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األمم المتحدة ترفض التعاون مع المحكمة الدولية:
رود الرسن يخفي معلومات!
األممي
رفضت األمم المتحدة منح المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري اإلذن باستجواب المبعوث
ّ
السابق وناظر القرار  ،1559تيري رود ّالرسن .فقضاة المحكمة يريدون االستماع إلى إفادة رود الرسن الذي كان أحد صناع
القرار األممي المذكور ،وسبق أن حذر الحريري من إمكان اغتياله
يوم أنشئت املحكمة الخاصة بلبنان
عــام  2007خالفًا للدستور اللبناني،
بــرزت العديد من التبريرات لقيامها،
وكــان أبرزها االدعــاء أن هذه املحكمة
ل ــديـ ـه ــا ال ـس ـل ـط ــة إلخ ـ ـضـ ــاع ٍّ
أي ك ــان
لالستجواب أو التحقيق أو املالحقة،
وأن ـ ــه ال ي ـحــق ألحـ ــد رفـ ــض ال ـت ـعــاون
واالسـتـجــابــة لطلبات الـقـضــاة فيها.
وقيل إن الهدف هو تحديد األشخاص
الــذيــن قتلوا الرئيس رفيق الحريري
وآخرين والقبض عليهم ومعاقبتهم
ومالحقة كل من شارك أو دعم أو علم
بالهجوم اإلرهــابــي قبل وقــوعــه يوم
 14شباط .2005
وبعد انطالق عمل املحكمة عام 2009
وص ـ ــدور ال ـ ـقـ ــرارات االت ـهــام ـيــة عــامــي
 2011و ،2013ات ـهــم ح ــزب ال ـلــه بعدم
التعاون بسبب عدم تسليمه املتهمني
الخمسة ،ومــن بينهم القائد الشهيد
مصطفى بدر الدين.

رفضت األمم المتحدة رفع ّ
الحصانة عن رود الرسن لتتمكن
المحكمة من استجوابه
لم ّ
يدع حزب الله يومًا أن ّأيًا من قادته
وعـنــاصــره يتمتعون بالحصانة من
أي مالحقة قضائية ،بل كانت الحجة
األس ــاسـ ـي ــة لـ ـع ــدم ت ـس ـل ـيــم امل ـت ـه ـمــن
الخمسة للمحكمة الــدولـيــة هــي عدم
استقالليتها وارتباط بعض القضاة
والـعــامـلــن فيها بــأجـنــدات سياسية
وبجهات معادية للبنان وللمقاومة.
أمـ ــا األمـ ــانـ ــة ال ـع ــام ــة ل ــأم ــم امل ـت ـحــدة
والدائرة القانونية التابعة لها ،اللتان
ال تنفكان عن دعوة جميع اللبنانيني
إل ــى ال ـت ـع ــاون م ــع املـحـكـمــة الـخــاصــة
ب ـل ـب ـنــان ،ف ـقــد ع ـ ّـب ــرا ي ــوم  28حــزيــران
الفائت ،خطيًا ،عن عدم تعاونهما مع
املحكمة الدولية لجهة رفع الحصانة
ع ــن امل ـب ـعــوث ال ـســابــق وع ـ ــراب ال ـقــرار
 1559السفير تيري رود الرسن.

ّ
سبق أن حذر رود الرسن الحريري من خطر أمني يحدق به (أرشيف)

وكان قضاة غرفة البداية في املحكمة
قد طلبوا يوم  9آذار الفائت االستماع
إلى الرسن بشأن مضمون اجتماعاته

ب ــال ــرئـ ـي ــس الـ ـ ـس ـ ــوري بـ ـش ــار األسـ ـ ــد،
وب ــال ــرئـ ـي ــس رفـ ـي ــق ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،ل ــدى
تناولهم موضوع قــرار مجلس األمن

 .1559وجاء طلب القضاة بعد أن زعم
املــدعــي ال ـعــام أن أح ــد دوافـ ــع اغـتـيــال
ال ـحــريــري هــو مــوقـفــه مــن ذل ــك ال ـقــرار

ال ــذي يــدعــو إلــى نــزع ســاح املـقــاومــة.
ل ـكــن ي ـب ــدو أن ف ــي جـعـبــة ت ـي ــري رود
الرسن معلومات ال تريد األمم املتحدة

تقرير

ّ
غليان عين الحلوة :من حرب البيانات إلى التوعد باغتياالت
رضوان مرتضى
لـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدأ م ـ ـخ ـ ـيـ ــم عـ ـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـلـ ــوة
بـ ـع ــد .ت ــداعـ ـي ــات ت ــوق ـي ــف امل ـط ـل ــوب
الفلسطيني خــالــد مـسـعــد املـشـهــور
بـ ـ «خ ــال ــد ال ـس ـيــد» اس ـت ـحــالــت جـمـرًا
تحت الرماد .ورغم مسارعة العديد
مــن الـفـصــائــل وال ـقــوى الفلسطينية
إلـ ــى م ـب ــارك ــة خ ـط ــوة ت ـس ـل ـيــم خــالــد
ال ـ ـس ـ ـيـ ــد (امل ـ ـش ـ ـت ـ ـبـ ــه ف ـ ـيـ ــه ب ـت ـن ـس ـيــق
عمليات إرهابية كانت ستستهدف
مــدنـيــن فــي شـهــر رمـضــان أحبطها
األم ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام وف ـ ـ ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات)
والثناء على هــذه املـبــادرة التي من
شــأن ـهــا س ـحــب ف ـت ـيــل ال ـت ـف ـج ـيــر مــن
مخيم عني الحلوة ،تحولت شوارع

ع ـ ــن ال ـ ـح ـ ـلـ ــوة ال ـ ـ ــى خـ ـلـ ـي ــة أمـ ـنـ ـي ــة.
ظـهــور مسلح ورص ــاص فــي الـهــواء
وحرب بيانات لم تلبث أن انفجرت
اش ـت ـب ــاك ــا م ـس ـل ـحــا ف ــي ح ــي ال ــزي ــب.
خـ ـ ــرج عـ ـن ــاص ــر ت ـن ـظ ـي ــم «الـ ـشـ ـب ــاب
املـسـلــم» بــأسـلـحـتـهــم إل ــى ال ـش ــوارع،
مـعـلـنــن تـكـفـيــر «ع ـص ـبــة األن ـص ــار»
وحــركــة ح ـمــاس .ال ـتــوتــر بـلــغ أشــده
في عاصمة الشتات .ورغم محاوالت
التخفيف من وطأة االحتقان ،بدأت
االس ـ ـت ـ ـفـ ــزازات م ــع م ـح ـمــد ش ــري ــدي
الـ ـ ــذي أطـ ـل ــق الـ ـن ــار ف ــي ال ـ ـهـ ــواء فــي
حـ ـ ّـي ال ـص ـف ـص ــاف ،م ـت ـ ّ
ـوع ـدًا عـصـبــة
األن ـ ـ ـصـ ـ ــار ب ــاالنـ ـتـ ـق ــام وال ـ ـ ـ ــرد ع ـلــى
تسليم السيد .ترافق ذلك مع تداول
تـ ـه ــدي ــدات ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل

االجتماعي ومجموعات الواتساب،
وت ـ ّ
ـوع ــد بــاالن ـت ـقــام م ــن «أهـ ــل الـكـفــر
ّ
الــذيــن غ ــدروا بـشــاب مسلم وأخــلــوا
بــال ـع ـهــد ال ـ ــذي ق ـط ـع ــوه» ،قــاصــديــن
مشايخ العصبة .وعليه ،استنفرت
ال ـ ـقـ ــوة األمـ ـنـ ـي ــة وع ـص ـب ــة األنـ ـص ــار
عـسـكــريــا بـعــد ت ـهــديــدات بــاالغـتـيــال
طـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت مـ ـ ـش ـ ــايـ ـ ـخـ ـ ـه ـ ــا بـ ــوص ـ ـف ـ ـهـ ــم
م ـت ــورط ــن ف ــي ت ـس ـل ـيــم ال ـس ـي ــد ال ــى
األج ـهــزة األمـنـيــة الـلـبـنــانـيــة .تــرافــق
ذلــك مــع حملة مــن عناصر العصبة
مل ـطــالـبــة مـشــايـخـهــم بــال ـس ـمــاح لهم
بــاع ـت ـقــال ال ـش ــري ــدي وم ــن ي ـســانــده.
أعقب ذلك إشكال تخلله إطــاق نار
أصـ ـي ــب ف ـي ــه ش ـخ ـص ــان ع ـل ــى األق ــل
ف ــي ح ـ ّـي ال ــزي ــب ،م ــا أدى إل ــى تــوتــر

األوضـ ـ ـ ـ ــاع ف ـ ــي املـ ـخـ ـي ــم .وتـ ـح ـ ّـدث ــت
امل ـع ـلــومــات ع ــن أن ال ـخ ــاف ب ــدأ مع
م ـح ـمــد األفـ ـن ــدي ال ـ ــذي ي ـن ـت ـمــي الــى
ت ـيــار إســامــي مـتـشــدد عـلــى خلفية
االحتجاج على تسليم خالد السيد.
وف ـي ـمــا ق ــال ــت مـ ـص ــادر ال ـع ـص ـبــة إن
األف ـن ــدي افـتـعــل اإلش ـك ــال بــالـتــزامــن
م ـ ـ ــع اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع مـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ل ـع ـص ـب ــة
األنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار وال ـ ـ ـحـ ـ ــركـ ـ ــة االسـ ــام ـ ـيـ ــة
امل ـج ــاه ــدة ف ــي قــاعــة مـسـجــد ال ـنــور،
ق ــال ــت م ـ ـصـ ــادر «الـ ـشـ ـب ــاب امل ـس ـل ــم»
لـ «األخبار» إن الخالف مع األفندي
وق ــع عـلــى خـلـفـيــة ان ـت ـقــاده العصبة
وح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس لـ ـ ــدوره ـ ـ ـمـ ـ ــا ف ــي
تسليم خــالــد الـسـيــد إل ــى السلطات
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة .وذك ـ ـ ـ ــرت امل ـ ـص ـ ــادر أن

ّ
مـقــنـعــن ك ــان ــوا مـتـجـ ّـمـعــن بــالـقــرب
م ــن م ـن ــزل األف ـ ـنـ ــدي ،ف ـط ـلــب األخ ـيــر
م ـن ـهــم االبـ ـتـ ـع ــاد ،ع ـنــدهــا ف ـتــح أحــد
مشايخ عصبة األنـصــار الـنــار على
منزل األفندي ،فأصيب والد األخير
ووالــدتــه .وانتشرت مقاطع صوتية
لألفندي يــروي حــادثــة إطــاق النار
عـلــى م ـنــزلــه .وذكـ ــرت امل ـع ـلــومــات أن
قائد «الحركة
الشيخ جمال خطابّ ،
اإلسالمية املجاهدة» ،تدخل لتهدئة
األم ــور .هــذا االسـتـنـفــار لــم يلبث أن
ـحــب فـتـيـلــه .فـقــد شـكـلــت العصبة
ُسـ ِ
ّ
وفـ ـ ـدًا ل ــاع ـت ــذار م ــن األفـ ـن ــدي جـ ــراء
االع ـت ــداء ال ــذي ط ــال مـنــزلــه وتـسـ ّـبــب
في إصابة والديه إصابات طفيفة.
في عني الحلوة أيضًا ،قال املسؤول
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تقرير

ّ
النازحون والمخيمات :قنابل موقوتة عسكريًا وسياسيًا
عرضها على املحكمة الدولية ألنها قد
تثبت عــدم صحة االدع ــاء أن الرئيس
الحريري كان مؤيدًا للقرار  .1559وقد
ي ــؤدي ذل ــك إل ــى نـســف الـنـظــريــة التي
ُبني عليها االتهام .فاملتهمون األربعة
ه ـ ــم ،ب ـح ـســب ال ـ ـقـ ــرار االتـ ـه ــام ــي ،مــن
عناصر الحزب و«ال دوافــع شخصية
لديهم الغتيال الـحــريــري» .وبالتالي
يزعم فريق االدعاء أن الدوافع تتعلق
ُ
ب ـق ــرار ح ــزب ــي بــاغ ـت ـيــال م ــن زعـ ــم أنــه
يسعى إلى نزع سالحه.
وقــد تكون هناك أسـبــاب أخ ــرى ،أكثر
خطورة ،تستدعي عدم رفع الحصانة
عــن الرسـ ــن ،أهـمـهــا تنبيهه الــرئـيــس
رف ـيــق ال ـحــريــري بـخـطــر اغـتـيــالــه قبل
وقوع الهجوم اإلرهابي بمدة قصيرة.
وال بد أن يطرح القضاة على الرسن
ً
س ـ ــؤاال ع ــن م ـص ــادر م ـع ـلــومــاتــه ،وقــد
يتوسعون في البحث ،ما قد يعرضه
للمالحقة القضائية وتحقير املحكمة
إذا ق ــرر ال ـت ـه ــرب م ــن اإلج ــاب ــة أو إذا
سعى إلى تضليل القضاة.
إذا ك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة،
الـ ـت ــي يـ ـ ــرأس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء فـيـهــا
ً
ن ـج ــل املـ ـ ـغ ـ ــدور ،فـ ـع ــا ت ــري ــد ال ـع ــدال ــة
واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاص مـ ـ ــن قـ ـتـ ـل ــة ال ــرئـ ـي ــس
رف ـيــق ال ـحــريــري ،فعليها أن تتحرك
وتـطــالــب األم ــن الـعــام لــأمــم املتحدة
برفع الحصانة عن تيري رود الرسن
ليتمكن قضاة املحكمة من االستماع
إل ــى إف ــادت ــه .وإذا ُرفـ ــض الـطـلــب فقد
ي ـك ــون م ــن امل ـنــاســب ال ـت ـقــدم بـشـكــوى
أمام مجلس األمن الدولي.
فـ ـف ــي ح ــال ــة ش ـب ـي ـه ــة ،كـ ـ ــان ال ــرئ ـي ــس
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ــي آص ـ ــف ع ـل ــي زرداري،
وهـ ــو زوج الــرئ ـي ـســة ب ـي ـنــازيــر بــوتــو
َ
ال ـت ــي اغ ـت ـيــلــت ع ــام  ،2007ق ــد رفــض
تقرير بعثة تقصي الحقائق الصادر
ع ــن األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ب ـش ــأن ال ـجــري ـمــة،
وذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ع ـ ـ ـ ـ ــدم اس ـ ـت ـ ـج ـ ــواب
امل ـح ـق ـقــن لـلــرئ ـيــس األف ـغ ــان ــي حميد
كــارزاي ووزيــرة الخارجية األميركية
كوندوليزا رايس اللذين كانا قد نبها
بوتو إلى خطر اغتيالها.
فـهــل تـتـحــرك ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة الـتــي
ت ـســدد نـصــف كـلـفــة تـشـغـيــل املحكمة
الـ ـت ــي ت ـب ـلــغ ن ـح ــو  60م ـل ـي ــون دوالر
سـنــويــا ،مــن أجــل تحقيق الـعــدالــة في
قضية اغتيال الرئيس الحريري ،أم أن
األمر لم يعد يهم أحدًا؟
(األخبار)

هل انتهت مفاعيل عملية
المخيمات في عرسال؟ وأين
يكمن دور السلطة السياسية
في متابعة ما أفرزته هذه
العملية؟ بين الكالم األمني
وعودة السجال السياسي
حول النازحينّ ،
يرجح بقاء
الخطر األمني من دون
معالجة سياسية جذرية
هيام القصيفي
ال ش ــك ف ــي أن عـمـلـيــة عـسـكــريــة بحجم
مــا حـصــل فــي ّ
مخيمي الـقــاريــة والـنــور
فــي محيط عــرســال ،ال يمكن أن تنتهي
بـمـجــرد االعـ ــان عــن ع ــدد االنـتـحــاريــن
الــذيــن فـ ّـجــروا أنـفـسـهــم ،وإل ـقــاء القبض
عـلــى أكـثــر مــن  300شـخــص والتحقيق
مـ ـعـ ـه ــم ،وب ـم ـع ــال ـج ــة ج ــرح ــى ال ـج ـيــش
اللبناني من إصاباتهم الدقيقة .قضية
بالخطورة التي يتحدث عنها الجيش
ت ـت ـع ــدى م ــا ح ـص ــل م ــن سـ ــرد ل ـلــوقــائــع
بطريقة خـ ّـيــل إل ــى الـبـعــض أنـهــا مبالغ
فيها ،بعدما كثرت التحليالت واالخبار
ال ـت ــروي ـج ـي ــة وال ــوق ــائ ــع ال ـت ــي ت ـب ــن أن
ال صـحــة ل ـهــا ،ال سـيـمــا أن التحقيقات
ال ت ـ ــزال ف ــي ب ــداي ـت ـه ــا .وك ــذل ــك تـتـعــدى
امل ـ ـحـ ــاوالت الـ ـت ــي جـ ــرت ل ــرب ــط تــوقـيــت
الـعـمـلـيــة ب ــزي ــارة قــائــد الـجـيــش الـعـمــاد
جوزف عون لواشنطن قريبًا.
فــي الــوقــائــع بحسب املعنيني مباشرة،
فــإن ـهــا لـيـســت املـ ــرة االول ـ ــى ال ـت ــي ينفذ
ف ـي ـهــا ال ـج ـيــش م ـثــل هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة ّفــي
م ـخ ـي ـمــات ال ـن ــازح ــن .س ـبــق ل ــه أن نــفــذ
مثلها ثالث مرات أو أكثر في عام .2016
العملية بــاملـعـنــى الـعـسـكــري مــدروســة،
ألنها تفترض ضــرب قــوة أمنية كبيرة
طوقًا أمنيًا واسعًا حول املخيم ودعوة
قاطنيه ال ــى ال ـخــروج مــن الـخـيــم ،وفــرز
الـنـســاء واالط ـف ــال واملـسـنــن عــن الفتية
وال ـش ـبــاب ال ــذي ــن يـمـكــن أن ي ـكــونــوا من
حملة السالح أو ينتمون الى تنظيمات
إرهابية ،وإج ــراء جــردة تفتيش شاملة
داخل املخيم.
مـ ــا حـ ـص ــل فـ ــي مـ ـخ ـ ّـي ـ َـم ــي عـ ــرسـ ــال هــو
ال ـس ـي ـنــاريــو ن ـف ـســه ال ـس ــاب ــق ،م ــع ف ــارق
أس ـ ــاس ـ ــي ،هـ ــو أن أرب ـ ـعـ ــة ان ـت ـح ــاري ــن
فـ ّـجــروا أنفسهم بأحزمة ناسفة ّ
جهزت
سـلـفــا ،إمــا عـنــد سـمــاع أص ــوات اآللـيــات
وانـ ـتـ ـش ــار ال ـع ـس ـك ــري ــن ح ـ ــول امل ـخ ـي ــم،
وإمــا عند بــدء عمليات التفتيش .أثناء
الـعـمـلـيــة ،فـ ّـجــر ثــاثــة م ــن االنـتـحــاريــن

أنـفـسـهــم بــالـعـسـكــريــن ،ع ـلــى مـســافــات
قــريـبــة مـنـهــم ،وه ــذا مــا يـفـ ّـســر إصــابــات
الجنود الحساسة .وكذلك ّ
فجر أحدهم
ن ـف ـس ــه بـ ـع ــدم ــا كـ ـ ــان ي ـح ـت ـم ــي ب ــإح ــدى
العائالت ،وحني أقنعه الجنود بإخراج
العائلة ّ
فجر نفسه في اللحظة التي كان
فيها أحــد الـجـنــود يحمل طفلة نازحة
إلخراجها ،ما أدى الــى إصابته ومقتل
الطفلة.
لـ ـك ــن الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ال ت ـن ـت ـه ــي ه ـ ـنـ ــا .ع ــدة
مـ ــؤشـ ــرات وخـ ــاصـ ــات ي ـم ـكــن ال ـتــوقــف
عندها عسكريًاّ :
سبق للجيش أن نفذ عمليات مشابهة،
وهو ّ
طور أسلوب مداهماته ،فال يرسل
ق ـ ــوة م ـص ـغ ــرة أو دوريـ ـ ـ ــة ل ـل ـب ـحــث عــن
مشتبه ف ـيــه ،األم ــر ال ــذي ك ــان يـمـكــن أن
يشكل ضربة كبيرة ّ
ألي قوة مماثلة فيما
لــو فـ ّـجــر االنـتـحــاريــون أنفسهم بالقوة
ال ـع ـس ـكــريــة .ل ــذا ل ـجــأ ال ـج ـيــش ال ــى هــذا
االسـلــوب فــي ضــرب الـطــوق األمـنــي .أما
عن التوقيت ،فيعود الى السبب الكامن
وراء قــرار الــدهــم .فكل التحقيقات التي
أجريت أخيرًا مع املوقوفني االرهابيني
الـ ــذيـ ــن ت ـم ـكــن ال ـج ـي ــش مـ ــن تــوق ـي ـف ـهــم،
دل ــت عـلــى وج ــود مـكــامــن خـطــر حقيقي
وإره ــاب ــي داخـ ــل املـخـيـمــن امل ــذك ــوري ــن،
ووج ــود رؤوس مهمة فـيــه .كــذلــك ّ
تبي
أن عـنــاصــر لـهــم صـلــة ب ــأح ــداث آب عــام
 2014خــرجــوا مــن هــذيــن املـخـيـمــن .لــذا
اتخذ قرار الدهم وتنفيذ عملية نوعية،
فال تكون مكلفة وال تشكل خطرًا كبيرًا
على القوة العسكرية ،فاعتمد الجيش
نمطًا آمنًا الى الحد االقصى الذي يحقق
الهدف بالقبض على املسلحني من دون
تـعــريــض الـعـسـكــريــن لـلـخـطــر .مــن هنا
ي ـص ــف ال ـج ـي ــش مـ ــا ح ـص ــل بــالـعـمـلـيــة
«الـنـظـيـفــة» ،نــافـيــا أي بـعــد سـيــاســي أو
غير سياسي لها ،بل هي عملية أمنية
بامتياز وبكل املعايير.
ال يـ ـمـ ـك ــن وف ـ ـ ـ ــق ذل ـ ـ ـ ــك الـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــف ع ـن ــد
نـتــائــج العملية الـتــي حظيت بمتابعة

دي ـ ـب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة الفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــة ،ب ــاحـ ـتـ ـس ــاب
االصابات وعدد املوقوفني الذين يحقق
م ـع ـهــم وي ـخ ـلــى س ـب ـيــل االبـ ــريـ ــاء مـنـهــم
تباعًا بالتنسيق مع القضاء املختص،
بــل بما كشفت عنه لجهة وجــود أربعة
أحزمة ناسفة وأربــع عبوات كــان يمكن
اسـتـخــدامـهــا لتنفيذ عمليات إرهــابـيــة
مــع املــواد املتفجرة التي كشفت ،والتي
ك ــان يـمـكــن أن تـشـكــل مـسـلـســل تفجير
خطرًا .وهذا في ّ
حد ذاته عنصر أساسي
يفترض أن يـكــون مـكــان متابعة دقيقة
وجدية.
لكن ما هي الخطوة التي تلي ما حصل
في عرسال؟ وهل كان يجب أن تنكشف
ال ـخ ـط ــورة األم ـن ـي ــة ل ـب ـعــض املـخ ـيـمــات
حتى يعاد فتح ملف النزوح السوري؟
ال ش ــك ف ــي أن ال ـع ـم ـل ـيــة ح ـص ــدت ث ـنـ ً
ـاء
س ـي ــاس ـي ــا واضـ ـ ـح ـ ــا ،وإشـ ـ ـ ـ ـ ــادات بـ ـ ــأداء
الجيش ،لكنها أيضًا فتحت مجددًا ملفًا
شائكًا ال يتعلق فقط بوضع النازحني
ومستقبل وجودهم في لبنان ،بل أيضًا
ب ــوض ــع امل ـخ ـي ـم ــات وض ـب ـط ـه ــا أم ـن ـي ــا،
وب ــآف ــاق ال ـح ـلــول ال ـت ــي ي ـجــب تــوافــرهــا
إلعــادة النازحني الى بالدهم ،علمًا بأن
هــذه القضية طرحت على طاولة حوار
ب ـع ـب ــدا أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،وسـ ـ ـ ــارع رئـ ـي ــس ح ــزب
القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع
الى رفض الحوار مع الحكومة السورية
في هذا الشأن .من هنا يمكن الكالم عن

ُت َ
طرح أفكار حول
تفعيل المجلس األعلى
اللبناني السوري وإيكال
ملف النازحين إليه

ال يبدو أن الحكومة تقارب ملف أمن المخيمات السورية بجدية (مروان بوحيدر)

مـسـتــويــن ف ــي م ـقــاربــة امل ـل ــف؛ مستوى
أمني ومستوى سياسي.
أم ـن ـي ــا ،ي ـط ــرح الـ ـس ــؤال اآلت ـ ــي :مـ ــاذا لو
ت ـكــرر وج ــود ان ـت ـحــاريــن ف ــي املخيمني
ّ
املذكورين أو غيرهما ،وماذا لو تمكنت
ّ
أي م ـج ـمــوعــات ان ـت ـحــاريــة م ــن التسلل
ّ
مجددًا الى أي مخيم أو تجنيد عناصر
ف ـيــه وت ـهــريــب مـ ــواد مـتـفـجــرة وع ـبــوات
وأحزمة اليه؟ ففي ظل املهمات الكثيرة
امللقاة على عاتق الجيش ،ال يمكنه عمليًا
أن ينشر كتيبة أو أكثر حول كل مخيم،
خصوصًا أن في منطقة عرسال يوجد
نحو  110مخيمات ،متنوعة األحـجــام.
لكنه سيكون بطبيعة الحال مجددًا أمام
خـيــار عمليات الــدهــم وتـشــديــد املراقبة
بأقصى طاقاته .فهل هــذا يكفي فعليًا،
أم ان قـضـيــة امل ـخ ـي ـمــات صـ ــارت مـلـ ّـحــة
وخ ـطــرة وتـحـتــاج ال ــى معالجة جــذريــة
أكـبــر مــن اهـتـمــام وزارة الــدولــة لشؤون
النازحني ووزارة الشؤون االجتماعية؟
علمًا بــأن التعامل مــع الـنــازحــن أمنيًا
ال يتعلق فحسب بــالـجـيــش ،بــل بكافة
االجـهــزة االمنية ،كقوى األمــن الداخلي
واالمـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ،وال ـت ـن ـس ـي ــق بـ ــن ه ــذه
االج ـ ـهـ ــزة ال ـ ــذي بـ ــدأ ي ـت ـك ــرس بـفــاعـلـيــة
أخيرًا ،وينصب على كشف املجموعات
االرهابية بني صفوفهم.
املفارقة أن أوساطًا ديبلوماسية غربية
بــدأت أخـيـرًا تتعامل بجدية مــع مسألة
االرهاب املتسلل الى مخيمات النازحني
وتـبــدي قلقها أم ــام مسؤولني رسميني
حـ ـي ــال تـ ـح ــول ب ـع ــض امل ـخ ـي ـم ــات بـ ــؤرًا
إرهابية ،بما يتعدى الجانب االنساني
الــذي تتعامل معه املنظمات االنسانية
ال ــدول ـي ــة .ل ـكــن ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ال ي ـب ــدو أن
ال ـح ـكــومــة ت ـق ــارب م ـلــف أم ــن املـخـيـمــات
السورية بجدية .ال بل يظهر من طريقة
تـحــويــل عملية عــرســال فــي ات ـجــاه فتح
خــاف جديد حــول مستقبل النازحني،
أن امل ـش ـك ـلــة سـتـبـقــى قــائ ـمــة ومـ ــن دون
حــل ج ــذري ،وســط الـتـضــارب الـحــاد في
املواقف بني تيار املستقبل والقوات من
جهة ،والتيار الوطني الحر وحزب الله
من جهة أخرى ،ال سيما لجهة التنسيق
مع الحكومة السورية ،علمًا بــأن هناك
أفكارًا تطرح حول تفعيل عمل املجلس
االعـلــى اللبناني الـســوري الــذي ال يــزال
قائمًا ،وإيكال هذه املهمة إليه ،أو تكليف
شخصيات أمنية معينة مهمة التنسيق
مـ ـ ــع االجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة املـ ـخـ ـتـ ـص ــة،
فتنحصر مهمتها بقضية الـنــازحــن،
بـمــا يعفي رئـيــس الـحـكــومــة مــن إحــراج
تنسيق العالقة مــع الحكومة السورية
فــي هــذا املـلــف .لكن األه ــم هــو أن تبادر
الحكومة الى طرح هذا امللف جديًا ،من
دون عزله عن الواقع األمني واملعطيات
الخطرة التي تملكها األجهزة األمنية.

المشهد السياسي

القوات :الحريري معنا في ملف النازحين
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري واألم ـ ـن ـ ــي ف ـ ــي ال ـج ـب ـهــة
الـشـعـبـيــة ـ ـ ال ـق ـيــادة ال ـعــامــة الـعـمـيــد
أبو راتب إنه ّ
تعرض ملحاولة اغتيال
أث ـ ـنـ ــاء زيـ ــارتـ ــه ل ـل ـم ـخ ـيــم ال ـج ـنــوبــي
أم ــس .وق ــال أب ــو رات ــب لـ ـ «األخ ـب ــار»:
«اخترقت سيارتي ثالث رصاصات»،
مـ ـشـ ـيـ ـرًا الـ ـ ــى «أنـ ـ ـه ـ ــم زرع ـ ـ ـ ــوا ع ـب ــوة
ن ــاس ـف ــة ملـ ـح ــاول ــة اغ ـت ـي ــال ــي ،لـكـنـهــا
أصابت السيارة الوهمية» .وذكر أن
«محاولة اغتياله» تدخل في سياق
الـ ـ ــرد ع ـل ــى األلـ ـ ــم الـ ـ ــذي ت ـس ـ ّـب ــب فـيــه
ً
للجماعات املتشددة ،قائال« :القيادة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة سـ ـتـ ـب ــذل م ـ ــا ف ـ ــي وس ـع ـه ــا
ّ
لتسليم ّ
أي م ـخــل بــاألمــن ت ـسـ ّـول له
نفسه الـتــاعــب بــأمــن اللبنانيني أو
االستخفاف بدمائهم».

ّ
السياسي بني التيار الوطني
الخالف
ال ـحــر وال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة أك ـبــر بكثير
وأهم من الزكزكات املتبادلة للحصول
ع ـلــى ع ـضــو إض ــاف ــي ه ـنــا ف ــي مجلس
اإلدارة ومدير عام هناك؛ موقف القوات
والعونيني املتناقض بشأن النازحني
السوريني هو األهم.
شـ ـ ّـد ال ـح ـب ــال امل ـت ــواص ــل ب ــن ال ـطــرفــن
س ـي ـج ــد ل ـن ـف ـس ــه ذريـ ـ ـع ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة كــل
بضعة أيام ،من دون أن يؤدي ذلك إلى
انقطاع الحبل ،في انتظار ما سترسو
عـلـيــه ال ـت ـحــال ـفــات ال ـن ـيــاب ـيــة :م ــن ملف
ال ـك ـه ــرب ــاء ،ح ـيــث ت ـس ـعــى الـ ـق ــوات إلــى
إجهاض مشروع وزيــر الطاقة العوني
سيزار أبــي خليل ،إلــى ملف مستشفى
الـبــوار الحكومي (فــي كـســروان) ،حيث

يستفحل الخالف بني «الحليفني» على
حصة كل منهما في مجلس اإلدارة.
وتـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت بـ ـعـ ـيـ ـدًا عــن
األض ــواء بـشــأن بعض التعيينات .وال
شــك فــي أن خــافــات صـغـيــرة ستسبق
وت ـت ـبــع ك ــل حـفـلــة ت ـع ـيــن ،م ــن دون أن
ي ـكــون ل ـهــا تــأث ـيــر سـلـبــي كـبـيــر م ــا دام
ملف التحالفات النيابية لم يفتح بعد.
لكن ما يمكن مالحظته اليوم من رفض
عوني إلعطاء القوات أكثر من حجمها،
وإص ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـقـ ــوات ع ـل ــى ح ـص ــة ت ـفــوق
حجمها ،يــؤكــد أن تقاسمهما املقاعد
ً
النيابية لــن يكون سهال أب ـدًا .وال شك
فــي أن بعض املـلـفــات اإلقليمية كفيلة
بــإظ ـهــار ح ـجــم كـبـيــر م ــن الـتـنــاقـضــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي ت ــم إخ ـف ــاؤه ــا خلف

بعض شعارات «األخوة» .ففي موضوع
ال ـ ـنـ ــازحـ ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،ثـ ـم ــة مـ ــن ّأيـ ــد
مطالبة نائب األمــن الـعــام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم بتنسيق الحكومة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة م ـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـس ــوري ــة
لـ ـل ــوص ــول إل ـ ــى حـ ـل ــول س ــري ـع ــة ألزم ــة
النزوح ،وهناك من سارع إلى رفضها.
وقد بادر وزير العدل سليم جريصاتي
إل ـ ــى ال ـت ــأك ـي ــد أم ـ ــس أن الـ ـت ــواص ــل مــع
ال ـس ـل ـط ــات الـ ـس ــوري ــة م ـط ـل ــوب إلعـ ــادة
النازحني إلى سوريا .لكن وزير الدولة،
املستقبلي ،معني املرعبي رأى أن «حزب
ال ـلــه يــريــد ال ـق ــول إن س ــوري ــا كمونتي
كارلو ،وهي بلد آمن ليعود النازحون
إليه» ،موحيًا برفضه عــودة النازحني.
وأكـ ــدت م ـص ــادر ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة أن

«التصدي لعودة االتـصــاالت الرسمية
بــن الـحـكــومـتــن اللبنانية والـســوريــة
تحت ذرائع مختلفة» سيكون أولويتها
املطلقة فــي األي ــام املقبلة ،وهــي واثقة
مـ ــن ت ـ ـجـ ــاوب رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة سـعــد
الـ ـح ــري ــري م ـع ـه ــا ،فـ ــي وق ـ ــت ب ـ ــدا فـيــه
واض ـحــا مــن بـيــان لـقــاء األح ــزاب وعــدة
بـيــانــات أخ ــرى أن مطلب الشيخ نعيم
قــاســم سيأخذ م ــداه فــي األي ــام القليلة
ّ
ليتبي من يريد عــودة سريعة
املقبلة،
ّ
لـلـنــازحــن ال ـســوريــن وح ــل ج ــزء كبير
من هذه األزمة ومن يريد انتظار األمم
امل ـت ـحــدة ك ـمــا ك ــان وم ــا زال يـنـتـظــرهــا
إلعـ ـ ــادة ال ــاج ـئ ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن إلــى
بالدهم ،منذ  69عامًا.
(األخبار)
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سياسة
تقرير

المستقبل
يبدو تيار
ً
ّ أفضل ــ قليال ــ
مما كان عليه قبل
بضعة أشهر
(مروان طحطح)

طرابلس ـ المنية ـ الضنية:
ما حدا مرتاح
قبل ضم المنية والضنية حيث الوزير
السابق أشرف ريفي ضعيف إلى دائرة
طرابلس ،وقبل االنعطافة في موازين
القوى السعودية ،وقبل فضيحة منع
ارتداء الحجاب في منتجع الميرامار كان
جميع األفرقاء السياسيين في مدينة
طرابلس مربكين باستثناء ريفي .أما وقد
شدت هذه المفاجآت الثالث عصب
ّ
الحريري على ريفي ،بات يمكن
الحصار
القول إن الجميع دون استثناء باتوا
مربكين في هذه الدائرة الصعبة
غسان سعود
ط ــوال العامني املاضيني كــانــت صور
ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـس ــاب ــق أش ـ ـ ــرف ريـ ـف ــي مــع
األمير محمد بن نايف تقطع أنفاس
بنايات كثيرة في طرابلس تخلت عن
واجهاتها كرمى لعيون اللواء .اللواء
كـ ــان ي ـح ــرص ع ـل ــى زي ـ ـ ــارة ب ــن نــايــف
كــل بضعة أشـهــر وال ـت ـقــاط مجموعة
ص ــور ج ــدي ــدة مـعــه إلق ـن ــاع املشككني
بديمومته أنه حليف وصديق وشريك
ّ
سيفوز قريبًا بالتاج
ولي العهد الذي ُ
امل ـل ـك ـ ِّـي .ل ـكــن ف ـج ــأة أخـ ـ ــرج ب ــن نــايــف
م ــن امل ـع ــادل ــة م ــن دون أن يـتـسـنــى له
االتصال بـ«سفيره» في لبنان إلعالمه
بمصابه ،عله يجد العذر املالئم لنزع
ال ـصــور عـلــى عـجــل و«تــرك ـيــب» صــور
ج ــدي ــدة ل ــه م ــع ول ـ ـ ّـي ال ـع ـهــد ال ـجــديــد
محمد بن سلمان .ولعل الحدث بحد
ذاته ال يؤثر على ريفي الذي يقول إن
عــاقـتــه بــالـسـعــوديــة عــاقــة مــع دولــة
ال أف ـ ـ ــراد ،ل ـك ـنــه ي ـل ـحــق عـمـلـيــا ض ــررًا
كبيرًا به عند من أقنعهم أن بن نايف
يحمي ظهره ،فيما بن نايف أخرج من
املعادلة اليوم .ال ضرر مباشرًا ربما،
ل ـك ــن الـ ـض ــرر املـ ـعـ ـن ـ ّ
ـوي غ ـيــر امل ـبــاشــر
موجود وكبير .وكانت مفاجأة اململكة
قد سبقتها ضربة انتخابية حريرية
موجعة لريفي تمثلت بضم قضائي
املنية والضنية إلــى طرابلس نتيجة

مـعــرفــة الـحــريــريــن أن ريـفــي ضعيف
ج ـ ـ ـدًا ف ـي ـه ـم ــا .وألن املـ ـص ــائ ــب تـجــر
م ـصــائــب ت ـحــولــت ن ـع ـمــة «م ـي ــرام ــار»
بالنسبة لريفي إلى نقمة حقيقية بعد
رفــض إدارة املنتجع املـحـســوب عليه
الـسـمــاح إلح ــدى الـسـيــدات املحجبات
ب ــالـ ـسـ ـب ــاح ــة .ف ـم ــاك ـي ـن ـت ــا الـ ـح ــري ــري
وميقاتي املتربصتان بريفي وجدتا
ب ـمــا كـتـبـتــه ال ـس ـي ــدة ال ـغــاض ـبــة على
«ف ــاي ـس ـب ــوك» أع ـظ ــم ه ــدي ــة يمكنهما
اسـتـخــدامـهــا لـلـتـحــريــض عـلــى ريـفــي
الــذي يـ ّـدعــي التقوى فــي املدينة فيما
«تـهــان» املحجبات فــي «منتجعاته».
وهكذا انتقل وزير العدل من الهجوم
ال ــدائ ــم إل ــى ال ــدف ــاع عــن ال ـن ـفــس ،ألول
مــرة مـنــذ زمــن طــويــل .فــي وقــت تؤكد
م ـ ـصـ ــادر امل ـس ـت ـق ـب ــل فـ ــي امل ــديـ ـن ــة أن
الـ ـحـ ـص ــار الـ ـخ ــدم ــات ــي امل ـط ـب ــق عـلــى
ريفي منذ تشكيل الحكومة بمشاركة
ج ـم ـيــع أف ــرق ــائ ـه ــا ب ـ ــدأ أخـ ـيـ ـرًا يــؤتــي
ثـمــاره .فالكثير مــن طالبي الخدمات
االسـ ـتـ ـشـ ـف ــائـ ـي ــة وال ـ ـتـ ــربـ ــويـ ــة وت ـل ــك
املتعلقة بـقــوى األم ــن الــداخـلــي باتوا
ي ـع ـل ـمــون أن عـلـيـهــم إدارة ظـهــورهــم
لريفي ،حالهم مــن حــال أف ــراد آخرين
سبق له أن خدمهم لكنهم يحتاجون
إل ــى ال ـب ـقــاء ف ــي مــواق ـع ـهــم .وب ـم ــوازاة
الحصار الخدماتي هناك فشل تجربة
البلدية التي كان يمكن أن تضيف إلى
ّ
إعالمي كبير
رصيده القليل ،وحصار
يجعل من مواقع التواصل االجتماعي
املتنفس شبه الوحيد له .ولعل مواقف
ريفي السياسية ما تــزال هي نفسها
ل ـكــن إخـ ـم ــاد ال ـج ـب ـهــات الـطــرابـلـسـيــة
وتـ ـج ــاوز األحـ ـ ــداث ال ـس ــوري ــة مــرحـلــة
امل ــزاي ــدات وم ـلــل الـجـمـهــور مــن تـكــرار
ال ـش ـعــارات نفسها يفقد وزي ــر الـعــدل
ال ـســابــق الـكـثـيــر م ــن بــري ـقــه .عـلـمــا أن
ريفي في االنتخابات البلدية األخيرة
ك ـ ــان ي ـت ـع ــام ــل مـ ــع م ــدي ـن ــة ط ــراب ـل ــس
ح ـ ـص ـ ـرًا ،مـ ــن دون ال ـق ـل ـم ــون وامل ـي ـنــا
وال ـبــداوي ،وكــان يكفيه التركيز على
بـعــض األح ـي ــاء الـشـعـبـيــة .أم ــا الـيــوم
فهو يطرح نفسه كزعيم على مستوى
الوطن سيخوض االنتخابات في كل
الشمال وكل البقاع وبيروت والشوف
وهــو ما يشتت جهوده ويحتاج إلى
ماكينة ضخمة لم يتضح بعد ما إذا

تقرير
 ...و«الصوت الشيعي» في جبيل
أنهى القانون النسبي في املنت الشمالي مفعول األصوات األرمنية ،وفي جبيل ستنهي النسبية
أسطورة األصوات الشيعية التي دأبت قوى  14آذار على تعيير التيار الوطني الحر بها على أنها
السبب الرئيسي في فوزه بنوابه الثالثة .وإذا ما احتسبنا الحاصل االنتخابي املطلوب للفوز بمقعد
في دائرة كسروان ـ جبيلً ،
بناء على نتائج انتخابات  ،2009فسيتعني على أي الئحة الحصول على
أكثر من  14ألف صوت إلنجاح مرشح واحد .فيما مجموع عدد املقترعني الشيعة في القضاءين لن
يصل إلى هذا الرقم ،إال إذا ُس ِّجلت نسبة اقتراع غير مسبوقة في لبنان .وهذا الواقع يفرض على
حزب الله وحركة أمل عقد تحالف مع قوى أخرى ملساعدتهما على الحصول على املقعد .في املقابل،
ّ
لن يتمكن الثنائي من إضافة أي فائض لالئحة التي يدعمانها ،إال إذا بقي املقعد الشيعي في القضاء
من حصة تكتل التغيير واإلصالح .فعندها ،ستكون أصوات األكثرية الشيعية قد ّ
صبت ملصلحة
التيار الوطني الحر ،مع بقاء قدرتها محصورة في الحصول على مقعد وحيد .غير أن بإمكان
حزب الله وحركة أمل في هذه الحالة توزيع أصواتهما التفضيلية ما بني املرشح الشيعي ومرشحني
مارونيني ،إذ في ّ
عز معركة  2009لم يحصل منافس النائب عباس هاشم سوى على  %7من
أصوات الشيعة ،في حني حصد هاشم  %90من األصوات .وبالتالي سيحتفظ الحزب والحركة ،فيما
ّ
ّ
لو أرادا ،بهامش من الحرية في طريقة توزيع األصوات التفضيلية ،ما يمكنهما من تفضيل مرشح
عوني على آخر ،داخل الالئحة التي يدعمانها.

