــانــه أنــه مــن أفضل
مــن مـ َّـر على هــذا الـفــريــق ،ليعيده إلى
دوري أبطال أوروبــا ،من خالل تتويج
ثالث تواليًا.
في املقابل ،يثق كلوب بأنه قــادر على
هــزي ـمــة أي خ ـصــم .وي ـثــق أي ـضــا بــأنــه
ع ـل ــى خ ـط ــى ث ــاب ـت ــة ن ـح ــو ح ـف ــر اس ـمــه
لـيـكــون إح ــدى أســاطـيــر لـيـفــربــول .هــذا
مــا تــريــده جماهير ال ـ «ري ــدز» ،لكن ما
تريده جماهير إنكلترا ،عــودة علمها
إلى منصات التتويج.
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وجوه جديدة مع ألمانيا ومفاجآت في إسبانيا وبيرلو خارج إيطاليا
شـهــدت التشكيلة األولـيــة املؤلفة من
 27العبًا ملنتخب أملانيا التي أعلنها
امل ـ ــدرب ي ــواك ـي ــم ل ــوف ل ـك ــأس أوروبـ ــا
 2016ثالثة أسماء شابة جديدة ،هي:
جوشوا كيميش ( 21عامًا) وجوليان
فــايـغــل ( 20عــامــا) وجــولـيــان بــرانــدت
( 20ع ــام ــا) .ك ــذل ــك اس ـ ُـت ــدع ــي ال ـقــائــد
بــاسـتـيــان شـفــايـنـشـتــايـغــر وجــولـيــان
دراكسلر املصابان راهنًا.
وفي ما يأتي التشكيلة:
 ح ـ ــراس ـ ــة املـ ـ ــرمـ ـ ــى :مـ ــانـ ــويـ ــل ن ــوي ــر(ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ) ،بــرنــد لـيـنــو (بــايــر
ليفركوزن) ،مارك  -أندريه تير شتيغن
(برشلونة اإلسباني).
 خط الــدفــاع :جيروم بواتنغ (بايرنمـ ـي ــونـ ـي ــخ) ،إي ـ ـمـ ــري كـ ـ ــان (ل ـي ـف ــرب ــول
اإلنكليزي) ،جوناس هكتور (كولن)،
بينديكت هوفيديس (شالكه) ،ماتس
ه ــام ـل ــس (بـ ــوروس ـ ـيـ ــا دورت ـ ـمـ ــونـ ــد)،
شـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــودران مـ ـصـ ـطـ ـف ــى (ف ــالـ ـنـ ـسـ ـي ــا
اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي) ،س ـي ـب ــاس ـت ـي ــان رودي
(هوفنهايم) ،أنطونيو روديغر (روما
اإليطالي).
 -خـ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــط :كـ ـ ــريـ ـ ــم بـ ـلـ ـع ــرب ــي

وجــولـيــان بــرانــدت (بــايــر ليفركوزن)،
جــول ـيــان دراك ـس ـل ــر وأن ــدري ــه شــورلــه
(فولسبورغ) ،ماريو غوتزه وجوشوا
ك ـي ـم ـي ــش وتـ ـ ــومـ ـ ــاس مـ ــولـ ــر (بـ ــايـ ــرن
ميونيخ) ،سامي خضيرة (يوفنتوس
اإليطالي) ،طوني كروس (ريال مدريد
اإلس ـبــانــي) ،مـسـعــود أوزي ــل (أرسـنــال
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي) ،لـ ــوكـ ــاس ب ــودول ـس ـك ــي
(غلطة سراي التركي) ،ليروي سانيه
(ش ــال ـك ــه) ،بــاس ـت ـيــان شفاينشتايغر
(م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد اإلن ـك ـل ـي ــزي)،
جوليان فايغل (بوروسيا دورتموند).
 خ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـه ـ ـ ـجـ ـ ــوم :م ـ ـ ــاري ـ ـ ــو غ ــومـ ـي ــز(فيورنتينا اإليطالي).

تشكيلة إسبانيا
سـجـلــت التشكيلة األول ـي ــة إلسبانيا
الـ ـت ــي أع ـل ـن ـه ــا املـ ـ ـ ــدرب ف ـي ـس ـن ـتــي دل
بوسكي مفاجآت كبرى تمثلت بغياب
دي ـي ـغــو كــوس ـتــا وف ــرن ــان ــدو تــوريــس
وخوان ماتا وسانتي كازورال عنها.
وفي ما يأتي التشكيلة:
 حـ ــراسـ ــة امل ـ ــرم ـ ــى :داف ـ ـيـ ــد دي خـيــا(م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد اإلن ـك ـل ـي ــزي)،

يغيب كوستا
وتوريس وماتا وكازورال
عن تشكيلة إسبانيا

ميكيل سان خوسيه (أتلتيك بلباو)،
ك ــوك ــي وس ـ ـ ــاوول ن ـي ـغــويــز (أتـلـتـيـكــو
مدريد) ،سيسك فابريغاس (تشلسي)،
ت ـي ــاغ ــو أل ـك ــان ـت ــارا (بـ ــايـ ــرن مـيــونـيــخ
األملاني) ،إيسكو (ريال مدريد).
 خـ ــط ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم :بـ ـ ـ ــدرو رودريـ ـغـ ـي ــز(تشلسي) ،ألفارو موراتا (يوفنتوس
اإليـ ـط ــال ــي) ،أريـ ـت ــز أدوري ـ ـ ــز (أتـلـتـيــك
بلباو) ،نوليتو (سلتا فيغو) ،لوكاس
فاسكيز (ريال مدريد).

تشكيلة إيطاليا
إيـكــر كــاسـيــاس (بــورتــو الـبــرتـغــالــي)،
سيرجيو ريكو (إشبيلية).
خ ــط الـ ــدفـ ــاع :ج ـ ـ ــوردي ألـ ـب ــا ،ج ـي ــرار
ب ـي ـك ـي ــه ،مـ ـ ــارك بـ ــارتـ ــرا (ب ــرش ـل ــون ــة)،
سـيــرجـيــو رام ـ ــوس ،دانـ ــي كــارفــاخــال
(ريـ ــال م ــدري ــد) ،س ـيــزار أزبيليكويتا
(ت ـش ـل ـســي اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي) ،خ ـ ــوان ف ــران
(أتلتيكو مدريد).
 خــط الــوســط :سيرجيو بوسكيتسوانـ ــدريـ ــس إي ـن ـي ـي ـس ـتــا (ب ــرش ـل ــون ــة)،
ب ــرون ــو ســوريــانــو (ف ـي ــاري ــال) ،دافـيــد
سيلفا (مانشستر سيتي اإلنكليزي)،

غ ــاب اس ــم صــانــع األل ـع ــاب املـخـضــرم
أنــدريــا بـيــرلــو ،عــن التشكيلة األولـيــة
م ــن  28الع ـبــا ملـنـتـخــب إيـطــالـيــا الـتــي
أعلنها املدرب أنطونيو كونتي.
وفي ما يأتي التشكيلة:
 حراسة املرمى :فيديريكو ماركيتي(التـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــو) ،أن ـ ـطـ ــون ـ ـيـ ــو مـ ـي ــرانـ ـت ــي
(بـ ــولـ ــون ـ ـيـ ــا) ،م ـ ــارك ـ ــو س ـب ــورت ـي ـي ـل ــو
(أتاالنتا).
 خط الــدفــاع :فرانشيسكو أتشيربي(سـ ـ ــاسـ ـ ــوولـ ـ ــو) ،داف ـ ـ ـيـ ـ ــدي أس ـ ـتـ ــوري
(فـيــورنـتـيـنــا) ،ل ـيــونــاردو بــونــوتـشــي

