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الحريري إلى الرياض هذا األسبوع

العلوال لعون :ستشاهدون جوًا سعوديًا جديدًا
ّ
بعد أكثر من تأجيل ،حط الموفد الملكي السعودي نزار العلوال في بيروت ،والتقى ،في يومه األول ،رئيسي الجمهورية
والحكومة ورئيس حزب القوات ،على أن يلتقي اليوم رئيس مجلس النواب ،ومن المتوقع أن تستمر زيارته للبنان ثالثة
أيام ،يلتقي خاللها عددًا من القيادات الرسمية والسياسية والروحية
داود رمال
ّ
أش ـ ـ ــاع ك ـ ــل مـ ــن ال ـق ـص ــر ال ـج ـم ـه ــوري
ً
والسراي الكبير أجــواء إيجابية ،بعد
اجـتـمــاعــن مـتـتــالـيــن عـقــدهـمــا أمــس
املوفد امللكي واملستشار في الديوان
املـلـكــي ال ـس ـع ــودي ،ن ــزار ال ـع ـلــوال ،مع
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـمــاد مـيـشــال
عـ ــون ،ث ــم م ــع رئ ـيــس الـحـكــومــة سعد
الـحــريــري ،وسبقت االجـتـمــاع األخير
وقفة للموفد السعودي أمــام ضريح
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس رف ـ ـيـ ــق الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،وس ــط
العاصمة.
وق ــال ــت م ـص ــادر رسـمـيــة ل ــ»األخ ـب ــار»
إن ما دار في اللقاء الــذي استمر ربع
س ــاع ــة بـ ــن ع ـ ــون والـ ـعـ ـل ــوال «ي ــؤش ــر
الـ ـ ــى تـ ـبـ ـل ــور مـ ـن ــاخ س ـ ـعـ ــودي ج ــدي ــد
وإيجابي يدفع باتجاه إعادة صياغة
الـعــاقــة الـلـبـنــانـيــة ال ـس ـعــوديــة ،ال بل
ثمة انعطافة كبيرة في التعاطي مع

جعجع :السعودية
غير راضية عن عالقتها
الحالية مع لبنان
لبنان كدولة وليس كملف يسند الى
ّ
سيلبي
موظف» .وكشفت أن الحريري
الــدعــوة الرسمية لــزيــارة اململكة هذا
األس ـبــوع ،وتــوقـعــت أن تفتح الــزيــارة
م ــرحـ ـل ــة جـ ــديـ ــدة فـ ــي عـ ــاقـ ــة رئ ـي ــس
الحكومة بالقيادة السعودية.
م ــا ال ـ ــذي دار ف ــي ال ـل ـق ــاء ب ــن رئـيــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة وامل ـ ـ ــوف ـ ـ ــد الـ ـسـ ـع ــودي
بحضور السفير السعودي في بيروت
ولـيــد اليعقوب والــوزيــر امل ـفـ ّـوض في
الــديــوان امللكي ولـيــد الـبـخــاري (خــدم
كقائم لألعمال في لبنان قبل وصول
اليعقوب)؟
بـ ـع ــد الـ ـت ــرحـ ـي ــب وامل ـ ـج ـ ــام ـ ــات ،ق ــال
الـ ـعـ ـل ــوال :ل ـق ــد ح ــرص ــت ب ـتــوج ـي ـهــات
م ــن ق ـي ــادت ــي ع ـلــى أن ت ـب ــدأ ل ـقــاءاتــي
ً
ف ــي ال ـق ـص ــر ال ـج ـم ـه ــوري ،ن ــاق ــا ال ــى
فخامتكم تحيات امللك سلمان وولي

الـ ـعـ ـه ــد االمـ ـ ـي ـ ــر م ـح ـم ــد ب ـ ــن س ـل ـم ــان
وال ـق ـي ــادة ال ـس ـعــوديــة ،وأح ـم ــل إليكم
رسالة شفهية من امللك سلمان يؤكد
فيها لـكــم ح ــرص الـقـيــادة السعودية
ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ـي ـ ــام افـ ـ ـض ـ ــل الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات بــن
ال ـب ـلــديــن الـشـقـيـقــن ،ن ـظ ـرًا مل ــا يجمع
بني الشعبني اللبناني والسعودي من
أواصر أخوة وصداقة ،وهو يؤكد لكم
وقوف اململكة الى جانب لبنان ودعم
سيادته واستقالله والتطلع الى مزيد
من التعاون بني البلدين في املجاالت
كافة.
واسـتــأذن العلوال رئيس الجمهورية
ل ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب
ومجلس الــوزراء ،ونقل دعوة رسمية
ال ــى الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري لــزيــارة
اململكة.
وبعدما ّ
رحب عون باملوفد السعودي
وحـ ّـمـلــه تحياته ال ــى املـلــك الـسـعــودي
وول ـ ــي ال ـع ـه ــد ،م ــؤكـ ـدًا حـ ــرص لـبـنــان
عـ ـل ــى إق ـ ــام ـ ــة اف ـ ـضـ ــل الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات مــع
اململكة ومحبة اللبنانيني ألشقائهم
ال ـس ـعــوديــن وال ــرغ ـب ــة ف ــي ال ـتــواصــل
الدائم معهم على مختلف املستويات،
ش ــدد ال ـجــان ـبــان عـلــى أهـمـيــة توطيد
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ب ـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ووج ـ ـ ــوب
تـ ـط ــوي ــره ــا ،وأب ـ ـ ـ ــدى عـ ـ ــون تــرح ـي ـبــه
بالدعوة الرسمية التي يحملها املوفد
الى الرئيس الحريري.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوال إن امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــن
السعوديني لــن ينسوا أن أول زيــارة
قام بها رئيس جمهورية لبنان بعد
ان ـت ـخ ــاب ــه ك ــان ــت ل ـل ـم ـم ـل ـكــة« ،ون ـح ــن
نـثـ ّـمــن حكمتكم وقـيــادتـكــم الحكيمة
لـلـبـنــان ف ــي ال ـظ ــروف الـصـعـبــة الـتــي
يمر بها».
ورد رئيس الجمهورية بالقول« ،أنا
ّ
أكــن محبة كبيرة للمملكة ،والعالقة
الـلـبـنــانـيــة الـسـعــوديــة هــي انـعـكــاس
لـلـصــداقــة وامل ـح ـبــة ال ـتــي تـجـمــع بني
الـشـعـبــن ،وال ـظ ــروف الـتــي تـمــر بها
الدول العربية هي ظروف استثنائية
ولـ ـيـ ـس ــت الـ ـ ـظ ـ ــروف الـ ـت ــي يـ ـج ــب ان
تجمع بني الدول ،خصوصًا االشقاء،
وعندما ترأست وفد لبنان الى القمة

العلوال للصحافيين من معراب :أنا في بيتي وجعجع ضيفي (هيثم الموسوي)

العربية في االردن في آذار املاضي،
ناشدت اخوتي قــادة الــدول العربية
الجلوس الــى طاولة حــوار واالتفاق
وامل ـصــال ـحــة ح ـتــى ال ي ـفــرض علينا
احـ ــد خـ ـي ــارات ال ن ــري ــده ــا ،ل ـكــن الــى
اآلن لم أجد آذانًا صاغية ،واآلن نرى
ماذا يحصل ،ولكن الفرصة ما زالت
مؤاتية لتوحيد املوقف العربي».
ثــم ت ـحــدث ال ـع ـلــوال ،ف ـقــال إن الـقـيــادة
ال ـس ـعــوديــة ع ـلــى ث ـقــة ك ـب ـيــرة بحكمة

فخامتكم وتعتبر أن املطلوب تعميق
العالقات اكثر.
وت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاول ع ـ ـ ـ ــون م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع ق ـ ـ ــدوم
ً
قائالّ :
نرحب
السعوديني الى لبنان
ب ـم ـج ــيء اإلخ ـ ـ ــوة ال ـس ـع ــودي ــن ال ــى
ل ـب ـن ــان ،وال شـ ــيء ي ـم ـنــع مـجـيـئـهــم.
وهذا سفيركم موجود اآلن ويتنقل
ب ـ ــن ج ـم ـي ــع امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ،وال ي ــوج ــد
أي مــانــع أم ـنــي أو غـيــر أم ـن ــي ،ولــن
يـحـصــل أي اع ـت ــداء عـلــى أي ســائــح

عربي أو أجنبي ،أيًا كانت الظروف
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،والـ ـجـ ـي ــش ال ـل ـب ـنــانــي
واالج ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــزة االم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ـ ـت ـ ـخـ ــذ ك ــل
االجراء ات الخاصة في هذا االتجاه.
هـنــا تكلم الـعـلــوال بـعـبــارات تتضمن
رس ــائ ــل واض ـح ــة ،ف ـق ــال :لـبـنــان قيمة
كـ ـبـ ـي ــرة ،وهـ ـ ـ ــذا الـ ـجـ ـب ــل الـ ـ ـ ــذي اس ـم ــه
ّ
لبنان لن تهزه أي هــزات ،قوية كانت
أو خ ـف ـي ـف ــة .ه ـ ـنـ ــاك أمـ ـ ـ ــور إي ـج ــاب ـي ــة
ستظهر قريبًا ،ولقاءاتي خالل االيام

تقرير

ّ
ُ
ُ
مطاردة السبهان مستمرة ...بالقضاء
محمد نزال
سيكون على الوزير السعودي ،ثامر
ال ـس ـب ـه ــان ،أن ي ـت ـحـ ّـمــل س ـم ــاع اســم
املــواطــن اللبناني نبيه عواضة ّ
مرة
أخ ـ ــرىّ .ك ــذل ــك اس ــم وك ـي ـلــه املـحــا ّمــي
حسن بزي .سيكون عليه أن يتوقع،
ّ
عما قريب ،أن يصله طلب استدعاء
ّ
ِمــن محكمة التمييز اللبنانية ،على
أن يـكــون ّ
رده ،وفــق األص ــول ،ضمن
ُ
ّ
مهلة قــانــونــيــة .هــذا وارد ،يمكن أن
يـحـصــلُ ،
ويـمـكــن أي ـضــا أال يحصل.
ّ
هــذه نتيجة طلب الطعن الــذي تقدم
به عواضة عبر وكيله ،أمــس ،بقرار
ّ
االتهامية في بيروت الصادر
الهيئة

أخ ـي ـرًا .الـهـيـئــة صـ ّـدقــت فــي قــرارهــا،
وإن ف ــي س ـي ــاق ق ــان ــون ــي مـخـتـلــف،
ق ــرار قــاضــي التحقيق ّ
األول غـ ّـســان
عويدات ،الصادر قبل نحو أسبوعني
وال ـخ ــال ــص إل ــى ع ــدم ق ـب ــول شـكــوى
ع ــواض ــة ض ـ ّـد ال ـس ـب ـهــان ،وبــالـتــالــي
«حفظ األوراق» (ألكثر ِمن سبب).
ّ
ص ـح ـي ــح أن الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة االتـ ـ ّه ــام ـ ّـي ــة
ّ
صدقت قــرار عــويــدات ،إال أنـهــا ،في
تأت على ذكر عبارة
إشارة الفتة ،لم ِ
«مصلحة الدولة العليا» التي كان
ع ـ ــوي ـ ــدات قـ ــد أوردهـ ـ ـ ـ ــا فـ ــي ق ـ ـ ــراره.
الهيئة التي يرأسها القاضي ماهر
شـعـيـتــو ،وبـعـضـ ّ
ـويــة املـسـتـشــاريــن
جـ ـ ــوزف ب ــو س ـل ـي ـمــان وبـ ـ ــال ب ــدر،