كانت موجودة.
في املقابل يبدو تيار املستقبل أفضل
ً
قـلـيــا ـ ـ ال كـثـيـرًا ـ ـ مـمــا ك ــان عليه قبل
ب ـض ـعــة أش ـ ـهـ ــر .ف ـب ـعــد إق ـ ـفـ ــال أب ـ ــواب
املـكــاتــب و«خ ــرب ــان ب ـيــوت» املــوظـفــن،
ه ـنــاك م ــن يـسـتـقـبــل ال ـن ــاس أق ـلــه اآلن
ويـ ـسـ ـع ــى لـ ـح ــل مـ ـش ــاكـ ـلـ ـه ــم .وتـ ـق ــول
م ـصــادر املستقبل إن هـنــاك أكـثــر من
م ـئ ــة م ــراج ـع ــة ي ــوم ـي ــا ي ـت ـم ـك ـنــون مــن
ح ـل ـه ــا ،غــال ـب ـي ـت ـهــا ت ــرت ـب ــط ب ـ ـ ــوزارات
ال ـ ــداخ ـ ـل ـ ـي ـ ــة وال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــة وال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة
واالت ـ ـصـ ــاالت ،وال ـت ـن ـس ـيــق ج ـيــد ج ـدًا
مـ ــع وزارة األشـ ـ ـغ ـ ــال الـ ـع ــام ــة .عـلـمــا
أن ال ـ ــورش ال ـت ــاب ـع ــة لـلـهـيـئــة الـعـلـيــا
لــإغــاثــة وم ـج ـلــس اإلنـ ـم ــاء واإلع ـم ــار
تعمل على م ــدار الـســاعــة فــي املدينة،
لـيـتـمـكــن رئ ـيــس الـحـكــومــة م ــن الـقــول
إنــه أنجز أمـرًا مــا .وتؤكد مصادر في
ال ـف ــري ــق الـ ـح ــري ـ ّ
ـري ف ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق
أن مــاكـيـنـتـهــم نـجـحــت ف ــي اس ـت ـعــادة
عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـنــاش ـطــن ال ـجــديــن
ال ـ ــذي ـ ــن ن ـ ــزح ـ ــوا بـ ــات ـ ـجـ ــاه ري ـ ـفـ ــي فــي
مــرحـلــة ســابـقــة ألس ـبــاب سـيــاسـيــة أو
مادية ،بعد دخــول الرئيس الحريري
ّ
شخصيًا على خــط الـتــواصــل معهم.
ول ـعــل إح ــدى أب ــرز مـشــاكــل املستقبل
هــي عــدم وجــود أسـمــاء جــديــدة يمكن
أن تـقـنــع املــواط ـنــن أن ـهــا بــديــل جــدي
م ـمــن ج ــرب ــوا أك ـث ــر م ــن ثـ ــاث دورات
وأعطوا كل ما يستطيعونه .ففي عكار
وامل ـن ـي ــة وال ـض ـن ـيــة يـصـطــف ع ـشــرات
املــرشـحــن الــذيــن يمكن ال ـحــريــري أن
ينتقي منهم أيًا كان ويقول للناخبني
إن ال ـنــواب الحاليني لــم يـكــونــوا على
مستوى طموحاتهم ولــذلــك سيعمد

تؤكد مصادر
المستقبل أن الحصار
الخدماتي المطبق
على ريفي يؤتي ثماره

إلــى تغييرهم .أمــا فــي طــرابـلــس فهو
مضطر لخوض االنتخابات بـ«العدة»
نفسها ،ويمكن أي مواطن أن يصارحه
الـقــول إن ه ــؤالء ُجـ ِّـربــوا ثــاث دورات
م ــن دون ال ـت ـم ــدي ــد .فــال ـنــائــب سـمـيــر
الجسر ُع ّي وزيرًا للعدل أول مرة عام
ألـفــن ،ونسيبه الــوزيــر محمد كبارة
نائب منذ عام  .1992وتجدر اإلشارة
هنا إلــى أن تـيــار املستقبل سمى في
ان ـت ـخ ــاب ــات  2009خ ـم ـســة م ــن أص ــل
ن ــواب املــديـنــة الـثـمــانـيــة ،لكنه يعتبر
ّ
السني املحتدم ال
الـيــوم أن التنافس
يسمح له بتجيير أيــة أصــوات سنية
إل ـ ــى امل ــرش ــح الـ ـعـ ـل ــوي ع ـل ــى الئ ـح ـتــه
أو األرث ــوذكـ ـس ـ ّـي أو املـ ــارونـ ـ ّـي ،وهــو
يحتاج إلى مرشحني أقوياء من هذه
الطوائف ـ كالنائب السابق جان عبيد
ـ ـ لـيـضـمـنــوا ف ــوزه ــم بــأنـفـسـهــم .وفــي
ك ــل ال ـح ــاالت خــاســر ع ـلــى ن ـحــو شبه
مؤكد املقعدين األرثوذكسي والعلوي
ويـ ـخ ــوض م ـع ــرك ــة ط ــاح ـن ــة إلي ـص ــال
ثالث مرشحني سنة ،من بينهم النائب
محمد الـصـفــدي .فـمـصــادر املستقبل
تـ ــؤكـ ــد أن الـ ـتـ ـح ــال ــف م ـ ــع ال ـص ـف ــدي
ّ
حتمي ونـهــائـ ّـي ،فيما تــؤكــد مصادر
طــرابـلـسـيــة أخـ ــرى أن ال ـص ـفــدي أخــذ
على عاتقه تمويل الالئحة املستقبلية
التي يتطلع إلى ترؤسها .ويذكر هنا
أن الصفدي لديه املاكينة التقنية التي
يمكن اعتبارها املاكينة األقوى.
في املقابل ،الجسر وكبارة قلقان ،لكن
األول أك ـثــر قـلـقــا م ــن ك ـب ــارة بــاعـتـبــار
األخير قــادر على إنقاذ نفسه بنفسه
ف ـي ـمــا ال ـج ـس ــر ي ـت ـكــل ع ـل ــى املـسـتـقـبــل
بشكل كامل .وال شك أن أكثر ما يحلم
ري ـف ــي ب ــه ه ــو إس ـق ــاط م ــؤس ــس تـيــار
املستقبل وحجر الزاوية الحريرية في
املدينة .علمًا أن معركة طاحنة تدور
ف ــوق ال ـطــاولــة ب ــن املـسـتـقـبــل وريـفــي
لكن هناك معركة أشــرس منها تدور
تحت الطاولة بني الصفدي وميقاتي.
فــرئـيــس الـحـكــومــة الـســابــق يعتبر أن
ريـ ـف ــي وتـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ي ـت ـشــاركــان
الصحن نفسه ،فيما هو ووزيــر ماله
يلعبان بامللعب ذاتــه .فنفوذ ميقاتي
ي ـ ـطـ ــال م ـع ـظ ــم مـ ـجـ ـم ــوع ــات امل ــدي ـن ــة
وأحيائها لكنه يرتكز على مجموعة
صغيرة من بورجوازية طرابلس التي

ينشغل الصفدي منذ سنوات بتوطيد
ّ
االنتخابي
عالقته بها .علمًا أن النظام
السابق كان يسمح للجمهور املشترك
بــن ميقاتي والصفدي بانتخاب كل
ّ
الحالي
منهما ،فيما يفرض القانون
على الناخبني اختيار واحــد منهما.
ومـقــابــل ثنائي الـحــريــري – الصفدي
وســولــو ري ـفــي ه ـنــاك ثــاثــي ميقاتي
ً
– كــرامــي – فرنجية ممثال بالصوت
الـ ـعـ ـل ـ ّ
ـوي ال ـ ـ ـ ــوازن فـ ــي امل ــديـ ـن ــة .وم ــن
يطلع على أرقــام الناخبني وتقديرات

ُ
قانون االنتخاب ينهي «أسطورة» الصـ
في المتن الشمالي ،كما في
جبيل ،كان هناك أسطورتان
في االنتخابات النيابية :الصوت
األرمني والصوت الشيعي.
وبفضل هذه األصوات،
تغلبت الئحة على أخرى
وقلبت نتائج .ولكن ما كان
ساريًا في القانون األكثري لم
يعد جائزًا في القانون النسبي،
حيث بات يمكن الحديث عن
نهاية األسطورتين اللتين
بنت عليهما قوى  14آذار
تبريراتها للخسارة

رلى ابراهيم
كـ ّمــا للسياسة بيضة قـبــانـهــا التي
مــثـلـهــا الـنــائــب ول ـيــد جـنـبــاط ،كــان
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـنـ ـي ــاب ـي ــة ف ـ ــي امل ــن
الـشـمــالــي بـيـضــة قـبــان تــدعــى حــزب
ال ـطــاش ـنــاق .وفـعـلـيــا ،ي ـعــود الفضل
للطاشناق فــي نجاح الئحة التيار
الوطني الـحــر وسـقــوط الئـحــة قوى
 14آذار خ ـ ــال انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ع ـ َ
ـام ــي
 2005و 2009النيابية ،كما لــه اليد
ال ـط ــول ــى ف ــي خ ــرق ال ـن ــائ ــب مـيـشــال
املر الئحة التيار وفي صقل نتيجة
النائب سامي الجميل .إذ قدرت قوة
الـحــزب األرمـنــي فــي انـتـخــابــات عام
 2009بنحو  12ألف صوت في املنت،
وزعـهــا فــي االنـتـخــابــات األخـيــرة ما
بــن الـتـيــار ،وامل ــر والـجـمـيــل بــدرجــة

أق ـ ــل 9000 :صـ ــوت ل ــائ ـح ــة األولـ ــى
و 3آالف صوت للمر ،ضمنها ألفان
ل ـل ـج ـم ـيــل ،وذل ـ ــك ع ـل ـمــا بـ ــأن مــرشــح
الـطــاشـنــاق أي األم ــن الـعــام للحزب
ف ــاز بــالـنـيــابــة بــالـتــزكـيــة ،وه ــو ،مع
أسـ ـ ـب ـ ــاب أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ـ ــا ج ـ ـعـ ــل ن ـس ـبــة
املقترعني األرمن تقتصر على .%36
رغم ذلك ،ما كان ينطبق على قانون
الـسـتــن األك ـثــري لــم يـعــد جــائ ـزًا في
القانون النسبي الــذي أفقد العديد
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ت ــأثـ ـي ــره ــا
الـفـعــال .وهـكــذا بــاتــت أص ــوات حزب
الـ ـط ــاشـ ـن ــاق فـ ــي ال ـ ـحـ ــزب ال ـش ـمــالــي
ال ت ـك ـف ــي س ـ ــوى إلن ـ ـجـ ــاح مــرش ـحــه
الخاص وال قدرة لها أبدًا على قلب
الـنـتــائــج أو إنـجــاح الئـحــة وإسـقــاط
أخـ ـ ــرى .ف ــأص ــوات ال ـط ــاش ـن ــاق وفــق
ال ـقــانــون الـنـسـبــي ستسمح للحزب
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تقرير

ّ ُ
النسبية «تحاصر» الصوت العلوي في الشمال
إيجابية القانون النسبي
هي السماح للناخبين
العلويين الـ 30ألفًا باختيار
ُمرشح «من ضلعهم» ،إذا
ما بقيت كتلتهم ّ
موحدة.
ولكن تأثيرهم سيكون
محصورًا بمقعدهم
فقط ،وبالتالي ال ُيشكلون
عامل ضغط على القيادات
السياسية في الشمال
ليا القزي

املــاكـيـنــات يستنتج بسرعة أن هناك
خـ ـم ــس ق ـ ـ ــوى سـ ـي ــاسـ ـي ــة سـ ـنـ ـي ــة فــي
املدينة (الـحــريــري – ميقاتي – ريفي
– الصفدي – كرامي) وخمسة مقاعد
للطائفة السنية فال يفترض أن تكون
هناك مشكلة ،إال أن املشكلة تكمن في
اعتقاد كل من الحريري وميقاتي أنه
ق ــادر على الـفــوز بمقعدين سنيني ال
مقعد واحد ،في وقت يذهب ريفي في
أحالمه حد القول إنه قادر على الفوز
بمقعدين أقله إضافة إلى مقعده.

ّ
حني صفقت قوى السلطة لنفسها على
القانون الــذي اتفقت عليه« ،طمأنتنا»
ّ
إلــى أن النسبية في  ١٥دائــرة ستسمح
والجماعات املستقلة بالتمثل.
لألقليات
ّ
ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ذل ــك ،تــنـفــس أب ـن ــاء الـطــائـفــة
ّ
أصواتهم
العلوية الصعداء ،بأن تحرير
ّ
ب ـ ــات ُم ـم ـك ـن ــا ،وف ــرص ــة نـ ـج ــاح ُم ــرش ــح
مــن نسيجهم ارت ـف ـعــت ،ع ــوض إسـقــاط
مــرش ـحــن عـلـيـهــم يـحـصـلــون ع ـلــى %3
ف ـق ــط م ــن أص ـ ـ ــوات طــائ ـف ـت ـهــم (ال ـن ــائ ــب
ً
خ ـض ــر ح ـب ـيــب ف ــي عـ ـك ــار م ـ ـثـ ــا) .أك ـثــر
الــذيــن ك ــان مــن املـفـتــرض أن يستفيدوا
علويًا ،هو الحزب العربي
من النسبيةُ ،
الــدي ـم ـقــراطــي ،امل ـم ـثــل الـسـيــاســي األول
لجماعته .الـطــائـفــة وال ـحــزب مرتبطان
ألس ـ ـبـ ــاب عـ ـ ـ ـ ّـدة ،ف ــأص ـب ــح مـ ــن ال ـص ـعــب
التفرقة بينهما .على الــرغــم مــن وجــود
شخصيات مستقلة وجمعيات مدنية،
ولكن لم تتمكن من فرض نفسها خيارًا
ً
بــديــا .حتى السياسيون فــي طرابلس
ّ
وع ـك ــار ،خ ــال ك ــل س ـن ــوات الـتـحــريــض
الذي مارسوه ّ
ضد العلويني ،لم يكونوا
ُيفرقون بينهم وبني حزب آل عيد.
ال ـ ـع ـ ـلـ ــويـ ــون ع ـ ــان ـ ــوا انـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــا خ ــال
َ
دورت ــي الـ ــ ٢٠٠٥وال ـ ــ ،٢٠٠٩فلم يتمكنوا
مــن مـمــارســة دوره ــم كــ«سـلـطــة أقـلـيــة».
الـسـبــب ه ــو غ ـيــاب اال ّن ـق ـســام الحقيقي
داخ ـ ــل الـ ـس ــاح ــة الـ ـس ــن ـي ــة ،األقـ ـ ـ ــوى فــي
طــراب ـلــس وع ـك ــار .فـلــم يـنـفــع للعلويني
ّ
أن أص ــوات ـه ــم غ ـيــر ُم ـش ـت ـتــة وق ــدرت ـهــم
ُ
ال ـت ـج ـي ـي ــري ــة ع ــالـ ـي ــة ،وح ـ ــرم ـ ــوا مـ ــن أن
ي ـكــونــوا «ب ـي ـضــة ال ـق ـب ــان» .م ــن األمـثـلــة
على ذلــك ،ال ــ ٪٩٠من األصــوات العلوية
ال ـت ــي نــال ـهــا رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ال ــراح ــل
عمر كــرامــي ُ(م ّ
تقدمًا على األمــن العام
للحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد

ــوت األرمني في المتن
بــإنـجــاح مــرشـحــه فـقــط ،إذ يفترض
بكل حزب أو تحالف الحصول أقله
على أكـثــر مــن  13ألــف صــوت للفوز
بمقعد (بـنـ ً
ـاء على نسبة املقترعني
فــي االنـتـخــابــات األخ ـي ــرة) .وهــو ما
يخوله الـفــوز باملقعد األرمـنــي فقط
من دون أي إضافة لالئحة .وللمرة
األول ـ ـ ــى ،س ـي ـك ــون ع ـل ــى ال ـطــاش ـنــاق
ح ـســم خـ ـي ــاره م ــا ب ــن الئ ـح ـتــن مــع
سقوط خيار «التشطيب» واالقتراع
ألكثر من الئحة.
يـقــول األم ــن ال ـعــام لـلـحــزب هــاغــوب
ب ـقــرادون ـيــان ل ــ«األخ ـب ــار» إن ــه ي ــردد
دائمًا مقولة «أننا عندما ندعم الئحة
ماُ ،ن ّ
حسن وضعها ،وهو ما ينطبق
ال ـيــوم عـلــى الـقــانــون النسبي أيـضــا.
ف ــوج ــودن ــا ع ـلــى أي الئ ـح ــة سـيـعــزز
فرص نجاحها وإنجاح العدد األكبر

م ــن امل ــرشـ ـح ــن» .املـ ـع ــادل ــة بـسـيـطــة
ه ـن ــا ب ـ ــرأي بـ ـق ــرادونـ ـي ــان“ :أص ـ ــوات
أكثر يعني رفع النسبة التي تنالها
ال ــائـ ـح ــة .ف ـع ـلــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،إذا
دخ ـ ــل ال ـط ــاش ـن ــاق ف ــي الئـ ـح ــة تـضــم
التيار الوطني الحر والقوات سيرفع
عــدد األص ــوات التي تنالها الالئحة
ويؤثر تاليًا في عدد املرشحني الذين
سـ ـي ــربـ ـح ــون» .ولـ ـك ــن ذل ـ ــك ال يـعـنــي
أن الـ ـح ــزب األرمـ ـن ــي ي ـع ـتــزم تــوزيــع
أصواته .فالقانون النسبي «يفرض
عـلــى األحـ ــزاب الـعـمــل بــاتـجــاه واحــد
م ــن أجـ ــل إنـ ـج ــاح الـ ـع ــدد األكـ ـب ــر مــن
مرشحيه .وفي حني يمكن لألحزاب
الـكـبـيــرة والـقــويــة تــوزيــع أصــواتـهــا،
ال يـمـكــن ل ــأح ــزاب ال ـتــي تـمـلــك عــددًا
مـ ـ ـح ـ ــددًا م ـ ــن الـ ـن ــاخـ ـب ــن الـ ـتـ ـص ــرف
بطريقة مماثلة ،بــل سيكون عليها

تكن كافية
الــذي نــال  )٪٨٣،٧والـتــي لــم ّ
لـ ُـيـعــوض إح ـجــام الـنــاخــب الـســنــي ّ(نــال
كــرامــي  %26.9مــن األص ـ ــوات الـســنـيــة)
عن االقتراع له .كذلك في عكار التي نال
فيها الـنــائــب الـســابــق وجـيــه البعريني
 %95.6مــن األص ـ ــوات اّلـع ـلــويــة ،مقابل
 %20.7من أصوات السنة.
فرصة جبل محسن بلعب دور انتخابي
ف ــاع ــل الح ـ ــت ب ـع ــد انـ ـقـ ـس ــام الـ ـقـ ـي ــادات
الشمالية .أصبحت خ ـيــارات العلويني
ُم ـ ـت ـ ـعـ ــددة ،وال س ـ ّـيـ ـم ــا أنـ ـه ــم ي ـم ـل ـكــون
«بـ ـل ــوك ــا» م ــن األصـ ـ ـ ــوات ُي ـش ـك ــل عــامــل
ّ
ضغط على كــل مــن يـحــاول تهميشهم.
فـ ــي نـ ـظ ــام تـ ـص ــوي ــت أكـ ـ ـث ـ ــري ،وتـ ـع ـ ّـدد
املــرجـعـيــات الـشـمــالـيــة ،كــانــت األص ــوات
ُ
ال ـع ـل ــوي ــة ســت ـش ـكــل رافـ ـع ــة ألي الئ ـحــة
تدعمها.
إقــرار قانون النسبية ،وتقسيم الدوائر
إلـ ــى  ،15أسـ ـق ــط ال ـف ــرص ــة الـ ـت ــي الح ــت
للعلويني .وبــات أقصى ما يمكن حزب
مقعد له،
آل عيد القيام بــه ،هــو ضمان
ٍ
شــرط انضمامه إلــى الئـحــة «قــويــة» أو
ع ـق ــد ت ـف ــاه ـم ــات (ول ـ ــو م ــع شـخـصـيــات
ّ ُ
ُم ـس ـت ـقــلــة) ت ـت ـيــح ل ـهــم ت ــأم ــن الـحــاصــل
ّ
االنتخابي ،ألنه حتى لو ارتفعت نسبة
التصويت بشكل استثنائي ،لــن يكون
بمقدور العلويني تأمني عتبة التمثيل
ّ
لـ ــوحـ ــدهـ ــم .ف ـ ـ ــإذا افـ ـت ــرضـ ـن ــا أن نـسـبــة
االقـتــراع فــي طرابلس ـ ـ املنية ـ ـ الضنية
ستبلغ قرابة الـ( %61في الـ ،2009اقترع
 %46.2في طرابلس ،و %56.6في املنية
ـ ـ ـ ال ـض ـن ـيــة) م ــن أص ــل  340أل ــف نــاخــب
ُمسجل ،يكون الحاصل االنتخابي 18
ّ
ألـ ــف صـ ــوت ت ـقــري ـبـ ُـا .ف ــي ح ــن أن عــدد
الناخبني العلويني املسجلني قرابة الـ16
صوت ُ(يضاف إليهم آالف األصوات
ألف ّ
من السنة والشيعة واملسيحيني ،الذين
اضطروا منذ سنوات طويلة إلى تبديل
ّ
مــذهـبـهــم حـتــى يـتـفــلـتــوا مــن التضييق
املمارس عليهم على صعيد الوظائف).
أما في عكارُ ،
فيشكل العلويون 13700
ناخب ُمسجل من أصل  277166ناخبًا.
ح ـســابــات م ـص ــادر ُم ـق ـ ّـرب ــة م ــن ال ـحــزب
ال ـعــربــي تـخـتـلــف عـ ّـمــا ت ـق ـ ّـدم« :ال ـصــوت
الـ ـعـ ـل ــوي ه ـ ــو الـ ــراف ـ ـعـ ــة الـ ــوح ـ ـيـ ــدة فــي
ّ
طرابلس ألن الساحة األخــرى يتنافس
ّ
ع ـل ـي ـهــا زعـ ـم ــاء كـ ـث ــر» .وت ـش ـي ــر إلـ ــى أن
«مصلحة العربي الديمقراطي هي في
أن يكون ضمن الئحة يكون فيها أقوى
الـضـعـفــاء أو أقـ ــوى األق ــوي ــاء .خ ـيــارات
ال ـح ــزب ف ــي الـنـسـبـيــة أصـبـحــت أوس ــع،
وال ـ ـقـ ــدرة ع ـلــى إن ـج ــاح ن ــائ ــب ارت ـف ـعــت،
ـان» .يبدو
وحتى ّالتأثير على مرشح ُثـ ٍ
كما لو أن املصادر ما زالت تقارب امللف
االن ـت ـخ ــاب ــي بـعـقـلـيــة ال ـن ـظ ــام األكـ ـث ــري.

بقرادونيان :نعمل
على تحقيق تقارب
بين حليفينا ،المر
والتيار الوطني الحر

صـ ـ ــب أص ـ ــواتـ ـ ـه ـ ــا مل ـ ــرش ـ ــح واح ـ ـ ـ ــد».
وبصورة أوضح ،يقول بقرادونيان،
«ال قــدرة لنا على مساعدة حلفائنا
فــي التيار الوطني الحر أو حليفنا
أبــو الـيــاس (الـنــائــب ميشال امل ــر) أو
األطـ ــراف الـتــي نسعى إل ــى أن نكون
وإيــاهــا فــي الئحة واح ــدة ،بالصوت
الـتـفـضـيـلــي» ،عـلـمــا ب ــأن م ــن املـمـكــن
للطاشناق إنـجــاح مرشحه بنصف
األصوات التفضيلية وتجيير الباقي
ملرشح آخر من الالئحة لعدم وجود

ف ــ«ب ـل ــوك» األص ـ ــوات ال ـق ــادر أن ُيـجـيــره
الحزب العربي يؤمن نائبًا له فقط .وقد
تتحول الـقــدرة التجييرية إلــى «نقمة»
لــائ ـحــة ال ـت ــي س ـت ـض ـم ـهــا .ص ـح ـيـ ٌـح أن
الـعـلــويــن سـيــؤمـنــون أصــواتــا إضافية
لالئحة ،ولكن إذا كانت حصتها مقعدًا
فسيكون من نصيب العلويني ،هــذا إذا
لــم تنفض األص ــوات السنية عــن الئحة
تضم مرشحًا مدعومًا مــن رفعت عيد.
ّ
مــا يـعـنــي أن عـلــى ال ـق ـيــادات الشمالية
دراس ـ ــة وض ـع ـهــا ج ـي ـدًا ل ـت ـقــديــر م ــا إذا
كــان من مصلحتها التحالف مع قيادة
ً
ّ
جبل محسن .هــذا فـضــا عــن أن معظم
القيادات الشمالية التي ّ
تحدثت معها
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ت ــؤك ــد «صـ ـع ــوب ــة ت ـســويــق
ُمرشح علوي .فكيف إذا كان ينتمي إلى
العربي الديمقراطي ،أو يدور في الفلك
نفسه؟» .هذه نتيجة التحريض الطائفي
وال ـس ـيــاســي ض ـ ّـد أب ـن ــاء ج ـبــل مـحـســن.
يعترف سياسيو طرابلس بأن ال بديل
سـيــاسـيــا م ــن «ال ـعــربــي الــدي ـم ـقــراطــي»،
رغم وجود مستقلني وجمعيات عديدة،
«ول ـكــن الـتـحــالــف معهم يعني خـســارة
كتلة سنية وازن ـ ــة» .امل ـخــرج «املـقـبــول»
هــو فــي «إي ـجــاد تـســويــة ،ال يـكــون فيها
ُ
آل عيد في الواجهة ،وتختار شخصية
ُ
مقبولة من الجميع ،قد يسميها النائب
سليمان فرنجية».
ّ
ال ح ـ ــل أمـ ـ ــام «الـ ـع ــرب ــي ال ــدي ـم ـق ــراط ــي»
س ــوى ال ـق ـبــول بــالـتـســويــة« ،وال ّ
سيما
أن وض ـع ــه ت ــراج ــع ب ـعــد خ ـ ــروج رفـعــت
عيد من جبل محسن .والناس يؤيدون
الحزب في الحرب وليس في السلم» .ال
يوجد إثبات لكالم املصادر الطرابلسية.
وعـلــى الـعـكــسُ ،يمكن أن ُي ـقـ َّـدم احتفال
قـســم يـمــن االن ـت ـســاب إل ــى ال ـح ــزب ،في
آذار املــاضــي ،كــدلـيــل عـلــى وج ــود حالة
ُ
تسوية ال يكون فيها آل عيد في
يبحث عن ُ
الواجهة ،وتختار شخصية علوية مقبولة

منافس جدي ملرشح الطاشناق على
مقعده.
خالفًا لباقي املاكينات االنتخابية،
ماكينة الطاشناق تعمل باستمرار
على مــا يـقــول األمــن الـعــام للحزب.
وي ـق ــوم ال ـي ــوم ش ـبــاب ه ــذه املــاكـيـنــة
بـتـحـضـيــر س ـي ـنــاريــوهــات مختلفة
بـطــريـقــة االق ـت ــراع وال ـت ـحــال ـفــات من
أج ــل ال ـح ـص ــول ع ـلــى أرق ـ ــام دقـيـقــة.
لــذلــك بــدأ املـســؤولــون بعقد لـقــاء ات
مـ ــع املـ ــواط ـ ـنـ ــن وال ـ ـق ـ ـيـ ــام بـ ــزيـ ــارات
لـ ـلـ ـع ــائ ــات فـ ــي م ـخ ـت ـل ــف املـ ـن ــاط ــق.
ويـ ـ ـ ــرى ب ـ ـقـ ــرادون ـ ـيـ ــان أن الـ ـق ــان ــون
ال ـجــديــد أف ـض ــل م ــن ال ـس ـتــن بكثير
ولـ ــو أن ال ـن ـتــائــج ل ــن ت ــأت ــي بـنـسـبــة
 %100ك ـم ــا س ــاب ـق ــا ول ـ ــو أن ه ـنــاك
ت ـخــوفــا م ــن أال تــأتــي ال ـن ـتــائــج على
ق ــدر اآلمـ ــال .أم ــا ب ـشــأن الـتـحــالـفــات،

ُمـنـظـمــة تستقطب ال ـن ــاس .ي ـ ّ
ـرد األم ــن
الـعــام لحركة التوحيد اإلســامــي بالل
ّ
شعبان ،بــأن «املؤسسات واالنتسابات
ل ــدى تـيــار ال ـعــزم تـفــوق مــا ل ــدى الـحــزب
ال ـعــربــي ،ورغـ ــم ذل ــك ل ــم يـسـتـطــع الـعــزم
ـاف ف ــي ال ـب ـل ــدي ــة».
ال ـت ـج ـي ـيــر ّب ـن ـحــو كـ ـ ـ ٍ
ويــوضــح أن «ق ــدرة التجيير لــن تكون
عالية بغياب ُمرشح مباشر من الحزب
ّ
العربي» .القرار محسوم بأن عيد ليس
ُمرشحًا إلى االنتخابات النيابية .ولكن
«أبـنــاء جبل محسن والـحــزب ال يزالون
موجودين ولديهم القدرة على اختيار
ُمــرش ـح ـهــم» ،ت ـقــول م ـص ــادر ُم ـ ًقــربــة من
«العربي الديمقراطي» ،مضيفة أنه «ال
ُمشكلة لدينا مــع أي شخص ،شــرط أن
يكون مؤيدًا للمقاومة وسوريا األسد».
ال شـ ــيء م ـح ـس ــوم ب ـع ــد ع ـل ــى مـسـتــوى
ّ
«فرنجية الحليف
التحالفات .األكيد أن
ُ
ال ـثــابــت» ،بـحـســب امل ـص ــادر امل ـقــربــة من
الحزب العربي .لدى السؤال عن العالقة
ُ
م ــع ال ــرئ ـي ــس ن ـج ـيــب م ـي ـق ــاتــي ،تـجـيــب
املـصــادر بــأنــه« :ال ثـقــة» .أمــا مــع الوزير
السابق فيصل كــرامــي ،الــذي يــؤكــد أنه
ال ُيمكن التحالف مع ُمرشح من العربي
الديمقراطي« ،فحديثه مع قيادة الحزب
يـخـتـلــف عـ ّـمــا ُي ـن ـقــل ع ـنــه ف ــي اإلع ـ ــام».
على ّ
ذمــة املـصــادر ،هناك تواصل «غير
مـبــاشــر مــع الــرئ ـيــس سـعــد ال ـحــريــري».
بعد التسويات في البلدّ ،
تبدلت لهجة
الـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة «تـ ـ ـج ـ ــاه ال ـ ـحـ ــزب،
وب ـ ــات ج ــواب ـه ــم أن ـه ــم ي ــري ــدون دراسـ ــة
تأثير التحالف معنا عليهم سياسيًا
وان ـت ـخــاب ـيــا» .ول ـكــن يـبـقــى ال ـه ـ ّـم األول،
«محاولة توحيد صفوف فريق  ٨آذار».
ُ ّ
ّ
تمثل سوريا العمق االستراتيجي لكل
وهي تلعب دورًا أساسيا في
العلوينيَّ ُ .
اخ ـت ـيــار امل ــرش ــح ال ـع ـلــوي فــي طــرابـلــس
وع ـكــار ،والـتـحــالـفــات االنـتـخــابـيــة .دفــع
«العربي الديمقراطي» ورفعت عيد ثمن
ارتـبــاطـهــم بـســوريــا ،ونـجـحــت عمليات
التحريض ّ
ضدهم .بعد  6سنوات على
ّ
ٌ
ال ـحــرب ال ـســوريــة ،أم ــور كـثـيــرة تـبــدلــت،
الدولة الشقيقة
ونظرة
الطرابلسيني إلى ّ
ّ
أقل ّ
حدة .ميدانيًا ،الكفة تميل منذ
باتت
فـتــرة ملصلحة مـحــور الـنـظــام ال ُـســوري
وحـلـفــائــه .املـنــاطــق األســاسـيــة املـعــاديــة
لـلـنـظــام تـسـقــط ال ــواح ــدة تـلــو األخـ ــرى.
ّ
رئيس
انتخاب
ٍ
انعكس التقدم سوريًاٌ ،
للجمهورية في لبنان حليف للمقاومة.
ُ ّ
وشكلت «حكومة حلب» برئاسة سعد
الـ ـح ــري ــري .ف ـم ــا ال ـ ــذي ي ـم ـن ــع ،إذا بـقــي
«م ـحــور املـمــانـعــة» يـتـقـ ّـدم مـيــدانـيــا ،من
أن ُيفرض في أيــار املقبل ُمرشح علوي
داع ــم لـســوريــا وامل ـقــاومــة ،ال يخجل به
سياسيو طرابلس وعكار؟

فـ ـخ ــريـ ـط ــة ال ـ ـطـ ــاش ـ ـنـ ــاق واضـ ـ ـح ـ ــة:
«ع ــاق ـت ـن ــا ب ــال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر
عالقة حليف ،وكذلك األمر بالنسبة
إل ــى ال ـنــائــب م ـي ـشــال املـ ــر ،تجمعنا
والـ ـق ــوات عــاقــة ص ــداق ــة ،ووضـعـنــا
جيد مــع الـكـتــائــب ...لكن الصداقات
ال تخدم في االنتخابات» .إذًا ،ماذا
سيكون الخيار في حال كان التيار
الوطني الحر على الئحة ،واملر على
الئ ـحــة أخـ ــرى؟ تـجـيــب دبـلــومــاسـيــة
بقرادونيان« :نسعى للتخفيف من
وطأة املعركة ولتأليف الئحة تتمثل
فيها أكبر نسبة من الشرائح .وفي
م ــوض ــوع ت ـحــال ـف ـنــا م ــع امل ـ ــر ،نـعـمــل
على تحقيق التقارب بني أبو الياس
والتيار ،وإن نجحنا في ذلك نكون
ً
قـ ــد أنـ ـج ــزن ــا عـ ـم ــا ص ــال ـح ــا لـلـمــن
الشمالي بأكمله».
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مجتمع وإقتصاد
ُ
للمستشفيات الخاصة في لبنان .تكشف ُ
تحكم آلية توزيع السقوف المالية ُ
المعطيات وجود تفاوت كبير بين
على الغالف ال معايير واضحة
ّ
ُ
المخصصات المالية ُ
للمستشفيات من دون أي مبرر لهذه التفاوتات ،غير السعي الى إبقاء الصحة «رهينة الزبائنية السياسية» ،على حد تعبير الخبير في قضايا
الصحة العامة ،نبيل الحسن .في السنوات األربع الماضية ،لم يخضع جدول األسقف المالية ألي دراسة واضحة تأخذ في االعتبار التغيرات التي قد تطرأ على
واقع هذه ُ
المستشفيات ،والتي تستدعي تاليًا اعادة النظر في مخصصاتها المالية

وزارة الصحة:

مستشفيات بسمنة ومستشفيات بزيت
هديل فرفور
مليارات ليرة لبنانية
أكثر من عشرة ُ
كان السقف املالي ملستشفى عني وزين
ف ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـش ــوف عـ ــام ُ ،2012فــي
مقابل ستة مـلـيــارات لـيــرة ملستشفى
الجامعة األميركية فــي بـيــروت .علمًا
ّ
يضم
أن األول يضم  137سريرا ،فيما
الـ ـث ــان ــي  400س ــري ــر .أكـ ـث ــر م ــن ذل ــك،
يـبـلــغ الـسـقــف املــالــي لـلـســريــر الــواحــد
فــي "عــن وزي ــن" نحو  73مليون ليرة
فيما يبلغ السقف املــالــي للسرير في
م ـس ـت ـش ـفــى ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة 16
مليون ليرة لبنانية ،أي أكثر من أربعة
أضـ ـع ــاف! م ــا ي ـع ـنــي أن ال ـح ــدي ــث عن
اعتماد عــدد األس ــرة كمعيار لتحديد
الـسـقــف امل ــال ــي غـيــر صـحـيــح .فـهـنــاك،
ً
مثال ثالثة مستشفيات تمتلك العدد
نـفـســه مــن األسـ ــرة ،وم ــع ذل ــك يختلف
السقف املــالــي ُ لكل منها .ففيما يبلغ
السقف املالي ملستشفى السان جورج
ف ــي ال ـح ــدث (ي ـض ــم ن ـحــو  50س ــري ـرًا)
 700مـلـيــون لـيــرة لبنانية ،أي بقيمة

لم يخضع توزيع السقوف المالية
ألية معايير علمية واضحة
لبنانية للسرير
بقيمة  14مليون ليرة
ُ
الواحد ،يبلغ السقف املالي ملستشفى
ال ـحــايــك ف ــي املـ ــن ،الـ ــذي ي ـضــم ال ـعــدد
نفسه مــن األس ـ ّـرة 627 ،مليونًا و320
ألف ليرة لبنانية ،أي  12مليونًا و546
الفًا و 400ليرة للسريرّ .أما ُمستشفى
شــاهــن فــي طــراب ـلــس ،ال ــذي يـضــم 50
ســريـرًا أيـضــا ،فقد بلغ السقف املالي
له  550مليون ليرة ،أي  11مليون ليرة
للسرير الواحد.
وت ــوزع السقوف املالية وفــق الجدول
الـ ــذي ن ــص عـلـيــه امل ــرس ــوم رق ــم 7343
الصادر ُ في  29كانون األول عام 2011
والــذي نشر في الجريدة الرسمية في
 12كــانــون الـثــانــي ع ــام  .2012وحتى
عام  ،2016بقي الجدول نفسه وبقيت
امل ـخ ـص ـصــات امل ــال ـي ــة لـلـ ُـمـسـتـشـفـيــات
ُم ـ ـحـ ــددة ع ـل ــى أس ـ ــاس هـ ــذا امل ــرس ــوم.
وب ـح ـس ــب مـ ـص ــادر م ـق ــرب ــة م ــن وزي ــر
الصحة غـســان حاصباني ،لــم يسبق
خ ــال ال ـف ـت ــرات املــاض ـيــة أن خضعت

هـ ــذه ال ـس ـق ــوف أليـ ــة م ـعــاي ـيــر عـلـمـيــة
واضحة ،الفتة إلى أن السقوف املالية
التي ُوضعت ُ
للمستشفيات الخاصة
لـعــام  2017هــي نفسها الـتــي وضعت
العام املاضي أيام الوزير السابق وائل
أبو فاعور.
مصادر الوزارة تقول إن عدد األسرة
ال يصلح كمعيار لتحديد السقف،
«األمر يتطلب البحث في حجم إقبال
امل ــرض ــى ع ـلــى ُمـسـتـشـفــى دون آخ ــر،
وحجم الضغط الذي يتلقاه .ال يمكن
دعــم ُمستشفى يملك  200سرير وال
إقبال عليه أكثر من مستشفى يملك
ً
 50س ــريـ ـرًا وي ـش ـهــد إقـ ـب ــاال كـثـيـفــا».
هـ ــل ه ـ ــذا ي ـع ـنــي أن م ـع ـي ــار اإلقـ ـب ــال
وال ـض ـغــط ه ــو امل ـع ـت ـمــد؟ ه ـنــا ،تـقــول
امل ـص ــادر ص ــراح ــة ،إن املـعــايـيــر غير
م ــوج ــودة ،مــن دون أن تـنـفــي وجــود
عامل املصالح السياسية والحزبية
وال ـط ــائ ـف ـي ــة الـ ـ ــذي ي ـل ـعــب دوره فــي
مسألة دعم ُمستشفيات دون غيرها.
ُ
وت ـض ـي ــف مـ ـص ــادر ال ــوزي ــر ف ــي هــذا
ّ
الصدد« :لقد أعــد الوزير حاصباني
آلية علمية تستند إلــى معايير عدة
ل ـ ُت ـح ــدي ــد الـ ـسـ ـق ــوف امل ــالـ ـي ــة لـلـسـنــة
املقبلة .وهــذه اآللية ستترفع عن أي
طائفية أو مناطقية».
حسابات ُ
م ـ ــاذا ع ــن امل ـس ـت ـش ـف ـيــات الـحـكــومـيــة
وعن سقوفها املالية؟ بحسب دراسة
املواطنني في خدمة الزبائنية
«صحة
ُ
الـسـيــاسـيــة» امل ـعــدة مــن قـبــل الخبير
في قضايا الصحة ،نبيل حسن ،فإن
ُ
أرقام موازنة عام  2012تظهر أن قيمة
الـصــرف على االستشفاء بلغت 340
مليار ليرة %82 ،منها ُ
للمستشفيات
الـخــاصــة و %18فقط ُ
للمستشفيات
الحكومية.
ك ــذل ــك ،تـ ـق ـ ّـدر امل ـب ــال ــغ ال ـت ــي أنـفـقـتـهــا
وزارة الصحة على االسـتـشـفــاء عام
 2014بنحو  420مـلـيــار ل ـيــرة%75 ،
منها صرفت للمستشفيات الخاصة
و %25فقط للمستشفيات الحكومية
.
ّ
مصادر وزارة الصحة على هذا
وترد
ُ
األم ـ ــر بـ ــأن امل ـس ـت ـش ـف ـيــات الـحـكــومـيــة
تـلـقــى الــدعــم مــن ج ـهــات أخ ــرى أيضًا
غ ـي ــر وزارة الـ ـصـ ـح ــة ،ك ــال ـه ـب ــات مــن
ً
الـ ـجـ ـه ــات امل ــانـ ـح ــة وغـ ـي ــره ــا ،ف ـضــا
ُع ــن أن ال ـ ـ ـ ــوزارة «م ـج ـب ــرة ع ـل ــى دع ــم
املستشفيات التي تتلقى ضغطًا أكثر
م ــن غ ـيــرهــا ،وه ــي ف ــي طـبـيـعــة الـحــال

يبلغ السقف المالي للسرير في مستشفى «عين وزين»  73مليون ليرة ،مقابل  16مليونًا في الجامعة األميركية (هيثم الموسوي)

ُ
املستشفيات الـخــاصــة» ،فيما يذهب
ّ
القول في دراسته إن تعمد
حسن إلى ُ
إهمال دعم املستشفيات الحكومية ما
هو إال دليل على «قــرار إبقاء الصحة
رهينة الزبائنية السياسية ومصالح
أصحاب املستشفيات الخاصة».
الجدير ذكره في هذا الصدد ،أن وزارة

الصحة تصرف ما ُيقارب  4مليارات
ل ـيــرة لـ ُبـنــانـيــة سـنــويــا مــن مــوازنـتـهــا
عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوصـ ـف ــات وامل ــؤسـ ـس ــات
الصحية .جزء كبير من هذه األمــوال
ي ــذه ــب إل ـ ــى م ــؤسـ ـس ــات ذات طــابــع
سـيــاســي أو دي ـنــي ،بحسب الــدراســة
ال ـت ــي ت ـخ ـلــص إلـ ــى الـ ـق ــول إن وزارة

ال ـص ـح ــة «ت ـل ـع ــب دورًا أس ــاس ـي ــا فــي
تعزيز الزبائنية السياسية من خالل
دفع من املوازنة العامة ثمن الخدمات
الصحية التي تقدمها مستوصفات
وم ـ ــراك ـ ــز ص ـح ـي ــة ت ــابـ ـع ــة لـ ــأحـ ــزاب
وتـقــدم خدماتها باسم تلك األحــزاب
أو املجموعات الطائفية التابعة لها».

بيروت
مركز كليمنصو

األسرة
عدد ّ
100

السقف المالي اإلجمالي
50,000,000

األسرة
السقف المالي /عدد ّ
500,000

نجار

53

100,000,000

1,886,792

بيروت نوفل

40

300,000,000

7,500,000

أوتيل ديو

430

3,400,000,000

7,906,976

بخعازي

50

500,000,000

10,000,000

رزق

160

1,650,000,000

10,312.500

بيروت التخصصي للعيون

20

300,000,000

15,000,000

الجامعة األميركية

400

6,400,000,000

16,000,000

حداد لراهبات الوردية

50

1,000,000,000

20,000,000

القديس جورجيوس

210

5,100,000,000

24,285,714

اللبناني الجعيتاوي

150

4,200,000,000

28,000,000

املقاصد الخيرية

200

5,702,500,000

28,512,500

تقرير

ّ
االعتداءات مستمرة على الليطاني :المرامل تعطل

فصول االعتداءات المباشرة على
الليطاني وآالف األهالي المستفيدين
ّ
مستمرة ،رغم كل اإلجراءات
من مياهه
التي قرر مجلس الوزراء اتخاذها في سبيل
تنظيف النهر ومعاقبة المعتدين
داني األمين
إض ــاف ــة إل ــى م ـهــامــه األس ــاس ـي ــة ،عـ ّـن
املــدعــي الـعــام البيئي واملحامي العام
االس ـت ـئ ـنــافــي ف ــي ال ـن ـب ـط ـيــة ،الـقــاضــي
نديم الناشف ،مستشارًا قضائيًا لدى

املديرية العامة ألمن الدولة .هذا القرار
ّ
ال ـج ــدي ــد ،جـ ــاء ب ـعــد أن ك ــل ــف مجلس
ال ـ ــوزراء ج ـهــاز أم ــن ال ــدول ــة بمتابعة
ً
االعتداءات على نهر الليطاني بدال من
قوى األمن الداخلي" ،منعًا للتجاوزات
غ ـيــر ال ـقــانــون ـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت تحصل
خـ ــال ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ،وال ـت ــي لم
تـفـلــح ال ـق ــوى األم ـن ـيــة املـكـلـفــة حينها
بضبط املخالفني ومحاسبتهم بسبب
التدخالت املعروفة".

تعطيل ضخ المياه
أك ـث ــر م ــن  7سـ ـن ــوات م ــن االع ـ ـتـ ــداءات
املستمرة ألصحاب املرامل ،على مياه
النهر ،التي تؤدي إلى تلوث هذه املياه

وعـ ــدم إم ـكــان ـيــة ضـخـهــا إل ــى امل ـن ــازل.
وفي كل فترة يجد املوظفون العاملون
بلدة الطيبة
في محطة ضخ املياه في ّ
أنـهــم ملزمون بــوقــف الـضــخ إلــى حني
ت ـن ـظ ـي ــف امل ـ ـيـ ــاه وت ـن ـظ ـي ــف م ـصــافــي
"مشروع الطيبة" من األتربة والنفايات
املـخـتـلـفــة ،وبــالـتــالــي الـتــوقــف عــن جـ ّـر
امل ـي ــاه إل ــى أك ـث ــر م ــن  52ب ـل ــدة وقــريــة
فــي الـجـنــوب ،كــل ذل ــك بسبب "الــرمــال
واألت ـ ّـرب ــة ال ـت ــي ت ـت ـجـ ّـمــع ق ــرب محطة
الضخ الرئيسية في نهر الليطاني".
قبل أسـبــوعــن أعلنت حــالــة الـطــوارئ
مـ ـج ــددًا ف ــي مـ ـش ــروع ال ـط ـي ـبــة ،ووج ــه
عــدد مــن املوظفني ن ـ ً
ـداء إلــى "أصـحــاب
الضمائر الـحـيــة ،نناشدكم بالتدخل

لــوقــف مسلسل غسل ال ــرم ــال ...أمــا آن
اآلوان ملنعهم من االعتداء على البيئة
وصحة املواطنني؟".
ي ـس ـت ـن ـكــر أحـ ـ ــد هـ ـ ــؤالء امل ــوظـ ـف ــن أن
"األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة اس ـت ـطــاعــت كشف
امل ـج ـمــوعــات اإلره ــاب ـي ــة ول ــم تستطع
معرفة أسـمــاء مالكي امل ــرام ــل؟" ،الفتًا
إلـ ـ ــى أن امل ـ ـيـ ــاه الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن ضـخـهــا
بسبب هذا التلوث ال تكفي حاجة ربع
املشتركني.
ف ــي الـصـيــف امل ــاض ــي ،رف ـعــت بـلــديــات
بـنــت جـبـيــل ومــرجـعـيــون عــن كاهلها
ع ــبء مـطــالـبــة األه ــال ــي بــإيـصــال مياه
النهر الـقــريــب إلــى منازلهم فــي شهر
الجفاف .فأرسلت نعيها عبر رسائل

ال ـ ـ ـ ـ ــ( )smsال ـت ــي جـ ــاء ف ــي مـضـمــونـهــا
"ن ـح ـي ـط ـكــم ع ـل ـمــا ب ـت ـع ـطــل مـضـخـتـ ّـي
املياه في نهر الليطاني ،بسبب الرمال
واألوس ــاخ ،وال وقــت محدد لحل هذه
األزمة ،ألن إجراءات الصيانة معقدة"،
األمر عينه يتكرر كل صيف.