(يـ ـ ــوف ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــوس) ،أرم ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــدو اي ـت ـس ــو
(جـ ـن ــوى) ،أنـجـيـلــو أوغ ـب ــون ــا (وس ــت
ه ــام اإلن ـك ـل ـيــزي) ،لــورنـتـســو تونيلي
(إمبولي).
 خ ـ ـ ــط الـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــط :م ـ ـ ــارك ـ ـ ــو بـ ـن ــاس ــي(تـ ــوري ـ ـنـ ــو) ،ف ـي ــدري ـك ــو ب ــرن ــاردس ـك ــي
(ف ـي ــورن ـت ـي ـن ــا) ،أن ـطــون ـيــو كــانــدري ـفــا
(التـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــو) ،دانـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــو كـ ـ ــاتـ ـ ــالـ ـ ــدي
(الت ـ ـس ـ ـيـ ــو) ،دان ـي ـي ـل ـل ــي دي روسـ ــي
(رومـ ـ ــا) ،لــورنـتـســو دي سيلفستري
(سـ ـمـ ـب ــدوري ــا) ،س ـت ـي ـفــان ال ـش ـع ــراوي
(روم ـ ـ ـ ـ ـ ــا) ،أل ـ ـي ـ ـسـ ــانـ ــدرو ف ـل ــورن ـت ـس ــي
(روم ـ ـ ـ ـ ـ ــا) ،إيـ ـم ــان ــويـ ـل ــي ج ــاك ـي ــري ـن ــي
(بــولــونـيــا) ،جــورج لويز جورجينيو
(نــابــولــي) ،مــاركــو بــارولــو (التـسـيــو)،
روبـ ــرتـ ــو س ــوري ــان ــو (سـ ـمـ ـب ــدوري ــا)،
دافيدي تساباكوستا (تورينو).
 خ ـ ــط ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم :ف ــابـ ـي ــو ب ــوري ـن ـي ــو(سـ ـن ــدرالن ــد اإلن ـك ـل ـي ــزي) ،سـيـتــاديــن
م ـ ــارتـ ـ ـن ـ ــس إيـ ـ ـ ـ ــدر (إن ـ ـ ـتـ ـ ــر م ـ ـيـ ــانـ ــو)،
تشيرو إيموبيلي (تورينو) ،لورنزو
إنـ ـسـ ـيـ ـن ــي (ن ـ ـ ــاب ـ ـ ــول ـ ـ ــي) ،لـ ـ ـي ـ ــون ـ ــاردو
بافوليتي (جنوى) ،غراتسيانو بيلي
(ساوثمبتون اإلنكليزي).
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انطالق األسبوع الـ  22في «الدربي» البارد

ُ
تقام اليوم مباراتان ضمن األسبوع
الـ ـث ــان ــي والـ ـعـ ـش ــري ــن واألخـ ـ ـي ـ ــر مــن
ال ـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم،
ف ـي ـل ـع ــب الـ ـنـ ـب ــي شـ ـي ــت م ـ ــع ض ـي ـفــه
شـ ـب ــاب الـ ـس ــاح ــل فـ ــي الـ ـبـ ـق ــاع عـنــد
الـســاعــة  ،17.15كـمــا يلعب النجمة
مع األنصار في التوقيت عينه على
ملعب بلدية طــرابـلــس ،فــي «دربــي»
ب ــارد ال يـحـمــل مــن املـنــافـســة شيئًا.
وي ـم ـك ــن اعـ ـتـ ـب ــار األس ـ ـبـ ــوع األخ ـي ــر
ه ــامـ ـشـ ـي ــا عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـت ــرت ـي ــب
باستثناء م ـبــاراة وحـيــدة ستجمع
غ ـدًا الخميس الـعـهــد املـتـصــدر ب ــ51
ن ـق ـطــة م ــع ال ـص ـف ــاء ال ــوص ـي ــف بـ ــ49
نقطة على ملعب صيدا عند الساعة
 17.15بـقـيــادة طــاقــم حـكــام أوروب ــي
يـصــل ال ـيــوم ال ــى ب ـي ــروت .وف ــي هــذا
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ع ـ ـقـ ــدت رابـ ـ ـط ـ ــة ج ـم ـه ــور
نـ ـ ــادي ال ـص ـف ــاء اج ـت ـم ــاع ــا لـ ـه ــا ،فــي
م ـق ــر ال ـ ـنـ ــادي ف ــي وطـ ــى املـصـيـطـبــة
ح ـ ـيـ ــث ن ـ ــاق ـ ــش ال ـ ـ ـحـ ـ ــاضـ ـ ــرون س ـيــر
عـمــل مـســؤولــي ولـجــان املـنــاطــق في
م ــا ي ـخ ــص ال ـت ـع ـب ـئــة ال ـج ـمــاه ـيــريــة
ل ـل ـم ـب ــاراة .ودع ـ ــت ال ــراب ـط ــة ألوس ــع
م ــواك ـب ــة م ــن ج ـمــاه ـيــر ال ـ ـنـ ــادي فــي
امل ـب ــاراة الـفــاصـلــة وامل ـه ـمــة لتحديد
بـ ـط ــل الـ ـ ـ ـ ــدوري ل ـل ـم ــوس ــم الـ ـح ــال ــي.
وش ـ ـ ـ ــددت الـ ــراب ـ ـطـ ــة عـ ـل ــى االلـ ـ ـت ـ ــزام
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ب ــال ـت ـش ـج ـي ــع ال ـ ــراق ـ ــي والـ ـحـ ـض ــاري
لـيـبـقــى نـ ــادي ال ـص ـفــاء ف ــي صــورتــه
الـ ـن ــاصـ ـع ــة وامل ـ ــرصـ ـ ـع ـ ــة بـ ــاألخـ ــاق
الحميدة والروح الرياضية العالية.
من جهة أخرى وضمن استراتيجية

االتحاد اآلسيوي لتطوير كرة القدم
ف ــي الـ ـق ــارة ،نـظــم االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي
م ـهــرجــانــه ال ـس ـن ــوي االول لـلـبــراعــم
دون  ١٢سنة AFC Grassroots Day
على ملعب مجمع بئر حسن املهني،

تحتفل دول آسيا بيوم البراعم في  ١٥أيار (عدنان الحاج علي)

أصداء عالمية

يونايتد ينهي الموسم خامسًا

الرياضي في ضيافة
هومنتمن اليوم
يحل فريق الرياضي ضيفًا على
هومنتمن اليوم عند الساعة  22.30على
ملعب سنتر مزهر في املباراة الرابعة
ضمن سلسلة الفريقني في نصف نهائي
بطولة لبنان لكرة السلة .ويتقدم الرياضي
 1 - 2حيث فاز في املباراة الثالثة
مستفيدًا من اصابة نجم هومنتمن أحمد
ابراهيم بالتسمم ومشاركته لربع واحد.
أما في مباراة اليوم ،فمن املفترض أن
يكون ابراهيم حاضرًا ،اال أن مهمة فريقه
لن تكون سهلة أمام ضيف تلقى جرعة
معنوية كبيرة بعد فوزه في مباراتني
متتاليتني ،ويسعى الى فوز ثالث يمهد
النتقاله الى النهائي في حال فوزه في
املباراة الخامسة على أرضه يوم الجمعة
عند الساعة .17.45
وأعلنت األمانة العامة في االتحاد برنامج
املباريات الباقية من سلسلتي نصف
غد الخميس
النهائي ،حيث يلعب بعد ٍ
املتحد مع ضيفه الحكمة عند الساعة
 17.30في طرابلس في املباراة الخامسة
بني الفريقني ويتقدم الحكمة 1 - 3
وبالتالي سيتأهل الى النهائي في حال
فوزه فيها.