كــانــت أكـثــر ذك ـ ً
ـاء فــي تـخــريــج نـ ّـص
ّ
«مخيطة»
قرارها ،إذ بدت كلماتها
ّ
بعناية ،تحاشيًا ألي ثغرة قانونية.
ل ــم تـ ـت ـ ّ
ـورط ف ــي م ــا ل ـيــس ل ـهــا فـيــه.
ّ
هــذا فــي الـشـكــل ،أم ــا فــي املضمون،
ّ
فــإن تــأويــل «انـتـفــاء صفة» صاحب
الـ ـشـ ـك ــوى ج ـ ــاء م ـب ـه ـم ــا ،وه ـ ــو فــي
ّ
ال ـن ـّ ّـص ك ــاآلت ــي« :إن ال ـض ــرر ال ــذي
يــوفــر الصفة للمداعاة هــو الضرر
الشخصي وامل ـبــاشــر ،أي أن يكون
امل ـت ـض ــرر ه ــو َمـ ــن أص ــاب ــه ال ـض ــرر
ّ
مـ ـب ــاش ــرة وشـ ـخـ ـص ـ ّـي ــا .وحـ ـي ــث إن
امل ـ ّـدع ــي (ع ــواض ــة) ق ــد ب ـ ّـن ال ـضــرر
ال ـنــاشــئ ع ــن ال ـت ـغــريــدات ال ـتــي قــام
بـنـشــرهــا امل ـ ّـدع ــى عـلـيــه (الـسـبـهــان)

ّعـ ـل ــى م ــوق ــع ت ــويـ ـت ــر ،فـ ــأشـ ــار إل ــى
ّ
أنـهــا عــكــرت الجو الـعــام فــي لبنان،
وأوجـ ـ ـ ـ ــدت ال ــرهـ ـب ــة والـ ـ ـخ ـ ــوف فــي
قـلــوب اللبنانيني ّ
وأدت الحـقــا إلى
ّ
اللبنانية
توقيف رئيس الحكومة
ّ
فــي ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة .وح ـيــث إن الـضــرر
ّ
الــذي أوضـحــه املــدعــي بــذاتــه ،وكما
وصـفــه ،هــو ضــرر عــام ُيـصـيــب ،في
جــزء مـنــه ،املجتمع اللبناني ككل،
وهو بهذا املعنى ليس ضررًا واقعًا
على مواطن بعينه ِمن مواطني هذا
املجتمع أو على مجموعة ُمـحـ ّـددة
منه ،وفي جزئه اآلخر يطاول رئيس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ــذي
قصده ّ
املدعى عليه بتغريداته» .هذا

ال ـ ّنــص ،وه ــو مــألـ ّـوف فــي الـقــانــون،
وف ــر للمحامي ب ــزي م ــادة ّ
ضمنها
طـعـنــه أم ـ ــام مـحـكـمــة ال ـت ـم ـي ـيــز ،أي
ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال ع ـ ــن الـ ـ ـف ـ ــرق ب ـ ــن الـ ـض ــرر
الشخصي واملباشر والضرر العام
وغ ـي ــر امل ـب ــاش ــر (خـ ـ ّ
ـاصـ ــة ف ــي ح ــال
ً
عواضة) .مثال ،عواضة ،وهو أسير
م ـحـ ّـرر ِم ــن الـسـجــون اإلســرائـيـلـ ّـيــة،
شعر إثر تهديدات السبهان للبنان،
ّ
وتحديدًا للمقاومة في لبنان ،بأن
ال ـع ــدو سـيـشــن ع ــدوان ــا ج ــدي ـدًا إثــر
ّ
داخلية ،وأن الحرب ستعود،
فتنة
ّ
وأنه قد يعود إلى املعتقل .هذا خلق
ّ
نفسيًا ،إذ ال تــزال السنوات
له قلقًا
العشر ِمن األسر تعيش في ذاكرته،
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سياسة

ابراهيم األمين

الوقاحة القطرية
ال ـثــاثــة ال ـتــي ســأمـضـيـهــا ف ــي لـبـنــان
ه ــي لـلـتــأكـيــد ع ـلــى م ـتــانــة ال ـعــاقــات
اللبنانية السعودية.
هنا كرر رئيس الجمهورية ترحيبه
بــاملـبــادرة الــى توجيه دع ــوة رسمية
الـ ــى الـ ـح ــري ــري لـ ــزيـ ــارة ال ـس ـع ــودي ــة،
ف ـ ـقـ ــال ال ـ ـع ـ ـلـ ــوال« ،فـ ـخ ــام ــة ال ــرئ ـي ــس
سـتـشــاهــدون ج ـوًا سـعــوديــا جــدي ـدًا،
سـتـشــاهــدون ج ـوًا سـعــوديــا جــديـدًا»
(كررها مرتني).
واخ ـت ـت ــم ال ـل ـق ــاء ب ــذك ــري ــات س ـعــوديــة
لرئيس الجمهورية ولبنانية للعلوال.
وفــي مقر الرئاسة الثالثة ،كــان الفتًا
ل ــان ـت ـب ــاه أن ال ــرئ ـي ــس الـ ـح ــري ــري لــم
يستقبل املــوفــد املـلـكــي كـمــا يستقبل
عادة كبار الضيوف ،كذلك غاب بعض
امل ـس ـت ـش ــاري ــن ال ــذي ــن يـ ـش ــارك ــون فــي
اجتماعات رئيس الحكومة ،وأبرزهم
م ــدي ــر مـكـتـبــه ن ـ ــادر الـ ـح ــري ــري .وق ــال
الـحــريــري للصحافيني ،بعد اجتماع
استمر أربـعــن دقـيـقــة ،إن املـحــادثــات
م ــع ن ـ ــزار ال ـع ـل ــوال «ك ـ ّـان ــت م ـم ـت ــازة»،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ـ ــه «تـ ـل ــق ــى دعـ ـ ــوة مـنــه
لــزيــارة اململكة ،وسيلبيها فــي أقــرب
وقت ممكن».
وقال في دردشة مع الصحافيني عقب
الـلـقــاء« :الـسـعــوديــة هدفها األســاســي
أن ي ـك ــون ل ـب ـن ــان س ـي ــد ن ـف ـس ــه ،وه ــي
حريصة على استقالل لبنان الكامل،
وس ـن ــرى ك ـيــف س ـن ـت ـعــاون مـعـهــا في
شأن املؤتمرات الدولية املقبلة».
ُ
دل بأي
يذكر أن املوفد السعودي لم ي ِ
موقف بعد اللقاء.
ومــن الـســراي ،انتقل العلوال والوفد
امل ـ ــراف ـ ــق إل ـ ــى «مـ ـن ــزل ــه» فـ ــي م ـع ــراب
(عـ ـل ــى ح ـ ـ ّـد ت ـع ـب ـيــر امل ــوف ــد امل ـل ـك ــي)،
حيث استقبله رئـيــس حــزب الـقــوات
اللبنانية سمير جعجع ،في حضور
وزي ـ ـ ـ ـ ــر اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام مـ ـلـ ـح ــم الـ ــريـ ــاشـ ــي
والـ ـن ــائـ ـب ــة سـ ـت ــري ــدا ج ـع ـج ــع .وقـ ــال
جعجع للصحافيني إن «االسـتـقــرار
عامل أســاســي ،وهــذا مــا تـعـ ّـول عليه
ال ـس ـع ــودي ــة» ،وأش ـ ــار إلـ ــى أن دع ــوة
ال ـح ــري ــري ال ــى ال ـس ـعــوديــة «م ـب ــادرة
جـ ــديـ ــدة» .وأوضـ ـ ــح أن ال ـس ـعــوديــن
ّ
اللبنانية –
غير راضني عن العالقات
ّ
السعودية القائمة حاليًا ،ويحاولون
ت ـح ـس ـي ـن ـهــا م ــن أج ـ ــل إع ــادتـ ـه ــا إل ــى
س ــاب ــق ع ـه ــده ــا ،وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق
تــأتــي زيـ ــارة املــوفــد ال ـس ـعــودي الـتــي
م ــن ض ـم ـن ـهــا ت ــم ال ـت ـط ــرق إلـ ــى مـلــف
ّ
النيابية ليس أكثر.
االنتخابات

ً
ّ
ف ـضــا عــن ال ـش ـعــور ب ــأن ه ـنــاك َمــن
ُي ـه ـي ـن ــه ِم ـ ــن خ ـ ــال إهـ ــانـ ــة دولـ ـت ــه،
ّ
كـ ــل هـ ــذا «أال ُيـ ـع ـ ّـد ض ـ ــررًا م ـبــاش ـرًا
ّ
وشخصيًا»؟ هذا ما يسأله عواضة
فــي حــديـثــه مــع «األخـ ـب ــار» .ه ــذا ما
ُ
سي ّ
ضمن طلب النقض أمام محكمة
ال ـت ـم ـي ـيــز .س ـي ـك ــون ع ـل ــى املـحـكـمــة
األخيرة أن تجيب عن سؤال الضرر
ذاك.
باملناسبة ،هـنــاك أكـثــر ّ ِمــن شكوى
ت ـق ـ ّـدم ب ـهــا امل ـحــامــي ب ـ ــز ّي ،ســابـقــا،
تتعلق َبضرره
في قضايا عامة ،ال
ُ
ال ـش ـخ ـص ــي ،ومـ ــع ذلـ ــك ق ـ ِـب ــل ــت ِم ــن
قـضــاة التحقيق ،بــل ص ــدرت فيها
ق ـ ـ ــرارات ظ ـنـ ّـيــة (م ـث ــل شـ ـك ــواه ضـ ّـد

هو نفسه ،األمير السابق لقطر حمد بن خليفة آل ثاني ،روى
كيف أنه قصد ووزير خارجيته حمد بن جاسم الواليات املتحدة
األميركية ،ساعيًا إلى الحصول على اعتراف كامل بحكمه من
واشنطن .قال الرجل إن األمر ال يحتاج إلى كثير شرح ،حتى نفهم
نحن العرب أن الغطاء األميركي هو الوحيد الذي يكفل استمرار
حكمك ،فكيف إذا كانت السعودية تريد رأسك؟
رواية «األمير الوالد» ،كما ُيطلق عليه اليوم بعد تركه منصبه لنجله
تميم ،ال تتوقف عند السعي إلى مباركة أميركية النقالبه على
ً
والده .بل يستمر في الكالم ،قائال إن موظفًا أميركيًا رفيع املستوى
زاره في مقر إقامته في أميركا ،وقال له :األمر بسيط ،عليك التوجه
آخر حيث يقيم شمعون بيريز .اجلس وتفاهم
من هنا إلى فندق ُ
معه ،وعندما تعود ،أبلغك بموعدك في البيت األبيض.
ّ
مرت سنوات طويلة على هذه الحادثة وحصلت تطورات كثيرة ،لكن
القاعدة النظرية لضمان حماية النظام القطري ال تزال هي نفسها.
وعندما قررت السعودية واإلمارات ومصر عزل قطر قبل مدة،
سارعت الدوحة إلى العنوان املناسب :الواليات املتحدة وإسرائيل!