أصحاب المرامل غير آبهين
هـنــا فــي أس ـفــل ال ـ ــوادي ،ش ـمــال بلدة
الـطـيـبــة ،تعبر مـيــاه نـهــر الليطاني،
ف ــي امل ـك ــان الـ ــذي ش ـ ّـي ــدت فـيــه محطة
ح ــديـ ـث ــة ،ت ـت ـج ـ ّـمــع الـ ــرمـ ــال بـكـمـيــات
كبيرة ،ويعمل عدد من العمال يوميًا
ع ـل ــى إزال ـ ـ ــة م ــا ت ـي ـ ّـس ــر م ـن ـه ــا ،وب ـعــد
أيـ ـ ــام ت ـع ــود امل ـش ـك ـلــة ع ـي ـن ـهــا" .أن ـه ــم
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مجتمع وإقتصاد

الجنوب

األسرة
عدد ّ

السقف المالي
اإلجمالي

دالعة

100

1,150,000,000

السقف المالي /عدد
األسرة
ّ
11,500,000

بيت شباب

حيرام

90

1,350,000,000

15,000,000

أبو جودة

112

الجنوب شعيب

90

1,600,000,000

17,777,777

العني واألذن

50

313,500,000

قصب

47

950,000,000

20,212,765

سان لويس

65

450,000,000

6,923,073

الحكمة النبطية

30

614,460,000

20,482,000

االختصاصات اللبناني الكندي

100

728,600,000

7,286,000

مركز الراعي الطبي

100

2,400,000,000

24,000,000

قلب يسوع

234

1,900,000,000

8,119,658

خروبي الصرفند

56

1,350,000,000

24,107,142

عالء الدين

100

2,500,000,000

25,000,000

النجدة الشعبية

75

2,150,000,000

28,666,666

15

150,000,000

10,000,000

هيلث ميديكال سنتر

50

1,503,000,000

30,060,000

حمود

300

9,454,400,000

31.514,666

الحياة
الشرق األوسط الصحي (بصاليم)
ساش ميديكال كومباني (بيطار
سابقًا)
القديسة تيريزا
مركز التأهيل الطبي التخصصي

117
200

1,000,000,000
1,950,000,000

8,547,008
9,750,000

130
5

1,300,000,000
50,400,000

10,000,000
10,080,000

اللبناني اإليطالي (نجم سابقًا)

80

3,000,000,000

37,500,000

بحنس

78

800,000,000

10,256,410

بنت جبيل التابعة للهيئة
الصحية

40

1,700,000,000

42,500,000

سرحال

60

650,000,000

10,833,333

غندور

28

1,200,000,000

42,857,142

مركز بلفيو الطبي

150

1,650,000,000

11,000,000

مركز لبيب الطبي

120

5,200,000,000

43,200,000

الحايك

50

627,320,000

12,546,400

جبل عامل

120

5,500,000,000

45,833.333

سيدة لبنان

140

1,850,000,000

13,214,285

الشهيد راغب حرب

37

2,550,000,000

68,918,918

سيدة مارتني

90

1,200,000,000

13,333,333

سان جورج  -الحدث
جبل لبنان
مار يوسف
العثمان
بهمن
سان شارل
هارون
القرطباوي
معربس
شرف الدين للعيون
الساحل
سان جورج عجلتون
سيدة املعونات
بعقلني
الزهراء
املشرق  +زرع القوقعة
بشامون التخصصي
الجبل (فالوغا وقرنايل)
مركز العرفان الطبي
الرسول األعظم
الوطني
مؤسسة اإلقليم الصحية
سنسر ميديكال سنتر (البرج)
عني وزين
اإليمان
كمال جنبالط

50
150
159
44
200
150
95
25
20
20
152
100
250
55
200
81
32
70
39
240
30
25
27
137
20
19

700,000,000
2,400,000,000
2,800,000,000
827,000,000
3,800,000,000
2,900,000,000
2,050,000,000
550,000,000
450,000,000
488,000,000
3,800,000,000
2,600,000,000
6,800,000,000
1,558,000,000
5,800,000,000
2,400,000,000
1,000,000,000
2,300,000,000
1,350,000,000
8,700,000,000
1,257,000,000
1,300,000,000
1,900,000,000
10,070,000,000
1,506,000,000
1,600,000,000

14,000,000
16,000,000
17,610,062
18,795,454
19,000,000
19,333,333
21,578,947
22,000,000
22,500,000
24,400,000
25,000,000
26,000,000
27,200,000
28,327,272
29,000,000
29,629,629
31,250,000
32,857,142
34,615,384
36,250,000
41,900,000
52,000,000
70,370,370
73,503,649
75,300,000
84,210,526

الشمال

األسرة
عدد ّ

السقف المالي
اإلجمالي

السالم (طرابلس)

177

1,400,000,000

السقف المالي
األسرة
/عدد ّ
7,909,604

سيدة السالم ـ القبيات

150

1,241,000,000

8,273,333

البسار

50

440,000,000

8,800,000

شاهني

50

550,000,000

11,000,000

سيزار معوض

800,000,000

16,000,000

سيدة زغرتا

149

3,000,000,000

20,134,228

الخير

82

1,700,000,000

20,731,707

البرجي

35

750,000,000

21,428,571

املظلوم

75

1,850,000,000

24,666,666

محمد سلطان حلبي
مركز القلب

50

1,300,000,000

26,000,000

الكورة

62

1,650,000,000

26,612,903

الحنان الخيري

35

950,000,000

27,142,857

رحال ـ عكار

100

6,800,000,000

28,000,000

ألبير هيكل

120

3,500,000,000

29,166,666

النيني

128

3,880,000,000

30,312,500

مركز يوسف الطبي

120

4,000,000,000

33,333,333

اإلسالمي الخيري

164

5,700,000,000

34,756,097

دار الشفاء

50

1,800,000,000

36,000,000

144

6,100,000,000

42,361,111

84

4,000,000,000

47,619,047

مركز الشمال
االستشفائي
املنال

السقف المالي
اإلجمالي
500,000,000

السقف المالي/
األسرة
عدد ّ
3,846,153
4,464,285

جبل لبنان

األسرة
عدد ّ
130

500,000,000

6,270,000

7

(جدول مستشفيات البقاع منشور
على الموقع اإللكتروني لـ«األخبار»)

ضخ المياه إلى  52بلدة
أصـحــاب املــرامــل ،يتوقفون فـتــرة ثم
يستغلون أوقاتًا محددة ،مثل هطول
األم ـط ــار ،كـمــا ح ــدث مـنــذ أسـبــوعــن،
أو صيام الناس وعــدم توجههم إلى
الـنـهــر ،فيشغلون مراملهم ويــرمــون
أوســاخ ـهــا ف ــي الـنـهــر دون االك ـت ــراث
لكل الدعاوى القضائية املوجهة ضد
بعضهم" ،بحسب مصدر في مصلحة
امل ـيــاه" ،األم ــر ال ــذي يحتاج إلــى وقت
ط ــوي ــل وع ـم ــل م ـس ـت ـمـ ّـر ،ويـ ـ ــؤدي في
ك ــل مـ ــرة ت ـتــوقــف ف ـي ـهــا ّ األمـ ـط ــار عن
ال ـه ـطــول إل ــى مـنــع ض ــخ امل ـي ــاه لـ ّعــدة
أيام" .ويشير إلى أن "محطة الضخ تم
تزويدها بساعة تقيس نسبة التربة
واألوسـ ــاخ فــي امل ـيــاه ،والـتــي وصلت

 ،"%80وي ــؤك ــد أن
م ــؤخ ـرًا إل ــى نـحــو
ّ
ّ
"املحطة ال يمكنها ضخ املياه إال إذا
ّ
تدنت هذه النسبة إلى ."%20

موقف البلديات
ي ـش ـيــر رئـ ـي ــس اتـ ـح ــاد ب ـل ــدي ــات جـبــل
ع ــام ــل ،ع ـلــي ال ــزي ــن ،إلـ ــى أن "الـلـجـنــة
ال ـ ــوزاري ـ ــة امل ـص ـغ ــرة اتـ ـخ ــذت ق ــراري ــن
مـهـمــن خ ــال األي ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،األول
ش ـ ــراء م ــول ــد ك ـهــربــائــي ك ـب ـيــر ملـحـطــة
ت ـ ـكـ ــريـ ــر زح ـ ـ ـلـ ـ ــة ،ل ـ ـخـ ــدمـ ــة  250ألـ ــف
مــواطــن ،وه ــو لـتــأمــن الـطــاقــة الــازمــة
لـتـكــريــر م ـي ــاه ال ـص ــرف ال ـص ـحــي قبل
وصــولـهــا إلــى الـنـهــر ،والـثــانــي إعطاء
مهلة شهر لكل أصحاب املصانع في

بعلبك ملعالجة أوضاعهم القانونية،
وب ــالـ ـت ــال ــي االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مـ ــن امل ـش ـك ــات
الناجمة عن هــذه املصانع" ،الفتًا إلى
أن " %65من االستراحات العاملة قرب

يقع أكثر المرامل في
منطقتي الريحان وعرمتا
الـنـهــر ال ـتــزمــت بــال ـشــروط الـقــانــونـيــة
الـ ـخ ــاص ــة ب ـت ـص ــري ــف مـ ـي ــاه ال ـص ــرف
الـصـحــي ،وق ــد ص ــدر ق ــرار مــن اللجنة
الــوزاريــة املصغرة بتكليف جهاز أمن
الــدولــة ملتابعة ملف امل ــرام ــل؟" .تجدر

اإلش ـ ـ ـ ــارة أن ات ـ ـحـ ــادي بـ ـل ــدي ــات بـنــت
جـبـيــل وج ـبــل عــامــل ات ـف ـقــا م ــع وزارة
الـتـنـمـيــة اإلداري ـ ــة عـلــى إن ـش ــاء معمل
ك ـب ـي ــر ل ـل ـن ـف ــاي ــات ب ـت ـم ــوي ــل االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ،ب ـك ـل ـفــة  3م ــاي ــن دوالر،
بـهــدف استيعاب كــل نـفــايــات املنطقة
والتخلص من محارق النفايات .وفي
م ــوض ــوع اآلب ـ ــار االرتـ ــوازيـ ــة ال ـت ــي تم
حفرها في محمية الحجير أكد الزين
أن" اآلبــار االرتــوازيــة التي يتم حفرها
في الحجير هي غير قانونية وبدون
تراخيص ،بل يتم حفرها بتغطية من
وزارة الداخلية أو القوى األمنية ،وهذا
أدى ال ــى مـشــاكــل فــي امل ـيــاه الجوفية،
وعلى األرج ــح أنــه كــان سببًا رئيسيًا

في جفاف نبع الحجير" .ويشير أحد
العاملني في مصلحة الليطاني إلى أن
"أكـثــر املــرامــل التي أدت إلــى منع ضخ
امل ـي ــاه ال ــى األه ــال ــي ،ت ـقــع ف ــي منطقة
ال ــري ـح ــان وع ــرم ـت ــا ،وبـعـضـهــا خ ــارج
املخطط التوجيهي ملحمية الحجير،
لـكـنـهــا مــاص ـقــة لـلـنـهــر ،أح ــده ــا على
ضـفــة الـنـهــر م ـب ــاش ــرة" .وي ــذك ــر الــزيــن
أن ص ــاح ــب أح ـ ــد املـ ــرامـ ــل ق ـ ــال ل ــه إن
"ع ـنــاصــر م ــن ال ـق ــوى األم ـن ـيــة أوق ـف ــوا
املرملة عن العمل ،واصطحبوه معهم،
فــات ـصــل ب ــأح ــد املـ ـس ــؤول ــن ،م ــا جعل
عناصر الـقــوى األمنية يرافقونه الى
املرملة التي يعمل فيها ،وأصـبــح في
حمايتهم".
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«بيرة» مثيرة
رمزي ج النجار
رغــم ابـتـعــادي منذ أكـثــر مــن عقد
ّ
ونيف عن اإلعــان مهنة أساسية
لي والتزامي بمجال االستشارات
اإلعـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،إال أن ـنــي شـعــرت
بــاالس ـت ـفــزاز وامل ـهــانــة ال ـتــي ت ـ ّ
ـروج
لبيرة عبر مسلسل من اإلعالنات
ال ـتــي تنتهي بـكـلـمــات مـفــادهــا إن
اإلعالن ال زال جاريًا ويتبع...
ّ
تصر على إظهار
والبيرة املثيرة
شركات اإلعــان واملبدع اإلعالني
ذكرًا وأنثى بنموذج الغباء أو البله،
حيث ال يستوعب الشاب أو الشابة
معلومات بديهية عن مزايا البيرة
امل ـع ـل ـنــة ،ون ـل ـحــظ ح ــواره ـم ــا ال ــذي
ي ـص ـ ّـر ع ـلــى إظ ـه ــاره ـم ــا ب ـصــورة
امل ـهــرج أو امل ـع ـتــوه أو ال ـعــاجــز عن
استيعاب ما يقال لهما.
أما البعد الثاني في هذا املسلسل
اإلع ــان ــي وه ــو ال ي ـقــل عنصرية
وإم ـعــانــا فــي إهــانــة ن ـمــوذج املـبــدع
ووك ــال ــة اإلع ـ ــان ف ــي ل ـب ـنــان ،فهو
اإلمعان في تصوير املحترف لهذه
املـهـنــة امل ـمـ ّـيــزة وامل ـشــرفــة عـلــى أنــه
ّ
مجرد من القيم واملهنية األخالقية،
ّ
ّ
إذ ت ـنــاور الـشــابــة وت ـت ـمــرن لـتـبــرر
فشل إيجاد الفكرة املثالية للبيرة
امل ـث ـي ــرة ،ف ـ ــإذا ه ــي مـ ــرة ت ـك ــذب أو
ّتدعي بأن مانع إبداعها هو مرض
احــد أقــاربـهــا ودخــولــه العناية في
املـسـتـشـفــى ،أو تـتـحـ ّـجــج بــاألبــراج
التي نصحتها بأن ال تفكر بينما
يعجز زميلها عن استيعاب كالم
ال ـعــامــل ف ــي شــركــة ال ـب ـيــرة وال ــذي
ال ي ـت ـعــدى ك ــام ــه أب ـس ــط ش ــروط
م ــراق ـب ــة الـ ـج ــودة ووص ـ ــف عملية
التصنيع.
ُ
م ــؤس ــف أن تـ ـه ــان م ـه ـنــة وي ـعـ ّـمــم
نموذجها كما لو أنها بؤرة مدعني
ّ
ُس ـ ـ ــذج ف ــارغ ــن وشـ ـب ــه مـحـتــالــن
لترويج بيرة وقعت
فاشلني ،وذلك
َ
فــي اإلث ــارة املهينة ولــم تولد فكرة
رغم أنها ّتدعي البحث عنها.
م ــا ه ـك ــذا ت ـ ــورد اإلبـ ـ ــل .وص ـنــاعــة
اإلعــان واإلبــداع هي مصدر فخر
ل ـل ـب ـن ــان ،وج ــام ـع ــات ـن ــا ك ـل ـهــا ال ـتــي
أفردت لها كليات لتعليمها وريادة
لبنان لــإعــان فــي الـعــالــم العربي
والفوز املتكرر للبنانيني ولبنانيات
م ــن امل ـبــدعــن وامل ـب ــدع ــات لـجــوائــز
أوروب ـيــة وعــاملـيــة :كــل هــذا اإلنجاز
ّ
ال يستحق حتمًا تسطيح وتتفيه
وتسفيه وتنميط العاملني في هذا
والذي هو عن جدارة
القطاع املميزّ ،
مصدر اعتزاز ًلكل لبنان.
كلمة أخيرة :أوال :املــرح أو اإليحاء
 )humor andيتطلب
بالدهاء (ً wit
إب ــداع ــا وظـ ـ ــاال ( )nuanceغير
مـتــوفــرة حتمًا فــي ه ــذا املسلسل
األقـ ـ ـ ـ ــرب إل ـ ــى الـ ـ ــركـ ـ ــام مـ ـن ــه إل ــى
إعالن .وثانيًا :اإلثارة والجنوح إلى
السهولة والتعدي على كرامة مهنة
مبدعة لن يبيع البيرة املثيرة ألنه
كالم "رغوة" بال محتوى.

ّ
نخال
قطاع

لدينا زبائن اليوم كان
أهلهم يسافرون
مع والدي

سوق السفر «ستنظف» نفسها

بـعــد أك ـثــر م ــن نـصــف ق ــرن م ــن الـعـمــل
في صناعة السياحة والسفر في بلد
"صعب" كلبنان ،تتربع شركة "نخال"
على قائمة كبريات الشركات اللبنانية
ال ــرائ ــدة فــي ه ــذا ال ـق ـطــاع .صـحـيــح أن
السفر بات أمرًا "مقدورًا عليه" أكثر من
السابق ،خاصة في الثقافة اللبنانية،
وب ــات ــت أك ــاف ــه ب ـم ـت ـنــاول ف ـئ ــات أكـثــر
م ــن ذي قـ ـب ــل ،وص ـح ـي ــح أن ش ــرك ــات
ال ـس ـفــر ن ـمــت ب ـش ـكــل الفـ ــت ف ــي لـبـنــان
خ ــال ال ـس ـنــوات األخـ ـي ــرة ،وتـتـنــافــس
في ما بينها لتقديم الـعــروض األكثر
إغ ـ ـ ــراء ل ــزب ــائ ـن ـه ــا ،إال أن ل ـ ـ «نـ ـخ ــال»
ميزات تفاضلية عدة تجعلها األقوى
واألشمل على الساحة املحلية.

شركة عائلية
م ــن امل ـح ـبــب لـلـمــديــر ال ـع ــام ل ـ ـ "شــركــة
نخال" إيلي نخال أن توصف شركته
ب ــأنـ ـه ــا «عـ ــائ ـ ـل ـ ـيـ ــة» .ف ـ ـهـ ــذا األمـ ـ ـ ــر مــن
م ـن ـظــوره ي ـك ـ ّـرس مـفـهــوم أن «ن ـخــال»
وزبــائـنـهــا «عــائـلــة واحـ ــدة ،ال تنتهي
عــاق ـت ـهــم ب ـم ـج ــرد ح ـج ــز وسـ ـف ــر ،بــل
تتواصل وتستمر .فنحن اليوم لدينا
زبائن كانوا يسافرون مع والدي منذ
عشرات السنني ،بــات أوالدهــم وأوالد
أوالدهـ ــم يـســافــرون معنا ال ـيــوم .هــذا
ج ــوه ــر ت ـم ـ ّـي ــزن ــا ،قـ ــوة ال ـع ــاق ــة ال ـتــي
تــرب ـط ـنــا م ــع زب ــائ ـن ـن ــا ،وث ـق ـت ـهــم بـنــا
وبتقديماتنا ووالؤهـ ــم ملــا اخـتـبــروه
معنا».
وك ـم ــا أن ال ـعــائ ـلــة ت ـح ـتــاج دومـ ــا إلــى
تجديد في روحيتها وكسر الروتني،
يشير نخال إلى «أننا في شركة نخال

نـقــوم بـتـحــديــث بــرامـجـنــا وخــدمــاتـنــا
ب ـش ـكــل م ـت ــواص ــل ب ـم ــا ي ـح ــاف ــظ عـلــى
حـمــاســة ون ـشــاط أفـ ــراد ه ــذه الـعــائـلــة
ال ـك ـب ـي ــرة .ل ــذل ــك ت ـج ــدن ــا ف ــي ك ــل ع ــام
نـضـيــف وج ـهــات سـيــاحـيــة وخــدمــات
جــديــدة إلــى برامجنا الـتــي نقدمها».
وألن ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـ ــن أفـ ـ ـ ـ ــراد ال ـع ــائ ـل ــة
أق ـ ــوى م ــن املـ ـ ــادة ي ــؤك ــد امل ــدي ــر ال ـعــام
لـ ـ «ش ــرك ــة ن ـخ ــال» أن ال ـهــم األســاســي
«هــو إرض ــاء الــزبــائــن وتـقــديــم تجربة
مـتـمـيــزة ومـتـكــامـلــة ل ـه ــم .ب ـن ــاء عليه
تجدنا نغلب فــي الكثير مــن األحيان
مـصـلـحـتـهــم ع ـلــى مـصـلـحــة ال ـشــركــة.
ففي الكثير من األحيان تقلع الطائرة
وهي غير مكتملة العدد ،ومع أن هكذا
رحـلــة قــد تخسرنا امل ــال ،وغـيــرنــا من
الشركات قد ترفض تسييرها في حال
لم تكن مكتملة ،إال أننا ال نمانع وذلك
خدمة للزبون الذي وثق بنا .فالعائلة
ال تنجح بدون تضحيات».

أسطول أكبر ...وتكنولوجيا
حديثة
مــوّســم الـصـيــف لـهــذا ال ـعــام كـمــا يــراه
نـ ــخـ ــال سـ ـيـ ـك ــون جـ ـيـ ـدًا وأف ـ ـضـ ــل مــن
السنوات األخيرة ،وذلك بناء للعديد
م ــن املـ ــؤشـ ــرات ،رغ ــم ب ـعــض ال ـعــوامــل
األخيرة
السلبية التي برزت في الفترة ّ
بسبب األزمــة الخليجية والتي أثــرت
على تنقل اللبنانيني املقيمني في قطر
«وال ــذي ــن كـنــا ن ـعــول عليهم للمجيء
إلى لبنان والتوجه منه نحو تركيا أو
اليونان أو وجهات أخرى».
ومل ــواج ـه ــة اإلقـ ـب ــال امل ـت ــوق ــع وتـلـبـيــة

ح ــاج ــات ال ــزب ــائ ــن ب ــأس ــرع وق ــت ومــن
دون انقطاع يكشف نخال أن الشركة
عـمــدت مــع بــدايــة املــوســم إلــى «تعزيز
أس ـط ــول ـه ــا ال ـ ـجـ ــوي ع ـب ــر اس ـت ـئ ـجــار
طـ ـ ــائـ ـ ــرات إضـ ــاف ـ ـيـ ــة لـ ـص ــال ــح ش ــرك ــة
 Wings Of Lebanonالـتــابـعــة لشركة
نـخــال وال ـتــي تـتــولــى تـسـ ّـيــر الــرحــات
ب ـح ـي ــث بـ ـ ــات األسـ ـ ـط ـ ــول يـ ـت ــأل ــف مــن
أرب ـ ــع طـ ــائـ ــرات» .وش ــرك ــة Wings Of
« Lebanonتخضع إلش ــراف الطيران
املــدنــي الـلـبـنــانــي مــن حـيــث إجـ ــراءات
األمان والسالمة ،إضافة إلى الصيانة
املستمرة التي تقوم بها الشركة».
رغ ـب ــة الـ ـن ــاس بــاس ـت ـك ـشــاف وج ـهــات
ج ـ ــدي ـ ــدة ت ــرافـ ـقـ ـه ــا الـ ــرغ ـ ـبـ ــة ب ــإت ـم ــام
مـعــامــا ًتـهــم بـســرعــة وطــريـقــة مريحة
م ــواكـ ـب ــة مل ــا ف ــرض ـت ــه ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
الـ ـح ــديـ ـث ــة .فـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار يــوضــح
«نـ ـخ ــال» أن ال ـش ــرك ــة «ب ـع ــد أك ـث ــر من
ّ
 60عــامــا عـلــى انـطــاقـتـهــا تــواكــب كــل
ال ـت ـطــورات فــي مـجــال الـسـفــر لناحية
االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـحــدي ـثــة
كــال ـح ـجــز اإلل ـك ـت ــرون ــي والـتـطـبـيـقــات
الذكية وغيرها .وبات بإمكان الزبائن
استخدام موقع نخال أونالين للقيام
بـحـجــوزاتـهــم أيـنـمــا وجـ ــدوا مــن دون
الـحــاجــة إلــى زي ــارة مكاتب الـشــركــة».
لـكــن ،كما يـبـ ّـن املــديــر الـعــام للشركة،
فإن «األغلبية ال تزال تفضل التعامل
املـ ـب ــاش ــر وال ـ ـتـ ــواصـ ــل مـ ــع امل ــوظ ـف ــن
وجهًا لوجه .لذلك ولكي نلبي جميع
ال ــرغ ـب ــات واأله ـ ـ ــواء نـعـمــد وف ــي حــال
ق ـيــام ال ــزب ــون بــالـحـجــز أون ــاي ــن إلــى
الـ ـت ــواص ــل م ـع ــه وم ـه ــات ـف ـت ــه ،بـحـيــث

يقوم موظفونا بالتحدث معهم وترك
أرق ــام هواتفهم فــي حــال أراد الزبائن
مـ ـعـ ـل ــوم ــات إضـ ــاف ـ ـيـ ــة ،ألن ال ـل ـم ـســة
اإلنسانية تبقى األساس حتى لزبائن
األونالين».

فوضى في السوق
ظ ــاه ــرة الف ـتــة سـجـلــت خ ــال األعـ ــوام

هناك فوضى
في عمل الشركات
ونقص في الرقابة من
قبل النقابة والوزارات

سيارات

نيسان « ...»Kicksسيارة المدن «الذكية»

تلقى طرازات الكروس أوفر رواجًا كبيرًا في لبنان

خطت شركة "نيسان" خطوة جديدة
نحو تأكيد ريادتها في فئة سيارات
الـ ـ ـك ـ ــروس أوف ـ ـ ــر مـ ــن خ ـ ــال إط ــاق ـه ــا
الـ ـجـ ـي ــل األول مـ ــن س ـ ـيـ ــارة ""Kicks
الـتــي أتــت لتحل مـكــان ط ــرازي ""Juke
و" "Qashqaiاللذين لن يكونا متوفرين
بعد اآلن خالل األشهر القليلة املقبلة
في أسواق الشرق األوســط .ويبدو أن
املــولــود الـجــديــد ال ــذي أصـبــح متوفرًا
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ــوق الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة م ـ ــن خ ــال
صاالت عرض شركة رسامني يونس
للسيارات «ريمكو» الوكيل الحصري
لعالمة نيسان في لبنان التي فرضت
ن ـف ـس ـهــا ب ـس ــرع ــة ف ــائ ـق ــة م ــع اإلقـ ـب ــال
ال ـك ـث ـيــف لـلـمـسـتـهـلـكــن ع ـلــى ال ـط ــراز
ال ـح ــدي ــث وهـ ــو م ــا أدى إلـ ــى نـضــوب
امل ـس ـت ــودع ــات كـلـيــا خ ــال  3أســابـيــع
فقط!
عـ ــاقـ ــة شـ ــركـ ــة نـ ـيـ ـس ــان مـ ــع طـ ـ ـ ــرازات
الـ ـ ـك ـ ــروس أوفـ ـ ــر ل ـي ـس ــت ب ــالـ ـج ــدي ــدة.
فــال ـشــركــة ال ـعــامل ـيــة كــانــت سـ ّـبــاقــة في
إطالق هذه الفئة واإليمان بجاذبيتها،
وذل ـ ــك م ـن ــذ ع ـ ــام  2003حـ ــن أط ـل ـقــت
إنفينيتي  FXومــن ثم نيسان ""Juke
لـتـكــرس نـفـسـهــا مــرجـعــا ف ــي تصنيع
هذا النوع من السيارات ،وتدفع باقي
املصنعني العامليني إلــى "الـسـيــر على
خ ـط ــاه ــا" وفـ ـق ــا مل ــدي ــر ال ـت ـس ــوي ــق فــي
«ريمكو» جاد أيوب.

يمكن إستبدال أي
سيارة مهما كان تاريخ
تصنيعها أو نوعيتها
بسيارة «»Kicks

سيارة المدن
يشير أي ــوب إلــى أن ط ــرازات الـكــروس
ً
أوفــر تلقى رواج ــا هــائــا فــي األســواق
العاملية وفــي السوق اللبنانية .فبدل
ش ــراء س ـيــارة هــاتـشـبــاك ذات الحجم
املتوسط بات املستهلك يفضل اقتناء
س ـي ــارة ال تـخـتـلــف م ــن ح ـيــث الـحـجــم
عن الهاتشباك ،لكنها تتميز بكونها
أكثر ارتفاعًا ما يمنحها طابعًا أجرأ
وش ـخ ـص ـي ــة أقـ ـ ـ ــوى ،وه ـ ــو مـ ــا يـشـعــر
السائق باملزيد من الثقة واألمان.
في هذا اإلطار يوضح مدير التسويق
فـ ـ ــي "ري ـ ـم ـ ـك ـ ــو" أن س ـ ـ ـيـ ـ ــارة ن ـي ـس ــان
" "Kicksتجمع مــا بــن ط ــرازي ""Juke
و" "Qashqaiف ـه ــي أكـ ـب ــر ح ـج ـم ــا مــن
األولى و أقرب إلى الثانية ،ما يجعلها

أعمال 9

الثالثاء  4تموز  2017العدد 3215

bus@al-akhbar.com
وجهات جديدة
باستمرار
تـضــم بــرامــج «ن ـخــال» لـهــذا الصيف
وج ـ ـهـ ــات س ـي ــاح ـي ــة جـ ــديـ ــدة مـنـهــا
جــورجـيــا ( 5رح ــات فــي األسـبــوع)
ً
حـيــث الـطـلــب يشهد إق ـبــاال مـتــزايـدًا.
كما ّ
تسير الشركة رحالت أسبوعية
إلــى كــل مــن إيبيزا ومــاالغــا وماربيا
في إسبانيا.
أمـ ــا ف ــي الـ ـي ــون ــان ف ـت ـتــوجــه رح ــات
«ن ـخ ــال» امل ـبــاشــرة إل ــى خـمــس جــزر
(رودس ،كريت ،كــورفــو ،ميكونوس
وســانـتــوريـنــي) فــي رح ــات متتالية
ع ـلــى مـ ــدى األس ـ ـبـ ــوع .ك ــذل ــك تـسـ ّـيــر
الـ ـش ــرك ــة رحـ ـلـ ـت ــن أسـ ـب ــوعـ ـي ــا إل ــى
دوب ــروف ـن ـي ــك ف ــي ك ــرواتـ ـي ــا ،وب ــات ــت
تصل رحــاتـهــا املـبــاشــرة الـيــوم إلى
البندقية في إيطاليا.

القليلة األخ ـي ــرة ،وه ــي الـنـمــو الكبير
ف ــي ال ـش ــرك ــات ووكـ ـ ــاالت ال ـس ـفــر الـتــي
ت ـق ــدم ع ــروض ــا خ ـيــال ـيــة أح ـي ــان ــا يـقــع
ضحيتها الــزبــائــن .عــن هــذا املوضوع
ي ـج ـيــب نـ ـخ ــال« :هـ ـن ــاك م ـنــاف ـســة غير
منطقية بني مكاتب السفر في لبنان،
حيث تلجأ بعض الشركات إلى تقديم
أسـعــار وهمية عبر إعالناتها بهدف
جذب أكبر عدد من الزبائن ،ثم تعمد
إلــى تغيير البرنامج التي وعــدت بها
وت ـقــدم لـلــزبــون عـكــس مــا هــو متوقع،
م ــا يـ ــؤدي إل ــى خ ـلــق م ـشــاكــل ج ـمــة ال
يعود يفيد بعدها الندم .فخالل عطلة
عيد الفصح املاضي قصد حوالى 17
ألــف لبناني شــرم الشيخ .لكن بعض
الشركات اللبنانية تعرضت لعمليات
احتيال من قبل مكاتب سفر مصرية
كانت قد قدمت إلى الشركات اللبنانية
ع ــروض ــات بـنـصــف ال ـس ـعــر الـ ــذي كنا
ً
ن ـعــرضــه م ـث ــا ف ــي نـ ـخ ــال ،م ــا دفـعـنــا
وغـ ـي ــرن ــا مـ ــن الـ ـش ــرك ــات إل ـ ــى خـفــض

أس ـعــارنــا وال ـع ـمــل ب ـخ ـســارة ملــواجـهــة
ه ــذه الـهـجـمــة .لـكــن الحـقــا تـبــن أن ما
عرض على هذه الشركات كان وهمًا».
يـ ـ ــرى نـ ـخ ــال أن «ه ـ ـنـ ــاك ف ــوض ــى فــي
السوق ،ونقصًا في الرقابة ســواء من
قبل النقابة أو من قبل وزارة السياحة
ووزارة النقل في ما يختص بطائرات
الـ ـش ــارت ــر وس ــواه ــا...لـ ـكـ ـنـ ـن ــي مـقـتـنــع
أن ال ـ ـسـ ــوق س ـت ـق ــوم بـ ــإعـ ــادة ت ــدوي ــر
وت ـن ـظ ـيــف ن ـف ـس ـهــا .ق ــد تـنـجــح بعض
الشركات في غش الناس مرة أو مرتني
لكن في النهاية وكما يقال ال يصح إال
الصحيح وسيعرف من هم املخادعون
ومــن هــم ال ـصــادقــون .لكن على الرغم
من كل الشوائب يبقى هناك الكثير من
الـعــوامــل اإليـجــابـيــة الطاغية فــي هذا
القطاع ،خاصة حب اللبنانيني للسفر
على اختالف ميزانياتهم وأوضاعهم
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة .وه ـ ــو ع ــام ــل إي ـج ــاب ــي
ومشجع على التطوير".
(األخبار)

سيارة مثالية للمدن والجبال وخاصة
من خالل قدرتها على الحد من مشاكل
الـطــرقــات فــي امل ــدن وزحـمـتـهــا وضيق
أماكن ركن السيارات بفضل التقنيات
املتطورة التي تتمتع بها.

ال ـســائــق إل ــى وجـهـتــه بــدقــة م ــن خــال
دليل صوتي .إضافة إلى وجود كاميرا
خلفية ملساعدته فــي إتـمــام أي عملية
رك ــن بــأك ـبــر ق ــدر مـمـكــن م ــن الـسـهــولــة
والسالسة واألمان وبلوتوث لتنشيط
نظام الهاتف الالسلكي.
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى  Kicks SLإضــافــة
إل ــى م ــا س ـبــق ،ف ـهــي ت ـح ــوي :تشغيل
الـ ـسـ ـي ــارة ب ـك ـب ـســة زر ،م ــا ي ـغ ـنــي عــن
استعمال املفاتيح .إضــافــة إلــى فرش
جـلــد ،ونـظــام التكييف األتوماتيكي،
وأج ـه ــزة اسـتـشـعــار لـلــركــن وإشـ ــارات
املرايا الجانبية ( SLفقط).
ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ـس ـعــر " "Kicksفهي
م ـتــوفــرة ف ــي صـ ــاالت ع ــرض "ريـمـكــو"
م ــن خ ــال فـئـتــي  SLو 1.6 SVلـيـتــر.
سعر ال ـ  SVمــع التسجيل والضريبة
عـ ـل ــى ال ـق ـي ـم ــة املـ ـض ــاف ــة ه ـ ــو 21500
دوالر ،فـيـمــا سـعــر ال ـ ـ  SLه ــو 26800
دوالر .ال ـس ـيــارتــان مـكـفــولـتــان مل ــدة 4
أعـ ــوام م ــع إت ــاح ــة ال ـفــرصــة مل ــن يــرغــب
وفقًا أليــوب باستبدال سيارته مهما
ك ــان ت ــاري ــخ تـصـنـيـعـهــا أو نوعيتها
بـسـيــارة " "Kicksحـيــث تـقــوم الشركة
بـمـنــح صــاحــب ال ـس ـيــارة أف ـضــل سعر
ممكن ،ويقوم حينها وبــدون الحاجة
إلــى الدفعة األول ــى بتسديد األقساط
الشهرية فقط.
(األخبار)

الرزم التحفيزية
وكيف يستفاد منها؟

ّ
تطلب تنشيط الدورة االقتصادية وإعادة ضخ الحياة في
القطاعات اإلنتاجية لزيادة النمو وتوفير فرص العمل ،إطالق
مصرف لبنان رزمًا تحفيزية منذ عام  2013بالتعاون مع
المصارف التجارية .والرزم التحفيزية هي عبارة عن تسهيالت
مالية بفائدة مخفضةُ ،يطلق عليها أيضًا اسم القروض
المدعومة ،تخفف الكلفة عن كاهل المستفيد منها،
ً
كمدة سداد متوسطة
ميسرة
بشروط
تتوافر
ما
وعادة
ً
إلى طويلة األمد ،وفترة سماح ،إضافة إلى إمكانية جدولة
الدفعات مع ما يتناسب والقدرات المالية للمقترض

ساهمت الرزم التحفيزية بنحو  %50من النمو المحقق في األعوام الماضية

م ــن هـ ــذا امل ـن ـط ـلــق ،ت ــوف ــر املـ ـص ــارف ـ ـ ـ ب ـم ـب ــادرة من
مصرف لبنان ـ أنواعًا عدة من القروض التي يمكنك
التقدم للحصول على ٍّأي منها إذا كنت:

قروض األعمال ذات الفائدة املخفضة من املصارف
التجاريةً ،
بناء على دراســة جــدوى اقتصادية تظهر
ق ــدرة امل ـش ــروع عـلــى االس ـت ـمــراريــة وتـبــن الـتــدفـقــات
املالية املستقبلية .ويجب عليهم تبيان حجم القرض
الذي يحتاجونه ،باإلضافة إلى تحضير بيانات مالية
تتضمن كشفًا بامليزانية العامة.
ولــرواد األعمال أن يتقدموا ويحصلوا على قروض
من شركة كفاالت أيضًا ،مع العلم أن هــذا النوع من
ال ـق ــروض يـســاعــد عـلــى تــوفـيــر رأس م ــال لتأسيس
مـ ـش ــروع ج ــدي ــد ض ـمــن ن ـش ــاط ش ــرك ــة ص ـغ ـيــرة أو
متوسطة الحجم.
هـ ــذا واتـ ـخ ــذ م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ق ـ ـ ــرارًا ب ــإط ــاق رزم ــة

 -3تريد تمويـل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع
قائمة
َّ
يقدم هذا القرض لكل من رواد األعمال ،أو املبادرين
ف ــي م ـج ــال امل ـع ــرف ــة واإلب ـ ـ ـ ــداع ،أصـ ـح ــاب ال ـشــركــات
ال ـص ـغ ـيــرة أو امل ـتــوس ـطــة ال ـت ــي تـعـمــل ف ــي قـطــاعـ ــات
ال ـص ـن ــاع ـ ــة ،ال ـ ــزراع ـ ــة ،ال ـس ـي ــاح ــة ،اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـحــرفــي
والتقنيــات املتطـورة ،أو أصحاب الشركات التي تعمل
ألغـراض األبحاث والتطويـر بالتعاون مع مؤسسـات
إنتاجية مـن القطاع الخاص فــي لبنان أو جامعات أو
مراكــز األبحاث أو الحاضنـات بهدف خلـق منتجات
جديدة أو تطويـر منتجات حالية.
ويـسـتـفـيــد ط ــال ــب الـ ـق ــرض م ــن م ـب ـلــغ م ــال ــي ي ـحــدده
املصرف مع فترة ســداد يمكن أن تــراوح بني  5و 7
سنوات ،مع العلم أن توظيف القرض بكامله يجب أن
يكون في لبنان .وإذا كان مقدم القرض رائدًا لألعمال،
يستفيد من مبلغ يصل إلى  300مليون ليرة لبنانية
مع فترة سداد  7سنوات ،باإلضافة إلى فترة سماح
 3سنوات.
وي ـم ـكــن رواد األعـ ـم ــال وأصـ ـح ــاب ال ـش ــرك ــات الـتــي
تعمل في القطاعات الحيوية التقدم للحصول على

تم توسيع رزم الحوافز لتشمل
اإلنتاج اللبناني لألعمال الفنية

 -1تريد متابعة تحصيلك العلمي
يـمـنــح ه ــذا ال ـق ــرض مل ــن ي ــري ــد مـتــابـعــة دراسـ ـت ــه في
مؤسسات التعليم العالي مع فترة سداد ال تتعدى 10
سنوات بعد مضي سنة على تاريخ التخرج.

تكنولوجيا بسعر تنافسي
يوجد فئتان لسيارة " Kicks": SVو.SL
كالهما يحظى بمحرك سعة  1.6ليتر
ولكن مع مواصفات إضافية لـ .SL
ومــن حيث األمــان فالتقنيات املتوفرة
فـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارة مـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــددة ،وأبـ ـ ــرزهـ ـ ــا
وجـ ـ ـ ــود وس ـ ــائ ـ ــد ه ــوائـ ـي ــة ( 2ل ـ ـ ـ ،SV
و  6لـ ـ ـ  ،)SLون ـ ـظـ ــام م ــراقـ ـب ــة ضـغــط
ال ـه ــواء ف ــي اإلط ـ ـ ــارات ،ون ـظ ــام تثبيت
م ـق ــاع ــد األط ـ ـفـ ــال ،وط ـب ـع ــا ن ـظ ــام مـنــع
انـغــاق املكابح  ،ABSونـظــام التحكم
الــديـنــامـيـكــي فــي املــركـبــة ( )ESPالــذي
ي ــراق ــب ال ـت ــوج ـي ــه وامل ـ ـك ــابـ ــح ،ون ـظ ــام
الـتـحـكــم ف ــي الـتـشـ ّـبــث ( )TCSالن ــزالق
العجالت األمامية عن طريق تخفيف
قوة املحرك على الفورّ ،
مما يساعد في
السيطرة على السيارة.
من ناحية أخرى وكون حوادث تضرر
املرايا تتكرر في املدن بحكم االزدحام
فــإن مرايا سيارة " "Kicksقابلة للطي
أتوماتيكيًا بما يجنبها أي تلف .كما
ان س ـيــارة الـ ـ " "Kicksتتمتع بشاشة
ملـ ـ ــس  7بـ ـ ــوصـ ـ ــات م ـ ـج ـ ـهـ ــزة إلرشـ ـ ـ ــاد

 -2تريد شراء مسكن
يستفيد من يسكن في لبنان أو املغترب اللبناني ،من
قــرض يصل إلــى  800مليون ليرة لبنانية مع فترة
سداد تراوح بني  7و  30سنة ،مع العلم أنه يجب عليه
تأمني دفعة أولى تعادل  %25من قيمة القرض كحد
أدنى ،على أن ال تتخطى الدفعة الشهرية ثلث املدخول.

تـحـفـيــزات جــديــدة لـعــام  2017ملــواجـهــة الصعوبات
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة امل ـس ـت ـمــرة .وق ــد جــرى
توسيع رزم الحوافز لتشمل اإلنتاج اللبناني لألعمال
الفنية ،نظرًا إلــى أهمية هــذا القطاع فــي خلق فرص
عـمــل .وفــي هــذا الـسـيــاق ،وضــع بتصرف املـصــارف
مبلغًا قدره  311مليون دوالر لتمويل اإلنتاج اللبناني
على املديني املتوسط والطويل بفائدة  %1فقط .كذلك
عمل مصرف لبنان على تشجيع القطاعات الصديقة
للبيئة والطاقة البديلة بحيث تجاوزت قيمة القروض
البيئية  110ماليني دوالر .ويذكر أن مجموع قيمة
الـ ــرزم الـتـحـفـيــزيــة بـلــغ مـنــذ إ ًطــاقـهــا ع ــام  2013ما
َ
ملياري دوالر ،مساهمة بنحو  %50من النمو
يوازي
املحقق في األعوام املاضية.
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ألبر داغر *
ّ
تـمــثــل قـضــايــا اإلن ـفــاق ال ـعــام وعـجــز املــوازنــة
وال ــدي ــن ال ـع ــام ومـ ـع ــدالت ال ـف ــائ ــدة املـعـتـمــدة
ومـ ـع ــدل ال ـن ـم ــو إل ـ ـ ـ ــخ ...امل ــوض ــوع ــات األك ـث ــر
ح ـ ـضـ ــورًا فـ ــي الـ ـنـ ـق ــاش االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي الـ ـع ــام
ّ
ف ــي لـبـنــان وغ ـي ــره .تـنـتـمــي كــلـهــا إل ــى مـيــدان
ّ
سياسات االقتصاد الكلي .تحتكر املؤسسات
ال ــدولـ ـي ــة ك ـص ـن ــدوق ال ـن ـق ــد ال ــدول ــي وال ـب ـنــك
الــدولــي تقديم األجــوبــة واق ـتــراح السياسات
بـشــأنـهــا .تـلـعــب امل ـقــاربــات النيو-كالسيكية
الـتــي تعتمدها ه ــذه املــؤسـســات دور «الفكر
الوحيد» في هذه املجاالت منذ أربعة عقود.
ّ
تـكـتـســب الـكـيـنــزيــة مـصــداقـيــة أك ـبــر ك ــل ي ــوم،
كأساس نظري ملقاربات بديلة من مقترحات
املــؤسـســات ّالــدولـيــة فــي هــذه امل ـجــاالت .وهي
كـيـنــزيــة تـمــثــل ع ــودة إل ــى األصـ ــول وتختلف
ج ــذري ــا ع ــن «كـيـنــزيــة م ــا بـعــد ال ّ ـح ــرب» الـتــي
ً
صاغها النيو-كالسيكيون ومــثـلــت اخـتــزاال
وتـ ـش ــويـ ـه ــا ل ـف ـك ــر كـ ـيـ ـن ــز .تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ال ـك ـي ـن ــزي ــة
بصيغتها األصلية قراءة للعالم تجعل منها
البديل من السياسات النيو-ليبرالية املعتمدة
في الغرب ،وتجعل منها نقطة ارتكاز القتراح
سياسات تنموية بديلة في البلدان النامية.

« .1كينزية ما بعد الحرب» كنظرية وتطبيق
ان ــدف ـع ــت الـ ـبـ ـل ــدان ال ـص ـنــاع ـي ــة ب ـع ــد ال ـح ــرب
الـعــاملـيــة الـثــانـيــة إل ــى اع ـت ـمــاد امل ـقــاربــة الـتــي
كـ ـ ــان قـ ــد بـ ـل ــوره ــا ك ـي ـن ــز فـ ــي م ـ ـيـ ــدان ع ــاق ــة
ال ــدول ــة م ــع االق ـت ـص ــاد .أراد كـيـنــز ال ـت ـصـ ّـدي
ّ
لـلــرأسـمــالـيــة «امل ـت ــره ـل ــة» ال ـتــي ع ـ ّـب ــرت عنها
س ـي ـطــرة «أصـ ـح ــاب ال ــري ــوع امل ــال ـي ــة» الــذيــن
تـتـكـ ّـون مــداخـيـلـهــم مــن ال ـفــوائــد .وق ــد ّ
تسبب
ه ــؤالء بــالـكـســاد االق ـت ـصــادي الـكـبـيــر لحقبة
الـثــاثـيـنـيــات .اع ـت ـمــدت الـحـكــومــات الـغــربـيــة
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ،خـ ـص ــوص ــا إنـ ـجـ ـلـ ـت ــرا وف ــرن ـس ــا
ّ
بــرنــام ـجــا رادي ـكــال ـيــا حــلــت ال ــدول ــة بموجبه
محل القطاع الخاص كمستثمر في القطاعات
الصناعية الرئيسيةّ .
طبقت فــي ذلــك مقولة
ك ـي ـن ــز فـ ــي ض ـ ـ ـ ــرورة أن ت ـل ـع ــب ال ـ ــدول ـ ــة دور
«املستثمر األول» ( )entrepreneur en chefفي
حال ثابر رأس املال الخاص على اإلضراب عن
االسـتـثـمــار .بنت الــدولــة فــي الـغــرب اقتصادًا
«أصحاب الريوع
منتجًا كان نقيض اقتصاد
ّ
املالية» الذي ساد بني الحربني .مثل تعاطيها
مع االقتصاد ّ
ردة فعل على تلك الحقبة.
لــم يـكــن اس ـت ـخــدام االق ـت ـصــاديــن إلرث كينز
الـنـظــري بـمـسـتــوى ال ـك ـفــاءة ال ـتــي عـ ّـبــر عنها
تعاطي الــدولــة مــع تحديات مــا بعد الـحــرب.
أخ ـ ــذ االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــون ال ـن ـي ــو-ك ــاس ـي ـك ـي ــون
ـار م ــن ك ـي ـنــز ،ل ـعــل أه ـ ّـم ـه ــا إع ـطــاء
ب ـضــع أفـ ـك ـ ّ
شرعية لتدخل الدولة عبر السياسة النقدية
وس ـيــاســة اإلن ـف ــاق ال ـع ــام ،لـلـحـ ّـد م ــن تقلبات
ال ـ ـظـ ــرف االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي فـ ــي املـ ـ ـ ــدى ال ـق ـص ـي ــر.
أهـ ـمـ ـل ــوا ال ـع ـن ــاص ــر الـ ـت ــي ت ـم ـن ــح ف ـك ــر كـيـنــز
أص ــالـ ـت ــه وتـ ـجـ ـع ــل مـ ـن ــه م ـل ـه ـم ــا ل ـس ـي ــاس ــات
اقـتـصــاديــة مختلفة جــذريــا عــن سياساتهم.
أسـهــم الباحثون املحسوبون على الكينزية
فــي هــذا االخ ـتــزال لفكر كينز .يـقــول الباحث
جــون سميثني إن ميلتون فــريــدمــان ،األشهر
بني االقتصاديني النيو-كالسيكيني ،اكتسب
الصدارة فكريًا منذ  ،1968وبات مرجعية لدى
ً
ه ــؤالء الكينزيني بــديــا مــن كينز (سميثني،
.)208 :1993
خالل السبعينيات ،وجدت الكينزية كما هي
ّ
ّ
مطبقة في الغرب ،أي بوصفها روشتة إلخراج
االق ـت ـص ــاد م ــن ح ـ ــاالت االن ـك ـم ــاش ال ـظــرفــي،
بــواسـطــة أدوات السياسة النقدية واإلنـفــاق
الـ ـع ــام ،نـفـسـهــا م ـح ــاصــرة كـفـكــر وم ـم ــارس ــة،
ّ
وتمت «شيطنتها» على مدى الحقبة الالحقة.
لعب التضخم «الـكـبـيــر» خــال السبعينيات
ال ــدور األس ــاس فــي نــزع صدقية «كينزية ما
بعد الحرب» املتداولة .وقد استثمرت أحزاب
للتعبئة ضــد الــدولــة
اليمني آن ــذاك التضخم
ّ
ونزع شرعية حضورها وتدخالتها بواسطة
اإلنفاق العام.
لــم تجد تلك الكينزية مــن يــدافــع عنها .وقف
ال ـن ـي ــو-م ــارك ـس ـي ــون ب ــدوره ــم مــوق ـفــا سلبيًا
منها .رأى هؤالء أن االستخدام الكامل للقوى
العاملة الذي عملت له «كينزية ما بعد الحرب»
كهدف ،ال يتالءم مع الرأسمالية كنظام .فهذه
األخيرة تحتاج برأيهم على الــدوام إلى كتلة
ع ــاط ـل ــن ع ــن ال ـع ـم ــل م ـه ـ ّـم ــة ل ـض ـبــط األجـ ــور
(سيكاريسيا وبارغيز .)8 :1998 ،وقــد دانــوا
سياسات رفد الطلب التي كانت العنوان الذي
ُعرفت به «كينزية ّما بعد الحرب» ،باعتبارها
ت ــؤدي إل ــى الـتـضــخــم .وأطـلـقــوا حكمًا مبرمًا

على هــذه الكينزية العـتـبــارهــم أن انخفاض
معدل الربح كان العائق أمام االستثمار ،وأنه
انخفاض ناجم عن ارتفاع األجــور بأكثر من
ارتفاع إنتاجية العمل.