ب ـح ـضــور رئ ـي ــس ل ـج ـنــة املـنـتـخـبــات
الدكتور مازن قبيسي.
ويــأتــي ه ــذا ال ـيــوم ال ـكــروي الـطــويــل،
ال ــذي تحتفل بــه دول آس ـيــا سنويًا
في  ١٥أيار من كل عام ،ضمن برامج
البراعم في االتحادات املحلية.
شــاركــت فــي املـهــرجــان  ١٨أكاديمية
م ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
(ب ـ ـيـ ــروت وجـ ـب ــل ل ـب ـن ــان وال ـن ـب ـط ـيــة
وص ــور وزغ ــرت ــا وبـعـلـبــك) ،وأش ــرف
على التنظيم أعضاء اللجان الفنية
ملنتخبات الفئات العمرية.
واستضاف ملعب مجمع بئر حسن
املهني ما يقارب  ٢٢٠العبًا من مواليد
 ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤ح ـي ــث جـ ــرى تـقـسـيــم
األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــات الـ ـ ــى  ٤م ـج ـم ــوع ــات،
فخاض كل فريق  ٣مباريات.
وج ــرى تقسيم امللعب الــى  ٨أج ــزاء،
 ٤م ـن ـهــا ل ـك ــرة الـ ـق ــدم املـ ـصـ ـغ ــرة ،و٤
ل ــورش عـمــل اخ ـت ـبــار الــاع ـبــن على
املستويني البدني واملهاري .وأجريت
 4اخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ل ــاعـ ـب ــن ال ـن ــاش ـئ ــن
ف ــي ال ـت ـص ــوي ــب ،ال ــرش ــاق ــة ،ال ـســرعــة
واإلحساس بالكرة.
وف ــي ال ـخ ـتــام ،ج ــرى ت ــوزي ــع ال ــدروع
على جميع األكاديميات املشاركة في
املهرجان ،اضافة الى بعض الهدايا
التذكارية من االتحاد اآلسيوي.

استراحة
2292 sudoku
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انهى مانشستر يونايتد املوسم في املركز
الخامس بعد تغلبه على ضيفه بورنموث
 ،1-3في مباراة مؤجلة من املرحلة االخيرة
في الدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وسيشارك يونايتد بالتالي في مسابقة
«يوروبا ليغ» املوسم املقبل ،وقد سجل
له واين روني ( )43وماركوس راشفورد
( )75واشلي يونغ ( ،)87بينما سجل
كريس سمولينغ الهدف الوحيد لبورنموث
خطأ في مرماه (.)90

رانييري أفضل مدرب
في إنكلترا

نال اإليطالي كالوديو رانييري جائزة
مدرب العام في إنكلترا بعد قيادته ليستر
سيتي إلى إحراز لقب «البريميير ليغ»
ملوسم .2016-2015
وبات رانييري ثاني مدرب غير بريطاني
ّ
يتوج بهذه الجائزة بعد الفرنسي أرسني
فينغر مدرب أرسنال الحالي والفائز بها
عامي  2002و .2004
وخالف ليستر سيتي جميع التوقعات
وقلب الطاولة على رأس الجميع ،وتحديدًا
األندية الغنية ،ليتوج باللقب بفارق  10نقاط
عن أرسنال صاحب املركز الثاني.

الواليات المتحدة
تخسر ألتيدور

لن يكون باستطاعة مهاجم الواليات
املتحدة جوزيه ألتيدور ،املشاركة في بطولة
«كوبا أميركا» املئوية املقررة من  3إلى 26
حزيران املقبل ،وذلك بسبب إصابته بتمزق
في العضلة الخلفية لساقه بحسب ما أعلن
ناديه تورونتو .وأذاع النادي بيانًا أوضح
فيه أن ألتيدور سيغيب عن املالعب من 6
إلى  8أسابيع على األقل إلصابته خالل
مباريات الدوري املحلي ،ولن يتمكن بالتالي
من املشاركة في مسابقة كوبا أميركا التي
تستضيفها بالده.
وكان ألتيدور ( 26عامًا) يشارك باستمرار
في استحقاقات منتخب بالده في األعوام
املاضية ،حيث سجل في صفوفه  34هدفًا
في  93مباراة دولية.

أفقيا
 -1رئيس جمهورية أميركي راحل نال جائزة نوبل للسالم عام  – 1906من الفاكهة –  -2ربوة
صخرية في مصر غمرتها مياه النيل بعد إنشاء ّ
السد العالي وقد ُرفعت من موضعها قبل
إنشاء ّ
السد شهيرة بمعابدها – بــرد –  -3وزن الحجر ليعرف ثقله – جواهر من الخرز
ّ
مصرية –  -6مرتفع من
األحمر –  -4مادة حارقة – لص –  -5لو ّث بالدم – مغنية ّوممثلة ّ
مفوض وممثل لبالده أو للشركة
األرض – سكني كبير – من الخضار حريف الطعم – -7
يقوم بمهمة نيابة عنها – تعب وشقاء في سبيل لقمة العيش –  -8عائلة ّ
رســام فرنسي
ّ
دراجات روسي – مسرحية لألخوين رحباني
راحل – يجمع ويضم –  -9عائلة بطل سباق ُ
–  -10معلم سياحي فرنسي أراده نابليون رمزا يخلد إنتصارات الجيوش األمبراطورية

عموديًا

 -1محافظة سعودية وعاصمة النفط العاملي – ّ -2
تهيأ للحملة في الحرب – دلــو مــاء –
حرف عطف –  -3إحدى ّأهم مدن سويسرا وأكبرها على اإلطالق – ضد مختلف –  -4تلف
وعطب – من الطيور تبشر بقدوم فصل الربيع –  -5عائلة عالم أملاني راحل واضع قانون
يحدد املوجب والسالب في مولد كهربائي – عائلة ممثل إنكليزي راحل – نعم باألجنبية –
 -6قطع الشيء – مكتب روسي لتصميم الطائرات العسكرية واملدنية –  -7ريق الفم – طائر
غريد –  -8خــاف بعيد – ْ
ظهر الطائرة –  -9صــوت الضفدع – حجة بملكية عقار – ّ
نظم
الصفوف –  -10من عوامل الطبيعة في الشتاء – صحيفة لبنانية

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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حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1املرادفات –  -2واشنطن – ترس –  -3إد – ف ف ف ف – صه –  -4غوص – أردبيل –  -5إغراء –
اوفا –  -6دايت – جنر –  -7رياح – سرب –  -8غم – كوارع –  -9ورويك – دينا –  -10جب  -املدفع

عموديًا

ّ
اتيكي –  -5إطفاء – اوكا
 -1اواغادوغو – -2
الدوغا – مرج –  -3مش – صرير – وب –  -4رنف – ّ
–  -6دنفر – جحا – ّ -7فدان – ردم –  -8آت – بور سعيد –  -9ترصيف – نف –  -10سهل البقاع

حل الشبكة 2291

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

شاعر وأديب وملحن ومترجم فلسطيني وعضو نقابة الطب املخبري
الفلسطينية .عمل فــي حـقــول الـتــدريــب املـســرحــي وتصميم الرقصات
الشعبية الفولكلورية
 = 7+6+2+1+4+3خطيب الثورة الفرنسية ■  = 11+8+9+10خالف الغلط
■  = 3+5والدة
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ثقافة وناس

فنون بصرية

«تمجيد المرأة» عند «غاليري أجيال»