ّ
تتمسك الدوحة بسياسة إرضاء إسرائيل ألجل كسب
حماية أميركا على حساب الفلسطينيين

التوتر القطري الناجم عن الحصار املفروض عليها من قبل دول
خليجية وعربية ،دفعها إلى القيام بخطوات سياسية كثيرة ،من
بينها العمل على تطوير العالقات مع روسيا وإيران وتركيا ،وإعادة
الحرارة إلى هواتف توصلها بحكومات وقوى وشخصيات متنوعة
في العالم العربي ،مبدية استعدادها لفتح صفحة جديدة مقابل
الحصول على دعم هذه الجهات في مواجهتها الحصار .وفي
هذا السياق أبدى القطريون االستعداد للقيام بتغيير العديد من
سياساتهم في املنطقة ،بما في ذلك ،وتحديدًا ،في ملفات سوريا
والعراق واليمن ،وأن يلعبوا دورًا ّ
سمته الدبلوماسية القطرية
«احتواء اإلخوان املسلمني».
عمليًا ما الذي حصل؟
ً
في امللف العراقي ،اكتشف القطريون ّأن السعودية ال تترك مجاال
ألحد ،وأن تورط الواليات املتحدة االميركية في إرسال جنودها
من جديد إلى هناك ال يوسع هامش املناورة أمام الدوحة .وجاءت
قصة احتجاز أفراد من العائلة الحاكمة إلى جانب قطريني آخرين
ّ
في العراق ،والتسوية التي قضت بإطالقهم ،لتخففا من دعم
املجموعات االرهابية املقاتلة للدولة العراقية .لكن األمر لم ينسحب
على الدعم االعالمي والسياسي املستمرين ،بما في ذلك دعم
أنصار النظام العراقي السابق ،وبعض القيادات االسالمية القريبة
من تنظيم «القاعدة».
في سوريا ،تعرضت املجموعات املدعومة من قطر لضربات كبيرة
في امليدان .واملجموعات السياسية الخاضعة لسلطة قطرّ ،
تعرضت
ّ
بدورها لحصار نتيجة عدم فعاليتها ،بينما تولت السعودية سحب
قسم منها باتجاهها .لكن قطر ظلت ،وبإشراف تركي ،تقدم الدعم
املالي للمجموعات االرهابية ،وخصوصًا في الشمال السوري،

إعــامـ ّـيــة حـ ّـرضــت عـلــى قـتــل ُاأل َمــن
الـ ـع ــام لـ ـح ــزب ال ـ ـلـ ــه) .ك ــذل ــك ق ـ ِـب ـ ّـل ــت
ّ
عربية ألنها
شـكــواه ضــد صحيفة
ـاءت لـلـعـلــم ال ـل ـب ـنــانــي» .كيف
«أس ـ ـ ـ ُ
كــانــت تـقـ َـبــل تلك ال ــدع ــاوى ،وكانت
ّ
الشخصية مقبولة،
صفة املحامي
وإن كـ ــان املـ ــوضـ ــوع ع ــام ــا ،بـيـنـمــا
عندما وصلت املسألة إلى السبهان
أصبح ُيعتبر ِمن «مصلحة الدولة
العليا» والحـقــا (بـعــد إسـقـ ُـاط هذه
ال ـب ــدع ــة) ُع ـ ـ ّـدت أف ـعــالــه «ال تـسـ ّـبــب
ال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرر ال ـ ـ ـش ـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ــي»؟ مـ ـس ــأل ــة
أخ ــرى ،هناك فقرة فــي قــرار ُالهيئة
االت ـه ــام ـ ّـي ــة ،امل ـط ـع ــون ف ـي ــه ،تـحـيــل
ع ـل ــى جـ ــدل ُي ـم ـك ــن أن ي ـن ـت ـهــي إل ــى

ّ
تتوقف الهيئة
لم
ّ
االتهامية عند اعتبار
ّ
القضية ِمن «مصلحة
الدولة العليا»
ّ
نتيجة مفادها أن «النيابة العامة»
(الحامية للحق العام في لبنان) لم
ّ
تتحرك في أمر كان يفترض بها أن

وال سيما منها «جبهة النصرة» ،والتي ال تزال حتى اليوم تملك
نفوذا كبيرًا داخل قياداتها الدينية وامليدانية ،رغم ّأن الدوحة أبلغت
الجميع أنها في صدد وقف االتصاالت مع هذا التنظيم ،وأنها
لن تشارك في أي وساطات جديدة ،بما في ذلك «اعتذارها» عن
املساهمة في الوساطات التي قامت على إثر الضربات التي وجهت
إلى «جبهة النصرة» على الحدود اللبنانية ـ السورية ،علمًا بأن
قطر لم توقف دعمها االعالمي والسياسي للمجموعات املسلحة
السورية ،وهي ال تزال تقود أوسع حملة بالتعاون مع االميركيني
والفرنسيني ملنع أي تواصل مع الحكومة السورية.
في اليمن ،تصرفت قطر على أنها «تحررت» من الورطة السعودية.
لكن موقفها الفعلي لم يكن ـ وليس هو اآلن ـ ضد العدوان وضد
الجرائم اليومية بحق الشعب اليمني ،وكل ما في األمر ّأن الدوحة
تريد منافسة الرياض وأبو ظبي على النفوذ في البلد املنكوب،
ولديها جماعاتها هناك ،وال سيما املجموعات املتصلة باإلخوان
املسلمني (حزب اإلصالح) وبعض القيادات القومية العربية
ُ
ومجموعات سلفية .وهي عندما ترفع الصوت ـ إعالميًا ـ ال تقدم
على أي خطوة عملية في اتجاه وقف حمام الدم في اليمن .بل حتى
عندما يتطرق األمر إلى مفاوضات جانبية ،تظهر قطر التزامًا
ً
بالتوجهني األميركي والبريطاني في ما ّ
ّ
خص املفاوضات مع
كامال
«أنصار الله» حول مستقبل اليمن.
لكن كل ما سبق ليس إال ذرة مقابل ما تقوم به في امللف
الفلسطيني .وهنا بيت القصيد ،حيث تعود الدوحة إلى «القاعدة
الذهبية» التي تقول إن الحصول على دعم غربي في مواجهة
ضغوط السعودية واإلمارات ومصر ،يتطلب رضى أميركيًا
صريحًا .ولهذا الرضى مداخل عدة ،أبرزها رضى إسرائيل ،وهذا
ما يتضح أن قطر تقوم به ،سواء من خالل برامج التعاون القائمة
بواسطة موفدها إلى غزة السفير محمد العمادي ،الذي يفاخر
بعالقاته اإلسرائيلية وبلياليه الحمراء في تل أبيب ولقاءاته املفتوحة
مع القيادات السياسية واألمنية اإلسرائيلية ،أو من خالل ممارسة
أبشع عملية ابتزاز بحق الفلسطينيني في قطاع غزة ،لجهة
املحاوالت املستمرة ملقايضة برنامج الدعم لإلعمار بالحصول من
الجانب الفلسطيني على تنازالت ّ
تخص ملف الصراع مع إسرائيل.
مع التذكير ّ
بأن قطر ّروجت ،وال تزال ،لفكرة تقول إن فشل
مساعي التسوية السياسية يرافقه فشل في برنامج املقاومة .وهي
فكرة تستهدف الدخول إلى العقل الجمعي للفلسطينيني وتثبيت
أن األكل والشرب أولوية ال تسبقها ّأي أولوية ،بما في ذلك معركة
االستقالل.
ما يصل من غزة ،وبقية فلسطنيّ ،
عما تقوم به قطر ،من خالل
ّ
مندوبها ،ال يبشر بالخير ،ويؤكد مرة جديدة أن كل ما تقوم به
«فقاعة الغاز» ال يعدو كونه منافسة لإلمارات والسعودية على
كسب ّ
ود الواليات املتحدة وإسرائيل.
واملشكلة هنا ليست مع قطر نفسها ،بل مع من ال يزال من
الفلسطينيني أو العرب يثق بأنها تقف فعليًا إلى جانب الحق
العربي في التحرر من االحتالل ومن التبعية للغرب االستعماري...
إنه زمن الوقاحة القطرية!

ّ
تتحرك حياله (لبعض القانونيني
رأي ف ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا) .يـ ـ ــرد ف ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــرار:
«بالنسبة إل ــى ال ـضــرر ّ
األول الــذي
ّ
يصيب املجتمع ،فإن املرجع املناط
به الدفاع عن مصالح هذا املجتمع
وص ــون كــرامـتــه وأم ـنــه ،هــو الــدولــة
ّ
ّ
املختصة،
اللبنانية ،عبر أجهزتها
وال ّ
سيما النيابة العامة التي يعود
ل ـه ــا وح ــده ــا ح ــق ت ـح ــري ــك دع ــوى
ال ـح ــق الـ ـع ــام ب ـخ ـصــوص ال ـجــرائــم
التي تطاول املجتمع»ّ .
جيد ،إن لم
ّ
تـتـحـ ّـرك ه ــذه الـنـيــابــة ،ول ــم تتحرك
أي جـ ـه ــة مـ ـس ــؤول ــة ف ـ ــي مـخـتـلــف
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ،فـ ـم ــا الـ ـعـ ـم ــل ع ـن ــده ــا؟
أس ــاس ــا ،لــو ك ــان ت ـصـ ّـدى َم ــن يجب

ّ
يتصدى لحماية املجتمع،
عليه أن
وص ــون حـقــوقــه ،فـهــل ك ــان عــواضــة
ّ
ُ
سيبادر إلــى ذلــك بنفسه؟ َمــن يحل
هذه املعضلة!
عمومًا ،السبهان غير معتاد هذه
األش ـيــاء الـتــي تحصل ويـقــرأ عنها
فــي الـقـضــاء الـلـبـنــانــي .غـيــر معتاد
ملــواطــن ،فــي أس ــوأ األحـ ــوالُ ،يمكنه
أن يذهب إلى القضاء ّ
ويدعي عليه،
ّ
فينتقل ِمن محكمة إلى أخرى ،وكل
ّ
مشهدية
هذا في إطار القانون .هذه
قاسية ،بصرف النظر عن نتائجها
ّ
القانونية ،على السبهان وصحبه.
ّ
ّ
لـ ـ ـك ـ ــن هـ ـ ـ ــذا ي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدث ...والـ ـقـ ـض ــي ــة
ّ
مستمرة.
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سياسة
المشهد السياسي

المستقبل والتيار الحر يبتعدان عن حليفيهما «القديــ
ُ
بين األحزاب والكتل األساسية.
عقد
ت
يقترب جالء صورة ُالتحالفات ّ في االنتخابات النيابية ،مع تسارع وتيرة االجتماعات التي
ّ
ومن المفترض أن تحسم كل التفاصيل في ما تبقى من أيام لمهلة تقديم الترشيحات ،ولو أن إشارات قليلة بدأت تظهر،
أهمها ابتعاد تيار المستقبل والتيار الوطني ّ
ّ
الحر عن حليفيهما االستراتيجيين «القديمين» ،وتفضيلهما التحالف معًا
 158مــرش ـحــا لــان ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة
امل ـق ــررة ف ــي ال ـس ــادس م ــن أيـ ــار ،وذل ــك
حـتــى انـتـهــاء الـ ــدوام الــرس ـمــي ،أمــس،
بينهم ثماني نساء .الرقم ال ّ
يعبر عن
حـمــاســة انـتـخــابـيــة ،خـصــوصــا أن ــه لم
يعد يفصل الطامحني لكسب اللوحة
الزرقاء ،سوى سبعة أيــام .التعقيدات
املوجودة في ّ
طيات القانون النسبي،
و«أزمـ ــة» الـصــوت التفضيلي الــواحــد
ف ــي ال ـل ــوائ ــح ،جـعـلــت املـ ـع ــارك تنتقل
ل ـي ــس إل ـ ــى داخـ ـ ــل الـ ـص ــف ال ـس ـيــاســي
الــواحــد فحسب ،بــل إلــى داخ ــل البيت
الحزبي الواحد.
وفي انتظار ما سيتكشف غداة عودة
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري
ُ
م ــن ال ـس ـعــوديــة ،تـعـقــد ال ـي ــوم سلسلة

قيادي في  8آذار:
أسلوب تعامل «التيار»
مع االنتخابات غير مقبول
لقاءات سياسية ،من شأنها أن ّ
تبدد
الغموض الــذي يمنع تموضع معظم
ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي ال ـك ـث ـي ــر مــن
ال ــدوائ ــر ،خـصــوصــا أن لـعـبــة األوان ــي
املستطرقة تنطبق إلى ّ
حد كبير على
املشهد االنتخابي ،وتـحــديـدًا ،مسألة
التحالفات.
اليوم هو موعد اجتماعات بني التيار
الــوط ـنــي ال ـحــر وت ـي ــار املـسـتـقـبــل؛ بني
حــزب الله والتيار الوطني الـحـ ّـر؛ بني
ت ـي ــار املـسـتـقـبــل والـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة.
ً
تأتي هذه اللقاءات استكماال للقاءات
ُع ـ ـقـ ــدت أم ـ ــس ،وأب ـ ــرزه ـ ــا بـ ــن ال ـت ـيــار
ال ـحـ ّـر وت ـيــار املـسـتـقـبــل ،أو فــي األي ــام
ّ
املـ ــاض ـ ـيـ ــة .صـ ـحـ ـي ـ ٌـح أن ال ـك ـث ـي ــر مــن
الـتـفــاصـيــل م ــا زالـ ــت تـخـضــع للبحث
االنـتـخــابــي ،ولـكــن الـخــاصــة ّ
األول ـيــة،
ُ
وفــق معلومات «األخ ـبــار» ،تشير إلى
«شبه انـعــدام» إمكانية التحالف بني

تقول مصادر «التيار» ّإن القوات كانت أول من انسحب من التحالفً ،
بناء على دراسة انتخابية (أرشيف)