 .2الطلب مصدرًا للنمو

ّ
نتحدث عن
يتبادر إلــى الذهن مباشرة حني
الطلب ،أن املقصود هو الطلب االستهالكي.
ّ
ليس األمر على هذا النحو .يشكل االستثمار
أو ال ـط ـلــب ع ـلــى ال ـس ـلــع االس ـت ـث ـمــاريــة ك ــآالت
ومـ ــواد أول ـيــة ووس ـي ـطــة ،الـعـنـصــر األه ــم في
ال ـط ـلــب ع ـنــد ك ـي ـنــز .ي ـضــع ك ـي ـنــز االس ـت ـث ـمــار
ف ــي امل ـنــزلــة األول ـ ــى ك ـم ـحـ ّـرك لـلـطـلــب والـنـمــو
االقتصادي .بلور مفهومي «مفاعل اإلنفاق»
ّ
واملسرع ( )acceleratorللربط بني
()multiplier
اإلن ـفــاق والـنــاتــج وب ــن الـنــاتــج واالسـتـثـمــار.
فــي حــالــة املـفــاعــل ،ي ــؤدي مطلق اإلن ـفــاق إلــى
ينجم عنه توزيع مداخيل تعود
رفع لإلنتاج ّ
بــدورهــا لتضخ إنفاقًا جــديـدًا فــي االقتصاد.
وي ــرب ــط امل ـ ـسـ ـ ّـرع ب ــن ح ـج ــم ال ـن ــات ــج وح ـجــم
االستثمار ،باعتبار األول ّ
محددًا للثاني.
ما أغفلته التفسيرات النيو-كالسيكية لفكر
كينز بـعــد ال ـح ــرب ،هــو أن ه ــذا األخ ـيــر جعل
االستثمار ّ
سباقًا على االدخار وليس العكس
(سميثني210 :؛ الفــوا .)60 :2009 ،ليس حجم
االدخ ــار عند كينز هــو مــا يـحـ ّـدد االستثمار،
بــل إن االدخ ــار يـكــون نتيجة لالستثمار .بل
إن كينز كــان يقف موقفًا سلبيًا مــن االدخــار
ّ
بحد ذاتــه ،ويعتبر أن هــذا األخير عــبء على
ّ
االقـتـصــاد وأنــه ال ينبغي تشجيع املدخرين
برفع الفائدة املعطاة لهم.
ما ّ
يحدد االستثمار باملقابل ،هو عدم اليقني
( )incertitudeع ـن ــد امل ـس ـت ـث ـمــريــن ،أي ع ــدم
تأكدهم مــن أنهم سيجدون طلبًا كافيًا على
منتجاتهم إذا تـحـ ّـمـلــوا مـخــاطــر االسـتـثـمــار.
وما ّ
يحدده هو الرغبة بالربح أو ما يسميه
كينز «روح الكسب» ( )esprits animauxعند
املستثمرين (سيكاريسيا والفــوا.)58 :1989 ،
ّ
ويشكل تراجع هــذه الرغبة معضلة رئيسية
في الرأسمالية .ليس االدخار ،بل التفاؤل في
أوس ــاط املستثمرين بــإمـكــان تحقيق أرب ــاح
مجزية هو ما ّ
يحدد االستثمار.
ّ
يمكن أخ ـذًا بــاالعـتـبــار ملــا ت ـقــدم تـعــريــف دور
ال ــدول ــة فــي كــل ه ــذا .تـقــع عليها مـهـ ّـمــة إزال ــة
ً
عنصر عدم اليقني وجعل التشاؤم تفاؤال في
أوســاط املستثمرين .تحقق الــدو ّلــة ذلــك حني
وتوفر ضمانات
تقف إلى جانب املستثمرينّ ،
لهم أمام مخاطر االستثمار .يمثل االستثمار
وتعريفه ودور الدولة على هذا الصعيد ،أهم
ما في الكينزية.
ي ــأت ــي االس ـت ـه ــاك ف ــي امل ــرت ـب ــة ال ـثــان ـيــة بعد
االس ـت ـث ـمــار ك ـم ـحـ ّـدد لـلـطـلــب .جـعــل كـيـنــز في
األساس من امليل ّ
الحدي الستهالك الدخل ،أي
ّ
املخصصة لإلنفاق االستهالكي،
نسبة الدخل
العنصر األساس في تعريف «مفاعل اإلنفاق».
انتقد الـبــاحـثــون املــا-بـعــد كينزيون التركيز
فــي سـيــاســات مــا بعد  1980على رفــع معدل
الربح كحافز لالستثمار ،وإغفال دور الطلب
االسـتـهــاكــي كـحــافــز ل ـهــذا األخ ـي ــر .يـمـكــن أن
ّ
يتحسن معدل الربح في خــال خفض نسبة
األجور في الناتج ،من دون أن يؤدي ذلك إلى
تحسني مـعــدل الـنـمــو ،بسبب ضـعــف الطلب
االس ـت ـه ــاك ــي .رأى ال ـب ــاح ـث ــون أن الـغــالـبـيــة
الـســاحـقــة مــن االق ـت ـص ــادات الـغــربـيــة هــي من
الـفـئــة الـتــي يـحــدد فيها الـطـلــب االستهالكي
معدل النمو (الفوا .)2013 ،وحني يكون األمر
على هذا النحو ،ال يعود كافيًا التعويل على
رفع نسبة األرباح كحافز لالستثمار.
ّ
املحدد الثالث للطلب الفعلي هو اإلنفاق العام.
أغ ـفــل الـنـيــو-كــاسـيـكـيــون ال ــذي ــن اسـتـعــانــوا
بفكر كينز ،األهمية التي أعطاها هذا األخير
للتمييز بني املوازنة الحكومية العادية التي
تشتمل على اإلنفاق الجاري للحكومة ،وبني
امل ــوازن ــة امل ـخـ ّـص ـصــة لــاس ـت ـث ـمــار .ل ــم يـمــانــع
كينز في أن تكون األولى متوازنة .لكنه أعطى
الثانية دورًا رئيسيًا فــي رصــد امل ــوارد لرفع
مستوى إنتاجية االقتصاد (سميثني.)202 :
تقع على الدولة مسؤولية تخطيط االستثمار
ع ـلــى املـ ــدى ال ـطــويــل ب ـهــدف تـحـســن فعالية
ّ
يتوصل
القطاعات اإلنتاجية .أي ينبغي أن
االستثمار الحكومي إلــى إضــافــة مخترعات
جــديــدة وتحقيق نتائج فــي مـيــدان نشاطات
ال ـب ـحــث وال ـت ـط ــوي ــر وف ـت ــح آف ـ ــاق ج ــدي ــدة في
ميدان البحث العلمي .في الــواليــات املتحدة
نموذجًا القتصاد تلعب
التي غالبًا ما كانت ّ
فيه الــدولــة دور «املـحــفــز األول لالستثمار»،
تـ ـ ـع ـ ـ ّـول املـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـخ ــاص ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـتــج

أول ما يخشى منه المنخرطون في سياسة اقتصادية جديدة هو هروب الرساميل (أ ف ب)

املخترعات الجديدة على التمويل الحكومي
إلطالق أبحاث جديدة.
يكتف الباحثون املا-بعد كينزيون بإظهار
لم
ِ
ّ
املخصصة
الدور األساس للموازنة الحكومية
لالستثمار ،بل أولوا جهدًا غير مسبوق لفهم
قضايا اإلنـفــاق العام وعجز املــوازنــة والدين
العام .أظهرت إسهاماتهم العديدة أن مقولة
النيو-كالسيكيني ب ــأن اإلن ـفــاق ال ـعــام يــؤدي
إلـ ــى رفـ ــع مـ ـع ــدالت الـ ـف ــائ ــدة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي من
ّ
مجرد
شأنه «طــرد» االستثمار الخاص ،هي
موقف أيديولوجي .وقد ّ
عبر فريدريش فون
حايك ،ممثل املدرسة النمساوية األكثر عداء
ّ
لتدخل الــدولــة في االقتصاد عن هــذا املوقف
في ّاألساس .أظهر هؤالء الباحثون أن الدولة
ممثلة باملصرف املركزي هي من ّ
يحدد معدل
الفائدة ،وأن قدرتها على خلق النقد أي تعزيز
العرض له من شأنها خفض معدالت الفائدة
ال رفعها (الفوا.)66 :2009 ،
تـصـ ّـدت الـكـتــابــات املــا-بـعــد كينزية للمواقف
النيو-ليبرالية «املشيطنة» للدولة ولإلنفاق
ال ـع ــام .جـعـلــت م ــن ه ــذا األخ ـي ــر أح ــد عناصر
ً
ال ـط ـلــب اإلج ـم ــال ــي وع ــام ــا حــاس ـمــا لـتـعــزيــز
ربحية املــؤسـســات اإلنـتــاجـيــة الـخــاصــة .رأت
أن مـسـتــوى اإلن ـفــاق ال ـعــام وعـجــز امل ــوازن ــة ال
ينبغي أن تحددهما مقوالت كتلك التي تضع
سقفًا ّ
كميًا له ،أو تجعل منه نسبة من الناتج
ال ينبغي تجاوزها .رأت أن حاجة االقتصاد
هــي مــا ينبغي أن ي ـحــدد حـجــم ه ــذا اإلن ـفــاق
(املصدر نفسه.)59 :
وق ــد نـشــأ الــديــن ال ـعــام بـعــد  1980فــي الـغــرب
م ــن س ـيــاســات رف ــع ال ـفــائــدة الـنـيــو-لـيـبــرالـيــة
ال ـط ــاب ــع ب ـح ـجــة ك ـبــح ال ـت ـض ـخــم .رت ـب ــت هــذه
الفوائد عبئًا ضريبيًا كبيرًا على كاهل دافعي
الـضــرائــب .بـ ّـررت مشاكل املالية العامة هــذه،
املـطــالـبــات بـخـفــض حـجــم ال ــدول ــة وإنـفــاقـهــا،
ّ
وبررت التقشف في اإلنفاق على مدى الحقبة.
نجحت سـيــاســة ال ـفــوائــد املــرتـفـعــة مــن خــال
ال ـعــبء الـضــريـبــي ال ــذي رتـبـتــه لتمويل عجز
املوازنة والدين العام ،في إطالق عداء دافعي
الضرائب تجاه الدولة.
ّ
مثلت كتابات التيار املــا-بـعــد كينزي موقفًا
مناقضًا ملوقف املؤسسات الدولية ،كصندوق
النقد الــدولــي والبنك الــدولـ ّـي ،بشأن اإلنفاق
العام وضرورة الحد منه .وفرت حججًا قوية
ّ
ملــتـخــذي ال ـقــرار فــي الـبـلــدان النامية فــي حال

قــرروا التصدي للترهيب الــذي يخضعون له
على يد مسؤولي هذه املؤسسات وخبرائها.
ي ــأت ــي ال ـت ـص ــدي ــر إل ـ ــى ال ـ ـخـ ــارج كـ ــواحـ ــد مــن
ال ـع ـنــاصــر األربـ ـع ــة لـلـطـلــب اإلج ـم ــال ــي ضمن
اقتصاد مفتوح .يلعب التصدير دورًا رئيسيًا
في العديد من االقتصادات الغربيةُ ،
ويلزمها
بالحفاظ على تنافسية منتجاتها من خالل
منع أسـعــار هــذه األخـيــرة مــن االرت ـفــاع ،ومن
ّ
التحسن.
خالل منع سعر صرف عمالتها من
تمنع الحاجة إلى التصدير الكثير ّمن البلدان
ّ
«التفرد» بمواقف تمثل خروجًا
الصناعية من
على اإلجماع.
رأى الباحثون املا  -بعد كينزيون أن اإلصالح
الذي قدمه كينز للنظام الرأسمالي انطلق من
فكرة أن األخــذ بــه يكون على مستوى الــدول
الصناعية كمجموعة ،ولـيــس على مستوى
بلد بمفرده .طــرح هــذا األمــر مسألة إمكانية
«الـكـيـنــزيــة فــي بـلــد واحـ ــد» (سـمـيـثــن.)211 :
أظ ـهــرت حقبة مــا بـعــد  1980خشية الـبـلــدان
ال ـص ـنــاع ـيــة م ــن الـ ـتـ ـف ـ ّـرد ب ـس ـي ــاس ــات لـيـســت
م ــوض ــع إجـ ـم ــاع ،وأظـ ـه ــرت ن ـك ــوص الـبـعــض
منها ،كما االشتراكيني في فرنسا في مطلع
ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،ع ــن س ـيــاســات ت ـت ـعــارض مع
تلك الـتــي أجمعت عليها الـبـلــدان الصناعية
األخـ ــرى .تبقى إمـكــانـيــة «ال ـت ـفـ ّـرد» وال ـخــروج
على اإلجماع ممكنة ألي بلد ،شرط أن يكون
ل ــدي ــه بــرنــامــج اس ـت ـث ـمــار ح ـكــومــي يـحـقــق له
سبقًا تكنولوجيًا وفعالية فائقة.
إل ــى مـ ـح ـ ّـددات ال ـط ـلــب األربـ ـع ــة ال ـت ــي سبقت
اإلشارة إليها ،ينبغي إضافة ّ
محددين آخرين،
يصنفهما الف ــوا فــي فـئــة اإلس ـبــاب الهيكلية
لنقص الـطـلــب ،هـمــا الـتـقــدم التقني وتــوزيــع
ال ــدخ ــل (الفـ ـ ـ ــوا .)56 :2009 ،امل ـق ـص ــود هـنــا
بالتقدم التقني ،إحالل ماكينات وآالت جديدة
ّ
محل اليد العاملة .يشكل التقدم التقني بهذا
امل ـع ـن ــى مـ ـص ــدرًا ل ــرف ــع إن ـت ــاج ـي ــة االق ـت ـص ــاد
ال ــوط ـن ــي ،لـكـنــه يـمـكــن أن يـ ــؤدي إل ــى خفض
الطلب اإلجمالي إذا ترتبت عليه إزالة مواقع
عمل عديدة وحرمان من كانوا يشغلونها من
ّ
مداخيل تعزز الطلب االستهالكي.
ّ
أمــا توزيع الدخل كمحدد للطلب اإلجمالي،
ّ
فــاملـقـصــود بــه عـنــد كـيـنــز ،ت ــوزع ه ــذا األخـيــر
ّ
بــن املستثمرين الــذيــن يشكل الــربــح دخلهم
وال ـعــام ـلــن ال ــذي ــن يـشـكــل األجـ ــر دخ ـل ـهــم من
ج ـهــة ،وب ــن أص ـح ــاب ال ــري ــوع املــال ـيــة ،الــذيــن
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رأي

ّ
تمثل الفوائد دخلهم ،مــن جهة ثانية .يمثل
املستثمرون والعاملون ّبأجر الفئة املنتجة
في املجتمع ،في حني يمثل «أصحاب الريوع
ّ
يحصلون مداخيل مــن دون
املــالـيــة» فئة مــن
ّ
تـقــديــم تـضـحـيــات فـعـلـيــة .ســمــاهــم كـيـنــز في
ن ـصــه ل ـع ــام  1936ف ـئــة «امل ـس ـت ـث ـمــريــن ب ــدون
وظيفة» (( )functionless investorسيكاريسيا
والفـ ــوا .)8 :2015 ،أغ ـفــل الـنـيــو-كــاسـيـكـيــون
ال ــذي ــن اس ـت ـث ـمــروا أف ـك ــار ك ـي ـنــز ،إص ـ ــرار هــذا
األخ ـ ـيـ ــر عـ ـل ــى ال ـت ـم ـي ـي ــز بـ ــن الـ ــربـ ــح ك ــدخ ــل
للمستثمرين والريع املالي أو الفوائد كدخل
ألصـ ـح ــاب ال ــري ــوع امل ــال ـي ــة .ت ـع ـ ّـم ــدوا الـخـلــط
بــن االث ـنــن .جعل كينز مــن التناقض داخــل
الرأسمالية بني أصحاب الريوع املالية وبني
الرأسماليني الصناعيني مسألة مركزية في
فكره .قدم بذلك اإلضافة األهم في مجال فهم
أزمات الرأسمالية.
ال تعكس حركة الفوائد في الكينزية تغييرات
فــي ع ــرض الـنـقــد والـطـلــب عـلـيــه .لـيـســت آلية
السوق هي ما يحدد الفوائد .يحدد املصرف
املركزي الفوائد ،استجابة منه لآلراء السائدة
فــي أوس ــاط املـتـعــامـلــن فــي األسـ ــواق املــالـيــة.
ّ
يستطيع املصرف املركزي أن يتحكم بمعدالت
الفائدة بشكل كامل في املدى القصير .وحني
ترتفع هــذه املـعــدالت ،كما حصل بعد ،1980
فهي تكون ّ
مجرد واسطة لنقل الثروة والدخل
مــن فئتي املستثمرين والـعــامـلــن بــأجــر إلى
فـئــة أص ـحــاب ال ــري ــوع املــال ـيــة .وق ــد أت ــاح رفــع
األخيرين
معدالت الفائدة بعد  1980لهؤالء
ّ
أن «ي ـث ــأروا» مــن تجربة «الـثــاثــون املـظــفــرة»
التي حرمتهم اإلفادة من معدالت فائدة عالية.
وي ـح ـصــل ك ـس ــاد ك ـب ـيــر إذا ان ــزاح ــت ال ـث ــروة
واملـ ــداخ ـ ـيـ ــل ب ـش ـك ــل ق ـ ــوي ل ـص ــال ــح أص ـح ــاب
الريوع املالية .وذلك ألن هؤالء ال يستثمرون
ويـسـتـهـلـكــون نـسـبــة ضـئـيـلــة م ــن مداخيلهم
العالية .يؤدي املوقع املهيمن الذي يحظى به
ه ــؤالء إلــى انـخـفــاض الطلب اإلجـمــالــي وإلــى
ال ـت ـسـ ّـبــب بــان ـع ــدام ّال ـن ـمــو وب ـح ــاالت الـكـســاد
ال ـطــويــل األج ـ ــل .مــثــل كـيـنــز اس ـت ـم ــرارًا لنهج
املــدرســة الكالسيكية العريقة فــي االقتصاد
ّ
ال ـس ـي ــاس ــي .أظـ ـه ــرت هـ ــذه األخـ ـي ــرة أن م ــاك
األرض ،أي أصحاب الــريــوع العقارية ،كانوا
ّ
ويتسببون
يقتطعون من أرباح الرأسماليني
ّ
ّ
ب ـت ــوق ــف االس ـت ـث ـم ــار وال ـن ـم ــو .حـ ــل أص ـحــاب
ال ــري ــوع املــال ـيــة فــي الـكـيـنــز ّيــة مـحــل أصـحــاب
الريوع العقارية كسبب لتوقف النمو.
استعاد مــاركــس النقاش الكالسيكي القديم
بـطــريـقــة مـخـتـلـفــة ،م ــن خ ــال إق ــام ــة تـعــارض
ّ
التقدم التقني
بــن األرب ــاح واألج ــور .رأى أن
اآلالت محل الـنــاس ،يضعف
املتمثل بحلول
ّ
فــائــض القيمة ويـخــفــض مـعــدل الــربــح ،األمــر
الـ ــذي يـضـعــف أو ي ــزي ــل رغ ـب ــة الــرأسـمــالـيــن
باالستثمار .درجت األحــزاب والتيارات التي

تستوحي املاركسية على إظهار التفاوت في
تــوزيــع الــدخــل بــن األرب ــاح واألج ــور ،لتقديم
حجج حسية تغذي بها «حرب الطبقات».
ّ
شكل كتاب بيكتي الصادر عام  ،2014والذي
بيع منه على ما يقال مليونا نسخة ،إضافة
ّ
إلى النقاش حول توزع الدخل وأثر ذلك على
النمو .رأى بيكتي ،على نقيض مــاركــس ،أن
م ـعـ ّـدل الــربــح قــد ارت ـفــع عـلــى ام ـت ــداد العصر
الحديث بأكثر من ارتفاع الناتج في البلدان
ّ
الصناعية .أدى ذلــك إلــى تــركــز كبير للدخل
والـثــروة أثــر سلبًا على النمو .يمكن تفسير
ال ـح ـف ــاوة ال ـت ــي ح ـظــي ب ـهــا ال ـك ـت ــاب ب ـتــزامــن
ص ــدوره مــع الـتـظــاهــرات الـتــي كــانــت تنطلق
ّ
ضد وول ستريت ،وتدين تركز الـثــروة الذي
راف ــق الحقبة النيو-ليبرالية .حظي الكتاب
ب ـق ــراء ت ــن ع ـلــى األق ـ ــل بــال ـعــرب ـيــة .ك ـتــب عنه
األس ـ ـتـ ــاذ ع ــام ــر م ـح ـســن (األخـ ـ ـب ـ ــار/9 /19 ،
 ،)2014والدكتور غسان ديبه (األخـبــار/15 ،
 .)2017 /6ق ـ ّـرظ الـنـيــو-كــاسـيـكـيــون الكتاب
وعـ ـ ّـرضـ ــه االقـ ـتـ ـص ــادي ــون م ــن خ ـ ــارج ال ـت ـيــار
املـهـيـمــن لـنـقــد ش ــدي ــد .أث ـبــت هـ ــؤالء أن ــه غير
صحيح أن حصة األرب ــاح كــانــت ترتفع على
العشرين .فهي انخفضت
الــدوام خالل القرن
ّ
نسبيًا خالل «الثالثون املظفرة» .أعابوا على
الكاتب ّ
خلو تتبعه للنمو فــي املــدى الطويل
م ــن أي ــة دراس ـ ــة ج ــدي ــة لـ ــدور ال ـت ـقــدم الـتـقـنــي
خاللها .وجدوا أن استخدامه للمقاربة النيو-
كالسيكية في تعريف مداخيل عوامل اإلنتاج
ي ـع ـكــس م ـش ـك ـلــة مـنـهـجـيــة ك ـب ـي ــرة ف ــي عـمـلــه
(سيكاريسيا والف ــوا .)6 :2015 ،تناول النقد
أخيرًا تعريفه للربح .هناك في كتابه مداخيل
من مصادر شتى ال يصح جمعها تحت هذا
الـتـعــريــف (امل ـص ــدر نـفـســه .)7 :وه ــو ك ـتــاب ال
يؤسس لكيفية اعتماد سياسات اقتصادية
بــديـلــة .وج ــد الـبــاحـثــان سـيـكــاريـسـيــا والف ــوا
أن العودة إلــى كينز في تعريف الفئات التي
يمثل الريع املالي والــربــح واألجــر مداخيلها
تقي من االلتباسات الذي وقع فيها بيكتي.

كينز
أراد
ّ
التصدي
للرأسمالية
ّ
«المترهلة»
التي ّ
عبرت
عنها سيطرة
«أصحاب
الريوع
المالية»

 .3الكينزية إلغناء «اقتصاد التنمية»:
االلتقاء مع هيرشمان
رص ــد ال ـكــاتــب ج ــون ت ــوي ال ـعــاقــة بــن كينز
وب ــن الـبــاحـثــن األوائ ـ ــل ف ــي الـتـنـمـيــة .أظـهــر
تــأثــر ميندلبوم وروزن ـس ـت ــن-رودان املباشر
ب ـ ــه ،وذهـ ـ ـ ـ ــاب هـ ــذيـ ــن األخ ـ ـيـ ــريـ ــن إل ـ ــى أب ـع ــد
م ـنــه ف ــي ت ـع ـيــن دور ال ــدول ــة ف ــي االق ـت ـصــاد
(ت ــوي .)985 :2006 ،كـمــا أظـهــر أن «اقـتـصــاد
الـتـنـمـيــة» يــديــن لـكـيـنــز ب ــاإلط ــار اإلحـصــائــي
ال ـ ــذي بـ ـل ــوره ل ـكــي ي ـس ـت ـخــدمــه ال ـف ـن ـ ّـي ــون في
مـ ـي ــدان ت ـخ ـط ـيــط ال ـت ـن ـم ـيــة (امل ـ ـصـ ــدر نـفـســه:
 .)987وأظـهــر هيرشمان ال ــدور الكبير الــذي
لعبته الكينزية فــي إط ــاق مـقــاربـ ّـات جديدة
فــي مـيــدان «اقتصاد التنمية» تمثل خروجًا

على الـنـمــوذج االقـتـصــادي النيو-كالسيكي
السائد ( ،)mono-économismeالذي ال يعترف
بتمايز بني بلدان صناعية وبلدان متخلفة،
ويتعاطى مع االثنني باألدوات املعرفية ذاتها
(ه ـي ــرش ـم ــان .)47 :1984 ،أط ـل ــق كـيـنــز ث ــورة
فكرية في عقر دار الرأسمالية املالية املهيمنة
ً
آنــذاك ،وأعطى مثاال في الجرأة على الخروج
على السائد .اتخذ الباحثون األوائل من فكرة
عــدم االستخدام الكامل للقوى العاملة التي
ّ
رك ــز عليها كينز كــآفــة للرأسمالية ،لــدراســة
نـقــص االس ـت ـخــدام لـلـقــوى الـعــامـلــة فــي ريــف
بلدان العالم الثالث (املصدر نفسه.)49 :
ل ـك ــن أروع م ــا ق ــدم ـت ــه ال ـك ـي ـنــزي ــة إظـ ـه ــار أن
االس ـت ـث ـم ــار الـ ـخ ــاص ه ــو ف ــي األس ـ ــاس غـيــر
كاف ،وأن ذلك يفرض على الدولة
مالئم
وغير ٍ
ّ
أن ال تكتف أيــديـهــا ،بــل أن تحل محل هــؤالء
املستثمرين .وهو ما ّ
عبرت عنه مقولة «تأميم
االستثمار» ( )investment socializationالتي
نادى بها كينز ،وأخذت بها البلدان الصناعية
بـعــد ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة (سيكاريسيا
والفوا58 :1989 ،؛ سميثني.)210 :1993 ،
استوحى هيرشمان ،وهو األفضل في قراءة
دور الــدولــة فــي الـبـلــدان النامية ،أفـكــار كينز
من خــال تعريفه لهذا الــدور الــذي تختصره
مقولة «تعظيم ال ـقــدرة على اتـخــاذ ال ـقــرارات
االس ـت ـث ـم ــاري ــة لـ ــدى ال ـن ـخ ــب االس ـت ـث ـم ــاري ــة»
(إيفانز .)31 :1995 ،وذلــك من خــال الحوافز
التي تقدمها لهم وإدارتـهــا املباشرة ملشروع
التنمية.
ّ
واستخدم هيرشمان تعريف كينز للتضخم
بوصفه ناجمًا عن الصراع من أجل اقتناص
الوطني لدى القادرين
حصة أكبر من الدخل
ّ
على ذلــك ،لفهم حــاالت التضخم الكبير التي
كانت شائعة في أميركا الالتينية (هيرشمان،
.)1981
يفاجأ الداخل حديثًا إلى عالم كينز الحقيقي
وليس ذلك الذي تقدمه كتب التدريس النيو-
كالسيكية .ينطبع فــي ذهـنــه تأكيد كينز أن
االسـتـثـمــار ال ـخــاص هــو غـيــر مــائــم كـقــاعــدة
ّ
عــامــة ،وأن ذلــك يحتم على الــدولــة أن تندفع
إلى الحلول محل القطاع الخاص أو تشجيعه
ع ـلــى االس ـت ـث ـم ــار .ت ـقــع ال ـت ـجــربــة اآلس ـيــويــة
ونـتــائـجـهــا الـتـنـمــويــة ال ـبــاهــرة تـحــت شـعــار
واح ــد هــو «تــأمـيــم مخاطر االسـتـثـمــار» .وقد
لجأت بلدان آسيا إليه وكان أساس انطالقتها
ّ
التنموية وخروجها من التخلف.
تشكل هــذه املــواقــف أفضل رد على املقاربات
البائسة والسقيمة التي تتحف بها املؤسسات
الــدول ـيــة ب ـلــدان الـعــالــم الـثــالــث ومـســؤولـيـهــا،
وتـقــوم على تدمير ق ــدرة الــدولــة على الفعل.
وذل ــك مــن خ ــال تطبيق مـقــولــة «دولـ ــة الحد
األدنى» ،واالكتفاء بتكتيف األيدي في انتظار
مجيء االستثمار األجنبي املباشر.
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 .4الكينزية مصدرًا لبرنامج وطني بديل
تـقــدم أف ـكــار كينز وأع ـم ــال الـتـيــار املــا-بـعــد
ً
كينزي دليال لسياسة اقتصادية بديلة في
ّ
لبنان .ال يتطلب وضع هذه السياسة موضع
الـتـطـبـيــق الـ ـص ــدام م ــع الـنـخـبــة الـسـيــاسـيــة
والنخبة االقـتـصــاديــة املسيطرتني .تفيدنا
ال ـك ـي ـنــزيــة ف ــي ن ـق ـط ـتــن )1 :وضـ ــع م ــوازن ــة
حكومية لالستثمار وتطبيقها؛  )2التصدي
لـ ــإعـ ــاقـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـث ـي ــره ــا ال ـس ـي ــاس ــة
الجديدة.
تـ ـه ــدف املـ ـ ــوازنـ ـ ــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة لــاس ـت ـث ـمــار
ّ
إل ــى تحقيق هــدفــن هـمــا تـمــويــل «الـتـعــلــم»
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوج ــي ،وتـ ـم ــوي ــل تـ ـط ــوي ــر ال ـب ـنــى
ال ـت ـح ـت ـيــة .ي ـم ـكــن أن ي ـب ــدأ املـ ـس ــار ال ـجــديــد
بتطبيق بــرنــامــج دع ــم وتـمــويــل ملؤسسات
صناعية جديدة تتشارك في إنتاج سيارة
مدنية ذات «محتوى محلي» ،على شاكلة ما
حصل في إيران .وهو مسار سيطلق بمجرد
انطالقه ثورة علمية تستقطب طاقات لبنان
العلمية في الداخل وفي االغتراب .وقد كان
ّ
تخلف الــدولــة وعجزها على تطوير البنى
التحتية للمواصالت سبب هجرة اللبنانيني
منذ املتصرفية .يجعل قصور الدولة املجرم
على هذا الصعيد مستقبل اللبنانيني على
كف عفريت .فال يمكن من دون تطوير البنى
التحتية صــون القدرة االستيعابية للبنان
ديمغرافيًا واقتصاديًا وتطوير هذه القدرة.
وأول ما يخشى منه املنخرطون في سياسة
اق ـّت ـصــاديــة ج ــدي ــدة ه ــو هـ ــروب الــرســامـيــل.
وفر التيار املا-بعد كينزي وصفة للتصدي
لـحــركــة الــرســامـيــل الـتــي تـســارعــت بشكل ال
ّ
تسببت تلك
ســابــق لــه خــال التسعينيات.
الحركة بأزمات مالية فادحة في العديد من
البلدان ،عبرت عنها انهيارات أسعار صرف
ع ـم ــات ت ـلــك الـ ـبـ ـل ــدان .ب ـل ــور امل ـن ـت ـمــون إلــى
هــذا التيار آلـيــات إلبـطــاء حــركــة الرساميل،
وملـ ـم ــارس ــة رقـ ــابـ ــة حـ ــازمـ ــة ع ـل ــى حــرك ـت ـهــا
ّ
التسبب بكوارث .قدمت الباحثة
تمنعها من
غ ــراب ــل م ـق ــارب ــة م ـت ـكــام ـلــة ف ــي ه ـ ــذا ال ـش ــأن
(غرابل2003 ،؛ داغر.)2011 ،
ّ
يخشى املنخرطون أيضًا من التضخم الذي
ي ــراف ــق ال ـح ـق ـبــات االن ـت ـقــال ـيــة ت ـل ــك .ل ــم يـتــرك
ً
كينز مـجــاال للشك فــي أنــه يــرى أن التضخم
الــذي يستحق االهتمام هــو ذلــك الــذي ينجم
عــن الـصــراع على تــوزيــع الــدخــل والـثــروة بني
األفرقاء االجتماعيني .وهو رأى أن التصدي
للتضخم يـكــون بتجميد األس ـعــار وتجميد
األجور (سيكاريسيا والفوا.)53 :1989 ،

(المراجع منشورة على الموقع
اإللكتروني)
* أستاذ جامعي

ّ
َ
ال تغطوا ،بالموسيقى ،التطبيع مع القتلة!
ّ
السيدات ّ
والسادة ،الـ  DJsاللبنانيون املشاركون
في مهرجان Tomorrowland Pablo
Abouzeid, Fady Ferraye, MaDjam, Mass
تحية طيبة وبعد،
ّ
إيمانًا منا بــدور املوسيقى الخطير في تخطي
ّ
الحدود باتجاه االنفتاح على قيم الحق والحرية
والتحرر؛
ّ
ّ
وتــأكـيـدًا مــنــا ل ــدور موسيقيي لبنان فــي إبــراز
ّ
ّ
الثقافية لبالدنا؛
الهوية
ّ
ف ــإن ـن ــا ن ـت ــوج ــه إل ـي ـك ــم ،ب ــاس ــم ح ـم ـلــة مـقــاطـعــة
داع ـم ــي «إس ــرائ ـي ــل» ف ــي ل ـب ـنــان ،ب ـهـ َـذه الــرســالــة
امل ـف ـتــوحــة ،نـنــاشــدكــم فـيـهــا مـقــاطـعــة مـهــرجــان
ّ
تطبيعيًا
 Tomorrowlandال ــذي يــأخــذ منحى
واضحًا هذه السنة.
فـ ـق ــد ج ـ ـ ــاء عـ ـل ــى مـ ــوقـ ــع Tomorrowland
ّ
باإلنكليزية ،تعريفًا باملهرجان وترويجًا له ،ما
يأتي:
ّ
«ك ــون ــوا جـ ــزءًا م ــن ال ـ ِّـس ـ ْـح ــر .اتـ ـح ــدوا م ــع أرض
ال ـ ـغـ ــد  Tomorrowlandي ـ ــا شـ ـ ـع ـ ـ َ
ـوب الـ ـغ ــد،
اس ـت ـعـ ّـدوا لــاتـحــاد مــع أرض ال ـغــد .الـسـبــت29 ،
ٌ
ّ
سحري معّ :
دبي ـ أملانيا
اتحاد
ّتموز ،سيحصل

ّ
الجنوبية
ـ إسبانيا ـ لبنان ـ تايوان ـ مالطا ـ كوريا
ـ وإسرائيل».
ّ
هذا املهرجان ،إذن ،يجمع ،في إطار ّ
احتفالي،
فني
َ
َ
بلدنا َ
ّ
اإلسرائيلي .صحيح ّأن
وكيان العدو
لبنان
ّ
متعهدي هــذا النشاط فــي جبيل (لـبـنــان) قالوا
َ
إنهم قد قاموا بإجراءات تراعي قانون مقاطعة
ّ
إسرائيل ،الصادر سنة  ،1955غير أننا نعتبر
ً
تحايال على القانون ،بل هي تعززّ
هذه اإلجراءات
َ ً
شبهة التطبيع التي تعتري املهرجان بدال من أن
تنفيها.
ُ
ّ
ب ــدي ـه ــي أن ـ ـنـ ــا ،ف ــي ح ـم ـلــة امل ـق ــاط ـع ــة ،ن ـ ـ ِقـ ـ ّـر بـمــا
ّ
العاملي مــن أهمية في
ذات الطابع
للمهرجانات ِ
ونشرها
اللبنانية،
املوسيقية
بإبداعاتنا
التعريف
في العالمِّ ،
املعنوي ِ ّ
ّ
واملادي.
ومدها بأسباب الدعم
ولكننا نرفض رفضًا قاطعًا أن يكون الثمن الذي
نــدفـعــه َجميعًا هــو معاملة الـكـيــان اإلســرائـيـلــي
ش ــرع ـ ّـيــة ،ب ـمــا يـتـنــافــى
م ـعــام ـل َــة س ــائ ـ ّـر ال ـ ــدول ال ـ ُ
ّ
بعدوانية هذا
املحلي والـعــاملـ ّـي املـتــزايــد
والــوعــي
ّ
وعنصريته ،والسيما في أوساط الفنانني
الكيان
العامليني.
وه ـنــا ال ب ــد م ــن ال ـتــذك ـيــر بـ ـ ّ
ـأن فــرقــة «م ـشــروع

رفضت أن ّ
ْ
تقدم حفلة Red Hot Chili
ليلى»
ـروت ،بـعــد دع ــوات
ـ
ي
ـ
ب
ـي
ـ
ف
2012
ـام
ـ
ع
Peppers
ّْ
لبنانية وعربية وعاملية كثيرة ،حثتها على عدم
«تغطية» فرقة ستعزف للقاتل في تل أبيب.
ُر ّب س ــائ ــل :وم ــا ش ــأن ال ـف ـ ّـن بــال ـس ـيــاســة؟ ولــه
َ
ن ـقــول :لـيــس ال ـفـ ّـن ،ول ــو حـ ِـر ْصـنــا بــالــغ الـحــرص،
بـبـعـيـ ٍـد ع ــن ال ـس ـيــاســة .وهـ ــذا م ــا ي ـفـ ِّـســر الــدعـ َـم
ّ ّ
ّ
الرسمي للفنانني اإلسرائيليني من
اإلسرائيلي
ّ
ّ
أجل محاربة حركة املقاطعة العاملية .كذلك يفسر
ّ
كالم نائب املدير ّ
َ
الثقافية في وزارة
العام للشؤون
ّ
ّ
الخارجية اإلسرائيلية سنة  ،2009آريي ميكيل:
ّ
مشهورين،
«سنبعث إلى
الخارج روائيني َوكتابًا ّ ً
ًّ
مسرحية ،ومـعــارض [فـنــيـ َـة]؛ فبهذه
وشــركــات
ٍ ُ
الطريقة سنظهر وجـ َـه إسرائيل األجـمــل ،كي ال
َّ
يفكر بنا فــي سياق الـحــرب فـقــط» .كما ّ
يفسر
َ
دعـ ــوة «إس ــرائ ـي ــل» ،سـنــة  26 ،2016نـجـمــا من
ـوالت ع ـبــر فلسطني
ن ـج ـ ّـوم األو ُس ـ ـ ّكـ ــار إلـ ــى جـ ـ ـ ٍ
املحتلة (كلفة كل منها تصل إلى  55ألف دوالر).
باملرصاد لهذه الحرب اإلسرائيلية
فلنكن جميعًا ْ ّ
الناعمة ،ولنقاوم بكل ما لدينا من وعي وفطنة
َ
كيان لم
ومعرفة مختلف محاوالت التطبيع مع
ٍ

ّ
«طبيعيًا» فــي نشوئه وال فــي اسـتـمــراره،
يكن
الـ ـح ــافـ ـل ـ ْـن ب ــال ـن ـك ـب ــات وامل ـ ـ ـجـ ـ ــازر وال ـت ـه ـج ـيــر
ّ
والعنصرية.
ُ
وإذ نأمل أن تجد هذه الرسالة لديكم آذانًا صاغية،
فإننا نضع بني أيديكم رابطًا ملوقع حملتنا على
اإلنترنت ،ونحرص على تعزيز التواصل بيننا
ـاح مــا قــد يـلـتـبــس عليكم
وبـيـنـكــم ب ـهــدف إي ـض ـ ِ
ـذه الــرســالــة .كــذلــك نـضــع لديكم
مــن مـقــاصــد ه ـ ّ
وقعها مـئـ ُ
ـات الفنانني واملثقفني
العريضة التي
واملحامني واألساتذة الجامعيني اللبنانيني العام
املاضي.
ّ
ّ
وختامًا ،كلنا ثقة بــأن دوركــم كفنانني سيزداد
ّ
ت ــأل ـق ــا ف ــي عـ ـي ــون ج ـم ـه ــورك ــم ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي حــن
ت ـن ـضـ ّـمــون إلـ ــى قــاف ـلــة ف ـنــانــن وم ـث ـق ـفــن كـبــار
قــاطـعــوا إســرائ ـيــل ،مــن أم ـث ــال :رودج ــر ووت ــرز،
ولورين هيل ،وأليس ووكر.
(الهوامش في النسخة االلكترونية)
(رسالة مفتوحة من حملة املقاطعة
في لبنان إلى  DJsلبنانيني في حفل
)Tomorrowland
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«هدنة» الجنوب القلقة:
مفتاح اتفاقات أستانا
تبدو األجواء المرافقة لجولة
«أستانا» الحالية مواتية لنجاح الجهود
الروسية ـ األردنية المشتركة ،الساعية إلى
صياغة اتفاق مصالحة ّ
يحيد العمل
العسكري في الجنوب السوري .ورغم
الخروقات السريعة للهدنة التي أعلنتها
دمشق في درعا ،والتي ّ
تعبر عن رفض
عدد من الفصائل النضواء محتمل في
مسار «أستانا» ،فإن معطيات الميدان
نفسها هي التي ّ
مهدت الطريق أمام
الحلول التفاوضية
فـ ــي خـ ـط ــوة الفـ ـت ــة أتـ ـ ــت ق ـب ـي ــل ي ــوم
واح ــد مــن ان ـطــاق الـجــولــة الـجــديــدة
من محادثات أستانا ،أعلن الجيش
الـســوري هــدنــة ملــدة أربـعــة أي ــام على
جـمـيــع جـبـهــات املـنـطـقــة الـجـنــوبـيــة.
ورغ ـ ــم ح ـس ــاس ـي ــة امل ـ ـعـ ــارك الـ ــدائـ ــرة
ف ــي ك ــل م ــن درع ـ ــا وال ـق ـن ـي ـط ــرة ،فــإن
ال ـه ــدن ــة ال ـحــال ـيــة امل ـع ـل ـنــة م ــن طــرف
واح ـ ــد تـ ـك ـ ّـرس واقـ ـع ــا مـخـتـلـفــا على
تلك الجبهات ،يناقض ما كان خالل
جولة «أستانا» املاضية التي عقدت
فــي شـبــاط .حينها أطلقت الفصائل
املسلحة في الجنوب معركة «املــوت
وال املذلة» تحت إدارة «غرفة عمليات
ال ـب ـن ـيــان املـ ــرصـ ــوص» ،ع ـبــر هـجــوم
اسـ ـتـ ـه ــدف نـ ـق ــاط ال ـج ـي ــش فـ ــي حــي
امل ـن ـش ـي ــة .وظ ـ ـهـ ــرت «ه ـي ـئ ــة ت ـحــريــر
ال ـ ـ ـشـ ـ ــام» ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا رأس ح ــرب ــة
ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـح ــة ،ك ـم ــن ي ـح ــاول
إقفال الطريق أمام املشاركة األردنية
ـ ـ ـ األول ـ ـ ــى ح ـي ـن ـهــا ـ ـ ـ ف ــي اج ـت ـمــاعــات
أستانا .األردن الذي حضر بتنسيق
مــع روس ـيــا تـمـهـيـدًا النـضـمــامــه إلــى
مسار «أستانا» ،بحكم رعايته لتلك
الـ ـفـ ـص ــائ ــل ال ـج ـن ــوب ـي ــة وم ـص ــال ـح ــه
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ف ــي ض ـبــط حـ ــدوده
الشمالية ،بــدا فــي مواقفه الرسمية

ب ـع ـي ـدًا ع ــن دعـ ــم ال ـف ـصــائــل ف ــي تلك
املـ ـ ـع ـ ــرك ـ ــة ،وم ـ ـن ـ ـخـ ــرطـ ــا فـ ـ ــي جـ ـه ــود
الـتـعــاون الــروســي .غير أن معطيات
املـ ـي ــدان تـشـيــر إل ــى خ ــاف ذلـ ــك .أمــا
الـ ـ ـي ـ ــوم ،ف ــامل ـش ـه ــد مـ ـعـ ـك ــوس ،إذ إن
الجيش السوري وحلفاؤه أصبحوا
مبادرين في التحرك العسكري على
كــامــل جبهات املــديـنــة ،فيما وصلت
غـ ـ ــارات سـ ــاح ال ـج ــو م ـع ـبــر نصيب
ومواقع أردنية على جانبه املقابل.
وبــدا الفتًا أنــه بعد أقــل مــن  24ساعة
عـلــى ب ــدء ســريــان وق ــف إط ــاق الـنــار،
ع ــاد ال ـق ـصــف امل ـت ـب ــادل إل ــى ع ــدد من
أحـ ـي ــاء امل ــدي ـن ــة ،ب ـعــد خ ــرق ــه م ــن قبل
ال ـف ـصــائــل املـسـلـحــة ه ـن ــاك ،الــراف ـضــة
مل ـســار م ـحــادثــات أس ـتــانــا وم ــا حمله
مــن تـهــدئــة نسبية .وفـيـمــا ينتظر ما
ستؤول إليه تلك الخروقات ،فإن هذه
الهدنة التي ســرت منذ نهاية الثاني
مـ ــن تـ ـم ــوز ال ـ ـجـ ــاري وت ـس ـت ـم ــر حـتــى
ّ
الـســادس منه ،تــذكــر بالهدنة املؤقتة
األخ ـ ـيـ ــرة ال ـت ــي تـخـلـلـتـهــا م ـح ــادث ــات
غ ـي ــر م ـع ـل ـنــة ح ـ ــول م ـ ـسـ ــودة «اتـ ـف ــاق
مصالحة» روســي ـ أردنــي ،خاصة أن
بيان الجيش أشار بوضوح إلى أنها
تــأتــي «بـهــدف دعــم العملية السلمية
واملصالحات الوطنية».
وضـ ـم ــن ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،ي ــؤك ــد م ـصــدر
عـ ـسـ ـك ــري مـ ـي ــدان ــي ف ـ ــي حـ ــديـ ــث إل ــى
«األخبار» أن «الفصائل الجنوبية لم
ّ
تعد ق ــادرة على شــن هجمات كبيرة
ّوواسعة ،والهجمات األخيرة الفاشلة
أث ـ ـ ــرت ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ع ـل ــى م ـع ـنــويــات
ً
امل ـقــات ـلــن ،ف ـض ــا ع ــن تــأث ـيــرهــا على
َ
القدرات العسكرية املنهكة للفصائل».
ولفت إلى أن «من املمكن اعتبار هذه
الـتـهــدئــة بـ ــادرة خـيــر إلف ـســاح املـجــال
ل ـل ـت ـف ــاوض وال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى ت ـســويــة
س ـي ــاس ـي ــة ت ـن ـه ــي مـ ـ ـع ـ ــارك ال ـج ـن ــوب
ت ـحــدي ـدًا ،فـلــم يـعــد م ــن مـصـلـحــة أحــد
(الـ ـجـ ـي ــش أو الـ ـفـ ـص ــائ ــل) اسـ ـتـ ـم ــرار
الـ ـ ــوضـ ـ ــع الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي فـ ـ ــي الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب».
ويـتـقــاطــع ذل ــك مــع مـعـلــومــات أش ــارت
إلـ ـ ــى وجـ ـ ـ ــود تـ ـ ّ
ـوجـ ــه روسـ ـ ـ ــي واضـ ــح
لعقد تسوية تنهي العمل العسكري،

كـ ّـرس ـتــه ل ـق ــاءات جـمـعــت ضـبــاطــا من
الجيش الــروســي بقادة من الفصائل
الـجـنــوبـيــة ،ج ــرى ال ـحــديــث فـيـهــا عن
مــرح ـلــة «مـ ــا ب ـعــد ال ـت ـس ــوي ــة» .وعـلــى
ّ
املقلب اآلخر في جبهة القنيطرة ،عزز
الجيش السوري من تقدمه على الرغم
من الدعم اإلسرائيلي الجوي املتكرر
للفصائل املسلحة على ذلــك املـحــور،
ّ
ّ
وتمكن من شن هجوم مضاد استعاد
ف ـي ــه ج ـم ـي ــع الـ ـنـ ـق ــاط الـ ـت ــي خ ـســرهــا
م ــؤخ ـرًا ،ووص ـل ــت ق ــوات ــه إل ــى أط ــراف
بـ ـل ــدة ال ـح ـم ـي ــدي ــة ،ع ـل ــى ب ـع ــد ق ــراب ــة
ك ـي ـلــوم ـتــر واح ـ ــد ع ــن م ــواق ــع ال ـق ــوات
اإلســرائـيـلـيــة فــي الـجــانــب املـحـتــل من
الجوالن.
وبينما ينتظر ما سيخرج عن جولة
«أستانا» الجارية ،وخاصة في مجال
إقــرار ّ
أي تفاصيل عن خرائط أو آلية
إدارة تلك املناطق املفترضة ،ال يبدو
ّ
املشرفون على امليدان متكلني بالكامل
على هذا الحل ،إذ نقلت مصادر ّ
مقربة
من كل من الطرفني املتحاربني أنه منذ
الساعات األولى للهدنة ،بدأت عملية
واس ـ ـعـ ــة إلع ـ ـ ـ ــادة ت ـن ـس ـي ــق ال ـخ ـط ــوط
األم ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة امل ـ ـ ـحـ ـ ــاربـ ـ ــة ،واسـ ـتـ ـج ــاب
تـعــزيــزات مــن شأنها االسـتـعــداد ّ
ألي
انهيار محتمل للهدنة ،قبل انقضاء
جولة املحادثات أو بعدها.
وف ــي م ـ ـ ــوازاة م ــا ي ـج ــري ف ــي امل ـي ــدان،
أعـلـنــت وزارة ال ـخــارج ـيــة الـكــازاخـيــة
أم ــس ب ــدء وصـ ــول ال ــوف ــود امل ـشــاركــة
في املحادثات إلــى العاصمة أستانا،
مـشـيــرة إلــى أن وف ــود روسـيــا وإي ــران
ووفــد الحكومة السورية وصلوا إلى
مقر عقد املحادثات أمس ،فيما وصل
قسم من الوفد التركي ،على أن يصل
مساء أمــس ـ ـ وفــق املخطط ـ ـ املبعوث
األمـمــي ستيفان دي مـيـسـتــورا .وأمــا
ال ـج ــان ــب امل ـ ـعـ ــارض ،فـسـيـحـضــر وفــد
ي ـم ـثــل ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـحــة لـحـضــور
االجتماع ،على الرغم من إعالن مسبق
ل ـعــدد م ــن الـفـصــائــل (بـيـنـهــا فـصــائــل
الجنوب) مقاطعتها للمحادثات.
وع ـق ــب ج ــول ــة امل ـبــاح ـثــات الـعـسـكــريــة
الــروسـيــة فــي كــل مــن أن ـقــرة وط ـهــران،

يؤكد مصدر ميداني أن ال مصلحة للطرفين في استمرار الوضع الحالي في الجنوب (أ ف ب)

بحث الرئيس فالديمير بوتني امللف
الـ ـس ــوري م ــع أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس األم ــن
ال ـ ـقـ ــومـ ــي ،بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع مـ ــا نـقـلـتــه
وس ــائ ــل إعـ ـ ــام روسـ ـي ــة ع ــن أن ل ـقــاء
ب ــوت ــن ب ـن ـظ ـي ــره األمـ ـي ــرك ــي دون ــال ــد
تــرامــب ،على هامش «قمة العشرين»
ّ
في مدينة هامبورغ األملانية ،سيركز
على ملف «مكافحة اإلرهاب».
ويـ ـب ــرز ف ــي ضـ ــوء ال ـح ــدي ــث ع ــن قــرب
عودة الحوار الديبلوماسي على أعلى
م ـس ـت ــوى بـ ــن واشـ ـنـ ـط ــن وم ــوس ـك ــو،
م ــا ن ـق ـلــه م ــوق ــع «فـ ــوريـ ــن بــول ـي ـســي»
عـ ــن م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـع ــة ،ح ـ ــول حــديــث
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي ري ـكــس
ت ـي ـل ــرس ــون مـ ــع األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام لــأمــم
املـتـحــدة أنـطــونـيــو غــوتـيــريــس ،خــال
جلسة خــاصــة فــي وزارة الـخــارجـيــة،
عـ ــن ضـ ـ ـ ــرورة ش ـغ ــل روس ـ ـيـ ــا «م ـق ـعــد
الـ ـس ــائ ــق» بـ ـش ــأن م ـس ـت ـق ـبــل س ــوري ــا.
وأض ــاف املــوقــع أن تيلرسون رأى أن
مصير الرئيس السوري بشار األسد
هــو اآلن فــي يــد روس ـي ــا ،وأن أولــويــة
إدارة ت ــرام ــب ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى هــزيـمــة
«داعش» .وخلص التقرير إلى أن هذه
ال ـت ـصــري ـحــات تـشـيــر إل ــى أن «الـعـمــل

رأى تيلرسون
أن مصير األسد هو اآلن
في يد روسيا

العسكري األميركي ضد قــوات األسد
ف ـ ــي األشـ ـ ـه ـ ــر األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ي ـق ـص ــد م ـنــه
تـحـقـيــق أهـ ــداف تكتيكية م ـح ــدودة ـ
ردع ه ـج ـمــات األس ـل ـحــة الـكـيـمـيــائـيــة
وحماية القوات املدعومة من الواليات
املتحدة التي تقاتل (داعــش) ـ وليس
إض ـ ـعـ ــاف ح ـك ــوم ــة األس ـ ــد أو ت ـقــويــة
موقف املعارضة» .ولفت إلى أنه يدلل
على «تراجع جديد عن (بيان جنيف)
الــذي تم التوصل إليه بوساطة األمم
املـ ـتـ ـح ــدة ع ـ ــام  ،2012وال ـ ــداع ـ ــي إل ــى
إقامة حكومة انتقالية مع أعضاء من
النظام واملعارضة» .وهو ما استبعده

العراق

المهندس يهاجم العبادي :عين واشنطن على الحدود
نتائج تحقيقات «انفجار الكرادة»
تداولت مواقع عراقية ،أمس ،نتائج التحقيق البرملاني الخاص بتفجير الكرادة
( 3تموز  ،)2016والذي أدى الى مقتل وإصابة حوالى  500شخص ،حيث
كشفت عن «تقصير حكومي وأمني في أحد أبرز أحياء العاصمة» .وخلص
التقرير إلى عدد من النتائج والتوصيات ،من بينها:
ّ
«تلقي الجهات املسؤولة رسائل تحذيرية ّ
عدة ،إال
ً
أنها لم ّ
تعمم إال رسالة واحدة فقط» ،إضافة إلى أن
«أعدادًا كبيرة من الكوادر البشرية العاملة في مجال
االستخبارات غير حائزة شهادات تؤهلهم للعمل ،عدا
عن املناصب العليا التي ال تتمتع بالخبرة الكافية».
وبحسب التحقيقات ،فإن «العجلة املفخخة قطعت
ومرت على نقاط تفتيش ّ
مسافة  80كلمّ ،
عدة ،وقد
استخدم تنظيم داعش في التفجير نترات األمونيوم ،وبرادة األملنيوم ،وسي
ّ
وتسببت «خراطيم مياه
فور ،ومادة كاربيد الكالسيوم املسؤولة عن االختناق».
ّ
اإلطفاء املثقوبة في ّ
وقت لم تكن فيه
في
بسرعة»،
تسرب مياه اإلطفاء وتبخرها
ٍ
سيارات اإلسعاف كافية لنقل الجرحى واملصابني إلى املستشفيات.
(األخبار)