ّ
اس في «مسرحه السحري»:
الرو
محمد
ّ
لقاءات (نسائية) من النوع الثالث
بيار أبي صعب
ّ
ّ
يتميز مـســار الـفــنــان اللبناني محمد
ّ
ّ
ّ
الـ ـ ـ ــرواس م ـنــذ ال ـس ـب ـع ـي ـنــيــات ،بـتـنــوع
األس ـ ــالـ ـ ـي ـ ــب وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس ،وب ـت ـف ــاع ـل ــه
مـ ــع ات ـ ـجـ ــاهـ ــات م ـخ ـت ـل ـفــة أخـ ــذتـ ــه مــن
ّ
الـتـصــويـ ّ
التعبيرية امل ـجـ ّـردة،
ـريــة إل ــى
ّ
ّ
والسريالية والبوب
بالدادائية
مــرورًا
آرت وف ــن ال ـغــراف ـيــك… ب ــل إن الـفـنــانــة
والـ ـب ــاحـ ـث ــة ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة ال ــراحـ ـل ــة مــي
غ ـ ـصـ ــوب ،لـ ــم ت ـج ــان ــب ال ـح ـق ـي ـق ــة ،فــي
ك ـتــاب ـهــا «مـ ــا ب ـع ــد الـ ـح ــداث ــة ـ ـ ـ ال ـع ــرب
(«دار ال ـس ــاق ــي»،
ف ــي ل ـق ـطــة ف ـي ــدي ــو» ّ
ل ـن ــدن ،)1992 ،ح ــن صــن ـفــت تـجــربـتــه
ـ ـ ـ إل ــى جــانــب الـشــاعــر عـ ّـبــاس بيضون
وم ـب ــدع ــن آخ ــري ــن ـ ـ ـ ـ ب ــن ال ـتـ ّ
ـوج ـهــات
ال ـ ـ ــ«بـ ـ ــوسـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودرن» ،أو مـ ـ ــا ب ـعــد
ّ
ّ
العربية.
الثقافية
الحديثة ،في الحركة
ّ
تلك اللوحة القائمة ،عن سابق تصور
وتـصـمـيــم ،وم ــع سـبــق اإلصـ ـ ــرار ،على
التناص واملثاقفة ومـحــاورة املــدارس
ال ـج ـم ــال ـ ّـي ــة وال ـ ـف ـ ـكـ ـ ّ
ـريـ ــة ،ت ـس ـت ـنــد إل ــى
كــاسـيـكـ ّـيــة ص ــارم ــة ،غـيــر مـعـلـنــة ،في
موضوعها وتكوينها ومرجعياتها.
«ك ــاسـ ـيـ ـك ـ ّـي ــة» يـ ــؤسـ ــس عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،أو
يخربها ،يكتب فوقها ّ
باألحرى ّ
ويزيح
ّ
خطوطًا وإش ــارات طلسمية غامضة،
متجاوزًا حــدودهــا إلــى قــوالــب ولغات
وأساليب وأمــزجــة وتقنيات وعصور
ومـ ــرج ـ ـعـ ـ ّـيـ ــات ت ـص ـن ــع فـ ـ ـ ـ ــرادة ع ــامل ــه،

ّ
ّ
املتجددة.
وغرابته ،وخفته ،وطزاجته
أمام هذه اللوحة املثقفة يعبر جزء من
ّ
تــاريــخ ال ـفــن ،وتــاريــخ الـفـكــر والـثـقــافــة
والحضارات ،يعيد الفنان قراءتهما/
كـتــابـتـهـمــا عـلــى طــريـقـتــه .يـمـضــي في
اقـتـفــاء «األثـ ــر» ال ــذي يـعـطــي لــأشـيــاء
معناها ،لـلــوجــود مـعـنــاه… لــذلــك فإن
الداخل إلى لوحة محمد ّ
الرواس ليس
كالخارج منها .هــو الــذي أقعدنا ذات
م ـ ـ ّـرة ع ـلــى ك ــرس ــي فـ ــان غـ ــوغ ال ـفــارغــة
لوصية أبي ّ
ّ
ّ
«الشعوبية»
نواس
تنفيذًا
(«ق ــل ملــن يبكي عـلــى رس ــم درس…»).
ّ
ال ـلــوحــة؟ كـيــف يـمـكــن لـلـمـســطــح ال ــذي
ي ـت ـمــاهــى م ــع األف ـ ــق ،م ــع ال ـف ـض ــاءات،
مــع الجلد األن ـثــوي ،أن يتسع إلــى كل
هـ ــذه ال ـط ـب ـقــات وال ـ ـن ـ ـتـ ــوءات ،األزم ـن ــة
والحكايات ،ويبقى ّ
مجرد «لوحة»؟
ّ
ولعل الرابط األساسي في هذا املسار
ّ
ال ـصــاخــب ّوامل ـت ـح ــول بــاس ـت ـمــرار ،هو
عــاقــة الـفــنــان بــالــزمــن .الــزمــن طريقنا
ل ــوع ــي املـ ـك ــان ـ ـ ـ ـ ح ـســب جـ ــاك دريـ ـ ــدا ـ ـ
وال ـش ــرخ الـ ــذي يـعـيــق إم ـكــانـ ّـيــة تـكـ ّـون
ّ
ّ
الذاتية .في هذا التفكك الدائم،
الهوية
ّ
والـتـحــول الــدائــم ،ال خـيــار أمــامـنــا كي
ن ـن ــوج ــد ،إال أن ن ـق ـبــض ع ـلــى ال ــراه ــن
املستحيل ،وندرجه في سياقه الزمني
بــن مــاض طــاغ ومستقبل مقلق .تلك
عــاقــة الـ ـ ّ
ـرواس بـلــوحـتــه ،بسيرورتها
ّ
ّ
ومراحل تطورها ونموها .يراجع ذاته
باستمرار ،عينه على كــل تفصيل في

«مسبح طائر» (خشب ،خشب رقائقي ،المنيوم ،فوالذ مقاوم للصدأ ،شريط مطلي بالفضة ،بليكسيغالس ،أغصان صفصاف ،فتل،
طالء أكريليك ،تمثال من الراتنج ــ  30 × 70 × 43سنتم ــ )2013

ّ
عــاملــه ال ـفــنــي مـنــذ الـسـبـعـيـنـيــات ،وكــل
منجز ب ـصــري ،وك ــل إحــالــة أو مــرجــع:
ّ
فهو لم يتنكر للماضي ،ولم يتخطاه،
بل يحمله معه ،يستعيده باستمرار،
يسائلهّ ،
يحوله ،ويعيد إنتاجه وقوله
بــأشـكــال ولـغــات وقــوالــب جــديــدة .هذا
هـ ــو الـ ـعـ ـم ــود الـ ـفـ ـق ــري ملـ ـسـ ـي ــر ٍة تـبـقــى
على حــدة فــي املـحـتــرف اللبناني .هو
امل ـتــربــص ال ـق ـلــق ع ـلــى ه ــام ــش الـعــالــم
(أي فــي قلبه) ،املنقب فــي تــاريــخ الفن
يمارس
والحضارة وحدائق الالوعيّ ،
«ل ـع ـب ــة األزم ـ ـن ـ ــة» ه ــوايـ ـت ــه امل ـف ــض ـل ــة،
يـ ّ
ـوجــه لـنــا دع ــوة ريـمـبــالـ ّ
ـديــة مفتوحة
إلــى السفر (نسبة إلــى الـشــاعــر آرتــور
رامبو) ،يروي الحكاية ذاتها بعناصر
مـخـتـلـفــة :املـ ــرأة وال ـح ـ ّ
ـري ــة ،وال ـف ــرد في
م ــواج ـه ــة امل ــؤس ـس ــة ،ال ــرغ ـب ــة وامل ـك ــان
ّ
األول ،ال ـج ـس ــد والـ ـبـ ـي ــت ،الـ ـعـ ـم ــارات
والخرائط ،الخوف واالنعتاق ،الحرب
واالس ـت ـب ــداد ،ال ـعــاقــة الـتـفــاعـلـ ّـيــة بني
الـعـنــاصــر كـمــا بــن الـثـقــافــات ،العناق
الـ ـصـ ـع ــب واألن ـ ـ ــوث ـ ـ ــة امل ـ ـن ـ ـت ـ ـصـ ــرة .كــل
أولـئــك النسوة مــن هيالنة الـطــرواديــة
إل ــى الرا ك ــروف ــت ،وم ــن فـيـنــوس ميلو
إلــى أونـشــو كــانــو .شخصيات املانغا
وامل ـ ـح ـ ــارب ـ ــات األم ـ ــازونـ ـ ـي ـ ــاتّ ،رب ـ ــات
ال ـ ـح ـ ـض ـ ــارات ال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــة ،أو ب ـط ــات
األساطير والقصص الشعبي والذاكرة
ّ
الجماعية.
ّ
ّ
تنقل محمد الرواس من السطح األملس
إل ــى الـسـطــح الـنــافــر ،مــن الـبـعــديــن إلــى
املجسمات والنتوءات التي تخلق عمقًا
ً
وتفتح شرخًا في اللوحة ،وصوال إلى
الـبـعــد الـثــالــث ال ــذي يقتضي الـخــروج
من اإلطار .ضاقت اللوحة بشخوصها
وعـ ـم ــاراتـ ـه ــا امل ـي ـك ــان ـي ـك ـ ّـي ــة ،فــأف ـل ـتــت
املـجـسـمــات مــن عقالها وتـجـســدت في
ال ـف ـض ــاء ال ـث ــاث ــي األب ـ ـعـ ــاد ،بــالـخـشــب
ّ
الصمغية
واملعدن ،بالبالستيك واملواد
وخامات أخــرى .وهــا هي «املنحوتات
ّ
الغرائبية» التي طاملا تعاملنا معها
ب ـص ـف ـت ـه ــا ام ـ ـ ـتـ ـ ــدادًا لـ ـل ــوح ــة م ـح ـمــد