«القوات» و«املستقبل» ،وبني «القوات»
و«ال ـت ـيــار» ،والـتـبــاعــد االنـتـخــابــي بني
ال ـعــون ـيــن وحـ ــزب ال ـل ــهُ ،م ـقــابــل ت ـقـ ّـدم
ح ـظــوظ ال ـلــوائــح امل ـش ـتــركــة ب ــن تـيــار
املستقبل والتيار الحر.
خالل لقاء رئيس «الـقــوات» مع املوفد
ال ـس ـعــودي ن ــزار ال ـع ـلــوال ،فــي م ـعــراب،
ّ
قـ ــال سـم ـيــر ج ـع ـجــع إن «ال ـع ــاق ــة مع
رئيس الحكومة سعد الحريري أبعد
مــن االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة» ،وأض ــاف:
«أقـ ـص ــى ت ـم ـن ـيــاتــي ك ــان ــت أن تنتهي
ّ
ـات قـ ـب ــل  14ش ـ ـبـ ــاط ،ويـ ـع ــز
املـ ـب ــاحـ ـث ـ ُ
ع ـلـ ّـي أن ال أش ـ ــارك فــي ه ــذه املـنــاسـبــة

العزيزة على قلبي ،ولكن ال أستطيع
امل ـش ــارك ــة ف ــي ال ــذك ــرى دون الـتـفــاهــم
ع ـلــى األفـ ـك ــار االس ــاسـ ـي ــة .نـتـمـنــى أن
نتمسك مــع املستقبل بالتفاهم على
ال ـحــد األدنـ ــى مــن مّـسـلـمــات  14آذار».
ّ
تصريح جعجع مؤشر على أن العالقة
ّ
بني الحليفني القديمني ،والتي يتولى
إع ـ ـ ــادة ت ـج ـب ـيــرهــا ال ـ ــوزي ـ ــران غ ـطـ ّـاس
ُ
خ ـ ـ ــوري وم ـل ـح ــم ريـ ــاشـ ــي ،ال ت ـح ــق ــق
تقدمًا .األمر ال ينحصر فقط بمواقف
الـقــوات اللبنانية حــن كــان الحريري
ُمحتجزًا لدى السعودية ،بل بالتقارب
االن ـت ـخــابــي ب ــن «ال ـ ـقـ ــوات» وخ ـصــوم

تيار املستقبل ،ال ّ
سيما الوزير السابق
أشرف ريفي.
ّ
يتقاطع ذلــك مع معلومات بــأن اللقاء
االن ـت ـخ ــاب ــي ،ق ـب ــل أي ـ ــام ،ب ــن ري ــاش ــي
وخـ ـ ــوري س ــادت ــه أج ـ ـ ـ ٌ
ـواء س ـل ـب ـيــة ،من
دون أن يتمكن الفريقان من التوصل
إل ـ ـ ــى ت ـ ـفـ ــاه ـ ـمـ ــات .وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت ك ــان ــت
ُ
ّ
م ـعــراب ت ـع ـ ّـول عـلــى تـحــالـفــات فــي كــل
ّ
من البقاع األوس ــط ،وعــكــار ،والشمال
الـثــالـثــة ،وال ـشــوف ـ ـ عــالـيــه ...لــن يكون
دربـهــا مــع «املستقبل» ُمـيـ ّـسـرًا إال في
ال ـب ـق ــاع ال ـش ـم ــال ــي وب ـ ـيـ ــروت ال ـثــان ـيــة
ّ
ولكن ذلك ُم ّ
جرد احتمال
وطرابلس...

غ ـيــر م ـض ـم ــونُ ،ي ـع ـ ّـب ــر ع ــن «رغـ ـب ــات»
القوات اللبنانية .األمور «مش زابطة»
بــن ق ـيــادة م ـعــراب والـعــونـيــن أ ّيـضــا.
فتقول مصادر الرابية (سابقًا) إنه «لم
نصل مع القوات إلــى مستوى البحث
ّ
فكل منا ّ
أعد دراسة
في تقاسم املقاعد.
ان ـت ـخ ــاب ـي ــة ،تـ ـب ـ ّـن ع ـل ــى أث ــره ــا أن ال
مصلحة مشتركة .وكــان حزب القوات
أول من انسحب من التحالف ،وليس
نحن».
ما يسري على القوات اللبنانية وتيار
ّ
ينطبق أيضًا على تحالف
املستقبل،
ّ
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر مــع ح ــزب الـلــه.

تقرير

ُ
الحريري يفرج عن «بيروت الثانية» بعد زيارته الرياض
تنتظر دائرة بيروت
ِ
الثانية نتائج زيارة الموفد
الملكي السعودي نزار
العلوال للبنان ،في ظل
توجه إلعالن الرئيس سعد
الحريري الئحته البيروتية
قبل نهاية األسبوع
الحالي ،فيما كان الفتًا
لالنتباه تأكيد ماكينة
رئيس تحرير جريدة اللواء
صالح سالم أن «مرشح
الجماعة اإلسالمية عماد
الحوت سيكون على
الئحته»

ميسم رزق
َ
قبل زيارة املوفد السعودي نزار العلوال
لـ ـبـ ـي ــروت ،ك ـ ــان ال ـ ـسـ ــؤال عـ ــن تـشـكـيــل
اللوائح االنتخابية فــي دائ ــرة بيروت
ال ـثــان ـيــة ـ ـ ـ بــاس ـت ـث ـنــاء الئ ـح ـتــي  8آذار
ومــا ّ
يسمى «املجتمع املــدنــي» – أشبه
ّ
ّ
ّ
ُ
يصعب فك شيفرتها،
عقدة
ّ
بحزورة م ّ
وإجابة املرشحني السنة املحتملني لم
ُ
تكن متوافرة بانتظار اتضاح املوقف
السعودي من االستحقاق االنتخابي.
ُ
ف ـهــل ت ــري ــد ال ــري ــاض خـ ــروج الــرئـيــس
ً
سعد الـحــريــري قــويــا ومـمـثــا وحـيـدًا،
أم ُتريد تشجيع حاالت ّ
سنية تخوض
بها االنتخابات ضد الحريري؟
بـ ـع ــد وصـ ـ ــول الـ ـعـ ـل ــوال إلـ ـ ــى بـ ـي ــروت،
أمــسّ ،
تغيرت النبرة ،حيث لفت أكثر
مــن ط ــرف إل ــى أن «ح ـســم ال ـلــوائــح في
ب ـي ــروت ال ـثــان ـيــة أص ـبــح قــري ـبــا جـ ـدًا».
متى؟ «بعد ُمغادرة الضيف السعودي
الذي ستكون لنا لقاءات معه» ،بحسب
معظم هؤالء.

َ
ح ـ ــن اسـ ـ ُتـ ـق ــال رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة مــن
ّ
حني غرة
الرياض ،أخذ الكثيرون على ُ ِ
بهذه االستقالة .مع ذلك ،سعى كثر في
ّ
ع ــز األزم ــة إل ــى ط ــرح أنـفـسـهــم كـبــدائــل
املعركة التي فشل في إدارتها
لخوض
ُ
رئـيــس تـيــار املـسـتـقـبــل ،ال سيما على
ُ
عـتـبــة انـتـخــابــات قــد تـعـيــدهــم جميعًا
َ
إلــى الــواجـهــة ببركة الــريــاض ،قـبــل أن
ُيطيح االلـتـفــاف الــرسـمــي والسياسي
والشعبي حــول رئيس تيار املستقبل
ج ــزءًا كـبـيـرًا مــن ّأح ــام ه ــؤالء .غـيــر أن
االلتباس الذي زنر طبيعة العالقة بني
اململكة وال ـحــريــري ،بعد أزم ــة اإلقــامــة
ّ
ّ
عصيًا على الفهم ،حتى
الجبرية ،ظل
إن البعض أحاط نفسه باقتناع مفاده
أن العالقة بــن الحريري والــريــاض ال
ُيمكن أن تعود إلى سابق عهدها ،وأن
ه ــذا ال ــواق ــع سـيــدفــع ال ـس ـعــوديــن إلــى
ُ
البحث ،إن لم يكن عن بدائل للحريري
في لبنان ،فبالتأكيد عن شركاء له في
الطائفة.
وف ــي ان ـت ـظــار م ــا سـتـسـفــر ع ـنــه زي ــارة

صالح سالم لن ّ
يتخذ قرارًا مستفزًا
للمملكة

رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ل ـ ـلـ ــريـ ــاض ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء
عـ ـل ــى دع ـ ـ ـ ــوة رسـ ـمـ ـي ــة وصـ ـلـ ـ ُت ــه ع ـبــر
املــوفــد ال ـس ـعــودي ،تـحـ ّـركــت املعطيات
االنتخابية فــي دائ ــرة بـيــروت الثانية
بعض الشيء .ففيما يتأخر الحريري
فـ ــي اإلع ـ ـ ـ ــان عـ ــن أس ـ ـمـ ــاء م ــرش ـح ـي ــه،
ّ
ستقبلية إن «رئـيــس
قــالــت م ـصــادر ُم
َ
الـحـكــومــة ،وبـعــد حـسـ ِـمــه اســمــي تمام
ّ
س ـ ّـام ون ـهــاد امل ـش ـنــوق ،ال ي ــزال يــؤكــد
تبنيه لــرجــل األع ـمــال نــزيــه نـجــم (عــن
ً
املقعد األرثــوذكـســي) ،بــدال مــن النائب
ع ــاط ــف م ـج ــدالن ــي ،إال ف ــي ح ــال اتـفــق
مــع الـعــونـيــن عـلــى الـتـحــالــف فــي هــذه
الدائرة .حينها سيعطيهم هذا املقعد،
م ـقــابــل االح ـت ـف ــاظ بــاملـقـعــد اإلنـجـيـلــي
وتــرشـيــح الـنــائــب بــاســم الـشــاب عنه».
وأكـ ــدت أن ال ـحــريــري «عـ ـ َـاد واستبعد
ح ـ ـسـ ــان قـ ـب ــان ــي بـ ـع ــدم ــا مل ـ ــس رف ــض
األخـيــر ُاالنصياع لـقــراره بتحويل كل
نــوابــه املـسـتـقـبـلـيــن ال ــى م ـجـ ّـرد أرق ــام
من دون هامش سياسي ،خوفًا من أن
تنبت داخــل كتلته فــي مــا بعد حــاالت
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ـمين»
لم يصل إلى مسامع قيادة «الحزب»،
حتى اآلن ،أي جواب سلبي أو إيجابي
م ــن ال ـع ــون ـي ــن .ال ـح ـل ـي ـفــان بــان ـت ـظــار
اجـتـمــاع ال ـي ــوم ،ال ــذي سـ ُـي ـحـ ّـدد موقع
ّ
كــل منهما .االت ـجــاه ،بحسب مــا ُينقل
ع ــن م ـســؤولــن ف ــي ال ـت ـيــار ال ـح ــر ،هو
لتشكيل لوائح منفصلة عن حزب الله،
«املصلحة تقتضي إما تحالفًا مع تيار
عدد من الدوائر ،أو نكون
املستقبل ،في ٍ
وحـ ــدنـ ــا»ُ .يـ ـح ــاول ال ـع ــون ـيــون تـقــديــم
األمر كـ«اتفاق» بينهم وبني حزب الله،
بأن «نتعامل مع الدوائر على القطعة.
نتحالف حيث نجد مصلحة في ذلك».
فــي املـقــابــل ،لــم يستبعد قـيــادي فــي 8
آذار أن ُيبلغ حــزب الـلــه قـيــادة التيار
ّ
الحر بــأن مبدأ التحالف على القطعة
ً ّ
ليس مقبوال ،وأن «أسلوب التعامل مع
االنتخابات بالشكل الحاصل لم يعد
ُ
ـول أن ُينسب
مـمـكـنــا ّ .وم ـ ُـن غـيــر امل ـق ـبـ ٌ
للتيار أنه ال يناسبه تحالف مع حزب
الله في كسروان ـ جبيل ،على العكس
من بعلبك ـ الهرمل»ُ .
ه ــذه «الـ ـس ــوداوي ــة» امل ـش ــار إل ـي ـهــا ،إن
ك ــان ب ــن «امل ـس ـت ـق ـبــل» و«ال ـ ـقـ ــوات» أو
بني «التيار الحر» وحزب الله ،ال تجد
ّ
املستقبل ـ ـ التيار
بــرًا لها على جبهة ّ ُ
الحر .على هذا الخط ،املباحثات أكثر
«س ــاس ــة» وت ــأخ ــذ طــاب ـعــا إي ـجــاب ـيــا.
أك ـثــر مــن ُيـعـ ّـبــر عــن اق ـت ــراب التحالف
بينهما هــو الـتـيــار الـعــونــي ،فــي حني
ّ
ـؤولــن فــي التيار األزرق،
ُأن ّ أحــد املـسـ ّ
مطلع على ملف االنتخابات ،ال يزال
ّ
ي ــؤك ــد« :غ ـ ُيــر صـحـيــح أن االت ـف ــاق مع
ال ـعــون ـيــن أن ـج ــز ف ــي ص ـي ـ ُـدا ـ ـ ـ جــزيــن،
أو الـ ـشـ ـم ــال ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة» .املـ ـب ــاحـ ـث ــات
تتركز حــول هاتني الــدائــرتــن .أمــا في
ّ
عــكــار« ،فيبحث رئـيــس التيار جبران
ب ــاس ـي ــل ف ــي ك ـي ـف ـيــة إ ّيـ ـج ــاد اإلخـ ـ ــراج
ال ــازم لحفظ مــاء ُمــرشـحــه عــن املقعد
امل ــارون ــي جـيـمــي ج ـبــور ،بـعــد أن بــات
التحالف مــع املستقبل شبه ُمنجز».
ُوفـ ـ ّـي ط ــراب ـل ــس« ،ع ـل ــى األرجـ ـ ــح أن ال
نرشح أحدًا ،ونكتفي بممارسة دورنا
كمقترعني» .خالل االجتماع أمس ،بني
باسيل ومدير مكتب رئيس الحكومة
نـ ـ ــادر الـ ـح ــري ــري وم ـ ـسـ ــؤول املــاك ـي ـنــة
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ف ـ ــي «الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار» ن ـس ـيــب
حاتم ،تناول النقاش مختلف الدوائر
ُ
وسيستكمل في اجتماع اليوم.
(األخبار)