ّ
ٌ
هجوم عنيف شنه أبو
مهدي المهندس أمس
على حيدر العبادي ،من
ُمدينة مشهد اإليرانية.
ف ّسرت مواقف المهندس
بأنها رسائل من إيران
و«تصعيد خطير» ،لكنها
تبقى في إطار وجهة
نظر «صريحة» عبر «أبرز
وجوه إيران في العراق»
ّ
شـ ــن ن ــائ ــب رئ ـي ــس ه ـي ـئــة «ال ـح ـشــد
الشعبي» أبو مهدي املهندس ،أمس،
هجومًا عنيفًا على رئـيــس ال ــوزراء
ّ
ال ـع ــراق ــي ح ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي ،مــتـهـمــا
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ب ـ ـ «مـ ـح ــاول ــة
ّ
ـور مــع الـحـكــومــة تتعلق
تــرتـيــب أمـ ـ ٍ

باللوائح االنتخابية».
وفـ ـ ـ ـ ّـسـ ـ ـ ــرت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ع ـ ــراق ـ ـي ـ ــة ع ـ ـ ـ ّـدة
ـرب على
كـ ــام امل ـه ـن ــدس ب ــإع ــان «حـ ـ ـ ٍ
التصريح
العبادي» ،نظرًا إلى توقيت
ٌ
ومـكــانــه ،وال ــذي يــوحــي بــأنــه «رســالــة
ّ
موجهة إلــى رئيس ال ــوزراء»،
إيرانية

بوصف املهندس «أبرز أذرع إيران في
العراق».
وأض ــاف املهندس ،فــي كلمةٍ لــه خالل
اج ـت ـمــاع «ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـعــامــة الت ـحــاد
اإلذاع ــات والتلفزيونات اإلسالمية»،
امل ـن ـع ـق ــد فـ ــي م ــديـ ـن ــة م ـش ـه ــد ش ـم ــال
ش ــرق إيـ ـ ــران ،أن «ال ـح ـشــد كـمــؤسـســة
ل ــن ي ــدخ ــل إل ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ...إال أن
أحزابًا سياسية مشتركة في الحشد
ً
موجودة فعال في العملية ،وستشارك
في االنتخابات املقبلة».
ّ
وأك ــدت مـصــادر مـقـ ّـربــة مــن املهندس،
في حديثها إلى «األخبار» ،أن مواقف
ال ــرج ــل ـ ـ ـ ت ـج ــاه ال ـع ـب ــادي ـ ـ ـ ت ـعـ ّـبــر عن
ً
«وجـهــة نظر شخصية» ،مشيرة إلى
أن ّ بعض التصريحات الـتــي خرجت
ملفقة ،خصوصًا «تهديدات املهندس

ّ
ملن يريد حــل الحشد ،ورفضه سلطة
الحكومة على الحشد».
بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،أص ـ ـ ـ ــدرت «ه ـي ـئ ــة ال ـح ـشــد
ال ـش ـع ـب ــي» ،أمـ ـ ــسّ ،تــوض ـي ـحــا ب ـشــأن
«ب ـعــض األن ـب ــاء املـلــفـقــة ال ـتــي نقلتها
وك ــاالت ومــواقــع تـحــاول اإلس ــاءة إلى
الحشد وقيادته ،وتحريف الحقائق»،
ً
الف ـت ــة إل ــى أن امل ـه ـنــدس يــؤكــد دائ ـمــا
ع ـل ــى «عـ ـم ــق ال ـع ــاق ــة ب ــن ال ـح ـكــومــة
وال ـه ـي ـئ ــة الـ ـت ــي هـ ــي ج ـ ــزء ال ي ـت ـجــزأ

ربط حزب جالل
طالباني إجراء
«االستفتاء» بتفعيل
برلمان إقليم كردستان
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ّ
لماذا ال تجدد المعارضة المصرية نفسها؟
على الرغم من قسوة
القرارات التي اتخذتها
الحكومة المصرية
أخيرًا ،اقتصرت االنتقادات
واالحتجاجات على مواقع
التواصل االجتماعي ،مع
تحركات يمكن القول إنها
خجولة جدًا .لقد أكدت
الوقائع األخيرة مرة أخرى
ٌ
مفقود
أن العمل الحزبي
معارضة
في مصر ،وأنه ال ُ
حدث
حقيقية يمكنها أن ت ِ
تأثيرًا على األرض
القاهرة ــ أحمد فوزي
مسؤول في وزارة الخارجية ،مشددًا
على التزام بالده بعملية جنيف.
وف ـي ـمــا ت ـش ـيــر خ ــاص ــة ال ـت ـقــريــر إلــى
ت ــراج ــع دي ـب ـل ــوم ــاس ــي أم ـي ــرك ــي ـ ـ فــي
امللف السوري ـ لحساب موسكو ،في
ّ
لتوسع
وقت تندفع فيه واشنطن أكثر
حضورها العسكري على األرض عبر
قــواعــد عسكرية وم ـطــارات ومــرابــض
مدفعية ،خرجت تحذيرات من دمشق
تجاه واشنطن ،تؤكد أنها وحلفاءها
سـ ـي ــردون ع ـلــى أي ع ـ ــدوان م ـق ـبــل ،إذ
أوضح نائب وزير الخارجية ،فيصل
امل ـق ــداد ،أن «ال ـت ـط ــورات األخ ـي ــرة هي
األفـضــل بالنسبة لـلــدولــة الـســوريــة»،
م ــوضـ ـح ــا «أن الـ ـجـ ـي ــش وحـ ـلـ ـف ــاءه
يـ ـتـ ـق ــدم ــون فـ ــي كـ ــل أن ـ ـحـ ــاء س ــوري ــا،
واملصالحات الوطنية تحقق إنجازات
كـ ـبـ ـي ــرة» .ول ـف ــت إلـ ــى أن دم ـش ــق «ل ــن
ت ـس ـت ـغ ــرب قـ ـي ــام ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
األميركية بارتكاب اعتداءات جديدة...
لـكــن يـجــب أن يـحـسـبــوا بـشـكــل دقيق
ردود األفعال من سوريا أو حلفائها،
والتي لن تكون كما كانت في العدوان
األول».
(األخبار)

قـ ـب ــل أس ــابـ ـي ــع ق ـل ـي ـل ــة ،وقـ ـ ــف ح ـمــديــن
صباحي على سلم نقابة الصحافيني
فــي وس ــط ال ـقــاهــرة هــاتـفــا ضــد تسليم
ج ـ ــزي ـ ــرت ـ ــي تـ ـ ـ ـي ـ ـ ــران وصـ ـ ـن ـ ــافـ ـ ـي ـ ــر إل ـ ــى
الـ ـسـ ـع ــودي ــة .ألـ ـق ــى ص ـب ــاح ــي ،امل ــرش ــح
الرئاسي السابق والذي نافس الرئيس
ع ـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي ف ــي انـتـخــابــات
 ،2014كلمة هاجم فيها النظام الحالي.
بعدها بأيام ،ألقت قوات األمن املصرية
الـقـبــض عـلــى الـنــاشــط ال ـي ـســاري كمال
خليل ،من مقر إقامته ،التهامه بـ«إهانة
ال ــرئـ ـي ــس وال ـ ــدع ـ ــوة ل ـل ـت ـظ ــاه ــر ون ـشــر
إش ــاع ــات كـ ــاذبـ ــة» ،خـ ــرج ب ـ ُعــدهــا على
ذمة القضية وبكفالة ،فيما قبض على
صـحــافـيــن آخ ــري ــن ونــاش ـطــن بسبب
االعتراض على التنازل عن الجزيرتني.
البعض قال إن املعارضة املصرية ّ
دبت
فيها الحياة ،وإنها ستعود سريعًا إلى
ال ـشــارع ،خصوصًا أن أح ــوال مصر ال
ّ
تسر شعبها.
لكن الواقع أشار ،بعد توقيع السيسي
على االتفاقية بشكل نهائي ،إلى أنه ال
مـعــارضــة حقيقية لـلــرئـيــس والسلطة
ال ـحــال ـيــة ،خـصــوصــا أن االحـتـجــاجــات
في قضية تيران وصنافير ،إلى جانب
املـســار الـقـضــائــي امل ـتــواصــل ،اقتصرت

مع سوريا
مـنـهــا» .وأض ــاف أن «بـعــض الجهات
حاولت التشويش على تلك الحقيقة
بتحريف تصريحات املـهـنــدس التي
تحتفظ مديرية االعالم بتسجيالتها
ً
الكاملة والـحــرفـيــة» ،م ـشـ ّـددة على أن
«املـهـنــدس ي ـ ّ
ـردد دوم ــا تقديم الحشد
وشكره للشعب ،واملرجعية الدينية،
والحكومة العراقية لدعمها املتواصل
له».
واتسمت عــاقــة «الـحـشــد» بالعبادي
مؤخرًا بـ«التوتر» ،بتوصيف مصادر
ّ
األول ،حينما هــاجــم األخ ـيــر قـيــادات
«ال ـح ـشــد» ال ـتــي «ل ــم تـحـكــم الـحـصــار
ّ
ـان
ح ــول تـلـعـفــر ،بــل تــوجـهــت إل ــى مـكـ ٍ
آخـ ـ ـ ـ ــر» ،فـ ـم ــا ك ـ ــان م ـ ــن األمـ ـ ـ ــن الـ ـع ــام
ّ
لـ«منظمة بدر» هادي العامري إل أن
ّ
ّ
بهجوم آخر ،متهمًا
رد على العبادي
ٍ
إيــاه بـ«عرقلة استعادة مدينة تلعفر
وع ـم ـل ـيــات الـ ـح ــدود (ال ــواق ـع ــة غــربــي
املوصل)».
وت ــذه ــب مـ ـص ــادر ّ
األول إلـ ــى وص ــف
الـ ـعـ ـب ــادي ب ـ ــ«ال ـ ـحـ ـ ّـسـ ــاس» تـ ـج ــاه أي
تـ ـص ــري ـ ٍـح يـ ـخ ــرج ضـ ـ ـ ـ ّـده ،ف ـي ـم ــا ي ــرى

ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي،
فـيـمــا غــابــت ال ـت ـظــاهــرات عــن ال ـشــوارع
وامليادين ،في ما خال بعض التجمعات
الخجولة هنا وهناك.

من هم المعارضة المصرية؟
قـلـيـلــون جـ ـدًا يـمـثـلــون اآلن امل ـعــارضــة،
وهــم شخصيات مـعــروفــة تقريبًا منذ
أيام الرئيس األسبق حسني مبارك .بل
إن دائ ــرة املـعــارضــة خــال حكمه كانت
أوس ــع مــن اآلن بكثير .أم ــا ال ـيــوم ،فقد
ضاقت حلقة املعارضة حتى أصبحت
ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى عـ ــدد م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات
الـعــامــة مـثــل حـمــديــن صـبــاحــي وخــالــد
عـلــي ،وكــاهـمــا ك ــان مــرشـحــا للرئاسة
وي ـظ ـه ــر آخـ ـ ـ ــرون أحـ ـي ــان ــا م ـث ــل ه ـشــام
ج ـن ـي ـنــة ،وك ــذل ــك عـ ــدد م ــن الـ ـن ــواب في
ال ـبــرملــان ،تـحــديـدًا املـجـمــوعــة املـعــروفــة
ب ــاس ــم « 25ـ ـ ـ ( »30تـ ـض ــم ن ــواب ــا مـثــل
املخرج خالد يوسف وهيثم الحريري
وأح ـمــد ال ـط ـن ـطــاوي) .وت ـقــف فــي صف
امل ـع ــارض ــة مـجـمــوعــة م ــن الـحـقــوقـيــن،
ّ
وبعضهم مــتـهــم فــي قضية «التمويل
األجنبي» التي أحياها نظام السيسي
خ ــال الـسـنــة األخ ـي ــرة ،مـثــل الحقوقي
جمال عيد ،وبالطبع عــدد من الشباب
غ ـيــر امل ـن ـظــم حــزب ـيــا .وي ـظ ـهــر م ــن وقــت
إل ــى آخ ــر تــابـعــون ل ــ«ال ـت ـيــار الشعبي»
وحـ ـ ــزب «ال ـ ـكـ ــرامـ ــة» ،وي ـق ـت ـصــر ظ ـهــور
املعارضة تقريبًا على القاهرة ،فلم يعد
هناك فعاليات ألي صوت معارض في
املحافظات األخرى.

تمويت السياسة في ثالث سنوات
يخشى نظام السيسي من التظاهرات
الرتباطها في السنوات األخيرة بإطاحة
الرئيسني مـبــارك ومحمد مــرســي .لــذا،
حني ظهرت املعارضة له بشكل حقيقي
ف ــي ال ـ ـشـ ــارع ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي ن ـي ـســان/
أبـ ــريـ ــل  ،2016ع ـم ــل ع ـل ــى ال ـت ـض ـي ـيــق
ع ـل ـي ـه ــا ت ـ ـمـ ــامـ ــا ،وع ـ ـمـ ــد إل ـ ـ ــى ال ـق ـب ــض
الـعـشــوائــي عـلــى ع ــدد مــن املتظاهرين.
فـ ـح ــن أعـ ـل ــن ب ـش ـك ــل مـ ـف ــاج ــئ تــوق ـيــع
الـحـكــومــة ،بــرئــاســة شــريــف إسماعيل،
ع ـلــى ات ـفــاق ـيــة إع ـ ــادة تــرس ـيــم ال ـح ــدود
البحرية بني مصر والسعودية ،والتي
تـتـضـمــن ال ـت ـنــازل ع ــن جــزيــرتــي تـيــران
وصنافير للمملكة ،تظاهر أعضاء من
حزبي «الكرامة» و«الدستور» وشباب
مــن مختلف الـحــركــات السياسية غير
امل ـن ـظ ـمــة ،ل ـكــن ال ـث ـمــن كـ ــان غــال ـيــا ج ـدًا

وقـتـهــا ،حــن عـمــل األم ــن امل ـصــري على
تكبيد املعارضة التي ظهرت ألول مرة
وقتها منذ مجيء السيسي إلى الحكم
خسائر فادحة ،معنوية بالقبض على

لم ِّ
تؤد اإلجراءات
االقتصادية إلى صنع
معارضة حقيقية

كثيرين ،ومادية بالكفاالت التي خرج
بها شباب على ذمة قضايا تظاهر (تم
جمع خمسة ماليني جنيه لكي يخرج
عـ ــدد م ــن ال ـش ـب ــاب امل ـق ـب ــوض عـلـيـهــم)،
ً
وهكذا وصوال إلى املشهد األخير ،حني
وافق السيسي على تسليم الجزيرتني
للسعودية ،فلم يعترض أحد.

الوجوه القديمة ال تنفع؟
إل ـ ــى ج ــان ــب تـ ـي ــران وص ـن ــاف ـي ــر ،ات ـخــذ
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـسـ ــي وال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
اقـتـصــاديــة ع ــدة مـنــذ ج ــاء إل ــى الـحـكــم،
تضررت منها كل الطبقات االجتماعية،
لـكــن ه ــذا ل ــم ي ـ ّ
ـؤد إل ــى صـنــع مـعــارضــة

حقيقية .األحـ ــزاب لــم يـعــد لـهــا وج ــود،
ّ
فـقــد تـفــكــك ح ــزب «امل ـصــريــن األحـ ــرار»
أخـيـرًا إلــى جبهتني ،وال صــوت لحزب
«ال ـ ــوف ـ ــد» ،أم ـ ــا ح ـ ــزب «ال ـ ـكـ ــرامـ ــة» فـهــو
يـعــانــي دائ ـم ــا م ــن مـشــاكــل مــال ـيــة ،وإن
كان هو األكثر عددًا على األرض ،وعمل
شباب كثيرون من خالله في السياسة
عبر مشاركتني لحمدين صباحي في
االنـتـخــابــات الرئاسية ( 2012و)2014
وفعاليات سياسية أخرى عديدة .لكن
حال األحزاب نفسها وعدم قدرتها على
الوقوف ضد محاوالت تفتيتها جعال
الشباب يعملون خارجها ،وهذا أسهم
أكثر في خلق معارضة غير منظمة .إذًا،
هذه معارضة موجودة بالفعل ،لكنها
غـيــر فــاعـلــة ت ـمــامــا ،وال ظـهـيــر شعبيًا
لها اآلن ،في وقت ال أمل فيه في فعالية
أحزاب بسبب التضييق األمني عليها،
والتدخالت التي تــؤدي إلــى تقسيمها
إلى كيانات متصارعة .من جهتهّ ،
عبر
املواطن عن ملله تكرار الوجوه نفسها
ً
ال ـتــي ال تـعـطـيــه أمـ ــا ف ــي تـغـيـيــر ج ــاد.
رب ـمــا ي ــرى الـبـعــض أن امل ـحــامــي خــالــد
ّ
عـلــي م ـع ــارض ج ـ ّ
ـدي وج ــدي ــد ل ــم تمله
شــاشــات الـتـلـفــزيــون وال املــواطــن بعد،
وه ــو ي ـقــوم بــأمــور عـلــى األرض بعيدًا
عــن التظاهر والـهـتــاف فقط الـلــذيــن لم
يعد لهما جــدوى فــي ظــل التضييقات
األمنية ،فقد حصل خالد علي على حكم
بـمـصــريــة جــزيــرتــي ت ـي ــران وصـنــافـيــر
وأحـكــام أخــرى عديدة تنتصر لحقوق
العمال.
م ـس ــأل ــة ال ـت ـظ ــاه ــر والـ ـهـ ـت ــاف ت ــؤك ــد أن
امل ـعــارضــة امل ـصــريــة ال ت ـجــدد أفـكــارهــا
وال أشخاصها .فقد أصبح معروفًا أنه
حــن تتظاهر سيقبض عـلـيــك .وحتى
كتابات مواقع التواصل االجتماعي لم
تعد منظمة وال هــي تـحــدث زخـمــا في
قـضـيــة مـعـيـنــة ،األم ــر ال ــذي ك ــان يمكن
أن يحدث بالفعل إن كان هناك تنظيم
لذلك .،ويبدو أن االنتخابات الرئاسية
التي يحني موعدها بداية السنة املقبلة،
ل ـي ـســت ع ـل ــى ج ـ ــدول أعـ ـم ــال م ـعــارضــة
مـصــر ،إذا مــا استثنينا تلميح خالد
عـلــي قـبــل ف ـتــرة إل ــى اح ـت ـمــال تــرشـحــه.
أم ــا الـبــاقــون «ف ــا ح ـ ّـس وال خ ـبــر» .في
امل ـح ـ ّـص ـل ــة ،يـمـكــن الـ ـق ــول إن مـعــارضــة
مصر تعيش اآلن في عصر «الهوجة»
التي تنتهي أســرع مما يمكن ،فال هي
تؤثر في النظام وال هي تشعر الشعب
بها.

استعاد الجيش ،أمس،
منطقتي الخاتونية
والطوالب في الموصل
القديمة (أ ف ب)

م ــراقـ ـب ــون أن رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ب ــات
حـ ـ ــذرًا ًم ــن «أداء ال ـب ـع ــض ت ـج ــاه ــه»،
خـ ـ ــاصـ ـ ــة أول ـ ـ ـئـ ـ ــك امل ـ ـح ـ ـسـ ــوبـ ــن ع ـلــى
«ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي» .فـ ــي املـ ـق ــاب ــل،
وصـفــت م ـصــادر مـقـ ّـربــة مــن الـعـبــادي
تصريحات املهندس بـ«غير املسؤولة
وال ـخ ـط ـي ــرة» ،ن ـظ ـرًا إلـ ــى مـضـمــونـهــا
«االت ـه ــام ــي» ف ــي م ــا ي ـخـ ّـص «تــرتـيــب
أمور مع الرياض».
ٍ
وأشـ ـ ــار امل ـه ـن ــدس ف ــي كـلـمـتــه إلـ ــى أن
الـقــوات األميركية «تسعى لالنتشار،
وب ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـوة ،ع ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدود الـ ـع ــراقـ ـي ــة ـ ـ
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،بـ ـه ــدف ت ـش ـك ـي ــل مـنـطـقــة
خـ ّ
ـاصــة بــالـنـفــوذ األم ـيــركــي» ،مـشـ ّـددًا
على أن قواته «ستمنع ذلك» .وأوضح
أن «األميركيني يريدون تأمني الطريق
م ــن ع ـ ّـم ــان إل ــى بـ ـغ ــداد ،ح ـيــث ن ـشــروا
م ـن ـظــومــة صـ ــواريـ ــخ أرض ـ ـ أرض»،
ّ
متهمًا األميركي بـ«السعي إلى سرقة
ال ـن ـص ــر م ــن ال ـ ـقـ ــوات ال ـع ــراق ـي ــة عـلــى
تـنـظـيــم داعـ ـ ـ ــش» .م ـي ــدان ـي ــا ،اس ـت ـعــاد
ال ـج ـي ــش الـ ـع ــراق ــي ،أمـ ـ ــس ،مـنـطـقـتــي
ال ـخ ــات ــون ـي ــة والـ ـط ــوال ــب ف ــي املــدي ـنــة

ال ـق ــدي ـم ــة ،ف ــي املـ ــوصـ ــل ،وأعـ ـل ــن ذل ــك
قــائــد «عـمـلـيــات ق ــادم ــون يــا نـيـنــوى»
عبد األمـيــر يــارالـلــه ،فيما أعـلــن قائد
«الـ ـش ــرط ــة االت ـ ـحـ ــاديـ ــة» رائـ ـ ــد شــاكــر
ج ــودت اس ـت ـعــادة ق ــوات ــه ل ـل ـمــرأب ذي
ال ـط ــواب ــق ،وج ــام ــع الـ ـخ ــزام ،وســاحــة
النقل األيمن في املدينة القديمة.

استفتاء كردستان
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ت ــواص ــل الـ ـق ــوى ال ـك ــردي ــة
ال ـت ـع ـب ـيــر عـ ــن م ــواق ـف ـه ــا إزاء إج ـ ــراء
«االس ـت ـف ـت ــاء» املــرت ـقــب ف ــي  25أي ـلــول
املقبل .وأعربت رئيسة «كتلة االتحاد
الــوط ـنــي ال ـكــردس ـتــانــي» ف ــي مجلس
الـ ـ ـن ـ ــواب ،آال ط ــالـ ـب ــان ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،عــن
مــواف ـق ـت ـهــا ع ـلــى «إجـ ـ ـ ــراء االس ـت ـف ـتــاء
مــن أج ــل االس ـت ـقــال ،شــريـطــة تفعيل
برملان اإلقليم ،وبإجماع كل األطــراف
السياسية الكردية» .وأوضحت أن من
الضروري أن يكون «االستفتاء وسيلة
لـتــوحـيــد ال ـب ـيــت الـ ـك ــردي ال ــداخ ـل ــي»،
ب ـهــدف الـتـبـيــان لـ ــ«األط ــراف الـعــربـيــة
وال ـت ــرك ـم ــان ـي ــة أن ال ـ ـكـ ــرد ي ـطــال ـبــون

بصوت واحد بإجراء االستفتاء ،وحق
تقرير املصير».
بـ ــدوره ،ق ــال عـضــو املـكـتــب السياسي
ل ــ«ال ـح ــزب الـشـيــوعــي الـكــردسـتــانــي»
إب ـ ـ ــراهـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم صـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــي ،إن «مـ ـمـ ـثـ ـل ــي
ال ـق ـن ـص ـل ـي ــات ال ـ ـ ـ ـ ــ 28امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة فــي
كـ ــردس ـ ـتـ ــان أب ـ ـل ـ ـغـ ــوا امل ـ ـشـ ــاركـ ــن فــي
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـ ـ ـ ــذي عـ ـق ــدت ــه األح ـ ـ ـ ــزاب
الـ ـك ــردي ــة م ـع ـه ــم ،األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي،

ع ـ ـ ــدم ذك ـ ـ ــر م ـ ــوض ـ ــوع االس ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــاء»،
مشيرًا إلى أن «املمثلني أبلغونا عدم
الحديث عن إجراء االستفتاء ...وقالو
لـنــا لـيــس هـنــاك ّ
أي دول ــة تــدعـمـكــم ،ال
األمــم املتحدة ،وال أميركا ،وال الــدول
الكبرى» .وأضاف أن «وسائل اإلعالم
ن ـ ـشـ ــرت مـ ـضـ ـم ــون م ـ ــا دار ف ـ ــي ذل ــك
االجتماع بشكل معكوس».
(األخبار)
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العالم

الحدث

ترامب يرفع أسهم
التسوية خليجيًا
أسهم تدخل الرئيس األميركي
دونالد ترامب ،عبر اتصاالته بالزعماء
الخليجيين ،في رفع منسوب التفاؤل،
ً
وإن قليال ،بإمكان تقدم خيار التسوية
في الخليج ،وذلك بعد أن ّ
مدد الرباعي
المقاطع لقطر مهلته الممنوحة
للدوحة ،من أجل الرد على الئحة
المطالب الـ 48 ،13ساعة إضافية.
إمكانية تسوية عززتها معلومات
ترددت عن مقترح أميركي يختصر
يحفظان ماء
المطالب الـ 13بمطلبين ّ
وجه الرياض ،ويمنعان التشظي في
صفوف حلفاء واشنطن

ً
تعيش منطقة الخليج حاال من حبس
األنـ ـف ــاس ،ب ـعــد ان ـق ـضــاء مـهـلــة األي ــام
العشرة املمنوحة للرد القطري على
الئحة مطالب رباعي املقاطعة ،ومن ثم
تمديدها مدة  48ساعةً ،
بناء على طلب
الــوس ـيــط فــي ال ـخ ــاف ،أم ـيــر الـكــويــت
صباح األحمد الجابر الصباح ،وفق
تصريح وزارة الخارجية السعودية.
وأم ــس ،سـ ّـلــم الـقـطــريــون أخـيـرًا ّ
ردهــم
ع ـلــى الئ ـح ــة امل ـطــالــب الـ ـ ــ 13لـلــوسـيــط
ال ـك ــوي ـت ــي ،ف ــي رس ــال ــة حـمـلـهــا وزي ــر
الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل
ثاني .الرد على مطالب الرياض وأبو
ظـبــي ،ومعهما الـقــاهــرة وامل ـنــامــة ،لم
ُيكشف عن مضمونه إلى وقت متأخر
ّ
من ليل البارحة .لكن التأخر القطري
فــي اإلجــابــة حتى طلب وقــت إضافي
على مهلة العشرة أيــام ،يشي برهان
ل ــدى الــدوحــة عـلــى تـســويــة مــا يجري

ابن سلمان ُيسكت ابن نايف ومعارضين
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» ،أمس ،أن ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان بدأ ،في
األسابيع القليلة املاضية ،حملة إلسكات سلفه ولي العهد السابق محمد بن نايف ،باإلضافة إلى نشطاء
ورجال دين معارضني له.
ً
ونقال عن «أوساط رسمية ّ
مقربة من صنع القرار في الواليات املتحدة والسعودية» ،أشارت الصحيفة
إلى ّأن «ولي العهد السعودي ّ
املعي حديثًا أمر بتحديد إقامة سلفه محمد بن نايف ،كما استبدل الحرس
الخاص بولي العهد السابق بآخرين مضمون والؤهم للقصر امللكي».
ووفق مصادر الصحيفة ،تهدف «اإلجراءات التي اتخذت إلى إفشال أي حركة احتجاجية على قرار امللك
ّ
وتتضمن اإلجراءات
سلمان بتعيني نجله في والية العهد ،ولضمان أن كل شيء يسير على ما يرام».
املتخذة مراقبة وسائل التواصل االجتماعي ،وتنقية حسابات بعض النشطاء واملدونني.
وأكدت الصحيفة استدعاء عدد من النشطاء ورجال الدين املعارضني ملحمد بن سلمان ،من قبل وزارة
الداخلية السعودية وتحذيرهم من إظهار أي معارضة وإال سيكون مصيرهم السجن.
ً
نقال عن مسؤولني أميركيني وسعوديني ّ
مقربني من
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت ،قبل أيام،
العائلة املالكة ،أن ابن نايف ُ«منع من السفر خارج السعودية ،وهو تحت اإلقامة الجبرية في قصره في مدينة
ُ َ
جدة» .وكشفت الصحيفة أن القيود ف ِرضت على بنات محمد بن نايف ،وذلك وفقًا ملسؤول أميركي سابق
على صلة بالعائلة امللكية السعودية .وقال املسؤول إن السلطات أخبرت إحدى بناته أن زوجها وطفلهما
يمكنهما مغادرة املنزل ،في حني يجب عليها البقاء فيه.
(األخبار)

اإلع ــداد لها فــي الكواليس ،يـ ّتــردد أن
األميركيني يسعون فيها ،تجنبًا ملزيد
ّ
من التشظي في صفوف الحلفاء.
فـقــد كشفت صحيفة «ذي غــارديــان»
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ،أول م ـ ــن أم ـ ـ ـ ــس ،عــن
م ـط ـل ـبــن رئ ـي ـس ـيــن يـ ـج ــري الـ ـت ــداول
بشأنهما بـعـيـدًا مــن األض ـ ــواء؛ األول
يقضي بتكليف مسؤولني مــن وزارة
ال ـخ ــزان ــة األم ـيــرك ـيــة ب ــاإلش ــراف على
ت ــدف ــق األمـ ـ ـ ـ ــوال مـ ــن قـ ـط ــر ،وال ـث ــان ــي
يتعلق بتغيير السياسة التحريرية
لـقـنــاة «ال ـج ــزي ــرة» الـقـطــريــة ،لتصبح
على غــرار تلك املتبعة في «الجزيرة»
الناطقة باإلنكليزية.
الحديث عن التسوية مع ارتفاع أسهم
الحل بدا متقدمًا في الساعات املاضية،
وع ــززت ــه اتـ ـص ــاالت أج ــراه ــا الــرئـيــس
األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب بــالــزعـمــاء
الـخـلـيـجـيــن ،وم ــن بـيـنـهــم أم ـيــر قطر
تميم بن حمد آل ثاني .وبحث ترامب
وآل ثاني هاتفيًا «مستجدات األزمــة
الخليجية وانعكاساتها على املنطقة
بــأكـمـلـهــا» ،إض ــاف ــة إل ــى «اس ـت ـعــراض
املــوقــف األم ـيــركــي وامل ــواق ــف الــدولـيــة
تجاهها ،والداعية إلى ضرورة حلها
ب ــالـ ـح ــوار والـ ـ ـط ـ ــرق ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة،
حـفــاظــا عـلــى أم ــن واس ـت ـقــرار املنطقة
وسالمة شعوبها» ،بحسب ما نقلت
وكــالــة األنـبــاء القطرية ،التي أضافت
أن االتـ ـ ـص ـ ــال تـ ـط ــرق إل ـ ــى ال ـع ــاق ــات
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ب ــن ال ـب ـلــديــن وسـبــل
تـعــزيــزهــا وقـضــايــا مـحــاربــة اإلره ــاب
والتطرف.
ات ـصــال تــرامــب بــأمـيــر قـطــر ،وإن كــان
يفهم منه محاولة أميركية للتهدئة
بــن حلفاء واشنطن فــي ربــع الساعة
األخـيــر ،أو الطلب مــن الــدوحــة تقديم
بعض التنازالت لتسريع تسوية ما،
إال أن البيت األبيض اكتفى بالقول إن
ترامب أجرى اتصاالت مع كل من امللك
ال ـس ـع ــودي س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــد ال ـعــزيــز،
وولــي عهد أبــو ظبي محمد بن زايــد،
إض ــاف ــة إلـ ــى أم ـي ــر ق ـط ــر ،أب ـ ــدى فيها
«قلقه حـيــال األزم ــة بــن قطر وبعض
جيرانها الخليجيني والعرب» ،مشددًا

كرر الجبير أمام نظيره األلماني اتهامات بالده لقطر (أ ف ب)

على أهمية «الوحدة» في املنطقة من
أجل «تحقيق أهداف القمة اإلسالمية
األمـيــركـيــة» وال سيما «الـقـضــاء على
اإلره ـ ــاب وإرس ـ ــاء االس ـت ـق ــرار» .وكــرر
ت ــرام ــب ،وف ــق ب ـي ــان ال ـب ـيــت األب ـي ــض،
ح ــدي ـث ــه ع ــن ض ـ ـ ــرورة «وق ـ ــف تـمــويــل
اإلرهـ ــاب وتـقــويــض األيــديــولــوجـيــات
املتطرفة».
وعـلــى مقلب الــربــاعــي املـقــاطــع لقطر،
ّ
ذكـ ـ ـ ــر وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي
ع ــادل الجبير بموعد اجـتـمــاع وزراء
خــارجـيــة ال ــدول األرب ــع غ ـدًا األرب ـعــاء،
ل ـت ـب ــاح ــث ال ـ ـ ــرد املـ ـشـ ـت ــرك ع ـل ــى الـ ــرد
ال ـ ـق ـ ـطـ ــري ،واتـ ـ ـخ ـ ــاذ «مـ ــوقـ ــف فـ ــي مــا
يتعلق بالخطوات الـقــادمــة» ،بحسب
مــا قــال فــي تصريحات أدل ــى بها في
مؤتمر صحافي مـشـتــرك ،فــي مدينة
ج ــدة الـسـعــوديــة ،مــع نـظـيــره األملــانــي
زيغمار غابرييل.
وك ــرر الـجـبـيــر ات ـهــامــات ب ــاده لقطر
ب ــ«ال ـت ــدخ ــل ف ــي شـ ــؤون دول ال ـج ــوار
وإي ـ ـ ـ ـ ــواء اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــن ،وبـ ـ ــث خ ـط ــاب
الـ ـتـ ـح ــري ــض وال ـ ـكـ ــراه ـ ـيـ ــة عـ ـب ــر ق ـن ّــاة
الـجــزيــرة» ،وأض ــاف« :نريد أن تتبنى
ق ـط ــر سـ ـي ــاس ــات ال تـ ـ ـ ـ ّ
ـروج ل ــإره ــاب
وال ـك ــراه ـي ــة» ،مــوضـحــا أن «أغ ـل ــب ما
تـضـمـنـتــه قــائ ـمــة امل ـطــالــب لـقـطــر كــان
موجودًا في اتفاق الرياض .»2014
وأشـ ــار الـجـبـيــر إل ــى أن ــه ب ـ ّـن لضيفه
األملاني حرص الدول األربع املقاطعة
«على بناء أفضل العالقات مــع قطر،
وأن ال ـه ــدف م ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي تم
ات ـخ ــاذه ــا ه ــو تـغـيـيــر ف ــي س ـيــاســات
ال ـ ــدوح ـ ــة الـ ـت ــي ن ـع ـت ـبــر أنـ ـه ــا ت ـســيء

اجتماع لوزراء
خارجية الدول
المقاطعة غدًا لتباحث
ِ
«الرد المشترك»

ً
لقطر ول ــدول املنطقة وال ـعــالــم» ،آمــا
أن «يكون الرد القطري إيجابيًا حتى
ن ـس ـت ـط ـيــع أن ن ـص ــل إلـ ـ ــى حـ ــل ل ـهــذه
األزمة».
وكــان وزيــر الخارجية األملاني قد بدأ
من جدة جولة خليجية تستمر ثالثة
أيام ،يبحث فيها سبل حل األزمة في
ً
املنطقة ،وتشمل الجولة كــا من قطر
واإلمارات والكويت ،بعد السعودية.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد مـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــف تـ ــرك ـ ـيـ ــا،
املستهدفة بــائـحــة الــربــاعــي املقاطع
م ـ ــن خ ـ ـ ــال م ـط ـل ــب إغ ـ ـ ـ ــاق الـ ـق ــاع ــدة
العسكرية في قطر ،برز أمس تصريح
شـ ــديـ ــد الـ ـلـ ـهـ ـج ــة ل ـل ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم
الـحـكــومــة نـعـمــان ق ــورت ــومل ــوش ،حــذر
فيه من أنه «في حال تفاقم األزمة ،فإن
فاتورة ذلك لن تقتصر على بلد واحد،
بل على كافة بلدان املنطقة» .وأكد أن
ال ــوج ــود الـعـسـكــري ال ـتــركــي فــي قطر
سيستمر ،معتبرًا أن القاعدة ليست

ُ
قمة أفريقيا الـ « :29صراعات الشرق» تهيمن
تقرير

األفارقة
قمة ثانية يعقدها القادة
ّ
هذا العام ،في وقت يبدو فيه أن
مناقشات تطوير االتحاد األفريقي،
سوف تكون هامشية أمام عدد من
التطورات السياسية والملفات األمنية
انـطـلـقــت ف ــي ال ـعــاص ـمــة اإلث ـيــوب ـيــة،
أدي ـ ــس أبـ ــابـ ــا ،أم ـ ــس ،أعـ ـم ــال الـقـمــة
الـ ـ  29لــاتـحــاد األفــري ـقــي ،بحضور
رفـيــع مــن معظم ال ــدول الـ ـ  ،54غــاب
عـنـهــا الــزع ـمــاء ال ـعــرب ل ــدول شـمــال
أفريقيا ،فيما شــارك بصفة مراقب
رئيس السلطة الفلسطينية محمود
ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس ،الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـعـ ـك ــس ح ـ ـضـ ــوره
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة فـلـسـطـيـنـيــة ـ ـ ـ عــربـيــة
تقليدية ،ترى في القارة مساندًا في
القضية الفلسطينية على الصعيد
الدولي.

ّ
وب ــرغ ــم أن ت ـل ــك ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة لــم
ّ
تعد كافية في الوقت الــراهــن ،إذ إن
دولـ ــة االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي تـثـ ّـبــت
حـ ـض ــوره ــا فـ ــي الـ ـ ـق ـ ــارة األف ــري ـق ـي ــة
ّ
بـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة الف ـ ـ ـتـ ـ ــة وسـ ـ ــري ـ ـ ـعـ ـ ــة ،ف ـ ـ ــإن
الرئيس الفلسطيني دعا في كلمته،
الـ ـق ــادة ال ـح ــاض ــري ــن إلـ ــى «رب ـ ــط أي
ت ـق ــدم ف ــي ع ــاق ــة الـ ـق ــارة بــإســرائ ـيــل
ب ـم ــدى ال ـتــزام ـهــا بــإن ـهــاء احـتــالـهــا
ألرض دول ــة فـلـسـطــن املـحـتـلــة منذ
عـ ـ ــام  ،1967ب ـع ــاص ـم ـت ـه ــا الـ ـق ــدس
ّ
الشرقية» ،مشيرًا إلــى أن «مواصلة
تـصــويــت ال ــدول األفــريـقـيــة ملصلحة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات فـ ـلـ ـسـ ـط ــن ف ـ ـ ــي امل ـ ـحـ ــافـ ــل
ال ــدولـ ـي ــة ،س ـت ـح ـمــي ح ــل ال ــدول ـت ــن
وت ـســاهــم ف ــي ال ـح ـفــاظ ع ـلــى حـقــوق
(الفلسطينيني) ،إلى أن يتم تحقيق
السالم».
وي ـت ــزام ــن ان ـع ـقــاد ال ـق ـمــة األفــري ـق ـيــة
الحالية (وهــي الثانية لهذا العام)،
مع ازدياد التوترات في شرق القارة
ب ـص ــورة خ ــاص ــة ،ح ـيــث ب ــات ال ـقــرن
األفــري ـقــي ســاحــة ت ـصــارع إقـلـيـمــي ـ

دولي بني القوى الحاضرة من خالل
اس ـت ـث ـمــارات ـهــا (م ـث ــل دول الـخـلـيــج
وت ــركـ ـي ــا) ،أو م ــن خ ـ ــال ق ــواع ــده ــا
العسكرية (مـثــل الـصــن والــواليــات
املـتـحــدة وفــرنـســا) .وتـتـعــزز أسباب
ذلـ ـ ــك الـ ـت ــوت ــر ربـ ـط ــا ب ــإخـ ـف ــاق دول
ّ
ح ـ ــوض ال ـن ـي ــل ق ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ،فـ ــي ح ــل
أزمــات توزيع الـثــروة املائية للنيل،
وخـ ــاصـ ــة فـ ــي ظـ ــل اقـ ـ ـت ـ ــراب ان ـت ـه ــاء
أعمال «سد النهضة» في إثيوبيا.
وربطًا بتلك التوترات ،فقبل أيام من
القمة ،تجدد الـصــراع الـحــدودي بني
أريتريا وجيبوتي (التي من املتوقع
أن يزورها وزير الخارجية السعودي
خالد الجبير ،اليوم) ،وذلك إثر سحب
ق ـطــر ف ــي مـنـتـصــف ال ـش ـهــر امل ــاض ــي،
قواتها املتمركزة بــن الدولتني منذ
ع ـ ــام  .2008وجـ ـ ــرى س ـح ــب الـ ـق ــوات
ال ـق ـطــريــة ب ـعــدمــا خـفـضــت جـيـبــوتــي
مستوى التمثيل الدبلوماسي لدى
الدوحة ،عقب قطع كل من السعودية
واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات والـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري ـ ــن وم ـ ـصـ ــر،
عالقاتها مع اإلمارة الخليجية.

وأثـ ـن ــاء أع ـم ــال ال ـق ـم ــة ،أمـ ــس ،أعـلــن
وزي ـ ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة ج ـي ـب ــوت ــي مـحـمــد
ّ
ع ـلــي ي ــوس ــف ،أن بـ ــاده طـلـبــت من
االت ـ ـحـ ــاد األف ــريـ ـق ــي ن ـش ــر مــراق ـبــن
على طــول حدودها املتنازع عليها
مع أريتريا .وقال لوكالة «رويترز»:
«ان ـس ـح ـبــت الـ ـق ــوات ال ـق ـطــريــة دون
س ـ ــاب ـ ــق إن ـ ـ ـ ـ ـ ــذار ،ودون أن ت ـم ـه ــد
األرض ،ت ــارك ــة وض ـعــا راه ـن ــا ليس
فـ ــي م ـص ـل ـح ــة الـ ـبـ ـل ــدي ــن» ،مـضـيـفــا
«اق ـتــرح ـنــا ع ـلــى االت ـح ــاد األفــري ـقــي
س ـ ّـد ال ـف ـجــوة ف ــي ال ـجــانــب امل ـت ـنــازع
ع ـل ـي ــه ،ون ـح ـت ــاج إل ـ ــى أن ي ـت ـصــرف
االتحاد األفريقي بسرعة».
واالت ـ ـحـ ــاد األف ــريـ ـق ــي ه ــو مــؤس ـســة
ّ
حـ ــلـ ــت ع ـ ـ ــام  2002م ـ ـكـ ــان م ـن ـظ ـمــة
الـ ــوحـ ــدة األف ــري ـق ـي ــة ب ـع ــد  39عــامــا
ع ـلــى تــأس ـيــس األخـ ـي ــرة .وم ــن أب ــرز
أهـ ــداف االتـ ـح ــاد ،تـســريــع وتسهيل
االن ــدم ــاج ال ـس ـيــاســي واالج ـت ـمــاعــي
واالق ـت ـص ــادي ل ـل ـقــارة ،بـغـيــة تعزيز
مــواقـفـهــا املـشـتــركــة بـشــأن القضايا
التي تهم شعوبها ،وتحقيق السالم

ّ
واألمــن .إال أن هذه األهــداف الكبيرة
تبقى دون نـتــائــج عملية ،وخــاصــة
ف ـ ــي ظ ـ ــل غ ـ ـيـ ــاب ق ـ ـ ــوى اقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وسـ ـي ــاسـ ـي ــة م ـه ـي ـم ـن ــة ي ـم ـك ـن ـه ــا أن
ّ
ّ
محركًا للمنظومة األفريقية.
تشكل
وتـمـثــل الـقـمــة الـحــالـيــة الـتــي تنعقد
ت ـ ـحـ ــت شـ ـ ـع ـ ــار «ت ـ ـسـ ـخـ ـي ــر الـ ـع ــائ ــد
الــديـمــوغــرافــي مــن خــال االستثمار
فـ ــي ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب» (بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــاره ش ـع ــار
االتـ ـ ـح ـ ــاد األفـ ــري ـ ـقـ ــي لـ ـع ــام ،)2017

يتزامن انعقاد
القمة مع ازدياد
التوترات في القرن
األفريقي
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فلسطين

«فرق الموت» إلدارة معبر رفح ...و«حماس» ّ
تسرع ربط غزة بمصر
جديدة في المشهد السياسي
مفارقة ُ
ّ
الفلسطيني تعبر عنها عودة «فرق
الموت» كي تدير معبر رفح ،الذي سيفتح
بضمان (طلبه المصريون) من راعيها
محمد دحالن ،وذلك بعد عشر سنوات
دام بين «حماس» وعناصر
مضت على قتال ٍ
تلك الفرق ،لكن عودتها تأتي هذه المرة
بإذن من الحركة وتحت اطالعها
غزة ــ هاني إبراهيم

ّ
«تهم أمن
مهمة ألمن الدوحة فقط ،بل
املنطقة برمتها».
وعلى الرغم من ّ
حدة التصريح ،قالت
الــرئــاســة الـتــركـيــة ،أم ــس ،إنـهــا تمتلك
عالقات تاريخية مع الدول الخليجية،
وإن ال ــرئ ـي ــس رجـ ــب ط ـيــب أردوغـ ـ ــان
يبذل مساعي لحل األزمة دبلوماسيًا
وب ــال ـط ــرق ال ـس ـل ـم ـيــة .وقـ ــال املـتـحــدث
باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن:
«أعتقد أننا بدأنا نرى ثمار الجهود
التي نبذلها حيال األزم ــة ،فالرئيس
أردوغـ ـ ــان دع ــا نـظـيــره األم ـيــركــي إلــى
ّ
ت ـب ــن ــي دور فـ ـع ــال وإيـ ـج ــاب ــي ت ـجــاه
ّ
األزمــة ،ال سيما أن التصريحات التي
أعقبت ات ـصــاالت تــرامــب مــع عــدد من
الزعماء الخليجيني تشير إلى وجود
رغ ـبــة ل ــدى األط ـ ــراف لـحــل األزمـ ــة عن
طريق الحوار».
وتكثفت أم ــس االت ـص ــاالت اإلقليمية
ب ـشــأن األزمـ ــة الخليجية ال ـتــي كانت
م ـ ـ ـ ــدار اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ل ـ ــوزي ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
اإليراني محمد جواد ظريف ،باملكلف
بـ ــأع ـ ـمـ ــال وك ـ ـيـ ــل وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
لـ ـلـ ـش ــؤون ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـع ـمــان ـيــة
مـحـمــد ب ــن ع ــوض ال ـح ـس ــان ،بحسب
وكـ ــالـ ــة األنـ ـ ـب ـ ــاء الـ ـعـ ـم ــانـ ـي ــة .وذكـ ـ ــرت
الوكالة أن الجانبني بحثا «األوضــاع
الراهنة في املنطقة والجهود املبذولة
إليجاد الحلول الدبلوماسية املناسبة
لها» .في غضون ذلك ،شهدت بورصة
قطر ،أمــس ،تعافيًا بعد أنـبــاء تمديد
املهلة املمنوحة لقطر مــن قبل الــدول
األربع املقاطعة.
(األخبار)

عشر سنوات على خروج محمد دحالن من قطاع غزة
كانت كفيلة بزيادة خبرة الرجل السياسية ،لكنها لم
ّ
تغير طابعه األمني ،الــذي بقي مالصقًا لشخصيته،
ّ
وهو عمليًا مثل صلب دوره في اإلمــارات (مستشار
أمني) إلى جانب استثماراته (شركات خدمات أمنية
وعسكرية) .وبمجرد أن اكتملت بنود االتفاق األولى
بني حركة «حماس» والقاهرة ،بمتابعة شخصية من
القيادي الفتحاوي املفصول ،كان فتح املعبر ال يحتاج
إلى اإلجراءات اللوجستية فحسب ،بل إلى ضمان مهم
للمصريني ،أال وهو حضور دحالن األمني.
هنا جاء دور «أصدقاء املاضي»ّ ،
ممن بقوا في غزة
أو هربوا خارجها أيام سيطرة «حماس» ّعلى القطاع
عسكريًا ،وعلى هــؤالء ستقع مهمة «تسلم الجانب
األمني غير املسلح» في معبر رفح بعد فتحه بصورة
دائ ـمــة ،أي ال ـخــدمــات املتعلقة بختم جـ ــوازات السفر
والتحقق مــن هــويــات املسافرين فــي كــا االتجاهني،
ضمن مرحلة أولى .وإلى جانبهم ،ثمة  500عسكري
آخــريــن مــن «ح ـم ــاس» سيضطلعون بمهمة حماية
املـعـبــر ال ــذي سينتهي الـجــانــب امل ـصــري مــن ترميمه
مــع بــدايــة أي ـلــول املـقـبــل ،وسـتـكــون مهمتهم الـحـفــاظ
على األمن وترتيب سير السفر ،فيما يكون للحركة
مـنـ ّـسـقــون ي ــداوم ــون مــع «فــريــق دح ــان» واملـصــريــن
كذلك.
وكان أحد االقتراحات املصرية أن تتولى شركات أمن
مدنية خاصة مسؤولية األمن على املعبر ،لكن حاليًا
سيعمل بهذه اآللية .وترافق التدريب «البدني» (لياقة
السالح الشخصي) ،إضافة إلى
جسدية واستعمال
ّ
التدريب اللوجستي ملن تبقى من العناصر األمنيني
لــدحــان ،مــع سماح «حـمــاس» لتيار دحــان فــي غزة
بفتح مقار تنظيمية فــي املحافظات .وظهر القيادي
سفيان أبو زايدة الذي يعمل ضمن هذا التيار ،في كلمة
أمام الفصائل الفلسطينية شمال غزة ،وهو حدث لم

أعلن روبرت موغابي أنه تبرع بمبلغ مالي لدعم استقاللية التمويل الذاتي لالتحاد (أ ف ب)

ّ
تعتد التنظيمات السماح به كي ال تتهم بالتالعب على
حبال التناقضات الداخلية في «فتح».
وتــولــى أبــو زاي ــدة ملف الـحــوار مــع «حـمــاس» فــي غزة
خلفًا للنائب فــي املجلس التشريعي أش ــرف جمعة،
املحسوب على دحــان ،فيما عــزت مصادر ذلــك إلى
خالفات داخلية في تيار دحالن ،لكن مصادر أخرى
نفت ،وقالت إن األخير أوكلت إليه «مهمات بعيدًا عن
األضواء» .ووفق االتهامات الفتحاوية الداخلية ،تشير
األص ــاب ــع إل ــى أن أس ــام ــة ال ـف ــرا (م ـحــافــظ خــانـيــونــس
الـســابــق) هــو ال ــذي ي ـتــرأس عـمــل أن ـصــار دح ــان في
غزة ،في ظل الحديث عن تهميش قيادات أخرى داخل
تيارهم املشهور باسم «اإلصالحي».
على الجبهة املقابلة ،تواصل «حماس» السير بخطى
ســريـعــة نـحــو انـفـتــاح غ ــزة عـلــى مـصــر (راج ــع الـعــدد
 ٣٢٠٦فــي  ٢١حــزيــران) ،وذل ــك فــي وقــت تكتمل فيه
«مشهدية نــادرة» في التاريخ السياسي الفلسطيني،
هي مواصلة إنشاء منطقة عازلة على حــدود القطاع
وص ـل ــت ح ـتــى اآلن إل ــى ع ـمــق م ـئــة م ـتــر تـقــريـبــا في
األراض ــي الفلسطينية ،ومــن املقرر أن تشمل حــدودًا
تصل إلى  13كلم تقريبًا.
فـلـلـمــرة األول ــى مـنــذ أح ــد عـشــر عــامــا ،وصـلــت وفــود
رسـمـيــة ممثلة للحكومة الـســابـقــة فــي غ ــزة (اللجنة
اإلدارية الحالية التي شكلتها «حماس») إلى القاهرة،
وذلك بطلب رسمي مصري ،في خطوة ّ
تعبر عن قبول
الــواقــع املستجد فــي غــزة ،وهــو مــا قــد يعقبه اعتراف
سياسي إذا اكتمل تنفيذ بنود االتفاق.
الوفد الذي بدأ أعماله أمس بعد عودة وفد حركي منذ
أكثر من أسبوع ،جاء هذه املرة برئاسة عضو املكتب
الـسـيــاســي ف ــي «ح ـم ــاس» روح ــي مـشـتـهــى ،وبــرفـقــة
أعضاء ممثلني عن «اللجنة اإلداري ــة» .ووفــق مصادر
في «حماس»ّ ،
ضم الوفد ممثلني عن قطاعات الصحة
واألمن واالقتصاد والطاقة في الحكومة السابقة.
وس ـي ـط ـل ــب األم ـ ـن ـ ـيـ ــون فـ ــي الـ ــوفـ ــد الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
م ـس ـت ـلــزمــات ،ك ـكــام ـيــرات مــراق ـبــة وأضـ ـ ــواء وأس ــاك
شائكة ،فيما يبحث بقية األعضاء ملفات شراء الوقود
ً
واألدوي ــة من مصر ،فضال عن ملف الكهرباء ،الذي
كانت القاهرة قد تعهدت فيه بنقل الخطوط الرئيسية
التي ّ
تزود بها غزة (تغطي  30ميغاوات) إلى املنطقة
الساحلية التي تبتعد نسبيًا عن مناطق االشتباك مع
«داعــش» في سيناء .وإلــى جانب محاولة استشراف
التنسيق املبكر لسفر املرضى ،سيبحث الوفد قائمة
بأنواع وأسعار البضائع التي يحتاج إليها القطاع من
أجل استيرادها من مصر.
فــي املـقــابــل ،ال يخفى أن ه ــذا الـتـقــارب ال ــذي صــارت
تفاصيله تظهر علنًا تباعًا يزعج السلطة الفلسطينية،

اختبارًا ملفوضية االتـحــاد (الجهاز
التنفيذي للمنظمة) ،برئاسة موسى
فـقــي ،ال ــذي تـسـلــم مـهـمــات منصبه،
ف ــي ك ــان ــون ال ـثــانــي امل ــاض ــي ،راف ـعــا
شعار «إسكات السالح في أفريقيا»
ب ـح ـل ــول عـ ــام  .2020وان ـت ـق ــد ف ـقــي،
أم ـ ــس ،الـ ـ ــدول األعـ ـض ــاء الف ـت ـقــادهــا
التضامن مع البلدان األفريقية التي
تــواجــه مـخــاطــر املـجــاعــة والـجـفــاف.
وق ــال« :ال يمكنني إخ ـفــاء إحباطي
ال ـع ـم ـيــق أم ـ ــام ص ـم ــت األفـ ــارقـ ــة فــي
مواجهة املأساة الرهيبة للمجاعة»،
ً
م ـت ـس ــائ ــا« :مـ ــا الـ ـ ــذي حـ ــدث لـلـقـيــم
األفــري ـق ـيــة لـلـتـضــامــن واإلخ ـ ـ ــاء؟ ما
ال ـ ــذي ح ـ ــدث مل ـج ـت ـم ـع ـنــا املـ ــدنـ ــي؟».
ّ
ولــإشــارة ،فــإن األمــم املتحدة سبق
ّ
أن أع ـل ـنــت خ ــال ال ـع ــام ال ـج ــاري أن
العالم يواجه «أســوأ أزمــة إنسانية
منذ انتهاء الحرب العاملية الثانية»
مـ ــع م ــواجـ ـه ــة  20مـ ـلـ ـي ــون شـخــص
لـســوء التغذية واملـجــاعــة فــي اليمن
وال ـ ـ ـصـ ـ ــومـ ـ ــال وج ـ ـ ـنـ ـ ــوب ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان
ونيجيريا.