الحر ّ
يضع مهارته َ
فية
في خدمة قلقه
النفسي والميتافيزقي
والثقافي ،فيعمل
على تقطيع اللقطة
وتطعيمها وترصيعها
لوحة قائمة على
ّ
التناص والمثاقفة
ومحاورة المدارس
والفكرية،
الجمالية
ّ
تستند إلى كالسيكية
صارمة ،غير معلنة

الـ ـ ـ ّ
ـرواس ،ت ـعــود فـتــدخــل تـلــك الـلــوحــة،
كأحد عناصرها املنجزة ،كما نرى في
هذا ّاملعرض .في مراحل سابقة ،اعتمد
الـ ـف ــن ــان م ـن ـطــق ال ـ ـكـ ــوالج ف ــي أع ـمــالــه
الليتوغرافية وبعض لوحاته السابقة،
ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى عـمـلـ ّـيــة «ق ــص ول ـصــق»
وتـجـمـيــع لـعـنــاصــر بـصــريــة مختلفة،
ّ
فوتوغرافية ومراحل الحركة
من صور
وتـخـطـيـطــات وتـصــامـيــم وقـصــاصــات
ّ
هندسية… وجعلها تتقاطع،
وأشكال
تتجاور ،تتخاطب ،تتواجه ،تتكامل.
ب ــدأ فــي مـكــان غـيــر بـعـيــد عــن املــدرســة
ّ
ّ
«بنيائية»
«املستقبلية» ،لينتقل إلــى
تـشـتـغــل ع ـلــى ع ـمــق امل ـش ـه ــد ،طـبـقــاتــه
ُ
ـراكـ ــم الـشـخـصـيــات
وم ـس ـت ــوي ــات ــه ،وتـ ـ ِ
والـ ـحـ ـك ــاي ــات والـ ـعـ ـص ــور وال ـع ـنــاصــر

امل ـش ـهـ ّ
ـديــة م ــن دي ـك ــور وأك ـس ـس ــوارات
وأثـ ــاث وم ــاب ــس… حـتــى تـضـيــق بها
اللوحةّ .
الفنان مهارته َ
الحر ّفية في خدمة
يضع
قلقه النفسي وامليتافيزقي والثقافي،
فيعمل على تقطيع اللقطة وتطعيمها
وترصيعها .خطابه الفكري ال ينفصل
عــن ال ـســؤال األسـلــوبــي الـكــامــن فــي كل
ع ـمــل ،وال ـنــزعــة امل ـت ـجــددة إل ــى تـجــاوز
تحرك التجربة ّ
الحدود التي ّ
برمتها.
وأعمال مرحلته األخيرة هي ثمرة هذا
ّ
التطور املنطقي للرؤيا واألسلوب .مع
مفاهيم كــاالمـتــاء ال ــدرام ــي والـتــراكــم
ال ـب ـصــري واالزدح ـ ـ ــام الـسـيـنــوغــرافــي،
ّ
يضم
ندخل في صلب تلك األعمال التي
املـعــرض الـحــالــي أهــم نماذجها (زيــت
وأكريليك على كانفاس ،أو خشب) .لقد
بلغ محمد الـ ّ
ـرواس هنا ذروة مراجعة
الـ ــذات ،أو املــواجـهــة مــع الـ ــذات .فجمع
كل قصصه ،نسائه ،حيواته ،وعوامله
ف ــي ل ــوح ــة واح ـ ــدة .تـقـنـيـتــه ال ــدرام ـ ّـي ــة
ّ
األث ـيــرة منذ سـنــوات طــويـلــة ،أي الفن
داخ ــل ال ـف ــن ،وال ـلــوحــة داخ ــل الـلــوحــة،
تـ ّصــل هـنــا إل ــى أقـصــى احـتـمــاالتـهــا…
إنـهــا لعبة املستويات ـ ـ أو «التقعير»
 mise en abymeـ ـ التي تترك للحكاية
ال ـص ـغ ـيــرة ،ف ــي ق ـلــب ال ـح ـكــايــة األك ـبــر،
ّ
ّ
دينامية الخطاب ،وتسلط
أن تشحن
ّ
إضافية على املعنى .في عمق
أضــواء
«امل ـس ــرح» ،أع ــاد رســم زيـتـ ّـيــاتــه األولــى
التي تعود إلــى أواس ــط السبعينيات،
وف ــي امل ـق ـ ّـدم ــة «وض ـ ــع» (ن ـق ـصــد :أع ــاد
ّ
مجسماته الـهــاربــة مــن قصص
رس ــم)
ّ
ال ـ ـخـ ــرافـ ــة الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ــة ،أو م ـن ـح ــوت ــات
صــديـقــة ،أو تفصيل مــن لــوحــة قديمة
املستلقية ،وهي بحد
له (املرأة العارية
ّ
ذاتـ ـه ــا مـ ـح ــاورة م ــع ف ــن ــان ــن ســابـقــن
مـثــل مــارسـيــل دوشـ ــان) .وب ــن املقدمة
وال ـ ـع ـ ـمـ ــق ،ه ـ ـنـ ــاك بـ ـطـ ـل ــة األس ـ ـط ـ ــورة
ال ـتــي ت ــروي الـحـكــايــة عـلــى طريقتها،
استعارها (كعادته) من «ذاكرة العني»،
من أرشيف الفن التشكيلي والبصري،
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ثقافة وناس
وأجلسها وســط رك ــام مــن الــديـكــورات
وقطع األثــاث واألكـسـســوارات .وأخيرًا
هناك موديالت معاصرة من محترفه،
شــابــات بمالبس معاصرة و«ب ــوزات»
ّ
ّ
فوتوغرافية ،يشاركن في
(وضعيات)
املشهد ،بل يلعنب فيه الــدور املحوري.
ّ
اللوحة الجديدة ،غالبًا ،من بطولتهن.
ن ـحــن أم ـ ــام تـجـسـيــد لـعـمـلـ ّـيــة تكثيف
األزم ـ ـنـ ــة ل ــإح ــاط ــة ب ــاملـ ـ ّك ــان ،ووضـ ــع
الـ ـح ــاض ــر فـ ــي سـ ـي ــاق ــه .إن ـ ـهـ ــا ن ـظــريــة
املــونـتــاج امل ـت ــوازي الـعــزيــزة عـلــى قلب
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ال ـس ــوف ـي ــات ــي س ـيــرغــاي
آيــزن ـش ـتــايــن ،إذ تـخـلــق م ــن عنصرين
مـتـبــاعــديــن «ع ــاق ــة تـ ـج ــاذب» يـتــوالــد
منها املعنى الجديد.
ـاعــدة سـيــرسـيــه»،
ك ــذا فــي لــوحــة «م ـسـ ِ
ّ
اإلغريقية هي األســاس،
لم تعد اإللهة
بــل املــوديــل ،معاصرتنا .تساعد هذه
األخـيــرة «سيرسيه» ،امللكة الساحرة،
س ـ ّـيــدة ال ـغــوايــة اآلت ـي ــة م ــن األس ـط ـ ّـورة
اإلغ ــري ـق ـي ــة (وق ـ ــد اس ـت ـع ــاره ــا ال ـفــنــان
م ــن ل ــوح ــة ال ـبــري ـطــانــي جـ ــون وي ـل ـيــام
واتــرهــاوس ( ،)1917-1849تساعدها
فــي تحضير شــرابـهــا ال ـسـحــري الــذي
ّ
الخلفية
يمسخ الــرجــال خنازير .وفــي
لوحته «أزواج» ( ،)1975وأبـعــد منها
في العمق يوليس لحظة وصوله إلى
ّ
خلفية الجزيرة املتوسطية
املكان على
ومينائها .نحتاج هنا إلى «أوديسا»
ّ
هـ ــوم ـ ـيـ ــروس لـ ـنـ ـع ــرف أن س ـيــرس ـيــه
ستفشل فــي تحويل البطل اإلغريقي
األشـهــر إلــى خنزير (قبل أن تستسلم
ل ـح ـ ّـب ــه) ،ألن ه ـيــرمــس رس ـ ــول اآلل ـه ــة،
حصنه ّ
ّ
ّ
السحرية .وعلى
ضد مفاعيلها
ّ
يسار املشهد ،أعــاد ال ــرواس رســم أحد
م ـجـ ّـس ـمــاتــه امل ـي ـكــان ـي ـكـ ّـيــة ،ت ـت ـصـ ّـدرهــا
ّ
وضعية سادو
دمية من «نسائه» في
ّ
مازوشية .عالم يبدو للوافد الجديد
ـ
م ـب ـه ـم ــا وص ـ ـعـ ــب ال ـ ـتـ ــأويـ ــل ،ي ـب ـهــرنــا
وي ـح ـ ّـرض ـن ــا ع ـلــى ال ـح ـنــن وال ـت ـهــويــم
وال ـفــان ـتــازيــا .ف ــي الـحـقـيـقــة ،ال ب ــد من
رح ـ ـلـ ــة بـ ـح ــث واسـ ـتـ ـقـ ـص ــاء م ـع ــرف ـ ّـي ــة
وتفكيك للعناصر .هذا شرط للتفاعل
مع الرؤيا .الحكاية بدأت قبل اللوحة،
ً
وس ـت ـس ـت ـم ـ ّـر بـ ـع ــده ــا .أهـ ـ ــا بـ ـك ــم فــي
املتاهة.
فــي مـعــرضــه الـجــديــد «تمجيد امل ــرأة»،
محمد الـ ـ ّ
ّ
ـرواس ليس بعيدًا عــن «ذئــب
السهوب» ،بطل هيرمان هيسه .خالل
رحلته إلعادة اكتشاف العالم الخارجي،
تـ ـق ــوده م ــرش ــدت ــه ال ـغــام ـضــة إلـ ــى ذلــك
«املـســرح الـسـحــري» .ه ــاري هــالــر يعبر
ً
امل ــرآة إل ــى أزم ـنــة ســابـقــة ،ي ـعـ ّـدل أفـعــاال
قــديـمــة لــم يتقنها فــي املــاضــي ،يلتقي
غوته ويتحاور مع موزار .بدوره ،يوغل
ّ
الرواس في الالوعي الفردي والجماعي
والثقافي .يدخل إلــى مسرح الــاوعــي،
ح ـي ــث ي ـع ـي ــش ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ ــاإلذن مـ ــن سـتـيـفــن
ّ
(نسائية) من النوع
سبيلبرغ ـ ـ لقاءات
ّ
ال ـثــالــث م ــع شـخـصـيــات ال ــواق ــع وال ـفــن
صالته بذاكرة قلقة،
واألسطورة.
يعيد ِ
ّ
م ـض ـطــربــة ،ي ـفــكــك ع ـنــاصــرهــا بـصـبــر،
ّ ُ
نزل
وبهوس في التفاصيل الواقعية .ي ِ
الربات عن مرتباتها ،كأنما يدعوها إلى
رقـصــة وثنية غــامـضــة .يـقــوده الجسد