ما بعد انتخابات أيار :تكريس ثالثية تسوية 2016
رغم انخراط االفرقاء في
قانون جديد لالنتخاب ،اال ان
ايًا منهم ال يتوهم من اآلن
ان نتائج االقتراع ستؤول الى
توازن سياسي جديد في
البرلمان المنتخب ،يختلف
عما أتاحه التصويت االكثري
في قانونين متباينين في
انتخابات  2005و2009
نقوال ناصيف
م ــن دون ال ـع ــودة ال ــى اص ـط ـفــاف قــوى
 8و 14آذار ،ن ــاه ـي ــك ب ـش ــح شـ ـع ــارات
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات  2018وج ـ ـفـ ــاف ع ـن ــاوي ــن
االستحقاقني السابقني باسم اغتيال
ال ــرئـ ـي ــس رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري وس ــوري ــا
واملـحـكـمــة الــدول ـيــة ،ف ــإن مــا ينتظر ما
ُ
حسب
بعد ايار يشبه كل ما كان قبله.
انتخابات  2018انها استحقاق عادي
ربـ ـم ــا .يـكـتـســب اه ـم ـي ـتــه م ــن حـصــولــه
للمرة االولى منذ عام  ،2009واعتماده
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة االولـ ـ ـ ـ ـ ــى قـ ـ ــانـ ـ ــون الـ ـتـ ـص ــوي ــت
النسبي ،وامل ــرة االول ــى منذ عــام 2000
ُ
تجرى االنتخابات وفــق قانون جديد
ّ
بعدما عول قانون  2009على تعديالت
طفيفة في قانون  ،1960وللمرة االولى
ال تتحكم النزعات املذهبية باملنافسة،
واك ـثــر مــن اي وق ــت مـضــى ال يـســع اي
زعـيــم خــوض االنـتـخــابــات بمفرده بال
ُحلفاء سواء أحبهم او توجس منهم او
أرغم على القبول بهم.
ّ
بجدية
السـبــاب كهذه ليس االُ ،ينظر
ال ــى االن ـت ـخــابــات املـقـبـلــة كــا ّسـتـحـقــاق
دستوري في ذاته ،من دون توقع انقالب
فــي مــوازيــن ال ـقــوى داخ ــل املـجـلــس ،ما
دام انعكاسًا ملوازين القوى ،السياسية
واملذهبية ،في الشارع.
م ــا ي ـع ـكــس االن ـط ـب ــاع بـ ــأن اسـتـحـقــاق
 2018لن يحمل مفاجآت ترسم مسارًا
مختلفًا للمرحلة التي تليه ،ان خيارات
ما بعد  6ايار ،قاطعة ،قد ُر ِسمت سلفًا
دون ـم ــا االتـ ـك ــال ع ـلــى ن ـتــائــج االق ـت ــراع
وتـ ــأويـ ــاتـ ــه .ب ـع ــدم ــا ب ــره ـن ــت تـســويــة
 2016ع ــن ص ـمــودهــا رغ ــم ال ـعــواصــف
الـتــي شهدتها عــاقــة الــرئـيــس ميشال
عــون بمحنة الــرئـيــس سعد الحريري

في الرياض ،واشتباكه في الشارع مع
الرئيس نبيه ب ـ ّـري ،وأزم ــات الحكومة
ف ـل ــم ت ـن ـف ـجــر مـ ــن الـ ــداخـ ــل وال بـسـبــب
س ـي ــاس ـت ـه ــا الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وال بـسـبــب
حــزب الله الــذي أضحى اقــوى عناصر
اس ـ ـت ـ ـقـ ــرارهـ ــا ،بـ ــاتـ ــت الـ ـتـ ـس ــوي ــة ه ــذه
حجر الــزاويــة ملـ ّـد الثلثني الباقيني من
ال ــوالي ــة بــامل ـقـ ّـومــات نـفـسـهــا .بــذلــك لن
تـعــدو انتخابات اي ــار اكـثــر مــن محطة
كسواها:
ـ ـ ـ ي ـع ــود ب ـ ـ ّـري رئ ـي ـســا ملـجـلــس ال ـن ــواب
ل ــوالي ــة مـنـتـخـبــة سـ ــادسـ ــة ،وإن ل ـ ّـوح
ال ـب ـع ــض فـ ــي الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـح ـ ّـر
ب ــاحـ ـتـ ـم ــال امـ ـ ـ ـ ــرار ه ـ ـ ــذا االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق
ب ـش ــيء م ــن «الـ ـنـ ـك ــرزات» .ل ـيــس خ ـيــارًا
نهائيًا للثنائي الشيعي فحسب ،بل
اي ـضــا ملـعـظــم الـكـتــل الـنـيــابـيــة االخ ــرى
ك ــال ـح ــري ــري وال ـن ــائ ــب ول ـي ــد جـنـبــاط
والـنــائــب سليمان فرنجيه واالح ــزاب
والكتل الصغيرة الحليفة الــدائــرة في
فلكهم.
ـ ـ يـعــود الـحــريــري رئـيـســا لحكومة ما
بعد االنتخابات ايًا يكن حجم الكتلة
الـنـيــابـيــة ال ـتــي سـيـخـ ّـرج ب ـهــا ،فــي ظل
اقــاويــل وتكهنات بتوقع فقدانه نحو
ثلث مقاعدها اآلن .اال انــه سيظل ّفي
ً
كل حال االكثر تمثيال للشارع السني،
ال امل ـم ـث ــل ال ــوح ـي ــد ل ــه شـ ــأن ال ـث ـنــائــي
الـشـيـعــي .بـقــاء الـحــريــري فــي الـســرايــا
مـ ٌ
ـازم لــوجــود ع ــون فــي قـصــر بعبدا،
وه ــو ف ـحــوى تـســويـتـهـمــا ع ــام ،2016
دونما اي صلة مباشرة باالنتخابات
الـنـيــابـيــة ونـتــائـجـهــا .عـلــى ص ــورة ما
ك ــان عـلـيــه الــرئ ـي ـســان كـمـيــل شـمـعــون
وسـ ــامـ ــي الـ ـصـ ـل ــح ،وال ـ ـ ــرؤس ـ ـ ــاء فـ ــؤاد
ش ـهــاب وشـ ــارل حـلــو ورش ـيــد كــرامــي،

والرئيسان سليمان فرنجيه وصائب
سالمّ ،
يكرر عون والحريري املحاولة.
ـ لن تكون حكومة ما بعد االنتخابات
ســوى على ص ــورة الحكومة القائمة،
حكومة وح ــدة وطنية .على االق ــل في
ت ـك ــري ــس االح ـ ـجـ ــام ال ـح ــال ـي ــة ل ـقــواهــا
الــرئـيـسـيــة االربـ ـ ــع ،ال ـث ـنــائــي الشيعي
والحريري وجنبالط .لكن االمــر ليس
كذلك بالنسبة الــى التمثيل املسيحي
ّ
املـ ـ ـ ــوزع ع ـل ــى قـ ــوى م ـت ـن ــاف ــرة ،تـنـتـظــر
نـتــائــج االق ـت ــراع كــي ت ـفــرض حصتها
ف ــي الـحـكــومــة ال ـج ــدي ــدة :يــأمــل الـتـيــار
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى اك ـب ــر
عــدد مــن املقاعد املسيحية كــي يمسك
بغالبية الحصة الحكومية ،فــي وقت
ّ
تعول القوات اللبنانية على الوصول
ّ
ال ـ ــى ك ـت ـلــة ن ـي ــاب ـي ــة اكـ ـب ــر ت ــك ــرس لـهــا
عـلــى االق ــل الـحـصــة الـحــالـيــة بحقائب
ثــاث .االمــر نفسه بالنسبة الــى حزب
الكتائب كي ّ
يقرر بقاءه في املعارضة
ام الدخول الى السلطة .اما تيار املردة،
ال ـق ـل ـيــل ال ـت ــأث ـي ــر ف ــي ال ـح ـص ــول عـلــى
مقاعد اضافية ،فــإن دوره الفعلي مع
حلفائه يكمن ـ مقدار ما يستطيع ـ في

االنتخابات النيابية
ال تقود حتمًا الى
انتخابات رئاسية

بعد االنتخابات ،يعود ّبري رئيسًا لمجلس النواب والحريري رئيسًا للحكومة (هيثم الموسوي)

تقليص تمدد هؤالء الى الدوائر االربع
تلك.
ورغــم تهافت االح ــزاب املسيحية على
م ـقــاعــد ال ـطــائ ـفــة ف ــي مـعـظــم امل ـنــاطــق،
السيما منها االطراف كالبقاع الغربي
وزحـلــة وعـكــار والـبـقــاع الشمالي ،في
م ــوازاة اح ـتــدام ال ـصــراع فــي مــا بينها
فــي جبل لبنان الشمالي والجنوبي،
واقـ ـ ـ ــع االمـ ـ ـ ــر ان ال ـ ــدالل ـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ــوح ـي ــدة ف ــي هـ ــذا االس ـت ـح ـق ــاق ،هي
احتساب مكاسب كل منها في الدائرة
االكـثــر تعبيرًا عــن املـعــركــة السياسية
التي ستلي انتخابات ايار ،وهي دائرة
بشري ـ زغرتا ـ الكورة ـ البترون.
ومـ ـ ــع ان املـ ـق ــاع ــد الـ ـعـ ـش ــرة فـ ــي ه ــذه
ال ــدائ ــرة لـيـســت حـســابـيــا اك ـثــر اهمية
من املقاعد املسيحية الــ 10في دائرتي
بـ ـي ــروت ،وامل ـق ــاع ــد املـسـيـحـيــة ال ـ ــ 9في
دوائر البقاع ،واملقاعد الخمس في كل
مــن دوائ ــر الـجـنــوب ودائــرتــي الشمال
االخـ ــريـ ــن ،اال ان املـ ـغ ــزى ال ـس ـيــاســي
للقوة املسيحية املنتصرة فيها ،انها
تريد ان يكون لها اكثر من موطئ قدم
في استحقاق لم يصنع مرة استحقاقًا
آخر كرئاسة الجمهورية.
ليست املــرة االول ــى يحدث تــرابــط بني
انتخابات نيابية واخــرى رئاسية .اال
انها املــرة االولــى ُيظن فيها ان االولــى
ت ـقــود ال ــى ال ـثــان ـيــة ح ـت ـمــا ،ك ـمــا ل ــو ان
الفائز في تلك يحصد كرسي الثانية.
في ما مضى تزامن االستحقاقان في
اوقات متقاربة :انتخابات  1947سبقت
التمديد للرئيس بشارة الخوري عام
 ،1948وانتخابات  1957سبقت رئاسة
 1958بسنة ،وانتخابات  1964سبقت
رئاسة  1964بثالثة اشهر ،وانتخابات
 1968سـبـقــت رئ ــاس ــة  1970بسنتني.
م ــا خ ــا  ،1947ف ــإن اي ــا م ــن الــراب ـحــن
ف ــي ان ـت ـخــابــات  1957و 1964و1968
لم يصل الــى رئاسة الجمهورية ،فإذا
الرئيس مرشح غير محسوب ،يهبط
مــن مـكــان آخ ــر .اب ــان الحقبة السورية
ب ــدا االمـ ــر م ـغ ــاي ـرًا :قـ ــرار االن ـت ـخــابــات
النيابية لحلفاء دمشق كي يتقاسموا
امل ـق ــاع ــد ،ام ــا قـ ــرار الــرئ ـيــس فيصنعه
اصـبــع الــرئـيــس ال ـســوري وح ــده ،شأن
مــا فـعــل فــي الـتـمــديــد للرئيس الـيــاس
ه ـ ــراوي وف ــي ان ـت ـخــاب الــرئ ـيــس امـيــل
لحود وفي التمديد له.
فكيف عـنــدمــا تـكــون ال ــوالي ــة الحالية
للرئيس ـ بالكاد ـ في ثلثها االول؟