فــي املـقــابــل ،يبقى مـلــف الـصــراعــات
املسلحة ومـكــافـحــة اإلره ــاب األكـثــر
أول ــوي ــة ب ــن امل ـل ـفــات ال ـشــائ ـكــة على
منصة القمة ،إذ ال تزال دول جنوب
الـ ـس ــودان ،وال ـكــون ـغــو ،وال ـصــومــال،
ول ـ ـي ـ ـب ـ ـيـ ــا ،وم ـ ـح ـ ـيـ ــط ال ـ ـب ـ ـح ـ ـيـ ــرات،
ودول منطقة الـســاحــل ،تشكل بــؤر
ص ــراع ــات دمــويــة ت ـهــدد أم ــن ال ـقــارة
بأكملها ،فيما تتهدد أمــن بعضها
مجموعات إرهابية نمت ،باألخص،
ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع تـ ـص ــاع ــد ال ـف ــوض ــى
ف ــي ل ـي ـب ـي ــا ،الـ ـت ــي أصـ ـب ــح جـنــوبـهــا
ع ـلــى م ـ ّـر األع ـ ــوام امل ــاض ـي ــة بـمـثــابــة
نقطة ارت ـكــاز ألعـمــال التهريب غير
ال ـشــرعــي ،وال ـه ـجــرة عـبــر املـتــوســط،
ونقطة ربط بني الجماعات املتطرفة
ال ـت ــي ت ـن ـت ـشــر بـ ـص ــورة خ ــاص ــة فــي
منطقة الساحل األفريقي.
ويـ ـن ــاق ــش امل ـج ـت ـم ـع ــون فـ ــي أديـ ــس
أبـ ـ ــابـ ـ ــا خ ـ ـطـ ــط االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ل ـت ــوس ـي ــع
برامج التنمية والتجارة والتكامل
االقـ ـتـ ـص ــادي واالن ـ ــدم ـ ــاج ب ــن دول
الـ ـق ــارة .وم ــن أبـ ــرز امل ـس ــاع ــي ضمن

واألخ ـي ــرة سيقابل رئيسها مـحـمــود عـبــاس نظيره
امل ـصــري عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي ،فــي ال ـقــاهــرة ،قبيل
توجهه لحضور القمة األفريقية ،فيما أرسل «وسطاء»
محليني ودول ـي ــن لـلـقــاء «ح ـم ــاس» فــي غ ــزة وتـقــديــم
حلول التفافية (آخــر ذلك العرض الــذي قدمه مبعوث
األم ــم املـتـحــدة لعملية التسوية فــي املنطقة نيكوالي
م ــاديـ ـن ــوف ،خـ ــال ل ـقــائــه ق ـبــل أي ـ ــام رئ ـي ــس املـكـتــب
السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية في غزة ،وورد
فيه استعداد االتحاد األوروبي لدفع تكلفة كهرباء غزة
ً
بدال من السلطة).
وطبقًا إلفادات متعددة من «فتح» و«حماس» ،تتشابه
الحال مع القاهرة التي أخبرت عباس أن العرض الوحيد
حاليًا هو قبول مبادرة «الرباعية العربية» التي طرحت
قبل املؤتمر السابع لحركة «فتح» (في تشرين الثاني
املاضي) ،والقاضية بقبول إجــراء مصالحة فتحاوية
داخلية (مع دحالن تحديدًا) ثم مصالحة مع «حماس».
أم ــا ع ـبــاس ،فـيـشـتــرط ّعـلــى «ح ـم ــاس» إن ـهــاء الـعــاقــة
مــع دح ــان ،وإع ــان حــل مبدئي للجنة اإلداريـ ــة التي
ش ـك ـل ـت ـهــا ،ف ــي م ـقــابــل أن ي ــرس ــل وفـ ـ ـدًا م ــن أع ـضــاء
«امل ــرك ــزي ــة» لـعـقــد اج ـت ـمــاع ع ــاج ــل م ــع هـنـيــة وإع ــان
تشكيل حكومة وحــدة وطنية على برنامج سياسي
يشبه برنامج حكومة الوحدة التي شكلت عام ،2006
وعلى أســاس اتـفــاق مكة ،ووفــق اتـفــاق مبدئي سابق
تــم الـتــوافــق عليه فــي بـيــروت بــن الـقـيــادي الفتحاوي
عزام األحمد والحمساوي موسى أبو مزروق قبل عدة
أشهر برعاية لبنانية.
وتزامن كل ذلك مع تصريحات لقيادات فتحاوية سعت
إلى ترطيب األجــواء مع «حماس» ،ومنها حديث أمني
ســر «فـتــح» جبريل الــرجــوب ،الــذي يوصف بأنه عدو
ّ
تضحي
ل ــدود ل ــدح ــان ،حينما ق ــال إن «ح ـمــاس لــن
ب ــدم ــاء شـهــدائـهــا وتـتـصــالــح م ــع دح ـ ــان» ،عـلـمــا بــأن
الرجوب سبق أن رفضت مصر استقباله ،معلنة أنه
«شخصية غير مرغوب فيها».
ل ـكــن قـ ـي ــادات ف ــي «حـ ـم ــاس» ق ــال ــت إن ال ـح ــرك ــة غير
مستعدة ألن «تــذهــب فــي إطــار التخلي عــن دح ــان...
ألن ذلك كان شرطًا أوليًا في املباحثات الثنائيه معه»،
مستدركة أنه في حال تراجع عباس كليًا عن «إجراءاته
العقابية ،واع ـتــرف بشرعية املــوظـفــن الــذيــن ّ
عينتهم
حماس منذ  ،2007يمكن العمل على مصالحة معه،
لكنها ستشمل أيضًا استيعاب دحالن في غزة».
إلــى ذل ــك ،مــن املـقـ ًَـرر أن يلقي إسماعيل هنية خطابًا
سياسيًا «تــاريـخـيــا» غـدًا األرب ـعــاء ،يعلن فيه رسميًا
تــوجـهــات الـحــركــة فــي املــرحـلــة املـقـبـلــة ،وه ــو الـحــديــث
ال ــرس ـم ــي األول ل ــه م ـن ــذ ان ـت ـخ ــاب ــه رئ ـي ـس ــا لـلـمـكـتــب
السياسي.

هــذا امللف تأسيس منطقة أفريقية
لـلـتـجــارة ال ـحــرة ،لتشجيع الـتـبــادل
الـتـجــاري واالقـتـصــادي بــن أعضاء
االت ـح ــاد األف ــري ـق ــي .وع ـلــى مـسـتــوى
امل ـن ـظ ـم ــة ،ي ـب ـح ــث ال ـ ـقـ ــادة األفـ ــارقـ ــة
ملفات عدة ،منها إصالح مؤسسات
االتحاد ،واملساهمة في تمويل هذه
امل ــؤس ـس ــات ع ـبــر تـخـصـيــص نسبة
 0.02في املئة من ضريبة واردات كل
دولة عضو.
ّ
جدير بالذكر أن رئيس زيمبابوي
روب ـ ـ ــرت م ــوغ ــاب ــي ،أع ـل ــن أمـ ــس أن ــه
«قـ ـ ّـدم مـبـلــغ مـلـيــون دوالر لــاتـحــاد
ّ
األفــري ـقــي» ،كــاشـفــا أن املـبـلــغ حصل
ع ـ ـل ـ ـيـ ــه بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا ب ـ ـ ـ ــاع « 300رأس
مــاشـيــة» ،وذلــك ليفي بــوعــد كــان قد
ّ
قطعه قبل عامني .وقال موغابي إن
ما قام به «عمل متواضع ورمــزي»،
يهدف إلى تأمني استقاللية لعملية
التمويل الــذاتــي لالتحاد األفريقي،
وال ــذي يعتمد ب ـصــورة كـبـيــرة على
منح دولية.
(األخبار ،األناضول)
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ّ
ماكرون أمام المشرعين...
ٌ ّ
ملك يبشر بـ«نهج جديد»
فرنسا

في قصر فرسايّ ،
توجه
الرئيس الفرنسي إيمانويل
َ
مجلسي النواب
ماكرون إلى
والشيوخ ،أمس ،في كلمة
طويلة أراد من خاللها رسم
الخطوط العريضة لعهده
الذي قال إنه سيتسم
بـ«تغيير عميق» و«فاعلية»،
فيما يتهم بأنه يكرس صورة
«ملكية» لعهده
ع ـ ــدا ع ــن تـ ـع ــزي ــزه لـ ـص ــورة «م ـل ـك ـيــة»
لـ ــرئـ ــاس ـ ـتـ ــه ،ف ـ ـ ــإن أب ـ ـ ـ ــرز م ـ ــا اس ـت ـن ـتــج
مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـط ـ ــاب الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـف ــرنـ ـس ــي
إي ـم ــان ــوي ــل مـ ــاكـ ــرون ،أمـ ـ ــام مـجـلـ َـســي
ال ـن ــواب وال ـش ـيــوخ فــي قـصــر فــرســاي،
أمـ ـ ــس ،ه ــو دع ــوت ــه إل ـ ــى خ ـف ــض ع ــدد
ال ـنــواب وإدخـ ــال النسبية فــي النظام
االنتخابي ،في خطاب اعتبرته معظم
ّ
القوى السياسية بأنه عام ولم يتسم
بالوضوح.
وقـبــل ي ــوم مــن ط ــرح رئـيــس الحكومة

ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،إدوار ف ـي ـل ـي ــب ،س ـيــاســة
السلطة التنفيذية أمام البرملان ،عرض
ماكرون الخطوط العريضة لعهده في
خ ـط ــاب ط ــوي ــل ،وهـ ــي خ ـط ــوة أثـ ــارت
ً
جــدال وانـتـقــادات مــن اليسار واليمني
لتكريسها صورة التوجهات «امللكية»
للرئيس الجديد.
واس ـت ـه ــل مـ ــاكـ ــرون خ ـط ــاب ــه ال ـطــويــل
بــاإلشــارة إلــى امل ــادة  18مــن الدستور
التي تتيح للرئيس مخاطبة البرملان،
ب ـع ــدم ــا ل ــم ي ـك ــن ي ـح ــق ل ــه ذل ـ ــك حـتــى
التعديل الدستوري عام  ،2008وبذلك
ي ـكــون م ــاك ــرون ثــالــث رئ ـيــس فرنسي
ي ـل ـقــي خ ـط ــاب ــا أمـ ـ ــام ال ـب ــرمل ــان ـي ــن فــي
فـ ــرسـ ــاي ،ب ـع ــد خـ ـط ــاب رسـ ـم ــي أل ـق ــاه
ف ــرنـ ـس ــوا ه ـ ــوالن ـ ــد بـ ـع ــد ثـ ــاثـ ــة أي ـ ــام
على اع ـتــداءات تشرين الثاني ،2015
وخطاب نيكوال ساركوزي عام .2009
واتـ ـس ــم ال ـخ ـط ــاب ال ـ ــذي وص ـف ــه أحــد
ن ـ ـ ـ ــواب الـ ـيـ ـم ــن بـ ــأنـ ــه «ب ـ ـ ــا فـ ــائـ ــدة»
بـ ــال ـ ـقـ ــوة ف ـ ــي م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــاملـ ـب ــادئ
العامة والحديث عن تغيير «عميق»
لالستجابة ملطالب الفرنسيني .وأبرز
ما تحدث عنه ماكرون هو رغبته في
إدخال قدر من التمثيل النسبي على
االنتخابات البرملانية التي ستجرى
ً
مـسـتـقـبــا ،وكــذلــك رغـبـتــه فــي خفض
عــدد املـشــرعــن بنسبة الـثـلــث وإلـغــاء
محكمة مختصة بـمـقــاضــاة ال ــوزراء.
ّ
وأوض ـ ــح أن «ب ــرمل ــان ــا ف ـي ــه عـ ــدد أق ــل

من الـنــواب ،غير أنــه يحظى بوسائل
معززة ،هو برملان يصبح العمل فيه
أكـثــر سـهــولــة» ،داعـيــا إلــى «الـتـحــرك»
و«الـفــاعـلـيــة» عـلــى جميع مستويات
السلطة.
وأكد نيته «تنفيذ كل تلك اإلصالحات
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــذري ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـح ـ ـت ـ ــاج إلـ ـيـ ـه ــا
مؤسساتنا بشدة خالل عام ...ستطرح
هذه اإلصالحات على البرملان ،لكن إذا
اق ـت ـضــت ال ـ ـضـ ــرورة ســأطــرح ـهــا على
الناخبني من خالل استفتاء».
وب ـ ــدا ج ـل ـيــا أن م ــاك ــرون يـسـتـمــد ثقة
كبيرة من أغلبيته البرملانية ،بدعوته
إلــى اعتماد «نهج جديد تمامًا» يقوم
على تحول «عميق» من خالل إصالح
مؤسسات الـبــاد «خــال ع ــام» ،مؤكدًا
أنه «على اقتناع راسخ بأن شعبنا ،من
خــال الـ ّخـيــارات الـتــي اتـخــذهــا أخـيـرًا،
يطلب منا اتباع نهج جديد تمامًا».
ك ــذل ــك ،كـ ـ ّـرس م ــاك ــرون تـقـلـيـدًا جــديـدًا
بالتوجه إلى البرملان سنويًا ،إذ ّ
شدد
على «تقديره» للبرملان ،واعدًا بالعودة
إل ـ ـيـ ــه «ك ـ ــل س ـ ـنـ ــة» م ـ ــن أج ـ ــل «ع ـ ــرض
حـصـيـلــة» عـمـلــه ،عـلــى غ ــرار الـخـطــاب
حول حال االتحاد الذي يلقيه الرئيس
األميركي سنويًا أمام الكونغرس ،في
مقابل تخليه عن املقابلة التلفزيونية
الـتـقـلـيــديــة ف ــي  14ت ـم ــوز ،ي ــوم الـعـيــد
الوطني الفرنسي.
على الصعيد األمني ،أعلن أنه يعتزم

رف ـ ــع ح ــال ــة الـ ـ ـط ـ ــوارئ املـ ـف ــروض ــة فــي
البالد في الخريف ،كاشفًا عن «تدابير
م ـعــززة ملـكــافـحــة اإلره ـ ــاب» .وتــابــع أن
هذه «التدابير املعززة» التي سيصوت
ع ـل ـي ـه ــا ال ـ ـبـ ــرملـ ــان «س ـ ـتـ ــوضـ ــع ت ـحــت
مراقبة قــاضــي الـحــريــات الـفــرديــة ،في
ظل االحـتــرام الكامل والــدائــم ملطالبنا
ال ــدس ـت ــوري ــة وت ـقــال ـيــد ال ـح ــري ــة الـتــي
ن ـت ـب ـع ـه ــا» ،م ـس ـت ـج ـي ـبــا ب ــذل ــك ملـطـلــب
ال ـع ــدي ــد م ــن امل ــداف ـع ــن ع ــن ال ـحــريــات
ال ـق ـل ـقــن م ــن ت ــزاي ــد س ـل ـطــات الـقـضــاء
اإلداري .وأشار إلى أن البرملان سيدعى
إل ــى ال ـت ـصــويــت ع ـلــى تــداب ـيــر جــديــدة
ملـكــافـحــة اإلره ـ ـ ــاب ،مـعـتـبـرًا أن «مـنــح
اإلدارة س ـل ـطــات غ ـيــر مـ ـح ــدودة على
حياة األفراد من دون أي تمييز ،أمر ال
معنى له على اإلطالق ،ال على صعيد
وال عـلــى صـعـيــد الـفــاعـلـيــة».
امل ـب ــادئّ ،
وأضـ ـ ــاف أن ـ ــه يـ ــود أن ي ـك ــون «بــوســع
البرملان التصويت على هذه التدابير
ّ
الـجــديــدة الـتــي سـتـعــزز موقعنا أكثر
فـ ــي ك ـف ــاح ـن ــا .ي ـن ـب ـغــي أن ت ـس ـت ـهــدف
صراحة اإلرهابيني ،باستثناء جميع
الفرنسيني اآلخرين».
لـكــن خ ـطــاب م ــاك ــرون ،ال ــذي ال يخفي
رغـ ـبـ ـت ــه فـ ــي ت ــرمـ ـي ــم ع ـظ ـم ــة امل ـن ـصــب
الــرئــاســي ،لــم يـلــق الـتــرحـيــب مــن عــدد
م ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ف ــي ال ـب ــاد ،إذ
فيما وصـفـتــه رئـيـســة حــزب «الجبهة
الوطنية» مــاريــن لوبن بأنه ضبابي،

اعتبره رئيس حزب «فرنسا املتمردة»،
جــان لــوك ميالنشون ،بأنه عبارة عن
«سيل هائل من األمور البديهية».
وق ـ ــاط ـ ــع نـ ـ ـ ــواب «ف ــرنـ ـس ــا املـ ـتـ ـم ــردة»
والـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواب ال ـ ـش ـ ـيـ ــوع ـ ـيـ ــون ال ـج ـل ـس ــة
احتجاجًا ،فيما اعتبر ميالنشون في
وقت سابق أن ماكرون «تخطى عتبة
في ضخامة حجم امللكية الرئاسية».
أما النواب الشيوعيون ،فقد تظاهروا

تقرير

«توتال» تخرق حاجز الخوف من العقوبات:

عقد استثمار بـ 4.9مليارات دوالر في إيران
كسرت «توتال» ،أمس،
رسميًا حاجز الخوف من
العقوبات األميركية بتوقيع
عقد استثمار بقيمة 4.9
مليارات دوالر في إيران ،وذلك
في الوقت الذي ال تزال ّ
تتردد
فيه بقية الشركات الغربية
الكبرى في القيام بخطوة
مماثلة ،بسبب غموض
الموقف األميركي
تـ ـ ـج ـ ــاوزت ش ــرك ــة الـ ـنـ ـف ــط ال ـفــرن ـس ـيــة
العمالقة «توتال» الضغوط األميركية،
ّ
ووقـعــت أمــس عقدًا لتطوير حقل غاز
م ــع إي ـ ـ ــران ب ـق ـي ـمــة مـ ـلـ ـي ــارات ع ـ ـ ّـدة مــن
ال ــدوالرات ،وهــو االتـفــاق األول لشركة
أوروب ـي ــة مــع الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة،
مـ ـن ــذ أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ع ـ ـقـ ــد .وس ـت ـس ـت ـث ـم ــر
«ت ــوت ــال» ،بـشـكــل ّأول ـ ــي ،مـلـيــار دوالر
( 880م ـل ـيــون ي ـ ــورو) ف ــي ح ـقــل ب ــارس
ال ـج ـنــوبــي ل ـل ـغ ــاز ،ض ـمــن ت ـحــالــف مع
ش ــرك ـت ــن ص ـي ـن ـيــة وإيـ ــران ـ ـيـ ــة ،وم ـ ـ ّـدة
املشروع عشرون عامًا ،ستضخ خاللها
الشركات مبلغ  4,9مليارات دوالر.
وبـ ــذلـ ــك ،ت ـص ـبــح ال ـش ــرك ــة الـفــرنـسـيــة

املـجـمــوعــة الـنـفـطـيــة الـغــربـيــة األول ــى
ال ـت ــي ت ـع ــود إلـ ــى إي ـ ــران م ـن ــذ تــوقـيــع
االتـفــاق الـنــووي فــي تموز  ،2015بني
ط ـه ــران وال ـق ــوى الـعـظـمــى (ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة وروس ـي ــا وال ـص ــن وفــرنـســا
وبريطانيا وأملانيا).
ورأى رئـيــس مجلس إدارة «تــوتــال»
باتريك بويانيه ،خالل حفل التوقيع
فــي ط ـهــران ،أن ه ــذا «ال ـيــوم بالنسبة
إلــى توتال تاريخي ،إنــه يــوم عودتنا
إلى إيران» .وقال« :نحن لسنا منظمة
سـيــاسـيــة ،لـكـنــي آم ــل أن يـشـجــع هــذا
االت ـف ــاق شــركــات أخ ــرى عـلــى املـجــيء
إل ــى إيـ ــران ،ألن التنمية االقـتـصــاديــة
هـ ــي أيـ ـض ــا ط ــري ــق لـ ـبـ ـن ــاء ال ـ ـسـ ــام».
وأضـ ــاف« :نـحــن هـنــا لـبـنــاء الـجـســور
ولـ ـي ــس ال ـ ـ ـجـ ـ ــدران» .ولـ ـف ــت بــويــان ـيــه
ً
إل ــى أن «ل ــدى ت ــوت ــال تــاري ـخــا طــويــا
ف ــي إيـ ـ ـ ـ ــران» ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى ت ـطــويــرهــا
املرحلتني الثانية والـثــالـثــة مــن حقل
بارس الجنوبي إبان التسعينيات.
وامل ـش ــروع فــي حـقــل ب ــارس الجنوبي
املـشـتــرك بــن إيـ ــران وق ـطــر ،هــو األول
بموجب «عـقــد نفطي إيــرانــي جديد»
يـمـنــح شــروطــا أف ـضــل لــاسـتـثـمــارات
األجنبية .وينص االتفاق مع «توتال»
على تطوير املرحلة  11من حقل بارس
ال ـج ـنــوبــي ،ع ـلــى أن تـمـلــك املـجـمــوعــة
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــة  %50,1م ـ ـ ــن ح ـص ــص
ّ
الـتـحــالــف املـكــلــف بــاسـتـثـمــار الـحـقــل،
تـلـيـهــا املــؤس ـســة الــوطـنـيــة الصينية
للنفط ( )%30واإليــرانـيــة بتروبارس
(.)%19,9
وقـ ــال وزيـ ــر ال ـن ـفــط اإلي ــران ــي بـيـجــان

زنغنه :صناعة إيران
النفطية تحتاج إلى
 200مليار دوالر من
االستثمارات

نمدار زنغنه إن «االتـفــاق كــان نتيجة
م ـب ــاش ــرة إلع ـ ـ ــادة ان ـت ـخ ــاب الــرئ ـيــس
ح ـس ــن روح ـ ــان ـ ــي فـ ــي أي ـ ـ ــار امل ــاض ــي،
والدعم الشعبي إلعــادة بناء الروابط
مع الـغــرب» .وأضــاف أن «الشعب قال
بثبات إن سياساتنا النفطية يجب
أن تستمر» ،متابعًا أنــه «يـجــب أن ال
ننسى أب ـدًا أن توتال كانت من أوائــل
املبادرين» .وأوضح زنغنه أن صناعة

إي ـ ــران الـنـفـطـيــة ت ـح ـتــاج إل ــى حــوالــى
 200مليار دوالر من االستثمارات في
السنوات الخمس املقبلة ،والشركات
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة كـ ــانـ ــت تـ ـت ــرق ــب الـ ـف ــرص
بـ ـت ــوق ك ـب ـي ــر فـ ــي ب ـل ــد يـ ـح ــوي ثــانــي
أكبر احتياطي غــاز في العالم ورابــع
احتياطي نفطي .لكن الشركات كانت
حذرة من االستثمار بسبب العقوبات
األميركية املستمرة.
من جهته ،أكد رئيس مركز الدراسات
االستراتيجية فــي مجمع تشخيص
النظام علي أكبر واليتي أن
مصلحة ّ
الـعـقــد املــوقــع يحظى ب ــدور مـهــم جـدًا
ع ـل ــى ص ـع ـيــد الـ ـع ــاق ــات ب ــن ط ـه ــران
وباريس ،مشيرًا إلى أن حجم التبادل
ال ـت ـج ــاري ب ــن ال ـب ـلــديــن ش ـهــد زي ــادة
بنسبة أربعة أضـعــاف .وفــي تصريح
إل ــى الـصـحــافـيــن ،عـقــب لـقــائــه األمــن
ال ـع ــام ل ـ ــوزارة ال ـخــارج ـيــة الـفــرنـسـيــة
كــريـسـتـيــان مــاس ـيــه ،ق ــال والي ـت ــي إن
الـ ـج ــان ــب ال ـ ـ ــذي تـ ــوافـ ــق ع ـل ـي ــه إي ـ ــران

رئيس مجلس إدارة «توتال» :هذا اليوم تاريخي ...إنه يوم عودتنا إلى إيران (أ ف ب)

هـ ــو تـ ـط ــوي ــر ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
واالقتصادية والدولية مع فرنسا.
وأكـ ــد والي ـت ــي أن ــه «ف ــي ظ ــل الـقــواســم
امل ـش ـت ــرك ــة بـ ــن إيـ ـ ـ ــران وف ــرنـ ـس ــا ،إذا
رفـ ـض ــت األخـ ـ ـي ـ ــرة ات ـ ـبـ ــاع س ـي ــاس ــات
تــرامــب التعسفية ،ف ــإن ذل ــك سيخدم
قطعًا مستقبل فرنسا وشعبها».
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،ع ـ ّـي ـن ــت «تـ ــوتـ ــال»
ً
مـ ـس ــؤوال خ ــاص ــا ل ــام ـت ـث ــال ،مـهـ ّـمـتــه
الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ه ـ ــي ض ـ ـمـ ــان ع ـ ــدم وق ـ ــوع
ّ
مطب اإلجراءات األميركية
الشركة في
إيران.
ضد
املتخذة
ّ
وكـ ـ ــان ال ـج ــان ـب ــان ق ــد وقـ ـع ــا االتـ ـف ــاق
التمهيدي فــي تشرين الـثــانــي ،2016
وك ـ ــان بــويــان ـيــه ق ــد أع ـل ــن ف ــي شـبــاط
املــاضــي أنــه ينتظر «الـقــرار النهائي»
لـ ــإدارة األمـيــركـيــة قـبــل امل ـضـ ّـي قــدمــا.
واتخذت «توتال» قرارها رغم تصعيد
املوقف املعادي لواشنطن التي تؤيد
تشديد العقوبات على طهران.
وزاد املــوقــف الـعــدائــي لــواشـنـطــن من
صعوبة تطبيع العالقات االقتصادية
بـ ـ ــن إيـ ـ ـ ـ ـ ــران وسـ ـ ــائـ ـ ــر دول ال ـ ـعـ ــالـ ــم،
خـ ـص ــوص ــا ل ـج ـه ــة تـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـردد امل ـ ـصـ ــارف
الدولية الكبرى في العمل مع طهران،
إذ تخشى إج ــراءات عقابية أميركية.
وقد أدى الغموض املحيط بالسياسة
األميركية واحتمال تشديد العقوبات
إل ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع ف ـ ـ ــي ح ـ ـمـ ــاسـ ــة ب ـع ــض
الـ ـش ــرك ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،م ـث ــل «ب ــري ـتــش
بتروليوم» البريطانية ،بينما اكتفت
شـ ــركـ ــات م ـث ــل «ش ـ ـ ــل» و«غـ ـ ــازبـ ـ ــروم»
(روسيا) بتوقيع اتفاقات ّأولية.
(األخبار ،أ ف ب)
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اتسم الخطاب بالقوة في ما يتعلق بالمبادئ العامة (أ ف ب)

تقرير

«برنامج ميركل»:
أميركا ليست صديقة؟

ّ
كرس ماكرون تقليدًا
جديدًا بالتوجه إلى
البرلمان سنويًا

أس ـق ــط ال ـت ـيــار امل ـحــافــظ ف ــي أمل ــان ـي ــا ،بــزعــامــة
املستشارة أنجيال ميركل ،كلمة «صديق» من
وصف العالقة مع الواليات املتحدة ،وذلك في
برنامجه لخوض االنتخابات املقررة في شهر
أيلول املقبل .وكــان البرنامج املشترك لحزب
«االتحاد الديموقراطي املسيحي» الذي تنتمي
إل ـي ــه م ـي ــرك ــل ،وحـ ــزب «االتـ ـح ــاد االج ـت ـمــاعــي
املسيحي» املتحالف معه فــي والي ــة بــافــاريــا،
ق ــد أش ـ ــار ق ـب ــل أرب ـ ــع سـ ـن ــوات إلـ ــى ال ــوالي ــات
املتحدة بوصفها «أهم صديق» ألملانيا خارج
أوروبـ ـ ـ ــا .ك ــذل ــك وصـ ــف ب ــرن ــام ــج عـ ــام 2013
«الصداقة» مع واشنطن بأنها «حجر زاويــة»
لعالقات أملانيا الدوليةّ .
لكن كلمتي «صديق»
و«ص ــداق ــة» لــم ت ــردا فــي الـبــرنــامــج االنتخابي
ال ـح ــال ــي ،الـ ــذي قــدم ـتــه م ـيــركــل وزع ـي ــم حــزب
«االتـ ـح ــاد االج ـت ـمــاعــي امل ـس ـي ـحــي» هــورســت
ً
زيهوفر ،أمس .وبدال من ذلك ،يصف البرنامج
الــواليــات املتحدة بأنها «أهــم شــريــك» ألملانيا
خارج أوروبا.
(رويترز)

أمام بلدية فرساي تعبيرًا عن موقفهم
الرافض لخطوة الرئيس.
م ـ ــن جـ ـه ــة ثـ ــان ـ ـيـ ــة ،ي ـ ــواج ـ ــه مـ ــاكـ ــرون
انـتـقــادات مــن الـصـحــافــة ،الـتــي عمدت
السلطة الجديدة إلى إبعادها برفضه
ال ـت ـح ــدث إل ـي ـه ــا ف ــي الـ ـي ــوم الــوط ـنــي
ال ـف ــرن ـس ــي ف ــي  14تـ ـم ــوز .واخـ ـت ــارت
صحيفة «ليبيراسيون» ،للتعبير عن
انـتـقــادهــا لـتــوجـهــات م ــاك ــرون ،وضــع
رس ــم لـلــرئـيــس ال ـفــرن ـســي ي ـمــاثــل فيه
اإلل ــه الــرومــانــي جوبيتير على غالف
عــددهــا ،أمــس ،فــي إش ــارة إلــى توجهه
ال ـس ـل ـطــوي ،فـيـمــا عـنــونــت قـبــل ثــاثــة
أيـ ــام أن «م ــاك ــرون ،مـلــك ب ــا م ـن ــازع».
كذلك ،كتبت صحيفة «لو باريزيان»،
أول م ــن أم ــس ،أن م ــاك ــرون «الــرئـيــس
الفائق ،يقرر كل شــيء ،يحتكر الكالم
ويسيطر على االتصاالت».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

نتائج اللوتو اللبناني
14 37 27 26 24 22 20
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لإلصدار الرقم  1523وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 20 :ـ ـ  22ـ ـ  24ـ ـ  26ـ ـ  27ـ ـ 37
الرقم اإلضافي14 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
ـ ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 846،457،918ل .ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة1 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة846،457،918 :
ل .ل.
¶ املرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم اإلضافي):
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة:
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
ـ ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 48،377،160ل .ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 27 :شبكة.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1،791،747 :ل.
ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 48،377،160ل .ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 1،042 :شبكة
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 46،427 :ل .ل.
¶* املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
ـ ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 112،200،000ل .ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 14،025 :شبكة.
ـ ـ الجائزة لكل شبكة 8،000 :ل .ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولة
للسحب املقبل 272،909،904 :ل .ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولة
للسحب املقبل 104،619،115 :ل .ل.
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1523
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح64904 :
¶ الجائزة األولى
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية 29،159،083 :ل .ل.
ـ ـ عدد األوراق الرابحة1 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 29،159،083 :ل.
ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم4904 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل .ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم 904 :ل .ل.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل .ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم04 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 4،000 :ل .ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل .ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب"يومية "رقم 370
وجاءت النتيجة كاآلتي:
¶ يومية ثالثة602 :
¶ يومية أربعة0893 :
¶ يومية خمسة67449 :

استراحة
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أفقيا
 -1عسكري وسـيــاســي مـصــري راح ــل رئـيــس جـهــاز املـخــابــرات زمــن حكم الرئيس
حسني م ـبــارك –  -2ممثل مـصــري راح ــل – خاصتها باألجنبية –  -3يـجــري في
العروق – مدينة أميركية على املسيسيبي عاصمة مينيسوتا –  -4خاصمت ّ
أشد
الخصومة – ريــق الفم –  -5إحــدى محافظات لبنان – إســم موصول – غلى املــاء –
 -6لباس يستر النصف األسفل من الجسم – بذر األرض –  -7متشابهان – خداع
الحواس – كالم غير صادق وغير مفيد –  -8مدينة في إمارة عجمان – حرف نصب
–  -9للتعريف – مــن الحيوانات األليفة –  -10آخــر فيلم سينمائي قــام ببطولته
املوسيقار فريد األطرش قبل وفاته

عموديًا

 -1رئيس مجلس نيابي لبناني راحــل –  -2ممثل مصري –  -3ثرى – أحد حروف
األبجدية اإلغريقية أو نوع صاروخ أميركي موجه مضاد للدروع – عاتب –  -4جزء
من ستة – طبيب وعالم هولندي قام برحلة الى الشرق ولبنان في النصف الثاني
ّ
ّ
الطبية –  -5شجر كبير خشبه
للتعرف على فوائد النباتات
من القرن السادس عشر
من أجــود األخشاب ينمو في املناطق العالية من لبنان وجبل الشيخ – خاصتها
ّ
ويقسم األرض –
وملكها –  -6عائلة أديــب وصحافي مصري راحــل – الــذي يقيس
 -7عائلة رئيس فرنسي راحل – ّ
لي –  -8من كان رقيق وناعم الجلد – من األزهار –
ضمير متصل –  -9جموع للمرأة من غير لفظها – ضد حضرت –  -10مدينة لبنانية

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2618
1

حلول الشبكة السابقة

 -1ألكسندر هيغ –  -2تنغانيكا –  -3انا – لك – لحد –  -4روبي – وسيلة –  -5دم – حيتان
ّ
طربي – رس –  -8أقحوان –  -9فرغ – يس – دنا –  -10توت عنخ آمون
–  -6يت – األمل – -7

عموديًا

 -1األردن – زفت –  -2نوم – رو –  -3كتاب – ُيباغت –  -4سن – يحترق –  -5نغل – طحني – -6
داكوتا – وسخ –  -7رن – سالتا –  -8هيلينا – ندم – ّ -9
يكحل – مر – نو –  -10غادة ّ
السمان

حل الشبكة 2617

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

باحث عــراقــي ومــديــر وحــدة الــدراســات السياسية واإلستراتيجية في
جــام ـعــة املـسـتـنـصــريــة .ع ـضــو مـجـلــس اإلدارة وأمـ ــن مـكـتــب ال ـتــدريــب
والتأهيل للشبكة العراقية لحقوق اإلنسان
 = 8+3+7+1+11+10عاصمة سيناء املصرية ■  = 4+9+2صرصار الشجر
■  = 6+5بئر عميقة

حل الشبكة الماضية :فريدي جوارين
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الثالثاء  4تموز  2017العدد 3215

إعالنات

◄ وفيات ►
رئيس وأعـضــاء املجلس التنفيذي
لالتحاد العمالي العام في لبنان
يـنـعـيــان عـضــو املـجـلــس التنفيذي
ل ــات ـح ــاد ورئـ ـي ــس اتـ ـح ــاد ن ـقــابــات
عمال التجارة املرحوم
جورج حاصباني
وي ـت ـقــدمــان م ــن ذويـ ــه وم ــن زمــائــه
النقابيني بأحر التعازي.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي الـ ـي ــوم الـ ـث ــاث ــاء 4
تـمــوز فــي صــالــون كنيسة القديس
ديمتريوس للروم االرثوذكس (مار
متر) االشرفية ،من الساعة الحادية
عـشــرة قـبــل الـظـهــر حـتــى الـســادســة
ً
مساء.

تعاز ►
◄ قبول ٍ
انتقلت إلى رحمته تعالى فقيدتنا
الغالية املرحومة
الحاجة زينب هادي هزيمة
أرم ـ ـ ـلـ ـ ــة امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج ح ـســن
مصطفى طه
أوالده ـ ـ ـ ـ ــا :ال ـ ـحـ ــاج م ـح ـم ــد ،خ ـل ـيــل،
موسى ،ومصطفى طه
اب ـن ـتــاهــا :ال ـحــاجــة خــدي ـجــة زوج ــة
الحاج العبد محمد اسماعيل (أبو
طالل) والحاجة مريم أرملة املرحوم
عبد اإلمام فاعور.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ,لـلــرجــال والـنـســاء,
فــي بـيــروت الـيــوم الـثــاثــاء  4تموز
في الجمعية اإلسالمية للتخصص
والتوجيه العلمي ,الرملة البيضاء,
م ـق ــاب ــل أم ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة ,مـ ــن ال ـســاعــة
ً
مساء.
الرابعة حتى السادسة
اآلس ـفــون :آل طــه وهــزيـمــة ،وأهــالــي
بلدة ميس الجبل.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـعــروض العائد لـشــراء بنزين وم ــازوت
أخـضــر ل ــزوم آل ـيــات املــؤس ـســة ،مــوضــوع
استدراج العروض رقم ث4د 4205/تاريخ
 ،2017/4/21قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2017/7/28عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر ال 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  /250 000/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 االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الـطــابــق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  29حزيران 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1239
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم
العروض العائد لنقل مادة الغاز أويل
بني معملي الزهراني وبعلبك ومعملي
الزهراني وصور ،موضوع استدراج
العروض رقم ث4د 2775/تاريخ
 ،2017/3/17قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2017/7/28عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /200 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول
ومن املمكن في مطلق االحوال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  28حزيران 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1228
إعالن بيع عقاري باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس فيصل مكي
ـ ـ املعاملة التنفيذية :رقم 2016/516
ـ ـ املنفذين :وجيهة ومحمد علي ومجاب
أحمد عبال
ـ ـ املنفذ عليهم :سهام حمزة الدامرجي
وثروت السباعي ونبيل وسمير ورمزي
وعصام ووسيم عكاري وورثة عصام
دوغان وهم :محمد ونزير وخالد
وابراهيم وعدنان محمد وفيق دوغان
ورويدة حسن دوغان ،وورثة نهله دوغان
وهم :محمد انور وعبد الستار الشامي
وورثة زينب ياسني وهم محمد ناجي
علم الدين وورثة هاني علم الدين وهم:
هدى وفيق خطاب وخالد وهند وسرينا
وتانيا علم الدين.
ـ ـ السند التنفيذي :الحكم الصادر عن
املحكمة االبتدائية الغرفة السابعة في
بيروت (الرئيسة كلنار سماحة) بتاريخ
 2015/10/15تحت رقم 2015/422
املعطوف على القرارين الصادرين في
 2015/2/5و.2015/2/16
ـ ـ تاريخ التنفيذ2016/2/29 :
ـ ـ تاريخ محضر الوصف2016/5/4 :
ـ ـ تاريخ تسجيله2016/9/29 :
ـ ـ تاريخ تبليغ االنذار التنفيذي:
 2016/3/29و 2016/3/30و2016/4/1
و 2016/4/8و 2016/6/17بالنشر.
ـ ـ بيان العقار املطروح للبيع وأوصافه
وبدل الطرح:
ـ ـ القسمني ( )A1و( )C3من العقار /704
املصيطبة.
ـ ـ مساحته 385 :م 2للقسم ( )A1من العقار
 704و 310م 2للقسم رقم ( )C3من العقار
 704املصيطبة.