ّ
األنثوي في شتى أحواله واحتماالته،
فــي مـحــاولــة لـصـيــاغــة مــوقــف أخــاقــي
فـلـسـفــي رادي ـك ــال ــي م ــن ال ـع ــال ــم .ي ـحـ ّـور
ال ـخ ـطــاب ال ــرم ــزي ،ويـخـتـطــف الــرمــوز
ّ
املعرفية
واملــراجــع واألدوات واملفاتيح
ّ
املتمرد املاجن .نحن في قلب
إلى كوكبه
جــدلـ ّـيــة املــوضــوعــي وال ــذات ــي ،ال ـهــادئ
والـ ـص ــاخ ــب ،امل ـ ـهـ ــادن واالس ـ ـت ـ ـفـ ــزازي،
البناء والهدم .الفنان منحاز في حياده
ال ـ ـظـ ــاهـ ــري ،يـ ـص ــرخ ب ـص ـم ــت ويـ ـه ـ ّـدم
الـلــوحــة وه ــو يبنيها .السينوغرافيا
ّ
ّ
امل ــرتـ ـب ــة وامل ـن ــظ ـم ــة ،ت ـن ـضــح بـفــوضــى
الـحــواس والتداعيات واملـشــاعــر .خلف
ب ـ ــرود امل ـش ـه ــد ،ي ـع ـيــد ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـرواس الـنـظــر
بالعالمّ ،
للمرة األلف ّربما ،يراجع نفسه
ويــراجــع املــاضــي القريب والبعيد ،في
الفن ،وعبر الفن ،ومن خالله.
لــوحــة محمد ال ـ ـ ّ
ـرواس لــوحــة صــادمــة،