تقرير

ال تحالف عونيا مع المر والقوات في المتن
رلى إبراهيم
اعـتــراضـيــة كالرئيس ف ــؤاد السنيورة
وخ ــال ــد ال ـض ــاه ــر» .وأش ـ ــارت إل ــى أنــه
«سيختار خالل أيام قليلة بني كل من
رلى عجوز ورلى الطبش جارودي ،أما
االس ـمــان الـشـيـعـيــان حـتــى اآلن ،فهما
ماهر بيضون وغازي يوسف».
وبينما يتزايد الحديث على الساحة
الـبـيــروتـيــة عــن الئ ـحــة رئ ـيــس تحرير
جــريــدة ‹›ال ـل ــواء›› صــاح س ــام ،التي
س ـت ـضـ ّـم ح ـتــى الـلـحـظــة رئ ـيــس ن ــادي
املركز
«األن ـصــار» نبيل بــدر ،ورئـيــس ّ
اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــي عـ ـ ـس ـ ــاف كـ ـم ــرش ــح
لـلــرئـيــس نـجـيــب مـيـقــاتــي ال ــذي يدعم
الــائ ـحــة ،ف ـ ّـج ــرت م ـص ــادر م ـقـ ّـربــة من
ســام ّمفاجأة انتخابية ،مشيرة إلى
أن «م ــرش ــح الـجـمــاعــة اإلســام ـيــة في
ب ـي ــروت ع ـم ــاد ال ـح ــوت س ـي ـكــون على
الالئحة» .لكن اتخاذ مثل هذا الخيار
أال يزعج السعوديني في ظل موقفهم
الـحــاد مــن «اإلخ ــوان»؟ تقول املصادر
ّ
إن «س ـ ــام ل ــن ي ـت ـخــذ ق ـ ــرارًا م ـس ـت ـفــزًا
للمملكة» ،من دون شرح التفاصيل.

أبـلــغ الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر ،خ ــال األس ـب ــوع امل ــاضــي ،بعض
ّ
مرشحيه عدم تبنيهم على لوائحه االنتخابية في االستحقاق
املقبل .وكان لدائرة املنت الشمالي حصتها من غربلة األسماء،
إذ اسـتـبـعــدت قـيــادة الـتـيــار املــرشـحــن املــارونـيــن طانيوس
حبيقة وإبراهيم مالح على ما تقول مصادرها ،فيما بقي
اسم نبيل نقوال معلقًا .وتعزو املصادر االستغناء عن كل
من حبيقة ومالح الى حسم التيار ثالثة مرشحني أساسيني
هم النائب إبراهيم كنعان عن املقعد املاروني ،الوزير السابق
الياس بو صعب عن املقعد األرثوذكسي ،واملرشح عن املقعد
الكاثوليكي إدي معلوف .ووفق دراسات املاكينة االنتخابية
للتيار ،فإن حصته لن تتجاوز ثالثة مقاعد .وبالتالي ،يسعى
العونيون الى توزيع أصواتهم على مرشحيهم الثالثة وعدم
تشتيتها على أربـعــة أو خمسة مــرشـحــن ،األم ــر ال ــذي من
شانه تخفيض فرص الربح.
في ما ّ
خص وضع نبيل نقوال ،فما زالت املاكينة اإلنتخابية
ّ
للتيار ،بحسب مصادرها ،تدرس احتمال تبنيه من عدمه،
آخذة باالعتبار حسم التحالفات مع الحزب القومي والقوات
اللبنانية ،اذ تعلو حظوظ نقوال في حال فشل التحالف مع
أحد الفريقني ،وتنخفض في حال نجاحه .وفي هذا السياق،

يقول نقوال لـ«األخبار» إنه «لم يبلغ بأي شيء حتى اآلن ،وأنه
ال يزال مرشحًا ،مشيرًا الى أنه لن يترشح بالتأكيد على أي
الئحة أخــرى سوى الئحة التيارّ .
وعما يمكن أن يقدمه من
إضافة الى هذه الالئحة ،يقول النائب املتني إنه بعد « 16عامًا
من النضال ،تلتها  12عامًا في خدمة املنت من دون تمييز
والعمل في املجلس النيابي ،ال أحتاج الى فحص دم».
ع ـلــى مـقـلــب ال ـنــائــب م ـي ـشــال املـ ــر ،ب ــات م ــن ش ـبــه املـحـســوم
لــدى قيادة التيار عــدم التحالف معه في املــن ..وفيما يؤكد
الطاشناق أن حلفه ثابت مــع التيار الحر فــي املــن كما في
باقي الدوائر ،علمت «األخبار» أن االجتماع الذي جمع الحزب
القومي بالتيار الحر ،يوم السبت املاضي ،كان إيجابيًا جدًا،
إذ تم االتفاق على التحالف في املنت الشمالي .وقد أبلغ رئيس
ً
املكتب السياسي في القومي كمال نابلسي كال من رئيس
ماكينة التيار نسيب حاتم والوزير السابق الياس بو صعب
أن مرشح الحزب سيكون الوزير السابق فادي عبود .ومن
ً
جهة أخــرى ،شهد اجتماع قومي داخلي ُعقد أخيرًا سجاال
عاصفًا عند التطرق الى اسم عبود ،خصوصًا بعد استبعاد
املجلس االعلى مرشحني حزبيني ،هما انطون خليل ونجيب
خنيصر ،نتيجة أرقامهما املنخفضة في استطالعات الرأي،
على ما يقول أحد الذين حضروا االجتماع .وتشير مصادر
القومي إلى أن مرشحه املتني «سيكون مارونيًا ،ومن ّ
املرجح

أن يكون عبود ،ألنه األوفر حظًا بحسب االرقام» ،فيما جرت
م ـحــاوالت ،بحسب مـصــادر متقاطعة ،لــوضــع الـعـصـ ّـي في
دواليب عبود عبر طرح اسمني هما :بيتر األشقر ويوسف
األشـقــر .وعلى االثــر اعتذر االول تلقائيًا ،فيما تم التحفظ
على االسم الثاني ،أي الرئيس االسبق للحزب ،وهو ابن عم
عبود أيضًا ،كونه بلغ الرابعة والثمانني من العمر .ويتوقع
أن يحسم القومي رسميًا اسم عبود خالل اليومني املقبلني.
تحالف التيار الوطني الحر والقومي يعني تلقائيًا أن الحديث
عــن تـحــالــف قــواتــي عــونــي فــي املــن انـتـهــى ،وذل ــك رغــم عــدم
إقفال باب التفاوض بينهما بعد ،إذ تقول املصادر العونية
إن املفاوضات لن تتوقف إال عند حسم التحالفات بشكل
رسمي .ولكن األمينة العامة للقوات شانتال سركيس أبلغت
التيار أن معراب ترى مصلحتها في تأليف الئحتها الخاصة
في املــن ،والتي ستضم مرشحها إدي أبي اللمع الى جانب
مستقلني كرازي الحاج وميشال مكتف .ويعمل الكتائب ،كما
القوات ،على تأليف الئحته املستقلة التي ما زالت أسماؤها
ّ
الجميل وعـضــو املكتب
تقتصر على اثـنــن :النائب ســامــي
السياسي الياس حنكش .وفــي هــذا السياق يقول مسؤول
كتائبي إن التحالف مع القوات في األشرفية ليس بقرار من
ّ
الجميل ،ولن
القيادة ،بل هو توجه فردي قام به النائب نديم
ينسحب على أي دائرة أخرى.
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ّ
«انفخت الدف»

بين العونيين وحزب الله في كسروان ــ جبيل:
كاد التيار الوطني ّ
الحر ينتهي
من تشكيل الئحته في كسروان ـ جبيل،
حيث اختار «المواجهة» مع حزب الله.
ال تحالف بين الحليفين ،بل ثمة ٍّ
«تحد»
عوني لحزب الله ،عبر ترشيح شخصية عن
محاولة
المقعد الشيعي في جبيل ،في
ٍ
ّ
»لشق «البلوك الشيعي
ليا القزي
ت ـح ــال ــف «ال ـ ـتـ ــروي ـ ـكـ ــا» ،بـ ــن الـعـمـيــد
املتقاعد شامل روكز والنائب السابق
م ـن ـص ــور ال ـ ـبـ ــون ورئ ـ ـيـ ــس مــؤ ُس ـســة
االنتشار املــارونــي نعمة اف ــرام ،أنجز
ف ــي ك ـ ـسـ ــروان ـ ـ ـ الـ ـفـ ـت ــوح« .امل ـص ـل ـحــة
ّ
الـعـلـيــا» فــرضــت عـلــى ه ــؤالء تخطي
عقبات كثيرة ،كان قد رفعها بعضهم
ب ــوج ــه بـ ـع ــض .افـ ـ ـ ــرام لـ ــم ي ـك ــن يــريــد

يتواصل حزب الله مع
قرداحي ومرشحين كسروانيين
لتأليف الئحة جديدة
ُ
املـ ـش ــارك ــة ف ــي الئـ ـح ــة تـ ـض ـ ّـم الـ ـب ــون،
ف ـ ـطـ ــرح أن تـ ـت ــرش ــح زوجـ ـ ـ ــة األخـ ـي ــر
ّ
السيدة سيلفانا شيحا .البون عرض
على الــوزيــر جـبــران باسيل ،فــي هذه
الحالة ،أن تكون ُزوجــة افــرام السيدة
زينة نخلة هي املرشحة عوضًا عنه.
لم يكن النائب السابق أيضًا ُمتحمسًا
ل ـتــرش ـيــح اف ـ ـ ــرام ،فـ ـح ــاول أن ُي ـس ـ ّـوق
خ ـيــار شـقـيــق رئ ـيــس ات ـحــاد بـلــديــات
ك ُـ ـسـ ــروان ـ ـ ـ ال ـف ـت ــوح جـ ـ ــوان حـبـيــش.
املشكلة األساسية لدى البون ،ليست
سياسية أو «عقائدية» ،بل
منافسة
ّ
«مادية» يعتقد أنه ال يقدر عليها .أما