ـ ـ حدود العقار 704 :املصيطبة.
ً
شماال :أمالك عامة
شرقًا :العقار 705
جنوبًا :العقارين  710و705
غربًا :العقار 709
ـ ـ القسم ( )A1من العقار  704املصيطبة
تبني بأنه مطابق لالفادة العقارية وهو
عبارة عن دكانني يقعان من الناحية
الشرقية للطابق األرضي باالضافة
الى شقة سكنية تقع في الطابق األول
مدخلها من الناحية الشرقية للواجهة
الشمالية املحاذية للطريق بواسطة درج
قديم يؤدي صعودًا الى شقة سكنية
تتألف من سبع غرف مع منتفعات وهي
كناية عن دار يتفرع منه الغرف ويبلغ
علو سقفها بمعدل خمسة أمتار.
ـ ـ القسم ( )C3من العقار  ،704املصيطبة
وهو عبارة عن سبع قطع للسكن وفقًا
لالفادة العقارية ولدى الكشف الحسي
تبني انه يقع في الطابق الثاني علوي
مدخله من خالل درج من الناحية
الجنوبية للواجهة الشرقية للطابق
االول وهو كناية عن شقة سكنية مهملة،
ويتألف القسم من سبع غرف ومنافع
ودار يتفرع منه الغرف واملنافع يبلغ علو
سقفه خمسة أمتار وان القسمني  A1وC3
هما شاغرين.
ـ ـ قيمة التخمني/1.142.100/ :د.أ .للقسم
 A1من العقار  704املصيطبة.
/953.853/د.أ .للقسم  C3من العقار 704
املصيطبة.
ـ ـ بدل الطرح املحدد من رئيس دائرة
التنفيذ:
/747.020/د.أ .للقسم  A1من العقار 704
املصيطبة.
/623.892/د.أ .للقسم  C3من العقار 704
املصيطبة.
ـ ـ موعد املزايدة ومكانها :يوم األربعاء
الواقع في  2017/10/4الساعة العاشرة
صباحًا لدى دائرة تنفيذ بيروت.
ـ ـ تطرح هذه الدائرة للبيع في املزاد
العلني للمرة الخامسة بيع االسهم في
القسمني ( )A1و ( )C3من العقار 704
املصيطبة.
فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا الحكام
املواد  973و 978و 983أ.م.م .ان يودع
باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت قبل
املباشرة باملزايدة لدى صندوق الخزينة
أو احد املصارف املقبولة مبلغًا موازيًا
لبدل الطرح او يقدم كفالة مصرفية
تضمن هذا املبلغ وعليه اتخاذ مقام
مختار له في نطاق الدائرة ان لم يكن له
مقام فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا
مختارًا فيه واال عد قلم الدائرة مقامًا
مختارًا له وعليه ايضًا في خالل ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ايداع
كامل الثمن باسم رئيس دائرة التنفيذ
في صندوق الخزينة او احد املصارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم
الداللة البالغ  %5دون حاجة النذار او
طلب وذلك خالل عشرين يومًا من تاريخ
صدور قرار االحالة وللراغبني في الشراء
االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
سعد مشموشي
إعالن تلزيم
تعلن املديرية العامة للموارد املائية
والكهربائية ،عن إجراء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على اساس تنزيل
مئوي على اسعار االدارة حده االقصى
 %20عشرون باملئة ،مع تخفيض مدة
االعالن الى خمسة ايام ً
بناء الحالة معالي
وزير الطاقة واملياه بتاريخ ،2017/6/28
لتنفيذ مشروع اشغال وانشاء حيطان
حماية على مجرى شتوي في بلدة جل
الديب ـ ـ بقنايا ـ ـ قضاء املنت.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الثالثاء الواقع في .2017/7/25
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
املرسوم  3688تاريخ  1966/1/25في
الدرجة الرابعة فقط لالشغال املائية
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
عروضهم قبل الساعة الثانية عشر من

آخر يوم عمل يسبق اليوم املحدد لجلسة
فض العروض ـ ـ وفق نصوص دفتر
الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
والحصول عليه في املديرية العامة
للموارد املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة
الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  29حزيران 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1259
إعالن تلزيم
تعلن املديرية العامة للموارد املائية
والكهربائية ،عن إعادة إجراء تلزيم
بطريقة استدراج عروض على اساس
تنزيل مئوي على أسعار االدارة حده
االقصى  %20عشرون باملئة فقط ،مع
تخفيض مدة االعالن الى خمسة ايام
ً
بناء الحالة معالي وزير الطاقة واملياه
بتاريخ  ،2017/6/22لتنفيذ مشروع
اشغال انشاء قناة للري في بلدة وادي
الكرم ـ ـ قضاء املنت.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم االربعاء الواقع في .2017/7/26
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
املرسوم رقم  3688تاريخ 1966/1/25
في الدرجة الرابعة حصرًا لتنفيذ
صفقات االشغال املائية والذين ال يوجد
بعهدتهم اكثر من اربع صفقات مائية
لم يجر استالمها مؤقتًا بعد ،الراغبني
باالشتراك بهذا التلزيم تقديم عروضهم
قبل الساعة الثانية عشر من أخر يوم
عمل يسبق اليوم املحدد لجلسة فض
العروض ـ ـ وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص الذي يمكن االطالع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد
املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  29حزيران 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1256
إعالن رقم 5/1
تعلن وزارة الزراعة ـ ـ املديرية العامة
للزراعة ـ ـ عن إعادة إجراء استدراج
ّ
معدات لزوارق
عروض لتلزيم تقديم
الدورية ملراقبة الصيد البحري في لبنان
للعام  ،2017وذلك في مبناها الكائن في
بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب،
بتاريخ  2017/7/26الساعة التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول
على نسخة عنه من مصلحة الديوان ـ ـ
املديرية العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى
الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او باليد مباشرة ،على ان تصل الى
قلم مصلحة الديوان ـ ـ املديرية العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ قرار وزير الزراعة رقم  1/512تاريخ
2017/6/28
بيروت في 2017/6/28
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 1255
إعالن رقم 4/1
تعلن وزارة الزراعة ـ ـ املديرية العامة
للزراعة ـ ـ عن إعادة إجراء استدراج
عروض لتلزيم اعمال زرع شجيرات
ونباتات عطرية ورحيقية في يحمر
الشقيف للعام  ،2017وذلك في مبناها
الكائن في بئر حسن مقابل ثكنة هنري
شهاب ،بتاريخ  2017/7/27الساعة
التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول
على نسخة عنه من مصلحة الديوان ـ ـ
املديرية العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى
الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او باليد مباشرة ،على ان تصل الى

قلم مصلحة الديوان ـ ـ املديرية العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ قرار وزير الزراعة رقم  1/511تاريخ
2017/6/28
بيروت في 2017/6/28
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 1254
إعالن رقم 2/1
تعلن وزارة الزراعة ـ ـ املديرية العامة
للزراعة ـ ـ عن إجراء استدراج عروض
لتلزيم تقديم البسة ومستلزمات اعمال
الكشف على مصانع الغذاء للعام ،2017
وذلك في مبناها الكائن في بئر حسن
مقابل ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ
 2017/7/25الساعة التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول
على نسخة عنه من مصلحة الديوان ـ ـ
املديرية العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى
الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او باليد مباشرة ،على ان تصل الى
قلم مصلحة الديوان ـ ـ املديرية العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ قرار وزير الزراعة رقم  1/509تاريخ
2017/6/28
بيروت في 2017/6/28
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 1252
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في لبنان
الجنوبي بالصورة الغيابية.
لقد حكمت هذه املحكمة بتاريخ
 2017/6/8على املتهم حسني علي
الديراني جنسيته لبناني  /سجل  5بيت
صليبي بعلبك محل اقامته الشويفات
ّ
ست العام عمره  1986اوقف
والدته
غيابيًا بتاريخ  2016/3/3وال يزال
فار من وجه العدالة بالعقوبة التالية
قررت املحكمة تجريم املتهم حسني علي
الديراني بجناية املادة  125مخدرات
رقم  98/673وادانته بجنحة املادة 127
والحكم عليه الجلها بعقوبة االشغال
الشاقة املؤبدة مع غرامة خمسون مليون
ليرة لبنانية وتجريده من حقوقه املدنية
ونشر خالصة الحكم في الجريدة
الرسمية وفي جريدة األخبار والرسوم.
وفقًا للمواد  125مخدرات رقم 98/673
تجارة مخدرات من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقررت اسقاطه من الحقوق املدنية
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
صيدا في 2017/6/12
الرئيس االول جدايل
التكليف 1248
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي فيصل مكي
ّ
يبلغ الى املنفذ عليه انطوان ملحم بشارة
املجهول املقام
ً
عمال بأحكام املادة  /409/أ.م.م .تنبئكم
دائرة تنفيذ بيروت بأن لديها في املعاملة
التنفيذية رقم  2015/1236انذارًا تنفيذيًا
موجهًا اليكم من طالب التنفيذ االعتماد
اللبناني ش.م.ل .وناتجًا عن طلب تنفيذ
سند دين بقيمة /5.198.676/ل.ل .عدا
الفوائد والرسوم واملصاريف.
وعليه ،تدعوكم هذه الدائرة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي واالوراق املرفقة
به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا االعالن
وعلى تعليق نسخة عنه وعن االنذار
املذكور على لوحة االعالنات لدى دائرة
تنفيذ بيروت ويصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االنذار التنفيذي البالغة 10
ً
ايام الى متابعة التنفيذ بحقكم اصوال
حتى الدرجة األخيرة.
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إعالنات

مأمور تنفيذ بيروت
محمد وليد الحلبي
تبليغ
صادر عن محكمة النبطية املدنية
(عقاري)
يدعو قلم هذه املحكمة املعترض عليهم
طالل عبد املنعم شعيب وإياد فايز
شعيب ومحمد عبد املنعم شعيب،
مجهولي محل االقامة الحضور اليه
الستالم اوراق االعتراض رقم 2017/481
املقامة عليكم من املعترض املحامي وائل
شعيب بموضوع اعتراض على املعاملة
التنفيذية رقم  2016/528وعليكم اتخاذ
محل اقامة لكم ضمن نطاق املحكمة ما لم
تكونوا ممثلني بمحام حيث يعد مكتبه
مقامًا مختارًا واال جاز ابالغكم األوراق
وموعد الجلسة بواسطة رئيس القلم
والتعليق على لوحة االعالنات ضمن
املهلة القانونية من تاريخ النشر.
رئيس القلم
محمد عاصي
إعالن
ـ ـ صدر عن دائرة تنفيذ صيدا باملعاملة
التنفيذية رقم  2016/645غرفة الرئيس
القاضي اياد بردان لبيع العقار رقم
:341عقتانيت باملزاد العلني.
املنفذ :نور يحيى حجازي بوكالة
املحامي مصطفى فرحات
املنفذ عليهم :يوسف وشاكر وفريدة
حنون نمور
السند التنفيذي :حكم املحكمة االبتدائية
في لبنان الجنوبي املتضمن ازالة
الشيوع في العقار رقم /341عقتانيت
وبيعه باملزاد العلني.
تاريخ تبليغ االنذار2016/10/15 :
تاريخ قرار الحجز ،2016/11/16 :تاريخ
تسجيله2016/11/23 :
تاريخ محضر الوصف،2016/12/20 :
تاريخ تسجيله2017/1/21 :
محتويات العقار رقم /341عقتانيت:
هو عبارة عن قطعة ارض ال بناء عليها
يوجد فيها بعض اشجار الزيتون.
مساحته/1.452 :م2
بدل التخمني/145.200/ :د.أ.
بدل الطرح بعد التخفيض/117.612/ :د.أ.
ً
حدود العقار رقم /341عقتانيت :شماال:
العقار رقم  /340/و ،/342/شرقًا :العقار
رقم  /336/جنوبًا :العقار رقم  ،/5/غربًا:
العقار رقم  /342/و./326/
تاريخ ومكان البيع :لقد تحدد نهار
الثالثاء الواقع في  2017/9/12الساعة
التاسعة صباحًا موعدًا للبيع باملزاد
العلني امام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
شروط البيع :على الراغب في الشراء ان
يودع باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل
املباشرة باملزايدة في صندوق الخزينة
أو في احد املصارف املقبولة من الدولة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح أو ان يقدم
كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه
ان يتخذ محل اقامة مختارًا له ضمن
نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقامًا فيه واال
اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعلى
املشتري ايداع كامل الثمن ورسم الداللة
خالل مهلة ثالثة ايام من تاريخ صدور
قرار االحالة واال تعاد املزايدة بالعشر
وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن توظيف
إجراء مباراة مللء املراكز الشاغرة في
وظائف الفئة الثالثة
في السلك الخارجي في مالك وزارة
الخارجية واملغتربني
تجري ادارة املوظفني في مجلس الخدمة
املدنية اعتبارًا من يوم السبت في 26
آب  2017مباراة مللء املراكز الشاغرة في
وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي
في مالك وزارة الخارجية واملغتربني.
يمكن االطالع على شروط املباراة
وبرنامجها في مجلس الخدمة املدنية ـ ـ
شارع رشيد كرامي (فردان سابقًا) ،وعلى
املوقع االلكتروني للمجلسwww.csb. :
.gov.lb
تقدم الطلبات في مجلس الخدمة املدنية
في مهلة أقصاها يوم السبت في  12آب
.2017

تعلن النتائج على باب مجلس الخدمة
املدنية في مهلة اقصاها يوم االثنني في
 15كانون الثاني .2018
بيروت ،في 2017/6/29
رئيس ادارة املوظفني
انطوان جبران
التكليف 1269

طلب صفا يعقوب الزامر بالوكاله عن
احد ورثة مقبل وسالم واديب عبيد
سندات بدل ضائع للعقارات  741و451
و 26كفرحزير.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
قرر القاضي العقاري في الجنوب باعادة
تكوين الصحيفة املؤقتة للعقار رقم
 1973منطقة عنقون العقارية بالصورة
القضائية وتكليف الخبير حسني زين
للكشف على موقع العقار يوم االربعاء
بتاريخ  2017/8/2وتعيني يوم الثالثاء
بتاريخ  2017/9/19موعدًا أمام هذه
املحكمة العادة التكوين وعلى كل من
له عالقه بالعنصر املفقود التقدم بطلبه
حسب االصول معززًا باملستندات لغاية
موعد الجلسة بتاريخ .2017/9/19
القاضي العقاري
محمد الحاج علي

إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب اسعد كرم ابي كرم بصفته مفوض
من املطران جورج خضر بصفته الولي
الشرعي على اوقاف ابرشية جبيل
والبترون عن ملك دير مارتقال لطائفة
الروم االرثوذكس سند بدل ضائع للعقار
 735وجه الحجر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن محكمة زغرتا
الناظرة باالحوال الشخصية
رقم امللف 2017/225
تقدمت املستدعية ميشلني أدال ميشال
خليفة بواسطة وكيلها املدني سليم
دينا باستدعاء طلبت بموجبه ثبوت
وفاة وحصر إرث جان ميشال أسعد
نصر من مزيارة عازبا وحصر إرثه فيما
بني اوالد عمته تراز أسعد نصر املتوافة
قبله وهم نديم وجميل وزينة وليلى
وميشلني أوالد ميشال خليفة والبير
وإميل (الكسي) ومنى وأنطوانيت اوالد
أنطوان نصر دون سواهم.
فمن لديه إعتراض عليه التقدم به الى قلم
هذه املحكمة خالل مهلة شهر من تاريخ
النشر.
رئيس القلم
جبور نمنوم
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت
قيد التحصيل الفواتير املتأخرة التي
لم تسدد للجباة والعائدة لدائرة عاليه
ولغاية إصدار آذار ونيسان  2016توتر
منخفض.
فعلى املشتركني الذين لم يسددوا
فواتيرهم املذكورة ،املبادرة الى
تسديدها في الدائرة املعنية خالل مهلة
اسبوعني من تاريخه تحت طائلة قطع
التيار الكهربائي عنهم ،واتخاذ التدابير
النظامية بحقهم والتي تصل الى الغاء
اشتراكاتهم.
ملزيد من التفاصيل يمكن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
يعتبر هذا اإلعالن بمثابة تبليغ
شخصي.
بيروت في  30حزيران 2017
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 1261
إعالن صادر عن بلدية عنقون
تعلن بلدية عنقون عن إجراء مباراة مللء
وظيفة شرطي دائم عدد  /1/في املالك
االداري لبلدية عنقون وذلك بتاريخ
 2016/8/3و.2016/8/4
لالستفسار االتصال على االرقام:
 07/205208ـ ـ 81/751636
عنقون في 2017/6/30
رئيس بلدية عنقون
الدكتور حسني قاسم فرحات
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت سالم فياض محفوض بالوكاله
عن احد ورثة ابراهيم لطوف سندات
بدل ضائع للعقار  2275و 1871كرمسده
و 1091راسكيفا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس

إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت نهاد يوسف نافعه سند بدل
ضائع للعقار  1752شكا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب املحامي نعيم الخوري بوكاله عن
احد ورثة رضى ساسني سندات بدل
ضائع للعقارات  332و 343و 360كفرزينا
و 196كفرحورا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب سليم خيرو املرادني ملورثته
رحمه طالب حسن حالل وبوكالته عن
علي احمد محمود ملورثه احمد محمد
محمود سندي تمليك بدل ضائع العقار
 348درب السيم.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب غالب محمد هرموش ملوكلته
جانيت ميشال دياب سند تمليك بدل عن
ضائع للقسم  7من العقار  1132منطقة
االشرفية.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

◄ مبوب ►
خرج ولم يعد
غادر العامالن البنغالدشيان
RASEL MIAH
MOHAMMAD ABU BAKKAR
من مؤسسة حسن عالمي الدين
من دير قانون النهر – قضاء صور
غادر العمال البنغالدشيون
mehdi hasan
babul reza
jewel mirdha
md mahfuz miah
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــم ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــم ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 71/551553
غادرت العاملة االثيوبية
meskeren edoto herano
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال عـلــى
الرقم 71/158141

إعالن
عن تعديل في دفتر الشروط الخاص بتلزيم انتاج وطباعة وتوزيع سالسل الكتاب
املدرسي الوطني
الصادرة عن املركز التربوي للبحوث واالنماء بطريقة املناقصة العمومية
على اساس التنزيل املئوي
يعلن املركز التربوي للبحوث واالنماء عن تعديل دفتر الشروط رقم /3110م تاريخ
 2017/6/15الخاص بتلزيم انتاج وطباعة وتوزيع سالسل الكتاب املدرسي الوطني
الصادرة عن املركز التربوي بطريقة املناقصة العمومية على اساس التنزيل املئوي
لجهة ما يأتي.
ً
أوال :تعدل املادة الثانية ،البند ( )6بحيث تصبح على الشكل اآلتي:
 .6يجب أن يكون العارض قد قام أو شارك بانتاج أو بطباعة أو بتوزيع كتب مدرسية
منذ أكثر من خمس سنوات.
ثانيًا :تعدل املادة الرابعة ،البند ( ،)2الفقرة "ب" بحيث تصبح على الشكل اآلتي:
ب .يجب ان يكون العارض متخصصًا في انتاج أو طباعة أو توزيع كتب مدرسية
الكثر من خمس سنوات ،ويثبت ذلك بتقديم كتب مدرسية منشورة أو مطبوعة أو
موزعة من قبله منذ خمس سنوات على األقل.
ثالثًا :تعدل املادة الرابعة ،البند ( )3الفقرة االولى منه بحيث تصبح على الشكل
اآلتي:
ـ ـ أن يكون العارض منتسبًا الى نقابة الناشرين املدرسيني في لبنان واذا كان
العارض اتحادًا يجب ان يكون كل عضو من اعضاء االتحاد ،منتسبًا الى نقابة
الناشرين املدرسيني.
ً
رابعًاّ :
تعدل املادة السادسة في "أوال" ،البند ( ،)5الفقرة االولى من "ب" بحيث تصبح
على الشكل اآلتي:
ب ـ ـ إثبات املؤهالت التقنية/الفنية/املهنية:
* الئحة (دليل خبرة) ّ
تبي املطبوعات الخاصة بالعارض وأنواعها وكمياتها والتي
قام بتنفيذها ،على أن تشمل كتب مدرسية من إنتاج أو طباعة أو توزيع من قبل
العارض يعود تاريخها الى خمس سنوات على االقل.
خامسًا :يعدل امللحق رقم ( IIـ ـ " )1دليل املواصفات والشروط الفنية املطلوبة ـ ـ القسم
االول "ب" بيان باملواصفات والشروط الفنية املطلوبة ،البند ( )7بحيث يصبح على
الشكل اآلتي:
 7ـ ـ التغليف
ينفذ التغليف بواسطة الغراء األبيض الساخن ( )Hot Meltمن نوعية جيدة ،على
أن يجري برش ظهر الكتاب برشًا كافيًا إليصال الغراء الى الصفحات كافة بما فيه
الخصرة في الغالف على الجهتني بحدود  5ـ ـ  7ملم ،وتعتمد طريقة "شك بطن"
ّ
يتحمل امللتزم املسؤولية
لكل كتاب من عشر مالزم وما فوق ،وفي مطلق األحوال
بالنسبة للمتانة.
تعتمد طريقة "شك حصان" بالنسبة للكتب ودفاتر التمارين ذات الخمس مالزم
وما دون.
سادسًا :يعدل امللحق رقم ( IIـ ـ " )1دليل املواصفات والشروط الفنية املطلوبة ـ ـ
القسم الثاني ،البند ( )2بيان باملواصفات الواجب توافرها في مؤسسات الخدمات
ّ
الطباعية واملؤهلة للعمل في صناعة الكتاب املدرسي الوطني بحيث يصبح على
الشكل اآلتي:
 2ـ ـ مؤسسات فرز األلوان وسحب األفالم وسحب البالكات
أن يكون لدى املؤسسة آالت حديثة درام سكانر  Drum Scannerأو Flat bed high
 resolutionوآلة تصوير أفالم  Image setterقياس 100 × 70سنتم ومزودة ببرامج
مونتاج  Impositionوأن يكون لديها ّ
شاسي لتصوير البالكات قياس  100 × 70وأن
يكون لديها آلة  C.T.Pلسحب بالكيت  Direct To Platلكتب جديدة.
سابعًا :يعدل امللحق رقم ( IIـ ـ " )4املجموعة الثالثة املطلوب طباعتها واألسعار
الحالية ـ ـ الحلقة الثالثة :السنة التاسعة األساسية" بحيث يصبح سعر الكتاب
الحالي على الشكل اآلتي:
الرقم

اسم الكتاب ونوعه

سعر الكتاب الحالي ل.ل.

سعر العارض

22

/Informatiqueتلميذ

2300

.

23

/Informaticsتلميذ

3000

.

24

2550 /Sciences de la Vie et de la Terre
تلميذ

.

25

2550

.

/Life and Earth Sciencesتلميذ

ثامنًا :يعدل البيان رقم  IIIـ ـ  3بيان بالكميات املطلوب استردادها من كتب ودفاتر
املجموعة االولى بحيث يصبح على الشكل اآلتي:
 1ـ ـ مرحلة الروضة السنتني األولى ،الثانية والثالثة.
تاسعًا :يعدل املرفق رقم  Vـ ـ آلية تنظيم مرفقات العرض بحيث يصبح البند ()17
منه على الشكل اآلتي:
17

ـ ـ تأمني مؤقت صادر بموجب كتاب عن
مصرف بقيمة /250.000.000/ل.ل .لكل
مجموعة.
• املجموعة األولى
• املجموعة الثانية:
• املجموعة الثالثة:

عاشرًا تمديد مهلة تقديم العروض للمشاركة في التلزيم موضوع دفتر الشروط
أعاله وذلك لغاية يوم الجمعة الواقع فيه  2017/7/14الساعة الواحدة ظهرًا استنادًا
الى قرار تخفيض مهلة النشر رقم  2017/945تاريخ .2017/6/29
حادي عشر :تأجيل تاريخ اجراء التلزيم أعاله الى يوم االثنني الواقع فيه 2017/7/17
الساعة الثامنة والنصف صباحًا في قاعة االجتماعات في الطابق االول من املبنى
الرئيسي للمركز.
 30حزيران 2017
رئيسة املركز التربوي للبحوث واالنماء بالتكليف
الدكتورة ندى عويجان
التكليف 1270
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رياضة

السلة اللبنانية

قضية غاالواي ( :)2الخطيب هو السبب
لم تتجاوز قضية العب هومنتمن
السابق كيفن غاالواي ،واتهامه من
قبل ناديه بالتواطؤ مع شركات مراهنات
لتعليب نتائج سلسلة نهائي بطولة
لبنان ،اإلطار اإلعالمي دون صدور أي
بيان رسمي عن النادي البرتقالي أو اتحاد
اللعبة .فالالعب وضع في قفص
االتهام إعالميًا ،فما هو ّرده على
الموضوع؟
عبد القادر سعد
ل ـع ــل أفـ ـض ــل مـ ــا وجـ ـ ــده الع ـ ــب فــريــق
هــوم ـن ـت ـمــن ال ـس ــاب ــق ك ـي ـفــن غ ـ ــاالواي
ّ
كرد على ما سيق ضده من اتهامات
هو صــورة نشرها على حسابه على
"إنـ ـسـ ـت ــاغ ــرام" وهـ ــي ص ـ ــورة شخص
مـقـ ّـيــد ُيـجـبــر عـلــى إع ـط ــاء ج ــواب عن
س ـ ــؤال بـ ــأن  5 = 2 + 2بـ ــأن يـتـمـ ّـســك
ب ــالـ ـج ــواب ال ـص ـح ـيــح  ،4م ــع ع ـب ــارة
" "INTEGRITYأي النزاهة.
غ ـ ــاالواي ك ـتــب تـعـلـيـقــا م ـع ـب ـرًا تحت
ً
الصورة قائال" :أنا أعرف ما أمثل وما
قــدمــت ،وال يــوجــد أي مبلغ مــن املــال
يوازي إحراز لقب البطولة .أموت وال
أتنازل عن نزاهتي .هناك وجهان لكل
قصة".
الالعب األميركي عبر عن صدمته في
ُّ
اتصال مع "األخـبــار" إزاء ما اتهم به

يطالب غاالواي إدارة
هومنتمن بدفع مستحقاته
مــن تالعب وتــواطــؤ ،فــي وقــت يعتبر
أنــه بــذل كل جهده طــوال املوسم لكي
يـقــود الـفــريــق ال ــى مــا وص ــل إلـيــه مع
طموح أكبر بإحراز اللقب" .أنا أتفهم
أن تكون الخسارة صعبة في ظل كل
اآلمال التي ُعقدت إلحراز اللقب ،لكن
أن يتم تبرير الخسارة بهذه الطريقة
فـ ـه ــذا أمـ ـ ـ ٌـر مـ ــرفـ ــوض .ن ـح ــن خ ـســرنــا
ل ـس ـب ــب وحـ ـي ــد وهـ ـ ــو إصـ ــابـ ــة فـ ــادي
ّالخطيب ،إذ إن غيابه عــن املباريات
أث ـ ــر ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ع ـلــى أداء فــري ـقــي،
وهذا ما أدى الى خسارتنا السلسلة.
إذ ل ـي ــس م ــن ال ـص ـع ــب فـ ـق ــدان الع ــب
بحجم الخطيب .أمــا أن يـقــال بأنني
تــواطــأت مــع شــركــات مــراهـنــات ،فهذا
ً
ما أرفضه جملة وتفصيال .أنا قدمت

ّ
الموجهة إليه بالتواطؤ لمصلحة المراهنات (سركيس يرتسيان)
رفض غاالواي االتهامات

كل نقطة عرق مع هومنتمن ونجحت
م ــع زم ــائ ــي ف ــي إي ـص ــال ال ـفــريــق الــى
نـهــائــي بـطــولــة لـبـنــان لـلـمــرة األول ــى
فــي تــاريـخــه وكـنــا قــريـبــن مــن إح ــراز
اللقب لوال إصابة الخطيب" ،يضيف
غاالواي.
إذًا ،ه ــل هـ ـن ــاك م ـش ــاك ــل ب ـي ـنــه وب ــن
النادي قبل رحيله أو أي أمور عالقة
مادية؟
"ال مشاكل على اإلط ــاق ،وأنــا لعبت
مـ ـ ــن كـ ـ ــل قـ ـلـ ـب ــي مـ ـ ــع ال ـ ـفـ ــريـ ــق طـ ـ ــوال
امل ــوس ــم ول ــم أس ـمــع ع ــن ه ــذه املـســألــة
إال أخ ـي ـرًا .أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى األم ــور
ّ
املــاديــة ،فهذا موضوع ال أريــد التكلم
بــه .عالقتي بهومنتمن كــانــت جيدة
جـدًا خــال املوسم ،وهــذا ما صدمني
ب ـعــد ال ـحــديــث ع ــن ت ـقــاعــس وت ــواط ــؤ
ومراهنات".
لكن إذا كان غــاالواي يرفض الحديث
ع ــن ال ـجــانــب املـ ـ ــادي ،ف ـه ــذا ال يخفي
املعلومات التي علمت بها "األخـبــار"
عن أن الحساب املادي مع غاالواي لم

يغلق بعد مــع وج ــود أم ــوال متبقية
فـ ــي ذمـ ـ ــة الـ ـ ـن ـ ــادي مل ـص ـل ـح ــة الع ـب ــن
ومـنـهــم غـ ــاالواي ال ــذي يـقــال إن لديه
 15ألف دوالر من حسابه السابق مع
هومنتمن.
«ال ـت ــاي ـغ ــر» يـخـتـصــر امل ــوض ــوع كله
بكلمات بسيطة «إصــابـتــي وغيابي
ع ــن امل ـب ــاري ــات ه ـمــا ال ـس ـبــب الــوحـيــد
بنسبة  %99وراء خسارة هومنتمن
الـسـلـسـلــة وع ــدم إح ـ ــرازه لـلـقــب .ومــن
يقول غير ذلك يكون بعيدًا كل البعد
ّ
ع ــن ك ــرة ال ـس ـلــة .وأؤكـ ـ ــد ل ــك ل ــو أنـنــي
ش ــارك ــت ف ــي ج ـم ـيــع املـ ـب ــاري ــات لكنا
سـنـفــوز فــي السلسلة بنتيجة 0 - 4
أو .1 - 4
غــي مــانــوك ـيــان صــديــق وع ــزي ــز ،وقــد
ي ـ ـكـ ــون ل ـ ــه م ـع ـط ـي ــات ــه وأدل ـ ـ ـتـ ـ ــه ع ـلــى
ّ
تورط أطراف بالقضية ،لكنه مطالب
بالكشف عنها وإعالنها».
وعـ ّـمــا إذا ك ــان قــد الح ــظ أي أم ــر غير
طـبـيـعــي ح ــول أداء غـ ـ ــاالواي ،يجيب
ال ـخ ـط ـي ــب« :ل ـ ــم أالحـ ـ ــظ أي ش ـ ــيء أو

باألحرى لم يلفت نظري أي أمر ،فكل
ت ــرك ـي ــزي ع ـلــى أدائـ ـ ــي ف ــي امل ـب ــاري ــات
التي شاركت فيها ،أما التي تابعتها
مــن خ ــارج امللعب فلم أنتبه لـشــيء».
وي ـخ ـت ــم« :أكـ ـ ــرر أنـ ــه ل ــو ش ــارك ــت في
جـمـيــع امل ـبــاريــات لـكـنــا فــزنــا باللقب
حتى لو كان هناك أي تقاعس من أي
العب».
ُ
الع ــب آخ ــر ز ّج بــاسـمــه فــي املــوضــوع
وهــو نــديــم سعيد .هــذا الــاعــب الــذي
انتقل الى الحكمة بعد موسم انتهى
بمعاناة مــع هومنتمن وتـحــولــه من
العـ ــب أس ــاس ــي الـ ــى العـ ــب اح ـت ـي ــاط.
فـمــن مـعــدل  27.3دقـيـقــة مـشــاركــة في
املـ ـب ــاراة ال ــى  15.3ف ــي رب ــع الـنـهــائــي
ً
و 10.3فــي نـصــف الـنـهــائــي ،وص ــوال
ال ــى  5.7دق ــائ ــق ف ــي ال ـن ـهــائــي .يظهر
س ــؤال رئيسي :كيف يمكن لــاعــب ال
يلعب أن يكون متالعبًا؟ كما ينسحب
األمر على نديم حاوي الذي هو أحد
الالعبني الذين لم يجددوا عقدهم مع
هومنتمن ،إضافة الى فادي الخطيب

ال ــذي ال يـمـكــن ألح ــد "الـتـغـبـيــر" على
سمعته ،شأنه شأن سعيد وحاوي.
بالنسبة إلــى سعيد ،فــإن املعلومات
تشير الى أن انتقاله الى الحكمة ّ
مرده
ال ــى ال ـعــاقــة الـسـيـئــة م ــع هومنتمن
وال ـت ــي أخـ ــذت شـكـلـهــا ال ـس ـل ـبــي منذ
منتصف املوسم حني طلب مانوكيان
مـ ــن س ـع ـي ــد ت ـج ــدي ــد ال ـع ـق ــد وح ـ ــاول
"حـشــره" أم ــام الجمهور على الـهــواء،
لـكــن سعيد رف ــض ذل ــك ك ــون الـعــرض
امل ـ ـقـ ـ ّـدم ال ي ـل ـيــق ب ــه وأق ـ ــل م ــن الـعـقــد
ال ـحــالــي .ويـشـيــر م ـقـ ّـربــون م ــن العــب
هومنتمن السابق إلــى أنــه في صدد
نقل امللف الى القضاء وهو الى جانب
ك ــون ــه العـ ـب ــا ،ف ـهــو م ـح ــام ف ــي مكتب
ّ
والده بطرس سعيد .األخير علق في
اتـصــال مــع "األخ ـبــار" بــأن مــا يحصل
من شأنه أن ّ
يخرب كرة السلة ونادي
هومنتمن ،فكل ما يحكى يصدر عن
جهة ليست ذات صفة ،في حني أن ما
يعني آل سعيد هو الكالم الصادر عن
أطراف ذات صفة.

سوق االنتقاالت

تيري من أضواء الـ «بريميير ليغ» إلى عتمة الـ «تشامبيونشب»

انتقل تيري إلى الدرجة األولى (بن ستانسال ــ أ ف ب)

بـعــد مـسـيــرة مـمـيــزة دام ــت  22عامًا
ف ــي ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي امل ـم ـتــاز مع
تشلسي ،تخللها العديد من األلقاب
امل ـح ـل ـيــة واألوروبـ ـ ـي ـ ــة ،ارتـ ـ ــأى قــائــد
«ال ـب ـل ــوز» وإن ـك ـل ـتــرا ال ـســابــق ،جــون
ت ـي ــري ،إك ـم ــال م ـش ــواره ف ــي الــدرجــة
األولى الـ «تشامبيونشب» بقميص
أس ـ ـت ـ ــون ف ـ ـيـ ــا ،بـ ـحـ ـس ــب م ـ ــا أع ـل ــن
األخير.
وغـ ّـرد أستون فيال في حسابه على
تيري ،األمر
«تويتر»« :مرحبًا بجون ّ
بات رسميًا ،جون تيري وقع العقد».
وقال تيري ملوقع النادي« :أنا سعيد
ناد
باالنضمام إلى أستون فيال .إنه ٍ
ّ
أقدره منذ سنوات طويلةُ .ي َع ّد فيال
ب ــارك مــن أع ـظــم املــاعــب فــي ال ـبــاد،

وهناك مجموعة جيدة من الالعبني
ه ـن ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى م ـ ــدرب نــاجــح
يملك الـخـبــرة ،هــو ستيف ب ــروس».
وتابع« :أتطلع إلى بدء هذه املغامرة
وم ـســاعــدة ال ـفــريــق ف ــي تـحـقـيــق أمــر
مميز هذا املوسم».
وذكرت تقارير صحافية في إنكلترا
أن تـيــري سيتقاضى رات ـبــا مـقــداره
 60أل ــف جـنـيــه أس ـبــوع ـيــا (68,300
ألف يورو).
إلى ذلك ،أكد رئيس ليون الفرنسي
ج ـ ـ ــان مـ ـيـ ـش ــال أوالس ،أن ه ـ ــداف
الفريق ألكسندر الكازيت بات على
بعد خطوة من االنتقال إلى صفوف
أرسنال.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أوالس ل ـص ـح ـي ـف ــة «لـ ــو

ب ــروغ ــري ــه» ال ـفــرن ـس ـيــة أن الـصـفـقــة
ستجري خالل يوم أو يومني مقابل
مبلغ قد يصل إلى  50مليون يورو.
وق ـ ـ ــال« :س ـت ـج ــري ال ـص ـف ـق ــة م ـقــابــل
م ـب ـلــغ يـ ـ ــراوح ب ــن  45و 50مـلـيــون
ي ـ ـ ــورو .إن ـ ــه رق ـ ــم ق ـي ــاس ــي ألرسـ ـن ــال
ولليون».
مــن جـهــة أخ ــرى ،اق ـتــرب يوفنتوس
اإليطالي من التعاقد مع ظهير ريال
مدريد اإلسباني ،البرازيلي دانيلو،
ل ـت ـع ــوي ــض رح ـ ـيـ ــل م ــواطـ ـن ــه دان ـ ــي
ألفيش عن صفوف «البيانكونيري».
وذكرت صحيفة «آس» الرياضية أن
ّ
الصفقة ستكلف «اليوفي» نحو 20
مليون يــورو ،أي أقل بـ  11,5مليون
يورو عن القيمة التي دفعها رئيس

ال ـن ــادي املـلـكــي ،فـلــورنـتـيـنــو بـيــريــز،
للتعاقد مع الالعب قبل عامني.
ول ــم يـقــدم دانـيـلــو ( 25عــامــا) األداء
امل ـن ـت ـظ ــر م ـن ــه ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي
الذي خاض فيه  17مباراة فقط في
الــدوري كأساسي وثــاث في دوري
أب ـطــال أوروب ـ ــا ،ليخطف مـنــه دانــي
كارفاخال األضواء بتألقه في مركز
الظهير األيمن.
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،وبـ ـع ــد م ــوس ــم واحـ ــد
مـ ــع إنـ ـت ــر م ـي ــان ــو اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،ع ــاد
األرجنتيني إيفر بانيغا إلى فريقه
ال ـســابــق إشـبـيـلـيــة اإلس ـب ــان ــي ال ــذي
لعب في صفوفه بني  2014و.2016
ّ
ووقـ ــع بــانـيـغــا ع ـق ـدًا مل ــدة  3سـنــوات
مقابل نحو  9ماليني يورو.
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أخبار رياضية

فيراري يقاطع سباق النمسا كرمى لعيون فيتيل
ال ي ــزال ال ـجــدل قــائـمــا ح ــول احتمال
م ـع ــاق ـب ــة مـ ـتـ ـص ــدر بـ ـط ــول ــة ال ـع ــال ــم
ل ـس ـب ــاق ــات س ـ ـيـ ــارات ال ـ ـفـ ــورمـ ــوال ،1
األملــانــي سيباستيان فيتيل ،سائق
فـيــراري بحرمانه مــن خــوض سباق
جـ ــائـ ــزة ال ـن ـم ـس ــا الـ ـكـ ـب ــرى ،امل ــرح ـل ــة
ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن الـ ـبـ ـط ــول ــة ،األسـ ـب ــوع
ال ـح ــال ــي ،ب ـعــد الـ ـح ــادث ال ـن ــاج ــم عن
"ق ـ ـيـ ــادتـ ــه املـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــورة" ،مـ ــا أدى إل ــى
اص ـط ــدام سـيــارتــه بـسـيــارة منافسه
البريطاني لويس هاميلتون ،سائق
مـ ــرس ـ ـيـ ــدس ،خ ـ ـ ــال س ـ ـبـ ــاق ج ــائ ــزة
أذربيجان الكبرى األخير في شوارع
العاصمة باكو.
وفــي هــذا الـصــدد ،يـتــردد أن فيراري
س ـي ـقــاطــع س ـب ــاق ال ـن ـم ـســا ف ــي ح ــال
ّ
وقع االتحاد الدولي للسيارات "فيا"
الـعـقــوبــة عـلــى فيتيل .ورغ ــم أن هــذا
األمــر يبقى في إطــار األقاويل ،إال أن
صحيفة "ال غازيتا ديللو سبورت"
تبدي "ثقتها من مصادرها".
وك ــان فيتيل قــد عــوقــب خــال سباق
أذربـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــان ب ــالـ ـت ــوق ــف مل ـ ـ ــدة ع ـشــر

ـوان ،وذل ــك بـعــد احـتـكــاكــه بسيارة
ثـ ـ ٍ
ه ــام ـي ـل ـت ــون مـ ـتـ ـص ــدر الـ ـسـ ـب ــاق مــن
ال ـ ـخ ـ ـلـ ــف ث ـ ـ ــم اص ـ ـ ـطـ ـ ــدامـ ـ ــه ب ـغ ـض ــب

ب ـ ــإط ـ ــارات س ـ ـيـ ــارة ال ـب ــري ـط ــان ــي فــي
ال ـف ـتــرة ال ـتــي سـبـقــت خـ ــروج سـيــارة
األمان من الحلبة.

ُّ
ّ
المتهورة» في أذربيجان (أ ف ب)
اتهم فيتيل بـ«القيادة

وأص ـ ـ ـ ــدر امل ـ ـشـ ــرفـ ــون عـ ـل ــى ال ـس ـب ــاق
العقوبة بعد فحص دليل الفيديو،
مؤكدين أن فيتيل اصـطــدم بسيارة
هاميلتون عقب مناورة "خطيرة".
ّ
وقـ ـ ــال ب ـع ــض امل ـع ــل ـق ــن إن ال ـســائــق
األمل ــان ــي أفـلــت مــن عـقــوبــة مــا سموه
"القيادة املتهورة".
وأنـهــى فيتيل الـسـبــاق متفوقًا على
هــامـيـلـتــون ل ـيـ ّ
ـوســع ال ـف ــارق إل ــى 14
ن ـق ـطــة ف ــي ص ـ ـ ــدارة ال ـت ــرت ـي ــب ال ـع ــام
للبطولة.
وقال هاميلتون للصحافيني" :تعمد
(فـيـتـيــل) االص ـط ــدام بـسـيــارة أخــرى
وأفـلــت مــن العقاب ونـجــح فــي إنهاء
السباق في املركز الــرابــع .أعتقد أنه
مخز .أعتقد أنه جلب العار على
أمر
ٍ
نفسه".
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ات ـه ــم ف ـي ـت ـيــل مـنــافـســه
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ب ـت ـع ـم ــد ال ـت ـق ـل ـي ــل مــن
سرعة سيارته ملضايقته وذلك أثناء
خــروجــه مــن املـنـحـنــى رق ــم  16أثـنــاء
استعداد سيارة األمــان للخروج من
الحلبة.

األلعاب األولمبية

ّ
كوريا الجنوبية تمد يدها األولمبية لجارتها الشمالية
تستمر كرة القدم في ترطيب األجواء
بـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ـت ـ ــن ال ـ ـنـ ـ ّـدي ـ ـتـ ــن كـ ــوريـ ــا
الشمالية وكوريا الجنوبية .الجديد
أن الــرئ ـيــس ال ـك ــوري ال ـج ـنــوبــي مــون
جـ ــاي  -إيـ ــن ط ـل ــب م ـس ــاع ــدة الـلـجـنــة
األومل ـ ـب ـ ـيـ ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ـ ــدع ـ ــوة ك ــوري ــا
الشمالية للمشاركة في دورة األلعاب
األومل ـب ـيــة الـشـتــويــة  2018فــي بيونغ
تـشــانــغ ،مـشـيـرًا إل ــى أن ذل ــك ُ
سيسهم
في السلم في املنطقة.
م ـ ــون ال ـ ــذي ي ــؤي ــد إح ـ ـيـ ــاء ال ـع ــاق ــات
بـ ــن سـ ـي ــول وبـ ـي ــون ــغ يـ ــانـ ــغ ،اق ـت ــرح
مشاركة الكوريتني بفريق واحــد في
دورة األل ـعــاب الـشـتــويــة املقبلة التي

تستضيفها كــوريــا الجنوبية للمرة
األولى.
وخــال لقائه رئيس اللجنة األوملبية
األمل ـ ــان ـ ــي تـ ــومـ ــاس بـ ـ ــاخ فـ ــي سـ ـي ــول،
ج ــدد م ــون رغ ـب ـتــه ف ــي «دبـلــومــاسـيــة
رياضية» ،مشددًا على أن تقدم اللجنة
املساعدة لتمكني كوريا الشمالية من
املشاركة في هذه األلعاب.
وقال املتحدث باسم الرئيس الكوري
ال ـج ـنــوبــي اس ـت ـن ــادًا إل ــى تـصــريـحــات
لألخير« :إذا شاركت كوريا الشمالية،
ف ـس ـت ـك ــون م ـس ــاه ـم ــة ل ـي ــس ف ـق ــط فــي
الـ ـ ـ ــروح األومل ـ ـب ـ ـيـ ــة ،ولـ ـك ــن أيـ ـض ــا فــي
ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـسـ ــام فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة وف ــي

ال ـعــالــم ،بــاإلضــافــة إل ــى تـنــاغــم أفضل
للبشرية».
وأضاف أن مون أعرب عن أمله في «أن
تكون األلعاب األوملبية لبيونغ تشانغ
ألعابًا أوملبية للسالم وتريح الكوريني
املجروحني من االنقسامات».
وال تزال الكوريتان في حالة حرب من
الناحية الفنية منذ توقيع الهدنة عام
 ،1953وكانت بيونغ يانغ قد قاطعت
دورة األلـعــاب األوملـبـيــة الصيفية في
سيول في عام .1988
بــدورهّ ،
رحب باخ بطلب مون ،مشيرًا
إلى أنه يعكس الروح األوملبية ،ووعد
بــامل ـســاعــدة ع ـلــى ف ـتــح ب ــاب أومل ـب ـيــاد

بـ ـي ــون ــغ تـ ـش ــان ــغ أم ـ ـ ـ ــام ال ــري ــاضـ ـي ــن
الكوريني الشماليني ،بحسب متحدثه
الرسمي ،دون أن يحدد الكيفية التي
يتدخل بها في هذا امللف.
وفـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال تـ ـشـ ـكـ ـي ــل ف ـ ــري ـ ــق ي ـج ـمــع
الـ ـك ــوريـ ـت ــن ،س ـت ـك ــون هـ ـن ــاك فــرصــة
إش ــراك بعض الرياضيني الشماليني
في الرياضات الجماعية مثل الهوكي
على الجليد.
في املقابل ،استبعد املـنــدوب الكوري
الشمالي الوحيد في اللجنة األوملبية
ً
ال ــدولـ ـي ــة هـ ــذا االقـ ـ ـت ـ ــراح ،م ـع ـل ــا ذل ــك
بــال ـتــوتــرات الـسـيــاسـيــة ب ــن الـبـلــديــن
وضيق الوقت.

كرة المضرب

حصن أمني في انطالق ويمبلدون
أك ـ ـ ــد ريـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارد لـ ـ ــويـ ـ ــس ،ال ــرئـ ـي ــس
الـتـنـفـيــذي لـثــالـثــة ال ـب ـطــوالت األرب ــع
الكبرى في كرة املضرب ،أن اإلجراءات
األمنية املحيطة بمالعب ويمبلدون
ِّ َ
ُعززت بعد موجة االعتداءات األخيرة
التي شهدتها لندن سابقًا.
ووزعـ ــت الـسـلـطــات األمـنـيــة عناصر
م ـت ـخ ـف ـيــة لـ ـلـ ـم ــراقـ ـب ــة ،وآخ ـ ــري ـ ــن مــع
أسلحتهم ،ووضـعــت فــواصــل واقية
لـ ـحـ ـم ــاي ــة الـ ـبـ ـط ــول ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـمــر
ألسبوعني والتي تشهد عادة توافد
ن ـح ــو  40أل ـ ــف ش ـخ ــص ي ــوم ـي ــا إل ــى
املالعب.
ووضعت الفواصل األمنية على طول
الطريق املؤدي إلى ويمبلدون ،عقب
االع ـتــداءات التي شهدتها لندن في
األشهر األخـيــرة ،بينها دهــس املــارة
بالسيارات.
وقـ ـ ـ ــال ل ـ ــوي ـ ــس« :هـ ـ ـن ـ ــاك زيـ ـ ـ ـ ــادة فــي
إجـ ــراءات أخ ــرى ،لكن معظمها غير
معلن أو مكشوف» ،رافضًا إضافة أي
تفاصيل بهذا الشأن ألسباب أمنية.
وأشـ ـ ـ ـ ــار لـ ــويـ ــس إل ـ ـ ــى أن ال ــاع ـب ــن
مــرتــاحــون ملـسـتــوى األمـ ــن ،مضيفًا:
«ردود الفعل كانت إيجابية .يقولون
إن ـه ــم ي ـش ـعــرون ب ــاألم ــان ،وإنـ ــه أمــر
مـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــادون ل ـ ــه ف ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع أنـ ـح ــاء
العالم».
وعلى صعيد النتائج ،بدأ البريطاني
أندي موراي املصنف أول حملة الدفاع
عــن لقبه بالفوز على الكازاخستاني
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عززت الشرطة اإلجراءات األمنية المحيطة بمالعب بعد االعتداءات في لندن (أ ف ب)

ألـكـسـنــدر بــابـلـيــك بـسـهــولــة  1-6و4-6
و.2-6
ويلتقي البريطاني فــي الــدور الثاني
األملـ ــانـ ــي داس ـ ــن ب ـ ـ ــراون ال ـ ــذي أخ ــرج
اإلسباني رافايل نادال قبل عامني.
ويأمل موراي أن يصبح أول بريطاني
ي ـحــرز لـقـبــن مـتـتــالـيــن ف ــي الـبـطــولــة
م ـن ــذ أن ف ـع ــل ذلـ ــك ف ــري ــد بـ ـي ــري حــن

تــوج بثالثة ألقاب متتالية بني 1934
و.1936
بدوره ،بلغ نادال املصنف ثانيًا الدور
الثاني بفوزه على األوسـتــرالــي جون
ميلمان  1-6و 3-6و .2-6وهو الفوز رقم
 850ل ـنــادال فــي مسيرته االحـتــرافـيــة.
وسيلتقي ن ــادال فــي م ـبــاراتــه املقبلة
مع األميركي دونالد يونغ الفائز على

االوزبكي دنيس ايستومني  7-5و4-6
و 4-6و 2-4ثم باالنسحاب.
كذلك ،تأهل الياباني كي نيشيكوري
التاسع إلــى الــدور الثاني بفوزه على
اإليـ ـط ــال ــي مـ ــاركـ ــو س ـت ـش ـي ـنــاتــو 2-6
و 2-6و ،0-6والـفــرنـســي جــو ويلفريد
تـســونـغــا ال ـثــانــي ع ـشــر بـتـغـلـبــه على
البريطاني كاميرون نــوري  3-6و2-6
و ،2-6واألمـيــركــي ســام كــويــري الرابع
والـ ـعـ ـش ــرون ع ـل ــى حـ ـس ــاب اإلي ـط ــال ــي
توماس فابيانو  6-7و.5-7
ف ــي املـ ـق ــاب ــلَّ ،
ودع األوسـ ـت ــرال ــي نـيــك
ك ـيــريــوس ال ـع ـشــرون م ــن الـ ــدور األول
بخسارته أمــام الفرنسي بيار  -هوغ
هيربير  6-3و 6-4ثم باالنسحاب.
أما لدى السيدات ،فتأهلت الرومانية
سـ ـيـ ـم ــون ــا ه ــالـ ـي ــب املـ ـصـ ـنـ ـف ــة ث ــان ـي ــة
إل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـثـ ــانـ ــي ب ـ ـفـ ــوزهـ ــا ع ـلــى
النيوزيلندية مارينا ايراكوفيتش 4-6
و.1-6
كـ ــذلـ ــك ح ـ ـجـ ــزت األوك ـ ــران ـ ـي ـ ــة إي ـل ـي ـنــا
سـفـيـتــولـيـنــا ال ــرابـ ـع ــة ب ـطــاق ـت ـهــا إل ــى
ال ــدور الـثــانــي ،بـفــوزهــا الـصـعــب على
األوسترالية آشلي بارتي  5-7و.6-7
أي ـضــا ،تــأهـلــت األمـيــركـيــة املخضرمة
فينوس وليامس ( 37عامًا) العاشرة
إلى الدور ذاته بفوزها على البلجيكية
أليز ميرتنز  6-7و.4-6
وفي الدور األول أيضًا ،فازت األميركية
مــادي ـســون كـيــز الـســابـعــة ع ـشــرة على
اليابانية ناو هيبينو  4-6و.2-6

كرة القدم ّ
تودع
رضا عنتر الالعب اليوم
ستكون كرة القدم اللبنانية اليوم مع لحظات
مؤثرة حني ّ
تودع القائد األسطورة رضا عنتر
الذي سيختتم مسيرته العبًا ،لكي يبدأ مسيرة
جديدة مدربًا ،وتحديدًا مع فريق الراسينغ .عنتر
وزمالء املاضي والحاضر من العبني ومدربني
سيكونون حاضرين اليوم عند الساعة 17.30
على ملعب صيدا في مباراة اعتزاله التي ستبقى
محفورة في ذاكرة الكرة اللبنانية ،ليس فقط
لكونه اعتزال عنتر ،بل لوجود ثالثة العبني
كبار فيها ،هم اإلسبان جيرار بيكيه وجوردي
البا وسيرجيو بوسكتس العبو فريق برشلونة
واملنتخب اإلسباني .هؤالء سيكونون حاضرين
اليوم في املؤتمر الصحافي الذي سيعقد في
مجمع «سيتي سنتر» عند الساعة 13.00
ُ
للحديث عن املباراة الحدث التي تقام بتنظيم من
شركة «إيغل إنترناشونال».