ّ
«المخلصة» (زيت وأكريليك على كانفاس ـــ  140 × 150سنتم ــ )2014

تقول أحوال الجسد األنثوي وتحوالته
ومـ ـخ ــاض ــات ــه .ل ــوح ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرواس لــوحــة
ّ
س ـي ــاس ـ ّـي ــة ،ت ـن ـظــر ب ــري ـب ــة ن ـق ــدي ــة إل ــى
ّ
ال ـع ـصــر ،وت ـمـ ّـجــد امل ـ ــرأة ،وت ـح ــث على
الـ ـتـ ـم ـ ّـرد وال ـق ـط ـي ـع ــة .وت ـ ـحـ ـ ّـرض عـلــى
الرغبة .لوحة الـ ّ
ـرواس درس في تاريخ
ّ
ّ
الهوية الثقافية .لكن ،على
الفن ،تسائل
الرغم من لوحته الصادمة ،ال يترك لنا
هذا
أن نتهمه بــاالسـتـفــزاز ،بسبب كــل ّ
االمتالء والسكون الظاهري ،وتلك الرقة
في النظر الى الجمال األنثوي ،والهوس
ب ـت ـفــاص ـيــل األش ـ ـيـ ــاء واألك ـ ـس ـ ـسـ ــوارات
واألدوات واآل ّل ـ ّـي ــات .هــو ال ــذي ال يرفع
شعارًا ،وال يلقن درسًا ،وال يلقي خطابًا،
ّ
ّ
سياسية بامتياز ،تشكك
يقدم لنا لوحة
فــي الـثــوابــت ،تجاهر بــالــرغـبــة ،تسخر
ّ ُ
والظالمية ،وتقصي الذكورة
من النظام
امل ـس ـت ـب ــدة… ف ــي ل ــوح ـت ــه ،بـحـسـيـتـهــا،
وشـبـقـيـتـهــا ،وسـخــريـتـهــا وإحــاالت ـهــا
ّ
جمهوريتنا
املـعــرفـ ّـيــة ،يمكن أن نـجــد
الفاضلة.
مـعــرض «تمجيد املـ ــرأة» فــي «غــالـيــري
أج ـ ـ ـيـ ـ ــال» ،ي ـش ـه ــد عـ ـل ــى بـ ـل ــوغ مـحـمــد
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرواس أنـ ـ ـض ـ ــج مـ ـ ــراحـ ـ ــل أسـ ـل ــوب ــه
ف ــي امل ــراك ـم ــة وال ـت ــأل ـي ــف ال ـج ــدل ــي بني
الـعـنــاصــر واألزمـ ـن ــة وال ـح ـك ــاي ــات ،بني
األســاطـيــر الـقــديـمــة و«مـيـثــولــوجـيــات»
األزم ـن ــة الـحــديـثــة باملعنى ال ــذي أراده
ّ
روالن ب ـ ــارت .ل ـعــلــه م ـعــرض املــواج ـهــة
ّ
مــع ال ــذات بامتياز .مواجهة أسلوبية،
وأوتــوب ـيــوغــرافـ ّـيــة ،تنتصر ل ــ«الــرا ّهــن
املـسـتـحـيــل» ،ال ــراه ــن الـشــائــك واملـعــقــد،
والـ«ما بعد حداثي» ،إذا شئنا أن نقف
ع ـن ــد ت ـص ـن ـيــف م ــي غـ ـض ــوب الـ ـت ــي لــم
ّ
يتسن لها لــأســف أن تــرى منحوتات
الـ ـ ـ ّ
ـرواس وم ـجـ ّـس ـمــاتــه ال ـه ـنــدسـ ّـيــة من
مـ ـع ــدن وصـ ـم ــغ ال ــراتـ ـن ــج وبــاس ـت ـيــك
ّ
املجسمات حاضرة هنا،
وخشب .وهذه
ّ
فــي امل ـعــرض ،بصفتيها :املـسـتـقــلــة ،أو
التابعة كجزء من ّاللوحة الشاملة التي
يعرضها علينا الفنان…
مم يخاف محمد ّ
يبقى سؤالَّ :
الرواس
ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة؟ م ــن امل ـش ــاع ــر الـ ــزائـ ــدة،
وتــرومــا الـحـنــن؟ مــن الــوقــت ال ـهــارب؟
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«تمجيد المرأة»
(زيت ،وأكريليك
وغرافيت على
كانفاس ـــ 150
×  160سنتم ــ
)2015

«مساعدة
سيرسيه» (زيت
وأكريليك على
كانفاس ــ 140
×  150سنتم ـــ
)2014

«عزيزي عاشق
الفن» (زيت
وأكريليك على
كانفاس ــ 140
×  150سنتم ــ
)2015

من الجهل والنسيان؟ من قسوة العالم
ال ـتــي تــدفـعــه إل ــى االح ـت ـمــاء ف ــي عــزلــة
اللوحة؟ ملاذا يخالجنا الشعور أحيانًا،
ّ ّ
أن الفنان يمازحنا ويسخر ،وكالطفل
ّيعبث بأشياء الذاكرة ،وأشياء العالم؟
أنــه يحتال على التراجيديا بالضحك

بالخفة والخصوبة واملعرفة والخيال
والفانتازيا.
كـتــب ه ــذا الـنــص لـكــاتــالــوغ مـعــرض «تمجيد
املــرأة» الــذي تستضيفه «غاليري أجيال» في
ّ
بـيــروت ،حتى  28أيــار (مــايــو) ـ ـ لالستعالم:
01/345213
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ّ
ُيفتتح بأمسية لعز الدين المناصرة ومحمد علي شمس الدين
مؤتمر ثقافة المقاومة :إسرائيل ّ
شر مطلق!

(فادي أبو ّ
حسان ــ فلسطين)

عبدالرحمن جاسم
يبدأ اليوم في لبنان وللعام الرابع على التوالي
«مؤتمر ثقافة املقاومة» الذي يقيمه ّ
ويعده
مثقفون وناشطون وجمعيات أهلية لبنانية
(«امل ـل ـت ـقــى ال ـث ـقــافــي ال ـج ــام ـع ــي» ،و«شـبـكــة
امل ـن ـظ ـمــات األه ـل ـيــة ف ــي ل ـب ـن ــان» ،و«الـحـمـلــة
الـعــاملـيــة لـلـعــودة إل ــى فـلـسـطــن») ،فــي إطــار
ّ
الرد على الحرب الثقافية التي يشنها العدو
الصهيوني على املقاومة خصوصًا ،وعلى
املجتمعات العربية عمومًا .يشرح أمني سر
«شبكة املنظمات األهـلـيــة فــي لـبـنــان» ،عبد
امللك سكرية ،ل ـ «األخ ـبــار»« :كــان اهتمامنا
بــدايــة حــول أدب املـقــاومــة ،ثــم أدخـلـنــا عليه
العام املاضي مفهوم الحرب الناعمة وكيفية
ّ
مواجهتها ،ألنها باتت خطرًا يؤذينا على
نحو كبير ونحتاج إلى مواجهته ،وهذا العام
أردنــا زيــادة مفهوم «إعــرف عـ ّ
ـدوك» فكانت
زيارة معلم مليتا السياحي املقاوم (جنوب
ً
لبنان) ،فضال عن محاضرات متخصصة

في الشأن العبري وحول العدو الصهيوني
على نحو مباشر».
يوضح سكرية ّأن االنطالقة كانت من عمل
مـشـتــرك بــن «املـلـتـقــى الـثـقــافــي الـجــامـعــي»
(ال ـب ـقــاع) وجـمـعـيــات أهـلـيــة معنية بقضية
ف ـل ـس ـط ــن وصـ ـ ـ ـ ــراع الـ ـ ــوجـ ـ ــود م ـ ــع الـ ـع ــدو
ال ـص ـه ـي ــون ــي ،ال ــذي ــن ي ـم ـل ـكــون ال ـتــوج ـهــات
ووجـ ـه ــات ال ـن ـظــر نـفـسـهــا .م ــن ه ـن ــا ،ب ــدأت
ّ
تتخمر حتى «وصلنا إلــى ما نحن
الفكرة
عليه ال ـي ــوم» .وع ــن أهـمـيــة املــؤتـمــر وسببه،
ّ
يشير سكرية إلى أنهم في األساس وجدوا
أن امل ـج ـت ـمــع «أمـ ـ ــام غـ ــزو ث ـقــافــي حـقـيـقــي،
ومشاهد تــزويــر وتحريف وتضليل ،لذلك
ارت ــأي ـن ــا ّأن عـلـيـنــا إق ــام ــة هـ ــذه امل ــؤت ـم ــرات
الثقافية الدورية لنشر الوعي وحماية البيئة
وتحصني الـشـبــاب واملجتمع مــن التشويه
تجاه القضية األم؛ فلسطني».
ي ـس ـت ـمــر امل ــؤت ـم ــر ع ـل ــى مـ ــدى ث ــاث ــة ّأيـ ـ ــام،
يـبــدأ ال ـيــوم مــع أمـسـيــة شـعــريــة للشاعرين
الفلسطيني عــزالــديــن املـنــاصــرة واللبناني