افـ ــرام ،فـقــد ك ــان ُ
«مـتــوهـمــا» مــن قــدرة
ال ـب ــون ال ـت ـج ـي ـيــريــة .ب ـ ـ ــدوره ،ل ــم يكن
يــري ــد روكـ ــز أن «ي ـس ـت ـفــز» ،بـتــرشـيــح
ا ُل ـص ـنــاعــي ،صــدي ـقــه جـ ـ ّـوان حـبـيــش،
املـتـهــم مــن قبل اف ــرام بــأنــه ُ
ٌ
ختلس
«م
ّ
للمال العام» .ولكن روكز اقتنع أخيرًا
ب ـ ـضـ ــرورة ال ـت ـح ــال ــف م ــع اف ـ ـ ـ ــرام .وال
ّ
ـاف
يـعـتـقــد أن ذل ــك س ـي ـ ًـؤدي إل ـ ّـى خ ـ ٍ
م ــع ح ـب ـيــش .إض ــاف ــة إلـ ــى أن رئـيــس
ً
االتـحــاد كــان أصــا يطرح نفسه «في
خدمة» العميد املتقاعد فقط .بإمكانه
ال ـت ـع ــام ـ ّـل م ــع الـ ـق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــي،
كما لــو أنــه نظام «الـصــوت الــواحــد»،
وي ّ
ُ
جير قدراته ملصلحة روكــز .وفيما
ّ
لو قــرر حبيش االعتكاف ُ نهائيًا عن
التدخل في االنتخابات« ،ن ّ
قدر موقفه
ولن نقف أمام أي قرار يتخذه» ،يقول
ُمقربون من روكز.
ل ــدى املـعـنـيــن ف ــي ك ـس ــروان ـ ـ جبيل،
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن «األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب امل ــوجـ ـب ــة»،
لتبرير هــذه التركيبة التي ال يجمع
ب ـ ــن مـ ـك ــون ــاتـ ـه ــا س ـ ـ ــوى امل ـص ـل ـح ــة.
ّ
ّعلمًا أن التيار الوطني الـحـ ّـر يعتقد
أنـ ــه سـيـكــون ال ــراب ــح األك ـب ــر م ــن هــذه
الــائ ـحــة ،م ــا دام ُي ـصـ ّـعــب عـلــى بقية
القوى تشكيل لوائح «قوية»ُ .
العنصر
الــرابــع ُعلى «الئـحــة العهد» ،سيكون
أح ــد املــنـتـسـبــن إل ــى الـتـيــار الـعــونــي.
وبــن روجـيــه ع ــازار (ال ــذي لــم ُيشارك
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـم ـه ـيــديــة ال ـتــي
أج ــراه ــا ال ـح ــزب الخ ـت ـيــار ُمــرشـحـيــه
إلـ ــى االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة ،بسبب
حصوله على البطاقة الحزبية أخيرًا)
ّ
وأن ـطــوان عطالله (ال ــذي حــل ّأول في
االنتخابات التمهيدية)ّ ،تميل قيادة
ال ـت ـي ــار ال ـع ــون ــي إلـ ــى ت ـبــنــي تــرشـيــح
عـ ـ ـ ـ ــازار .وق ـ ــد اج ـت ـم ــع ب ــاس ـي ــل أم ــس
بعدد من املنتسبني إلى «التيار» ّفي
ٍ
كسروانُ ،ليبلغهم رسميًا عدم تبني
ترشيحهم.
يبقى املـقـعــد الـخــامــس عـلــى الالئحة
«ش ـ ــاغـ ـ ـرًا» ح ـت ــى ّاآلنُ .مـ ـق ــرب ــون مــن
بــاس ـيــل ي ـقــولــون إنـ ــه «يـنـتـظــر حتى

الـغــد (ال ـيــوم) ،للحصول على موقف
الوزير السابق زيــاد بـّـارود النهائي.
نحن نريده معنا ،ولكنه على األرجح
ح ـس ــم خ ـ ـيـ ــاره بـ ـ ـُـأن ال يـ ـك ــون ضـمــن
ال ــائـ ـح ــة» .م ــن امل ـس ـت ـب ـعــد أن ي ـكــون
امل ـق ـع ــد الـ ـخ ــام ــس ُم ـخ ـص ـص ــا أي ـضــا
ألحد الحزبيني« ،ألننا ال نريد تقسيم
أص ـ ـ ــوات ال ـت ـي ــار ب ــن اث ـ ـنـ ــن» .وه ـنــا
ي ـب ــرز رأي ـ ــان داخـ ــل «الـ ـتـ ـي ــار» .األول،
ُيمثله روكــز ،ويعتبر نفسه «مرشحًا

عن بلدات الجرد الكسرواني» ،لذلك
ع ــرض ع ـلــى نـقـيــب امل ـق ــاول ــن م ــارون
الحلو (من غوسطا) أن يكون ُمرشحًا
على الالئحةُ .مرشح حزب الوطنيني
األح ـ ـ ـ ــرار ،ال ـ ــذي ي ـت ــواص ــل أي ـض ــا مــع
حزب الكتائب والنائب السابق فارس
سعيد ،لم ُيـقـ ّـدم لروكز جوابًا سلبيًا
في ّ
أو إيجابيًا .أما الــرأي الثانيُ ،
عبر
ع ـنـّـه ُم ـق ــرب ــون م ــن وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ب ــأن ــه ي ـجــب تــرش ـيــح أح ــد الـحــزبـيــن

ّ
م ــن الـ ـج ــرد« ،ألن روكـ ــز ال يستطيع
ّ
أن ُيغطي هــذه الـبـلــدات وح ــده ،وهي
ّ
أساسي لنا».
ُخزان ُ
ش ــرك ــاء املــرش ـحــن الـكـســروانـيــن في
جبيل هما النائبان سيمون أبي رميا
املقعد
ووليد خوري .أما بالنسبة إلى ّ
الـشـيـعــي ،وب ـعــد أن «ان ـف ـخــت الـ ــدف»
بني التيار الوطني الحر وحزب الله،
فيتجه باسيل إلى مواجهة انتخابية
م ــع «ال ـح ـل ـيــف االس ـت ــرات ـي ـج ــي» عبر

بعدد من المنتسبين إلى «التيار» في كسروانُ ،ليبلغهم عدم ترشيحهم (هيثم الموسوي)
اجتمع باسيل أمس
ٍ

تقرير

ُ
َ
زياد أسود :عرضت سحب ترشيحي ،ولكن...
آمال خليل
ّ
يبقى النائب زياد أسود املرشح األكثر
حـ ـض ــورًا وض ـج ـي ـجــا ف ــي ج ــزي ــن ،رغــم
م ـ ـحـ ــاوالت م ـح ــاص ــرت ــه داخ ـ ــل ال ـت ـيــار
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـ ـحـ ــر م ـ ــن ّجـ ـه ــة وحـ ـم ــات
ال ـت ـحــريــض ال ـت ــي ش ــن ــت ض ــده بسبب
م ــواق ـف ــه ال ـ ـحـ ــادة م ـنــاط ـق ـيــا وطــائ ـف ـيــا
وسياسيًا مــن جهة أخ ــرى .وإذا كانت
ج ــزي ــن «أم امل ـ ـعـ ــارك» ف ــي االن ـت ـخــابــات
النيابية املقبلة بحسب وصف البعض،
فإن أسود بطلها .مشهد اللوائح معه أو
من دونه لن يمر على خير.
في انتخابات  2009النيابية في قضاء
جزينّ ،
صوت لزياد أسود  15ألفًا و648
نــاخ ـبــا م ــن أصـ ــل ح ــوال ــى  29الـ ـف ــا .أي
ب ـفــارق ي ـتــراوح بــن أل ــف وأل ـفــي صوت
عــن زميليه فــي الئـحــة الـتـيــار الوطني
الحر ،ميشال الحلو عن املقعد املاروني
وعصام صوايا عن املقعد الكاثوليكي.
تجربة الترشح األول ــى جلبت للنائب
الجزيني ما يزيد على  53في املئة من
أصوات املقترعني .نسبة يعيدها أسود
إلى « 30سنة من العمل في لبنان و20
سنة من العمل في جزين».
في االنتخابات الداخلية التي أجراها
التيار الوطني الحر الختيار مرشحيه

للنيابة ،تقدم أسود في جزين عن باقي
املــرشـحــن امل ــوارن ــة .وف ــي استطالعات
ال ــرأي الـتــي أجرتها مــراكــز عــدة أخـيـرًا،
ّ
ح ـ ــل أول مـ ـق ــارن ــة ب ـب ــاق ــي امل ــرش ـح ــن
ال ـجــزي ـن ـيــن .م ـن ــاص ــرو أس ـ ــود فــرحــوا
ّ
بالنتيجة ،لكن آخرين من أبناء جلدته
وسواهم لم يكونوا فرحني.
فــي األش ـهــر األخ ـي ــرة ،راج ــت شــائـعــات
تـ ـح ــدث ــت ع ـ ــن ات ـ ـج ـ ــاه ق ـ ـي ـ ــادة ال ـت ـي ــار
الستبدال أسود باملرشح املفترض جان
عزيز ،لكن سرعان ما سقط هذا الخيار
الــذي بدا أنه أشبه بمناورة العتبارات
برتقالية داخلية .أيـضــا ،كثر الترويج
لزميله املاروني أمل أبو زيد منذ فوزه
في االنتخابات الفرعية في عــام 2016
«بــوصـفــه شخصية جــامـعــة ومعتدلة
وي ـم ـل ــك عـ ــاقـ ــات جـ ـي ــدة مـ ــع مـخـتـلــف
األفــرقــاء ،في مقابل أداء أســود املستفز
ل ـل ـجــوار ال ـجــزي ـنــي ،ال سـيـمــا ص ـي ــدا»،
وفــق مـحــازبــن عــونـيــن .إال أن حصار
أس ــود لــم يؤثر على قاعدته الشعبية،
خصوصًا في مسقط رأسه..
«سأكون على الئحة التيار في جزين،
إال في حال أصررت أنا على أال أترشح».
خـ ــاصـ ــة تـ ــوصـ ــل إلـ ـيـ ـه ــا أسـ ـ ـ ــود بـعــد
دراسـ ــة ال ـســوق االنـتـخــابـيــة وال ـجــدوى
ال ـش ـخ ـص ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة م ــن خــوض

االنتخابات« .لطاملا كنت في ّبر األمان
ّ
داخـ ــل ال ـت ـيــار ،وم ــن نــظــر السـتـبـعــادي
منه ال يـعــرف الـتـيــار وال يـعــرف جزين
أو يعرفني» .صحيح أنــه تقدم رسميًا
ب ـط ـل ــب ت ــرشـ ـح ــه ع ـ ــن أح ـ ــد امل ـق ـع ــدي ــن
املارونيني في دائرة صيدا ـ جزين ،إال أن
كل االحتماالت واردة لديه .تــارة يجزم
ّ
تحتم ّ
علي
بخوضه املعركة ألن «جزين
خوضها .فإذا ربحت ّأمنت االستمرارية
لـلـنـهــج ال ـس ـيــاســي امل ـ ـتـ ــوازن والـ ـن ــدي،
وإذا خـ ـس ــرت ،ف ـل ـي ـت ـحـ ّـمــل ال ـنــاخ ـبــون
م ـســؤول ـيــة خ ـيــارهــم ال ـج ــدي ــد» ،وت ــارة
ي ـت ــرك ال ـب ــاب م ـف ـتــوحــا« :ق ـب ــل سـنـتــن،
طلبت من رئيس التيار جبران باسيل
أال أترشح مـجــددًا .وأخـيـرًا ،عرضت أن
أض ـ ّـح ــي ب ـم ـق ـعــدي املـ ــارونـ ــي ملصلحة
ترشيح كاثوليكي مكاني ،إلــى جانب
أب ــو زي ــد امل ــارون ــي ،فــي ح ــال ف ــرض أي
فريق على التيار االستغناء عن املقعد
الكاثوليكي ،عوض أن يشعر الكاثوليك
بأنهم معزولون» ،وطورًا يستدرك بأنه
الناخبني
ليس مرغوبًا من قبل بعض
ّ
ال ـش ـي ـعــة ف ــي ج ـب ــل ال ــريـ ـح ــان وال ـس ــنــة
فــي صـيــدا بسبب مــواقـفــه ال ـح ــادة« :ال
أخسر التيار ،بل أريــد أن ّ
أريــد أن ّ
أريح
املــزعــوجــن الــذيــن توجعهم مــواقـفــي».
مقابل كل ذلك ،يدرك أسود «الزاهد» أن