دورة مدربي النخبة
بإشراف «الفيفا»
افتتح االتحاد اللبناني لكرة القدم دورة مدربي
النخبة التي يقيمها في فندق رامادا على مدى
خمسة أيام بإشراف االتحاد الدولي ،ويحاضر
فيها املحاضر القطري أحمد عمر فستق.
ويشارك في الدورة  28مدربًا لبنانيًا من أندية
الدرجة األولى والثانية ،ويخضعون لتدريبات
عملية على ملعب الصفاء من الساعة 6.30
صباحًا حتى  ،10.00فيما تقام املحاضرات
النظرية في فندق رامادا من  12وحتى  3عصرًا.
حضر االفتتاح األمني العام لالتحاد اللبناني
جهاد الشحف ،الذي شدد على أهمية الدورة في
تطوير املدرب اللبناني الذي يسعى االتحاد إلى
االستثمار في دورات تصقله ّ
وتنمي قدراته.
وتمنى الشحف للمدربني موسمًا جيدًا ،مطالبًا
إياهم بالتعاون مع الحكام وإدارة اللعبة.

أصداء عالمية

وياه جديد في باريس
سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان في صفحته الرسمية
على موقع التواصل االجتماعي «تويتر» تعاقده
مع نجل النجم الليبيري السابق جورج وياه،
تيموثي ،الذي يبلغ السابعة عشرة .وسيدافع
تيموثي عن ألوان سان جيرمان حتى عام
كهاو الى نادي العاصمة
 2020وهو الذي انضم
ٍ
الفرنسية في تموز .2014
وذكر النادي« :تألق بشكل الفت في دوري الشبان
املوسم املاضي» ،وهو الدوري املوازي لدوري
أبطال أوروبا ،لكن للفئات العمرية.
ويحمل تيموثي الذي ولد في  22شباط عام
 ،2000الجنسية األميركية كونه ولد في نيويورك
ودافع عن أكاديمية فريق املدينة نيويورك ريد
بولز قبل االنتقال الى العاصمة الفرنسية في
 2014للسير على خطى والده جورج ،الالعب
األفريقي الوحيد الحائز جائزة الكرة الذهبية
ألفضل العب في العالم عام .1995

كوينتراو يمثل أمام القضاء

مثل املدافع البرتغالي فابيو كوينتراو أمام القضاء
اإلسباني أمس بتهمة التهرب الضريبي بحسب ما
كشف املتحدث باسم محكمة التمييز في مدريد.
ومثل كوينتراو ( 29عامًا) الذي لعب املوسم
املاضي مع موناكو الفرنسي على سبيل اإلعارة
من ريال مدريد ،أمام محكمة بوسويلو دي
االركون ،الواقعة في األحياء الراقية للعاصمة
مدريد ومقر سكن عدد كبير من نجوم كرة القدم.
ويتهم كوينتراو بأنه تهرب من دفع ضرائب بقيمة
 1,3مليون يورو .ولم يكشف املتحدث باسم
املحكمة شيئًا عن مضمون الجلسة ،تماشيًا
مع سرية التحقيقات في هذه القضية ،لكن وفقًا
ملصادر قانونية أخرى ،توصل كوينتراو الى
تسوية قبل الدخول الى املحكمة من خالل دفع
مبلغ  1,7مليون يورو الى سلطات الخزينة بعدما
أضيفت الفوائد الى مبلغ الـ  1,3مليون يورو
املتوجب عليه.
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ثقافة وناس

حريات

آخر معارك السلطة في مصر

القاهرة ـ محمد شعير
املعركة الرئيسية التي تخوضها مؤسسات السلطة في مصر ،هي
«تهذيب املواطن» .انشغال السلطة بالتهذيب تجاوز مسألة اإلعالنات
والبرامج ،إلى تشريع قوانني هدفها ليس إعالن «ممنوع التفكير»...
بــل ممنوع الهمس .وال تتوانى مؤسسات الــدولــة فــي املـســارعــة إلى
إصدار قوانني هدفها املزيد من القمع والتنكيل ،واملزيد من الهيمنة
واملكتسبات!
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،أعـلــن األزهـ ــر االن ـت ـهــاء مــن م ـشــروع قــانــون جديد
بعنوان «مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين» .يأتي القانون في
إطــار املطالبات املستمرة بتولي املؤسسة الدينية – يحلو لبعضهم

وصفها بالوسطية  -مهمة تجديد الخطاب الديني ،وربما ألنه يصعب
عليها إنجاز ذلك ،قررت املزايدة على الجميع بقانون يمنع الهمس.
لم يمنع قانون األزهر عمليات التكفير العشوائي ،أو استخدام الدين
في القتل باسم الله ،بل جاءت مواده شديدة التعميم والتجريد ،مما
يمتد إلى الحقوق األساسية التي أقرتها املواثيق الدولة ،من بينها
«حرية العقيدة» .إذ ّ
نصت مادته األولى على «منع التطاول على الذات
اإللهية واألنبياء واملرسلني والكتب السماوية تصريحًا أو تعريضًا
أو مساسًا أو سخرية» مــن دون تحديد مفهوم «الـتـطــاول» ،مما قد
ً
يمنع بذلك مثال أي دراسة «أكاديمية» عن النصوص الدينية! ويمنح
ال ـقــانــون نـفـســه حـصــانــة ضــد الـنـقــد وم ـب ــادئ الــدس ـتــور أو املـ ّـواثـيــق
الدولية التي وقعت عليها مصر .وتنص مادته الرابعة على أنــه «ال

يجوز االحتجاج بحرية الرأي والتعبير والنشر واإلبداع لنقد األديان
أو القيام بعمل ينطوي على ما يخالف أحكام القانون».
حسب الــدكـتــور صــاح فـضــل ،سيترتب على هــذا الـقــانــون «مـنــع أي
تشكيك في مفاهيم الجهاد ودار الحرب واإلسالم وإباحة القتل وسفك
الدماء ،والحث عليها باسم الدين كما تفعل الجماعات اإلرهابية ألنها
من املسلمات الدينية عندهم» .ثم إن التوسع في نصوص الحظر مثل
«ال يجوز طرح املسائل العقائدية محل الخالف أو التعارض للنقاش
العلني في وسائل اإلعالم» و«حظر امتهان األديان أو التعدي على أي
من الكتب السماوية بالتغيير أو اإلتالف أو التدنيس» ،و«حظر نشر
الصور والـحــوارات واملــواد اإلعالنية إذا كانت تحض على الكراهية
أو تعمقها» أمــر يثير الـتـســاؤالت ،ألنها كلمات مطاطة غير محددة

األزهر :من عداء الوهابية إلى مجاملة السعودية
القاهرة ــ مدحت صفوت
ع ـقــب  30ح ــزي ــران (ي ــون ـي ــو) ،2013
ب ــدأت الـسـيــاســة املـصــريــة فــي تــأديــة
دور التابع في عالقتها بالسعودية،
ليجر املوقف بظالله على املؤسسة
الدينية الرسمية (األزهر) ومواقفها
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ــدت م ـ ـجـ ــام ـ ـلـ ــة ل ـل ـم ـم ـل ـك ــة
الوهابية! تشير الحوادث في مصر
خ ــال ال ـف ـتــرة املــاض ـيــة ،إل ــى تقلص
مـ ـس ــاح ــات ال ـت ـج ــدي ــد فـ ــي ال ـخ ـطــاب
الديني ،واتجاه األزهر إلى اإلطاحة
بأي محاولة «عصرية» لفهم التراث
خ ــارج س ـيــاق املـشـيـخــة وأقــانـيـمـهــا،
رغم تداول مفهوم «التجديد» بكثافة
بني النخب املصرية املختلفة ،دينية
وغير دينية .وخــال نــدوات تجديد
ال ـخ ـط ــاب ال ـت ــي ت ـع ـقــدهــا امل ـش ـي ـخــة،
ت ـس ـي ـط ــر لـ ـغ ــة الـ ـعـ ـن ــف واإلق ـ ـ ـصـ ـ ــاء،
وت ـت ـف ـشــى اتـ ـه ــام ــات الـ ـت ــواط ــؤ ضــد
الــديــن ،وإقـصــاء اآلخــر وإلـقــاء التهم
بمعاداة الــديــن والسعي إلــى هدمه،
و«ن ـشــر دي ــن جــديــد» بتعبير وكيل
مشيخة األزهر عباس شومان.

اإلطاحة بأي محاولة
«عصرية» لفهم التراث
خارج سياق المشيخة
ب ـت ـع ـب ـيــر املـ ـص ــري ــن« ،الـ ـ ـ ـ ـ ُّـرز» ال ـ ــدال
على أمــوال النفط التي تدفقت على
م ـصــر م ــع ب ــداي ــة ف ـت ــرة رئ ــاس ــة عبد
الفتاح السيسي ،يالحظ تأثير الرز
الـ ـسـ ـع ــودي ع ـل ــى م ــواق ــف مــؤس ـســة
األزهــر وشيخها أحمد الطيب ،عبر
تبني مواقف ووجهات نظر سلفية،
كان األزهــر يرفضها في املاضي .إذ
نشهد في السنوات األخـيــرة تقاربًا
أزه ــري ــا وهــاب ـيــا ،وص ــل حــد ل ـقــاءات
جـمـعــت بــن رم ــوز األزهـ ــر وق ـيــادات
الــدعــوة السلفية فــي مـصــر ،وإغــاق
مسجد الحسني في وجه املتصوفني
خالل احتفاالت عاشوراء بزعم منع
«الـشـيـعــة» مــن مـمــارســة اللطيمات!
ّ
لكن العالقة بني الدولة والجماعات
ّ
السلفية ،ليست «سمنًا على عسل»
دوم ــا .تلعب األج ـهــزة الــرسـمـيــة مع
السلفيني لعبة العصا والجزرة .في
ال ــوق ــت الـ ــذي ي ـتــرك األزه ـ ــر مـســاحــة
لـ ـلـ ـتـ ـق ــارب ،ت ـم ـن ــع وزارة األوقـ ـ ـ ــاف
قيادات الدعوة السلفية من الخطابة
بحجة عدم دراستهم األزهرية ،مما
أس ـفــر عــن مـنــع أغ ـلــب الـسـلـفـيــن في
مصر من اعتالء املنابر.
األزه ـ ــر الـ ــذي يـتـمـســح دومـ ــا ف ــي ما
يسميه بـ «الوسطية» ،عمل خطابه
الرسمي خالل السنوات األخيرة على
إزكـ ــاء الـطــائـفـيــة وتـجــذيــر الـتـطــرف،
وكان بعيدًا عن مفاهيم املواطنة بل
عاداها أحيانًا ،ولم يقم الخطاب وال
منشئوه بــالــدعــوة إلــى ال ـخــروج من
أزمتنا الحقيقية ،املتمثلة في وجود

اإلن ـس ــان فــي أن ـســاق غـيــر إنـســانـيــة،
والعمل على إيجاد مناخ ديمقراطي
حقيقي مرتبط بمشروع ثقافي.
إرضـ ـ ـ ً
ـاء ل ـل ـس ـعــوديــة ،ت ــوق ــف األزه ــر
وش ـي ـخــه ع ــن ن ـقــد ال ــوه ــاب ـي ــة .شيخ
األزهـ ـ ـ ـ ــر أح ـ ـمـ ــد الـ ـطـ ـي ــب ك ـ ـ ــان دائ ـ ــم
الـهـجــوم عليها وق ــت تــولـيــه رئــاســة
جامعة األزهــر ( )2010-2003وعرف
عـنــه دف ــاع «ال ـشــرس» عــن األشـعــريــة
(امل ـ ـ ـ ــذه ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــائـ ـ ــدي الـ ــرس ـ ـمـ ــي
للمشيخة) ،وسبق أيضًا أن أوضح
أن األزهري الحقيقي ال يمكن أن يقع
فــي «ف ــخ الـسـلـفـيــن» ،مـشـيـرًا إل ــى أن
بعض األزهريني ضعاف التأسيس
العلمي وقعوا في الفخ ،وأن األخيرة
ل ـي ـســت م ــذه ـب ــا ،وأن ك ـل ـمــة الـسـلــف
بصيغتها لم ترد في القرآن إال مرة
واح ـ ـ ــدة وج ـ ـ ــاءت م ــذم ــوم ــة ،م ـش ــددًا

ع ـلــى أن الـسـلـفـيــن ال ــذي ــن يـفـسـقــون
الـفــرق اإلســامـيــة األخ ــرى هــم «غــاة
الـ ـحـ ـن ــابـ ـل ــة» ،وال يـ ـمـ ـت ــون ل ـل ـس ـلــف
الصالح بصلة.
ّ
بـ ّـيــد أن الــرجــل ال ــذي رف ــض تفسيق
الفرق اإلسالمية ،ويميل إلى خطاب
«تلطيف األجواء» في أحايني كثيرة،
يتبنى أحيانًا مواقف «رافضة» في
أقلها وتكفيرية فــي جــوهــرهــا ،إزاء
ً
أت ـبــاع املــذهــب الـشـيـعــي .نــذكــر مثال
قـ ـي ــام «م ـج ـل ــة األزهـ ـ ـ ــر» ـ ـ ـ وق ـ ــت ك ــان
يشرف عليها محمد عمارة ـ بإعادة
طبع كتاب «الخطوط العريضة لدين
الشيعة» ملحب الــديــن الخطيب ،في
تشرين األول (أكتوبر)  ،2012بعدما
مر أكثر من ستني عامًا على طبعته
األول ـ ـ ــى .اح ـت ــوت ال ـط ـب ـعــة ال ـجــديــدة
الـ ـت ــي وزع ـ ـ ــت ك ـه ــدي ــة م ـج ــان ـي ــة مــع
املجلة ،على دراســة وتقديم لعمارة
ّ
نفسه .علمًا أن تكفير الشيعة لدى
ال ــوه ــابـ ـي ــة ي ـت ـخ ــذ م ـن ـح ــى واض ـح ــا
ومعلنًا ،نظرًا إلى السياق السياسي
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ال ـ ـ ــذي ي ـس ـم ــح بــذلــك
ويـغــذيــه أحـيــانــا ،فــي ض ــوء الـصــراع
اإلقليمي بني إيران والنظم الحاكمة
فـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج وغـ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـن ـظــم
ً
التي تحكم دوال عربية ذات أغلبية
سنية أبرزها مصر .وحسبما تكون
ح ــدة ال ـص ــراع ت ـكــون ن ـبــرة التكفير
واإلقصاء والرفض.
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«تهذيب المواطن»
تستخدم عادة للقمع والتضييق وخفض سقف الحريات ووضعها
تـحــت وصــايــة الــرقـبــاء ومـفــاهـيــم رج ــال الــديــن املتعصبة واملحافظة
بحكم طبيعتها وتقاليدها.
ومــن هنا يعتبر فضل الـقــانــون «مـحــاولــة لسد منافذ الفكر العلمي
والتأويل الديني واألبحاث املجتهدة في الفلسفة ،وغلق الباب أمام
مسألة مراجعة الثوابت طبقًا لتطورات العلم والعقل واملعرفة» .وهو
ما يؤكد عليه محمد أبو الغار مؤسس «الحزب املصري الديمقراطي
االجـتـمــاعــي»« :فــي مقدمة الـقــانــون ،يطالب املـشــرع بعقاب مــن يقدم
ت ــأوي ــات م ـحــرفــة لـبـعــض ن ـصــوص ال ـك ـتــب ال ـس ـمــاويــة ،وع ـب ــرت عن
اج ـت ـهــادات خــاطـئــة لـبـعــض املـفـســريــن لـلــديــن .ه ــذه املـقــدمــة مستفزة
وتعبر عن فكر تآمري .هل كل مفكر أو مجدد يحاول حل أزمة الدين

اإلسالمي في العصر الحديث التي لم تحل بالطريقة التقليدية في
التفكير ،يعتبر مــن ال ـخــوارج؟ وأي ــام كــان األزه ــر منفتحًا على كافة
ً
املــذاهــب والتفسيرات وهــي أمــور موثقة ومـعــروفــة ،كــان يجد حلوال
ملتناقضات األشـيــاء ولــم يكن الفكر الوهابي مسيطرًا .لكن سيطرة
الفكر الوهابي على مصر واألزهر جعلت التفكير أحاديًا» .يشير أبو
الغار إلى أن «التأويل علم هام ،ودراسات شخصيات هامة مثل نصر
أبوزيد ومحمد أركون كانت هي األمل في خروج الفكر اإلسالمي من
املأزق الذي نعيشه .حني تأتي بقانون يمنع التأويل أو يقول إن هذا
تــأويــل جيد أو غير خــاطــئ ،فأنت تمنع حرية الــدراســات اإلسالمية
وهذا مخالف للدين والقانون واملستقبل».
ومن جانبه اعتبر عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين في

مثقفون مصريون:
من هنا تبدأ عملية اإلصالح الديني
القاهرة ـ محمد عمر جنادي
فـ ــي بـ ــدايـ ــة  ،2016أصـ ـ ـ ــدرت هـيـئــة
كـ ـب ــار الـ ـعـ ـلـ ـم ــاء فـ ــي األزهـ ـ ـ ــر ب ـيــانــا
تهاجم فيه نقاد التراث وتصفهم ﺑ
«املتمركسني ..حيث فتحوا األبواب
أم ــام املــاديــة الـجــدلـيــة والـتــاريـخـيــة
والـ ــزنـ ــدقـ ــة واإللـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ،وال ـب ـن ــوي ــة
وال ـت ـف ـك ـي ـك ـيــة والـ ـح ــداث ــة ومـ ــا بـعــد
ال ـ ـ ـحـ ـ ــداثـ ـ ــة» .ك ـ ـ ــأن ذك ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـيـ ــارات
ال ـف ـك ــري ــة وامل ـع ــرف ـي ــة امل ـخ ـت ـل ـفــة هــو
سـبــة بـحــد ذات ــه .هــل ثـمــة تـغـيــر في
خطاب األزهر في السنوات األخيرة
أم أن خطابه كان مبنيًا دائمًا على
األس ــاس الـنـظــري ومـنـظــومــة الفقه
ن ـف ـس ـي ـه ـمــا؟ وه ـ ــل هـ ـن ــاك ف ـ ــرق بــن
ً
ال ـخ ـط ــاب ال ــدي ـن ــي ال ــرس ـم ــي مـمـثــا
في األزهــر وبــن خطاب الجماعات
امل ـت ـطــرفــة؟ ملـ ــاذا إل ــى اآلن م ــا زال ــت
اآلراء الـتـنــويــريــة غـيــر مقبولة رغــم
أنـ ـه ــا ك ــان ــت «ت ــوفـ ـيـ ـقـ ـي ــة» (م ـح ـمــد
ع ـبــده وط ــه ح ـســن) ،ورغ ــم احـتـفــاء
الدولة الشكلي بهذه الرموز؟
طرحنا هــذه األسئلة على عــدد من
ال ـك ـت ــاب وامل ـث ـق ـف ــن املـ ـص ــري ــن ،فــي
محاولة ملعرفة آرائهم حول خطاب
األزهر وعالقته بالدولة.
ي ــوض ــح الـ ــروائـ ــي وامل ـت ــرج ــم أح ـمــد
ع ـبــد ال ـل ـط ـيــف ال ـع ــاق ــة ب ــن األزه ــر
وال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة« :خـ ـ ـط ـ ــاب األزهـ ـ ـ ـ ــر فــي
ع ـم ـقــه ل ـي ــس إال ان ـع ـك ــاس ــا لـتـفـكـيــر
ديني رجعي ومنغلق ،انغلق على
نـفـســه مــع الـفـقــه والـتـفـسـيــر الـقــديــم
ول ــم ي ـتــح لـنـفـســه ف ــرص ــة ل ـل ـتــأويــل.
لــذلــك فـكــل امل ـحــاولــن لـتـطــويــر هــذا
ال ـف ـك ــر وت ـم ــدي ـن ــه ك ــان ــوا دائـ ـم ــا مــن
أع ــدائ ــه» .وي ـض ـيــف« :ل ـك ــن األخ ـطــر
أمـ ـ ــر آخ ـ ـ ــر ،أن األزهـ ـ ـ ــر تـ ـح ــول إل ــى
ذراع لـلـسـلـطــة ،وأق ـص ــد أن مهمته
اخـ ـتـ ـلـ ـف ــت عـ ـ ــن أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ت ــأس ـي ـس ــه
وبعيدًا عن الصورة املثالية لألزهر
ال ــذي ع ــادى االح ـت ــال الـبــريـطــانــي،
فــاألزهــر كــان وال يــزال الـعــدو األول
لـ ـل ــدول ــة ال ـع ـل ـم ــان ـي ــة ،وف ـ ــي ال ــوق ــت
عينه هو الجسر الذي يصل الدولة
ال ــديـ ـنـ ـي ــة بـ ــالـ ــدولـ ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة».
ال ي ـ ـ ــرى عـ ـب ــد الـ ـلـ ـطـ ـي ــف فـ ــرقـ ــا بــن
خـ ـط ــاب األزه ـ ـ ــر وخـ ـط ــاب ال ـع ـس ـكــر
فهما «وجـهــان لعملة واح ــدة ،هما
م ــؤسـ ـسـ ـت ــان مـ ـح ــافـ ـظـ ـت ــان ،األول ـ ــى
تحافظ على املجتمع بــاســم الدين
والثانية باسم الوطن» .كما ال يرى
ّ
أي اختالف بني األزهر وأي جماعة
م ـت ـط ــرف ــة« ،بـ ــاألحـ ــرى ه ــو ج ـمــاعــة
م ـت ـطــرفــة رس ـم ـيــة تـتـمـتــع بـحـضــور
ج ـم ــاه ـي ــري .ل ــذل ــك ،فـ ــاألزهـ ــر لـيــس
ضــد داع ــش ،لـكـنــه ال يــرفــع الـســاح
م ـث ـل ـه ــا ،ألن ـ ــه دولـ ـ ــة ول ـ ــه أســال ـي ـبــه
الدبلوماسية» .يؤكد عبد اللطيف
ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة ال ـ ـبـ ــدء مـ ــن امل ـن ــاه ــج
األزه ــري ــة إذا أردن ــا «إص ــاح الفكر

ال ــدي ـن ــي» ،لـكـنــه يـسـتـبـعــد إمـكــانـيــة
هذا اإلصالح.
تـتـســاء ل الـبــاحـثــة أسـمــاء الـعـمــاوي
حـ ـ ــول ق ـ ـ ــدرة خ ـ ـطـ ــاب األزه ـ ـ ـ ــر ع ـلــى
ت ـجــديــد ال ـخ ـطــاب الــدي ـنــي .ت ــرى أن
ه ـ ــذه ل ـي ـس ــت املـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ــى ل ــذي ــوع
م ـســألــة ت ـجــديــد ال ـخ ـط ــاب الــدي ـنــي:
«ظـ ـه ــرت ال ـط ـب ـع ــة األول ـ ـ ــى م ــن ه ــذا
ال ـت ـجــديــد م ـنــذ م ــا ي ــزي ــد ع ـلــى املـئــة
ع ـ ــام مـ ــع رواد ال ـن ـه ـض ــة ال ـع ــرب ـي ــة
أم ـث ــال مـحـمــد ع ـبــده وال ـط ـه ـطــاوي.
رغـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـحـ ـ ــاولـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرواد
ال ـ ـجـ ــادة ت ـح ـق ـي ـقــه  -وك ـ ــان أغـلـبـهــم
م ــن امل ـن ـت ـمــن لـلـمــؤسـســة األزه ــري ــة
العريقة  -إال أنه لم يخرج عن كونه
ينطو على
مـجــرد إج ــراء شكلي لــم
ِ
أدن ـ ــى ت ــأس ـي ــس مـ ـع ــرف ــي» .تــوضــح
ال ـع ـم ــاوي األسـ ـب ــاب ال ـن ـظــريــة وراء
ه ــذا اإلخـ ـف ــاق« :ظ ــل ه ــذا ال ـخ ـطــاب
النهضوي هــو الـصــورة التمثيلية
للخطاب الــديـنــي التقليدي القديم
ً
م ـت ـم ـث ــا ب ــال ـت ـح ــدي ــد ف ــي ال ـخ ـط ــاب
األش ـ ـ ـعـ ـ ــري ع ـ ـقـ ــائـ ــديـ ــا ،والـ ـخـ ـط ــاب
الـشــافـعــي فـقـهـيــا ،رغ ــم إص ــراره في
س ـب ـيــل ت ـح ـق ـيــق ال ـت ـج ــدي ــد امل ــزع ــوم
ب ـض ــرورة الـتـمـيـيــز ب ــن الـنـصــوص
الدينية متمثلة في القرآن والسنة
النبوية على وجــه الـتـحــديــد ،وبني
هذه النصوص التراثية التي باتت
تعرف اآلن بالخطاب الديني ،وهي
م ــن ق ـب ـيــل ال ـن ـص ــوص ال ـت ـف ـس ـيــريــة
والـ ـفـ ـقـ ـهـ ـي ــة .»....اجـ ـتـ ـه ــادات ت ــراه ــا
الـ ـعـ ـم ــاوي ن ــات ـج ــة ع ــن الـ ـح ــوار مــع
النص األصلي (القرآن) ومشروطة
ﺑ «س ـيــاق ـهــا االج ـت ـمــاعــي/امل ـعــرفــي
التي صيغت فيه» .تشير العماوي
إلى أن التحدي الذي يجابه اإلسالم
ال ـ ـي ـ ــوم يـ ـتـ ـع ــدى م ـ ـجـ ــرد االكـ ـتـ ـف ــاء
بــالـتـمـيـيــز بــن ال ـن ـصــوص الــديـنـيــة
والـ ـت ــراثـ ـي ــة إل ـ ــى «ضـ ـ ـ ــرورة م ـعــرفــة
ك ـي ـف ـي ــة الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع الـ ـنـ ـص ــوص
الدينية ذاتها».
ي ـت ـحــدث ال ـك ــات ــب وال ـب ــاح ــث ج ـمــال
عـ ـم ــر صـ ــاحـ ــب ك ـ ـتـ ــاب «أن ـ ـ ـ ــا ن ـصــر
أب ــو زيـ ــد» ع ــن ال ـس ـي ــاق ال ـتــاري ـخــي
النـحـســار خـطــاب التجديد ونشوء
ج ـمــاعــات ال ـع ـنــف« :م ــع ك ــل هــزيـمــة
وت ــراج ــع تــواج ـه ـهــا ش ـعــوب ـنــا مـنــذ
نـهــايــات ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر حتى
اآلن ،يخفت صــوت تـيــار التجديد،
وي ـ ـع ـ ـلـ ــو صـ ـ ـ ــوت تـ ـ ـي ـ ــار اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة
اإلسالم النقي .تيار األسلمة ،وبعد
الـحــرب العاملية األول ــى ،تحول إلى
ت ـن ـظ ـي ـم ــات وجـ ـم ــاع ــات ُم ـس ـل ـح ــة».
يــوضــح ع ـمــر املـشـكـلــة ال ـكــام ـنــة في
ب ـن ـيــة خ ـط ــاب ال ـت ـج ــدي ــد أو «بـ ــذرة
ال ـع ـطــب ال ــداخ ـل ـي ــة» ك ـمــا يـسـمـيـهــا،
وت ـ ــؤدي إل ــى تـهـمـيــش «ال ـت ـجــديــد»
في مقابل «األسلمة»« :كل عمليات
ال ـت ـج ــدي ــد م ــن م ـح ـم ــد عـ ـب ــده حـتــى
اآلن ،تـ ـ ـت ـ ــم عـ ـ ـل ـ ــى نـ ـ ـف ـ ــس األس ـ ـ ــس

الــاهــوتـيــة /الـعـقــائــديــة التقليدية.
وبـ ـ ـ ـ ــدون ال ـ ـت ـ ـعـ ــرض ل ـ ـهـ ــذه ال ـب ـن ـي ــة
الــاهــوتـيــة نـقــديــا ،سـتـظــل عمليات
ال ـت ـج ــدي ــد مـ ـج ــرد مـ ـح ــاول ــة إن ـت ــاج
واقــع ُمختلف مستخدمني ماكينة
التفكير نفسها».
يـتـحــدث الـكــاتــب واألك ــادي ـم ــي حاتم
ح ــاف ــظ عـ ــن األسـ ـ ـب ـ ــاب اآلن ـ ـيـ ــة وراء
ال ـ ـت ـ ـحـ ــول فـ ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــاب األزه ـ ـ ـ ـ ــر فــي
الـسـنــوات األخ ـيــرة« :يمكن الـقــول إن
ال ـخ ـط ــاب األزهـ ـ ـ ــري ال ــرس ـم ــي ص ــار
أكثر قوة وأكثر صراحة في التعبير
عن تشدده إزاء القضايا اإلسالمية
املـ ـ ـث ـ ــارة فـ ــي ال ـع ـق ــدي ــن األخـ ـي ــري ــن».
والسبب وراء هذا التشدد هو «شعور
األزه ــر بعد  30يونيو بأنه تخلص
مــن منافسيه (اإلخ ــوان والسلفيني)
وخ ـص ــوم ــه ال ـع ـل ـمــان ـيــن ،ويـ ـ ــرى أن
ال ــدول ــة مـمـثـلــة ف ــي ن ـظ ــام الـسـيـســي
عـلـيـهــا دف ــع ضــري ـبــة ب ــال ــوق ــوف إلــى
جواره ضد أي هجمات علمانية».
ي ــرى حــافــظ أن مــا يــربــك املـشـهــد هو
إلحاح الدولة منذ ثالث سنوات على

الخطاب صار أكثر قوة في التعبير
عن تشدده إزاء القضايا اإلسالمية
المثارة في العقدين األخيرين
ضــرورة تجديد الخطاب الديني من
دون أن تـتـخــذ خ ـطــوة واحـ ــدة ب ــإزاء
ه ــذا ال ـت ـجــديــد .وي ـت ـس ــاءل« :ال ــدول ــة
ت ـلـ ّـوح بــالـتـجــديــد ملــواجـهــة الـتـطــرف
الديني لإلخوان ،لكن كيف يمكن أن
تفعل ذلك بإسناد مشروع التجديد
ملؤسسة (األزه ــر) على رأسـهــا رجل
أصولي حتى النخاع .اإلمــام الطيب
ل ــه م ــؤل ـف ــات يـسـتـشـهــد فـيـهــا بسيد
ق ـطــب ب ـطــري ـقــة ت ـشــي ب ــأن ــه صــاحــب
مكانة لديه .كلنا نعرف أن قطب أحد
مؤسسي الفكر التكفيري فــي مصر
وف ــي ال ـعــالــم اإلس ــام ــي» .ويـضـيــف:
«ق ـ ــدم ال ـط ـيــب ب ــاغ ــا بـشـخـصــه ضد
إس ــام بـحـيــري رغ ــم أن األخ ـيــر قبل
أن ي ـنــاظــر ك ــل م ــن ال ـش ـيــخ األزهـ ــري
(وه ــو املـسـتـشــار الــديـنــي للسيسي)
وال ـش ـي ــخ ال ـج ـف ــري ،م ـج ـت ـم ـعــن ،في
ح ـل ـق ــة ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة كـ ــانـ ــت ل ـت ـك ــون
طـفــرة فــي مـســار ال ـحــوار بــن األزه ــر
والـعـلـمــانـيــن ل ــوال حـبــس البحيري
بـعــدهــا ،إضــافــة أيـضــا إل ــى الطريقة
التي بات اإلمــام الطيب يتحدث بها
في اللقاءات اإلعالمية عن املطالبات
ب ـت ـج ــدي ــد ال ـ ــدي ـ ــن وغ ــربـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــراث
وم ــراج ـع ــة الـ ـبـ ـخ ــاري .وهـ ــي طــريـقــة
متعجرفة وعــدائـيــة لــآخــر ورافـضــة
ألي حوار ،رغم أن اإلمام الطيب كان
ي ـس ـ ّـوق نـفـســه ق ـبــل الـ ـث ــورة (ق ـبــل أن
يستقيل مــن عضوية حــزب مـبــارك)
كرجل ديــن مستنير دارس للفلسفة
في فرنسا!».

جامعة األزهر أن الذين يعترضون على مشروع القانون «ال يريدون
اس ـت ـقــرارًا ملـصــر ،ألن ــه حــن نفتح الـبــاب أم ــام الــذيــن يـ ــزدرون األدي ــان
ويسيئون إليها ،تزيد نــار الـعــداوة في نفوس املواطنني ،مما يؤدي
إلى نشر الفنت والقالقل واالضطرابات في املجتمع».
الـقــانــون ال ــذي سلمه شيخ األزه ــر لــرئــاســة الجمهورية سيصل إلى
البرملان ،ملناقشته ،لكن هل سيمر؟
لنكن متشائمني ،سيمر كما مــرت عشرات القوانني .وسيظل ّ
مهددًا
ملصلحتها وقتما تـشــاء ،كما
للتفكير واإلب ــداع تستخدمه السلطة
ُ
حدث في قوانني مشابهة مثل خدش الحياء الذي أقر في السبعينيات
ملنع الناس من قضاء حاجاتهم عالنية في الشارع! لكن تمت محاكمة
أحمد ناجي به بسبب جملة في رواية!

إيماءة الشيخ وتعب الرئيس
القاهرة ـ محمد خير
يقال ّإن أبسط التعريفات للفارق بني الدولة املدنية والــدولــة الدينية ،هو
ّأن األولــى تشهد تحكم السلطة السياسية في املؤسسة الدينية ،بينما
فــي الثانية تتحكم املؤسسة الدينية فــي السلطة السياسية .تحت هذا
التعريف البسيط ،تكمن مفاهيم أقل بساطة وأكثر تركيبًا .فقد تكون
السلطة السياسية نفسها مدنية أو عسكرية ،وإن كانت مدنية فقد تكون
ً
ذات مرجعية دينية مما يؤثر على مدنيتها ،كما أن ثمة دوال ال تشهد ـ
ّ
ظاهريًا  -تحكم السياسة في الدين وال الدين في السياسة ،بل فصل بني
األمــريــن ،وإن كــان ثمة من يــرى أن ذلــك الفصل التام ـ في عمقه ـ ـ ليس
إال خرافة مدنية .وعلى ّأي حال ،طاملا انتمت مصر إلى النوع الثاني في
التعريف البسيط ،أي تحكمت دائمًا سلطتها السياسية في مؤسستها
الدينية ،منذ العهود األولــى في مصر القديمة ،حني كان الفرعون يمزج
السلطتني معًا فيعلن نفسه إلهًا ،مرورًا باالحتالالت العسكرية املتتالية
ً
في العصور الوسيطة ،وصوال إلى الدولة الحديثة ملؤسسها القوي املاكر
محمد علي ،الذي التف حول «خبرات» مؤسسة األزهر ،فأرسل املبعوثني
إلى الخارج ليعودوا بخبرات أوروبية تدير البالد ،ثم جمال عبد الناصر
الــذي أراد «تحديث» األزهــر فأنشأ فيه الكليات العلمية – التي اعتبرها
األصوليون علمانية  -وأمم األوقاف مصدر الدخل األساسي للمؤسسة
ً
الدينية ،وصوال إلى الرئيس السيسي ،الذي قطع حديثه فجأة في خطاب
عيد الشرطة فــي  25كــانــون الثاني (يناير) املــاضــي ،ليتوجه إلــى شيخ
األزهر أحمد الطيب بعبارة «تعبتني يا فضيلة اإلمام».
عبارة غريبة في ألفاظها ونطقها على الهواء في خطاب يشاهده املاليني،
كأن رئيس السياسة يعرب عن عجزه ـ أو على األقل تعبه ـ -من رئيس
املؤسسة الدينية .لكن ليس أغرب من العبارة نفسها إال مناسبتها ،ففي
عيد الشرطة ،الــذي صــار منذ ثــورة  2011محل نــزاع حــول اليوم «»25
الذي أصبح عيدًا لالثنني :للشرطة وللثورة التي اندلعت  -في األساس -
ضد ممارسات الشرطة .في ذلك العيد السياسي بامتياز ،قرر الرئيس
فجأة أن يناقش مسألة الـطــاق الـشـفــوي ،أمــام كــامـيــرات التلفاز .شكا
الرئيس من ارتفاع نسب الطالق واقترح على الهواء أن ال يتم االعتراف
بالطالق بمجرد التلفظ به بل فقط عند توثيقه .أعلن الرئيس اقتراحه
ونظر إلــى شيخ األزه ــر فــي الصف األول ،فهز الشيخ رأســه هــزة أدرك
الرئيس مغزاها ،وفهم أنها أبعد ما تكون عن املوافقة ،فأنهى الرئيس
اقتراح بكلمته «تعبتني».
لكن الشيخ لــم يكتف بإيماءة ال ــرأس وال باعتراف الرئيس بالتعب ،بل
اجتمع بعد  10أيــام مــع هيئة كبار العلماء فــي األزه ــر وأص ــدروا بيانًا
يــرفــض االقـ ـت ــراح ،ويـنـكــر حـتــى الـسـبــب الـ ــذي ذكـ ــره الــرئ ـيــس كـمـسـ ّـوغ
القتراحه .فقال البيان صراحة إن ليس ثمة عالقة بني الطالق الشفاهي
وارتفاع نسبة الطالق ،وإن الطالق يقع باأللفاظ الشرعية «دون اشتراط
شهادة أو توثيق» .وبعد ثالثة أيــام من االجتماع والبيان ،أعلن «مجمع
البحوث اإلسالمية» وهو هيئة أخرى من أبرز هيئات األزهــر ،اتفاقه مع
بيان هيئة كبار العلماء .كانت تلك «ال» كبيرة من األزهــر لم تعد سلطة
السياسة بعدها إلى املوضوع ،وإن تبرع بعض رجالها بمحاولة الرد في
البرملان ،عبر اقتراح قانون لتحديد مدة بقاء شيخ األزهــر على مقعده،
وهو اقتراح لم يغادر قاعات البرملان .إذ أفشلته لجنة الشؤون الدينية في
املجلس نفسه ،وهو في كل األحــوال اقتراح مشكوك في دستوريته ،أو
صار كذلك منذ وقت ليس بالبعيد ،إذ أن حصانة شيخ األزهر ،واحدة من
آثار قليلة بقيت من تفاعالت «ثورة يناير».
ّ
يقر الدستور املصري املستحدث بعد «يناير» بأن األزهر «هيئة مستقلة،
ويختص دون غيره بالقيام على كافة شــؤونــه» .كما أن «شيخ األزهــر
مستقل غير قــابــل لـلـعــزل» .تلك الـعـبــارات الـتــي تضمنتها امل ــادة  4في
دسـتــور  2012وانتقلت – كما هــي – إلــى امل ــادة  7فــي دسـتــور ،2014
مثلت «املكتسب» الوحيد املتبقي تقريبًا من ثورة يناير ،أو هكذا يعتبرها
ً
األزهريون على األقــل ،بعدما أنهت عهدًا طويال بدأته ثورة يوليو 1952
في «تعيني» شيخ األزهر بواسطة رئيس الجمهورية .اآلن ،بعد الدستور
الجديد ،يتم اختيار الشيخ مــن قبل هيئة كبار العلماء املكونة مــن 40
عاملًا أزهريًا «من املذاهب الفقهية األربعة» .تولى الشيخ الطيب مشيخة
األزهر في  ،2010قبل  10أشهر من ثورة يناير .وبعد تغيير الدستور،
صار غير قابل للعزل مدى الحياة ولم يعد من حق الرئاسة اختيار شيخ
جديد .بعبارة أخرى ،يجوز القول ّإن الطيب هو املسؤول الكبير الوحيد
من الحقبة املباركية الذي شهد وضعه الرسمي رسوخًا أشد وقوة أكبر.
ليس غريبًا إذًا أن «يتعب» الرئيس الذي ال يستطيع إغضاب األزهر في
الوقت الــذي يخوض فيه حربه مع األشــد أصولية واألكـثــر تسييسًا .ال
يستطيع الرئيس أن يرغم األزهر على تحقيق أحالمه في «الثورة الدينية»،
بل سمح له بمطاردة الكتاب والباحثني إلى درجة السجن والتنكيل ،وهو
ما لم يحدث في عهد أي رئيس جمهوري سابق .كلهم حــاوروا األزهر
وصارعوه ّ
لكن أحدًا منهم – قبل السيسي ـ لم يعترف بالتعب.
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«ميديا ليكس»...
دليلك إلى إعالم بديل!
زينب حاوي

صورة
وخبر

ّ
فـي ليلـة صاخبـة جذبـت جمهـورًا غلـب عليـه الشـباب ،افتتـح المغنـي
الجمايكـي األصل شـون بول ( 1973ـــ الصورة) ،أمس اإلثنيـن «مهرجانات
بيبلـوس الدوليـة» لهـذا العـام فـي اسـتعراض اجتمـع فيـه الغنـاء
كالعـادة باللوحـات الراقصـة والمؤثـرات الضوئيـة .الفنـان الشـاب الـذي
اتسـعت شـهرته كثيـرًا مـع أغنيـة  Get Busyقبـل حوالـي  12عامـا،
شـارك نجـوم البـوب الغربـي البارزيـن فـي «هيتـات» علـى شـاكلة cheap
 thrillsمـع األسـترالية «سـيا» التـي حضـرت إلـى جبيـل العـام الماضـي ،و
 baby boyمـع بيونسـيه ،و slow windمـع آر .كيلي وآيكون .الموعد
المقبـل مـع المهرجانـات غـدًا فـي «بيـت الديـن» ،حيـث يأخذنـا جـوردي
سـافال فـي رحلـة علـى خطـى ابـن بطوطـة.

أنجيليك كيدجو
تنتظركم في  16تموز
بعدما كان معلنًا عن حفلة الديفا
األفريقية أنجيليك كيدجو (1960
ـ الصورة) في  15تموز (يوليو)
الحالي ضمن فعاليات الدورة 61
من «مهرجانات بعلبك الدولية»،
أعلنت لجنة املهرجان العريق الذي
يجري في «مدينة الشمس» بني
 7تموز و 15آب (أغسطس) املقبل
تقديم املوعد إلى اليوم التالي.
صحيح ّأن هذه األمسية ّ
املميزة
تندرج ضمن املوسيقى األفريقية،
ّ
لكنها بالتأكيد لن تخلو من الجاز
ّ
والبلوز واإليقاعات الالتينية ،ألن
صاحبة ألبوم ( Prettyعام )1981
ّ
ستقدم تحية إلى نينا سيمون،
وسيليا كروز ،وميريام ماكيبا.
حفلة أنجيليك كيدجو :األحد  16تموز
ً
مساء ـ أدراج «معبد
ـ الساعة الثامنة
باخوس» في «قلعة بعلبك» (البقاع).
لالستعالم03/999666 :

ف ــي ال ـحــدي ـقــة الـخـلـفـيــة ال ـت ــي يـقـبــع فـيـهــا إع ــام
غــربــي مختلف ،غير مــوجــه ،وخ ــارج منظومة الـ
 Mainstream mediaالتي تمثل وسائل إعالمية
تعكس عادة آراء وتيارات فكرية ّ
موحدة ،وتغيب
عنها قــراءات من زوايــا أخــرى قد تفيد املشاهد،
ينطلق برنامج «ميديا ليكس» (إعداد مروة حيدر،
حسني السموري (تقديمًا أيضًا) -إخــراج رضا
أشـمــر) الليلة على «امل ـنــار» .يطل البرنامج على
اإلعــام العاملي «املــوازي» الــذي يغيب عن التداول
ويبدو بعيدًا عن مراكز التأثير كوسائل اإلعالم
الهندية والباكستانية ،ويضم اتجاهات سياسية
مختلفة عـ ّـمــا ي ـ ّ
ـروج فــي وســائــل اإلع ــام الغربية
الرئيسة.
صاحبة الفكرة ومديرة تحرير القسم الفرنسي
ف ــي مــوقــع «املـ ـن ــار» اإلل ـك ـتــرونــي لـيـلــى م ــزب ــودي،
تـشــرح فــي حــديــث إلــى «األخ ـب ــار» ،عــن البرنامج
الجديد الــذي سيضيء على ق ــراءات ومعالجات
إع ــام ـي ــة ،ذات ع ــاق ــة م ـب ــاش ــرة ب ـم ـلــف ال ـشــرق
األوس ــط ،بخاصة الـعــراق وســوريــا ولـبـنــان .كما
ّ
س ـي ـضــيء ع ـلــى بــاح ـثــن وك ــت ــاب وصـحــافـيــن
استقصائيني ،بهدف إعادة وضع هذه املواد بني
أيــدي املشاهدين ،لالطالع عليها واإلف ــادة منها،
في موازاة ما تبثه امليديا الرئيسية الغربية.
إلى جانب ذلــك ،سيحضر «الحراك الصهيوني»
ـ ـ كـمــا وصـفـتــه م ــزب ــودي ـ ـ بشكل ثــابــت فــي كل
حلقة أسبوعية ،مع إطاللة على عمل الصهيونية
العاملية .فــي حلقة الليلة ،يضيء البرنامج على
دور الصهيونية فــي بريطانيا ،وتــأثـيــرهــا على
الذهنية السياسية البريطانية .هذه الفقرة الثابتة
سيرافقها في الحلقة ( 30دقيقة) ،ملف إعالمي
نقدي يتناول «الـحــرب اإلعــامـيــة على ســوريــا»،
ّ
ضـمــن  12دقـيـقــة .سيحضر ه ــذا املـلــف ويفند
ه ــذه ال ـح ــرب عـبــر مـجـمــوعــة ت ـقــاريــر ومـقــابــات
ّ
واس ـت ـطــاع آلراء ك ــت ــاب وبــاح ـثــن ،سـيــوجـهــون
أصابع االتهام للواليات املتحدة التي دارت وتدير

الفلسفة العربية تخسر موسى وهبة
«خسارة فادحة للفكر العقالني
في مواجهة الفكر الظالمي
والظالميني» .بهذه الكلمات
وصف «االتحاد الفلسفي
ّ
العربي» أمس رحيل املفكر
والباحث واألكاديمي اللبناني
موسى وهبة (الصورة) الذي
انطفأ في صباح اليوم نفسه عن
 76عامًا بعد صراع طويل مع
املرض ،تاركًا «مؤلفات أصيلة
راقية تفخر بها املكتبة الفلسفية
العربية» وفق ما جاء في بيان
االتحاد.
ولد وهبة في قرية الشيخ طابا
العكارية (شمال لبنان) في
عام  .1941حصل على دكتوراه
الدولة في اآلداب من «جامعة
السوربون» في باريس عام .1974
عمل أستاذًا للفلسفة الحديثة
ّ
العامة
واملعاصرة والفلسفة
وامليتافيزيقا في «الجامعة
ّ
اللبنانية» منذ حصوله على

الدكتوراه حتى عام .2005
وبني عامي  1996و ،1997أسس
ملحق «نهار الكتب» الصادر
عن مؤسسة «النهار» وترأس
تحريره ،ليشارك الحقًا في
تأسيس «اللقاء الفلسفي»
ّ
ّ
و«مجلة فلسفة» .علمًا أنه
كان عضوًا في لجنة الفلسفة
ّ
ّ
ّ
العربية
االستشارية في «املنظمة
للترجمة» (بني  2001و.)2007
أما على صعيد الترجمة ،فقد
نقل إلى لغة الضاد مؤلفات
لكانط ،ونيتشه ،وهوسرل
وهايدغر ،فيما أنجز الكثير من
املقاالت
الفلسفية.
تقام الصالة اليوم عند الساعة
العاشرة صباحًا في كنيسة «مار
نقوال» في األشرفية (بيروت) ،ثم
ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه في
عكار حيث يوارى الثرى.

ّ
مقدم البرنامج حسين ّ
السموري

هذه الحرب اإلعالمية.
«ميديا ليكس» ،الذي سيواكب امللفات السياسية
واإلعــام ـيــة اآلن ـي ــة ،لـكــن بـنـظــرة نـقــديــة ّ
ومعمقة
أك ـثــر ،لــن يـلـتــزم بـفـقــرات م ـحــددة فــي كــل حلقة،
بــل ستتأرجح املعالجات بــن ملف وأكـثــر .حتى
ً
ّ
إنــه سيخرج من أســوار السياسة ليالمس مثال
ملفًا فنيًا هامًا كالسينما في هوليوود ،وتفنيد
كواليس عملها .كــذلــك ،سيحضر ملف التهديد
األميركي للنظام الـســوري ،على خلفية الهجوم
الكيميائي ،إلى جانب مواد نقدية إعالمية أخرى
كاألزمة الخليجية وتعيني محمد بن سلمان وليًا
للعهد السعودي ،وكشف أسرار موثقة باملصادر
واألدلة.
إذًا ،بـعــد ط ــول انـتـظــار وتـحـضـيــر ،تـطــل الحلقة
األولــى من «ميديا ليكس» ،على شاشة «املنار»،
لتكمل زواي ــا إعالمية وسياسيةُ ،ت ّ
غيب بشكل
مقصود عــن عــن ال ـقــارئ أو املـشــاهــد .بـقــراءاتــه
النقدية اإلعالمية والسياسية ،سيشكل «ميديا
ليكس» باقي قطع «البازل» التي ستساعد املتلقي
حتمًا في تركيب املشهدية املعرفية عن اإلعــام
العاملي بشكل أفضل.
الحلقة األول ــى مــن «ميديا ليكس» :الليلة
 22:30على شاشة «املنار»