م ـح ـم ــد ع ـل ــي ش ـم ــس الـ ــديـ ــن ،فـ ــي «ق ـصــر
األونـ ـيـ ـسـ ـك ــو» (بـ ـ ـي ـ ــروت) ،ق ـب ــل أن يـنـتـقــل
الضيوف واللقاء ككل في اليوم التالي إلى
معلم مليتا السياحي املقاوم (إقليم التفاح)
ح ـي ــث س ـت ـق ــام ج ـل ـس ـتــا نـ ـق ــاش ت ـت ـن ــاوالن
«إسرائيل» والحرب الناعمة .بعد ذلك ،تكون
الوجهة «الجامعة اللبنانية» في زحلة (الفرع
الخامس ـ البقاع) حيث املوعد مع جلستي
النقاش حول الرواية املقاومة واألدب املقاوم
م ــن خـ ــال ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى تـ ـج ــارب رش ــاد
أبــو ش ــاور وغـ ّـســان كنفاني .ويستضيف
شخصيات مــن املحيط
املؤتمر لهذا الـعــام
ٍ
العربي واإلسالمي املقاوم ،بينهم الدكتورة
رقية رستم بور ملكي ،واملستشار محمد
مهدي شريعة مداري (إيــران) .تعليقًا على
اختيار الضيوف ،يقول عبد امللك سكرية
ّ
إنــه «نـحــاول دائـمــا تطعيم املؤتمر بأسماء
فلسطينية بالدرجة األولى ،وأخرى من بقية
ال ــدول العربية بحسب اإلمـكــانــات املتوافرة
لدينا».
أمــا عــن تمويل املؤتمر وميزانيته ،فيشير
سـكــريــة إل ــى ّأن الـتـمــويــل بغالبيته «ف ــردي
ب ـح ــت .م ـيــزان ـيــة املــؤت ـمــر ع ـب ــارة ع ــن جهد
ش ـخ ـص ــي م ـ ــن الـ ـلـ ـح ــم ال ـ ـحـ ــي ألصـ ـح ــاب
ً
ال ـف ـكــرة انـفـسـهــم .ال نـمـلــك ت ـمــويــا م ــن أي
جهة رسمية أو حزبية أو مــا شــابــه .نحن
ب ـب ـســاطــة ن ــذه ــب إلـ ــى ش ـخ ـص ـيــات مــؤيــدة
لـفـكــرة املــؤت ـمــر وداع ـم ــة لـلـمـقــاومــة ونطلب
مساعدتها على استضافة أحــد الضيوف
ً
أو تــأمــن كلفة احـضــاره مـثــا» .وم ــاذا عن
استمرارية املؤتمر؟ «نجاح الحدث كل سنة
يزيدنا إصرارًا على إكماله وزيادة أنشطته
وتـفـعـيـلـهــا ع ــام ــا ب ـعــد عـ ــام ح ـتــى تـحــريــر
فـلـسـطــن وإق ــام ـت ــه ع ـلــى أرض ـ ـهـ ــا» ،يـقــول
سكرية.
«مــؤت ـمــر ثـقــافــة امل ـق ــاوم ــة» :م ــن الـيــوم
ح ـت ــى ّ 20أي ـ ـ ــار (مـ ــايـ ــو) ـ ـ ـ ف ــي أم ــاك ــن
مختلفة في لبنان

غريغوري بوشاكجيان يطارد أشباح بيروت
ربما ّ
تعد أطروحة الفنان
الفوتوغرافي واملؤرخ الفني
غريغوري بوشاكجيان ( 1971ـ
الصورة) التي سيناقشها في20
حزيران (يونيو) في «معهد
تاريخ الفن واآلثار للدراسات
العليا» في جامعة «السوربون»
الفرنسية ،تتويجًا لكل جهوده
السابقة في تأريخ ورصد حركة
التحوالت املدنية في بيروت،
ال ّ
سيما بعد الحرب األهلية
اللبنانية« .املباني املهجورة في
بيروت :حروب والتطورات في
الفضاء املدني ( 1860ـ ،»)2015
هو عنوان أطروحة الدكتوراه
التي سيناقشها بوشاكجيان
أمام لجنة تحكيم مؤلفة من
خمسة أكاديميني عريقني ,بينهم
كاترين دافيدونبيل بيهم .في
هذه األطروحة ،يتناول الفنان
الفنان اللبناني بين عدد من الصور

اللبناني بيروت بوصفها مركزًا
ّ
للتطور العمراني وسط وجود
ّ
مبان مهجورة ومصدعة ما زالت
ٍ
شاهدة على مرحلة الحرب وما
بعدها .من خالل هذا البحث،
ّ
يفند بوشاكجيان  750مبنى
بيروتيًا مهجورًا ،متكئًا على
مواد أرشيفية ،واستبيان شهود
عيان ،وتتبع الروايات الشفوية
املتعلقة بهذا املجال ،بغية تظهير
مختلف الجوانب الفنية التي
رافقت عمل وتشييد هذه املباني
ونظرة السكان إليها اليوم .وهذا
ما ّأرخه الفنان اللبناني في
ّ
صوره الفوتوغرافية التي قدمها
ضمن معرض فني العام املاضي.
في هذه األطروحة ،تركيز على
ثالثة محاور ،تسبح غالبيتها
في مستنقع الحرب األهلية:
ّ
األول يتناول «حرب الفنادق»،
ويذهب الثاني إلى األماكن التي
ّ
رسمت وقتها الحدود بني املناطق
ّ
اللبنانية إبان هذه الحرب أو ما
يعرف بخطوط التماس ،فيما
ّ
مخصص للثكنات
الجزء الثالث
العسكرية وأماكن التعذيب
والسجون .في الخالصة ،ساهمت
كل هذه األحداث في زيادة الهجرة
والتهجير للهروب من نيران
الحرب التي لم تخمد بعد ،وظلت
هذه املباني «شاهدًا ّ
حيًا» على
حدوثها.

المعهد الفرنسي:
دعمًا للمهن الجميلة
للسنة الرابعة على التوالي،
وتحت عنوان «السوق
التضامني ربيع ،»2016
ينطلق اليوم معرض أرتيزانا
لدعم الجمعيات والحرفيني
من لبنان وفلسطني سوريا
في الساحة املفتوحة وغاليري
«املعهد الفرنسي في لبنان»
(طريق الشام ـ بيروت) .الحدث
الذي يستمر حتى ّ 21أيار
ً
ّ
يتضمن أشغاال
(مايو) املقبل،
يدوية تقليدية ،ومنسوجات
تراثية ،وتطريزًا ،وكروشيه،
وسيراميك ،وصابونًا
ومنتوجات طبيعية من البلد،
بأسعار تشجيعية.
معرض أرتيزانا لدعم الجمعيات
والحرفيني :من اليوم حتى السبت
ّ 21أيار ـ من الساعة العاشرة
ً
مساء ـ «املعهد
صباحًا إلى الثامنة
الفرنسي في لبنان» (طريق الشام ـ
بيروت) .لالستعالم01/420200 :

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ُ
فضالت المأدبة

ُ
صرت أعرفهم.
ـن ضحكاتهم
أعــرفـهــم ِم ــن ألأل ِة ابـتـســامــاتـهــم ورنـ ـ ِ
السعيدة.
َ
ُ
َ
أعــرفـهــم مثلما أع ــرف طـعــم لـعــابــي ،ورائ ـح ــة عرقي
وحذائي.
ُ
َ
صـ ُ
ـرت أعرفهم ،وأحفظ مواعيد صلواتهم ومآدبهم
وأعراس بغاياهم.
ِ
:
َ ُ
ُ
ُّ
َ
اآلن تـمـد الشراشف على الطاوالت...
َ ُ ُ
ُ ُ َ ُ
لحقاتها...
اآلن ته ّـيـأ األطباق وم
ُ َّ
َ ُ
اآلن ت َو َّز ُع الكؤوس ،وت َرت ُب أواني األزهار...
اآلن (مــن فــوح الرائحة ورنــن أج ــراس الـخــدم)َ :
حان
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
موعد الوليمة.
َ
اآلن ...يأكلون.

.. ..
َّ
َ
الشـبعَ
قليل كثير) حني يوشكون على
قليل (بعد ٍ
بعد ٍ
ويبدؤون بالتثاؤب
سيلتفتون ّ
وراء النافذ ِة ،ويصرخون:
إلي من ِ
أفال تستحي؟!...
ُ
ُ
ُ
ما تفعل ُه ال تفعله حتى الكالب.
ً
قليال ُ
بعد،
إصب ْر
ِ
َ
ُ
ـرج الضيوف ،وتــلـ ُّـم فـضـ ُ
ريثما يـخـ ُ
ـاق عن
ـ
ب
ـ
ط
األ
ـات
ِ
املائدة.
.. .. ..
ُ
نسيت أن أقول:
َ
َ
ْ ّ
ّإن النافذة لم تكن إال نافذة بيتي.
2015/3/15