عروضاته لتياره غير قابلة للتطبيق.
فاستطالعات ال ــرأي ،كما الحسابات،
تشير إلــى تــراجــع التيار لعوامل عــدة،
مـنـهــا ال ـخ ــاف ــات الــداخ ـل ـيــة وصـعــوبــة
تمكنه من الوصول إلى أكثر من حاصل
انتخابي بمفرده .فبالنظر إلــى نتائج
االنتخابات الفرعية عــام  ،2016اقترع
ألب ــو زي ــد  14أل ـفــا و 600نــاخــب ،منهم
 2500شيعي (ينتمون إلــى حــزب الله
وأمل) و 1500قواتي ،في حني أن العتبة
االنـتـخــابـيــة امل ـق ــدرة النـتـخــابــات 2018
تبلغ حوالى  16ألف صوت.
س ــرع ــان م ــا ي ـع ـيــد أس ـ ــود ت ـمــوض ـعــه.
«هناك معضلة في الئحة التيار تمنعه
من الفوز ،في حال لم أنضم إليها» .تفرغ

أسود :سنخوض
االنتخابات بثالثة
مرشحين

ّ
الــائـحــة مــن رمــزيــة أس ــود املـتـجــذر في
التيار منذ الثمانينيات في مقابل بروز
أب ــو زي ــد «ال ـط ــارئ عـلــى الـتـيــار واآلت ــي
مــن ن ــادي رج ــال األع ـم ــال» ،كما وصفه
أس ــود عند انتخابه .عــدا عــن الرمزية،
ف ــإن الـعــامــل املــركــزي مــؤثــر أيـضــا« .أنــا
الجزيني الوحيد في الئحة التيار ،في
مـقــابــل امل ـنــافــس عـلــى املـقـعــد امل ــارون ــي
ً
إبراهيم ع ــازار .في حني أن كــا من أبو
زيد واملرشح الكاثوليكي املفترض من
أبناء قرى القضاء».
ال ي ـ ـكـ ــاد أس ـ ـ ـ ــود يـ ـحـ ـس ــم ت ــرش ـي ـح ــه
ع ـلــى الئ ـح ــة ال ـت ـي ــار إلـ ــى ج ــان ــب أبــو
زي ـ ـ ــد فـ ـحـ ـس ــب ،ب ـ ــل ي ـق ـط ــع ال ـط ــري ــق
عـلــى احـتـمــال االسـتـغـنــاء عــن املقعد
الكاثوليكي« .سنخوض االنتخابات
بثالثة مقاعد» ،ولكن ...أسود يدرك أن
اكتساح املقاعد الثالثة كما في عام
 2009لن يتكرر بسبب ّصيغة القانون
ال ـحــالــي .مــن ه ـنــا« ،فــضـلــت املاكينة
االنتخابية التركيز على أسود وأبو
زيـ ـ ــد ،ل ـي ــس ألن ـه ـم ــا مـ ــارون ـ ـيـ ــان ،بــل
ألن ـه ـمــا األقـ ـ ــوى ،ف ــي م ـقــابــل حـظــوظ
املرشح الكاثوليكي األقــل .وعليه ،ال
نكسب فــي حــال استبدلنا املــارونــي
الـ ـق ــوي بــال ـكــاثــول ـي ـكــي ال ـض ـع ـي ــف».
مــع ذل ــك« ،فــي حــال فــرض االعـتــراض
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اللعب بالنار 12000 :مليار ليرة عجز موازنة 2018
ّ
ّ
تبني ترشيح ربـيــع ع ــواد .علمًا بــأن
األخ ـي ــر ق ــال ل ــ«األخ ـب ــار» ف ــي مقابلة
سابقة (عدد السبت  13كانون الثاني
« :)2018إذا لم أكن خيار الثالثة (حزب
الـلــه ـ ـ حــركــة أمــل ـ ـ الـتـيــار) أنـسـحــب».
أوسـ ــاط وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة تـنـقــل عنه
سؤاله «إن كان األفضل ترشيح عواد
أو ح ـك ـمــت ال ـ ـحـ ــاج ع ـل ــى ال ــائـ ـح ــة».
داخ ــل الـتـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر ُ
«عـقــاء»
ّ
ي ـن ـص ـحــون رئ ـي ـس ـهــم ب ــأن ــه ف ــي حــال
ّ
اقـتـنــاعــه ب ــأن مصلحته االنـتـخــابـيــة
ُ ّ
تـحــتــم عليه عــدم التحالف مــع حزب
ّ
ُ
الـ ـل ــه ،ع ـلــى األق ـ ــل أن ال ي ــرش ــح عـلــى
الئ ـح ـتــه ُم ــرش ـح ــا ش ـي ـع ـيــا ،ويـحـصــل
االنـفـصــال بــالـتــراضــي كحالة بعبدا.
ّ
ُيدركون أن من غير املمكن إحداث أي
ّ
في هذه «البيئة» ،ولكن باسيل
خرق
«ي ـظ ـ ّـن ّأنـ ــه ب ـهــذه الـطــريـقــة يـ ـ ّ
ـرد على
إصــرار حــزب الله على ترشيح نقوال
فتوش في زحلة ،وألبير منصور في
البقاع الشمالي».
ب ـعــد «ال ـت ـن ـ ّـص ــل» ال ـع ــون ــي م ــن حــزب
ال ـ ـ ـلـ ـ ــه ،حـ ـ ـ ـ ــاول األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ال ـ ـب ـ ـحـ ــث مــع
النائب السابق فريد هيكل الـخــازن،
بالتحالف .لــم يقبل ُمــرشــح كسروان
بــذلــك .ورغــم التماهي السياسي ّ بني
ّ
الفريقني ،إال أن الخازن يعتقد أنــه ال
يقدر على أن يتحالف مع حزب الله من
شريك آخر في كسروان .والسبب
دون
ٍّ
حملة
يقود
السابق
النائب
أن
الثاني،
ّ
ضـ ّـد ترشيح روك ــز فــي كـســروان ألنــه
من بلدة شاتني (البترون) .فالقاعدة
التي ُت ّ
طبق على روكــز ،تسري أيضًا
شـيــخ حـســن زع ـي ـتــر ،وإال يـ َـر
عـلــى الـ ّ
الخازن أنه يكون قد فقد صدقيته.
أمام هذا الواقع ،لم تعد خيارات حزب
ٌ
أخبار
الله واسعة .تنتشر في املنطقة
عـ ــن تـ ــواصـ ــل «الـ ـ ـح ـ ــزب» مـ ــع ال ــوزي ــر
السابق جان لوي قرداحي في جبيل،
والنائبني يوسف خليل وجيلبيرت
زوي ـ ـ ــن فـ ــي ك ـ ـس ـ ــروان ،ب ـغ ـي ــة تــأل ـيــف
ّ
الئحة ،تتمكن أقله من تأمني حاصل
انتخابي.

(مروان طحطح)

مسار الدين العام ليس«
مستدامًا» .بهذا الوضوح حذر
صندوق النقد الدولي في
تقريره األخير ،لكن تحذيرات
الصندوق عادت إلى الواجهة
أمس في مناقشات مشروع
موازنة  2018حيث ّ
تبين
أن العجز ّ
تورم كثيرًا ليبلغ 8
!مليارات دوالر
محمد وهبة
سقطت محاولة تجميل مـشــروع قانون
مــوازن ــة  ،2018إذ تـبـ ّـن أم ــس فــي جلسة
الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة املـكـلـفــة درس املـشــروع
ً
أن العجز سيبلغ  12000مليار ليرة بدال
مــن  7569م ـل ـيــارًا ،كـمــا ورد فــي النسخة
التي رفعها وزيــر املــال علي حسن خليل

ّ
التورم الكارثي
إلى مجلس الــوزراء .هذا
ف ــي ال ـع ـجــز أرب ـ ــك ال ـل ـج ـنــة ال ـت ــي بـ ــدل أن
تخفض األرق ــام بنسبة  20فــي املـئــة كما
ط ـلــب رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة ،وجـ ــدت نفسها
أم ــام مـهـمــة صـعـبــة لـجـهــة إعـ ــادة هيكلة
املوازنة على أساس خفض العجز وزيادة
الواردات.
في مــوازنــة  2017كــان العجز يبلغ 7490
مليار لـيــرة ،أي قيمة الــزيــادة فــي العجز
خــال سنة واح ــدة بلغت  4510مليارات
ل ـي ــرة ،أو م ــا نـسـبـتــه  .%60ه ــذه ال ــزي ــادة
خ ـط ـي ــرة ج ـ ـ ـدًا ،ل ـك ــن امل ـش ـك ـل ــة ت ـك ـمــن فــي
م ـصــادر ه ــذه ال ــزي ــادة وف ــي ال ـق ــدرة على
ّ
خ ـف ـض ـهــا .فــال ـلـج ـنــة اط ـل ـع ــت أمـ ــس على
تفاصيل العجز ّ
املقدر لعام  ،2018وتبيّ
أنـ ــه ُرص ـ ــد م ـب ـلــغ  600م ـل ـيــار ل ـي ــرة على
سـنـتــن ل ـبــواخــر ال ـك ـهــربــاء ،وأن ارت ـفــاع
أسعار املشتقات النفطية التي تستعمل
ملـعــامــل ال ـك ـهــربــاء يـصــل إل ــى  500مليار
لـ ـي ــرة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى  100م ـل ـيــار لـيــرة
لـلـمــؤسـســة ال ـعــامــة لــإس ـكــان وم ـل ـيــارات
أخ ـ ــرى ل ـت ـط ــوي ــع ع ـن ــاص ــر وضـ ـب ــاط فــي
األجهزة األمنية ،وزيــادة كبيرة في كلفة
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سرقة أمالك سيدة
بعد وفاتها
رضوان مرتضى
أوقــف أحــد ضباط مـفــرزة جونية
ِ
ال ـق ـض ــائ ـي ــة ال ـع ـق ـي ــد ر .م .ب ـجــرم
الـتــزويــر الـجـنــائــي .ج ــاءت عملية
ال ـت ــوق ـي ــف ب ـع ــد م ــواف ـق ــة ســريـعــة
م ــن قـ ـي ــادة امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة فــي
قـ ــوى االم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي ع ـلــى منح
اإلذن بـمــاحـقـتــه قـضــائـيــا ،علمًا
ب ــأن «ط ــرف الـخـيــط» لكشف هــذه
ال ـع ـم ـل ـي ــة أمـ ـس ــك بـ ــه جـ ـه ــاز أم ــن
ال ــدول ــة .وظ ـه ــر أمـ ــس ،اسـتـجــوب
امل ـحــامــي ال ـع ــام االس ـت ـئ ـنــافــي في
جبل لبنان القاضي رامي عبدالله
ال ـضــابــط املـشـتـبــه فـيــه بــالـتــزويــر
واالحتيال لسرقة  ٢٠٠ألف دوالر
أم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون م ـ ــع ذوي
أس ـب ـق ـي ــات ،مل ـ ــدة ث ـ ــاث س ــاع ــات،
ق ـب ــل أن ي ـق ــرر تــوق ـي ـفــه وإح ــال ـت ــه
أم ــام قــاضــي الـتـحـقـيــق .وبحسب
املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ب ـ ـ ــدأت ال ـق ـص ــة قـبــل
م ــدة عـنــدمــا زارت س ـيــدة العقيد

لم يعد مجديًا
«تركيب الطرابيش»

الدولي بعد زيارتهم األخيرة للبنان في
إطار البعثة الرابعة .في بيان الصندوق،
يرد اآلتي:
«ال مفر من إجــراء عملية كبيرة للضبط
املـ ــالـ ــي تـ ـح ــاف ــظ عـ ـل ــى إطـ ـ ـ ــار ال ـس ـي ــاس ــة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـح ــال ــي ال ـ ــذي ي ـق ــوم على
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َ
محامي ْين:
توقيف عقيد ومالحقة

الكاثوليكي أن أبتعد ،فلن أرفض».
ّ
سيضحي
ملاذا يفترض أسود أن التيار
به وليس بأبو زيد؟ «ربما بسبب أمواله
ورب ـمــا بسبب ديـبـلــومــاسـيـتــه» ،يـقــول.
يـتــوقــف كـثـيـرًا عـنــد اتـهــامــه بالتطرف،
ف ـي ـت ـســاءل« :ه ــل كـنــت مـتـطــرفــا عندما
دافعت عن املقاومة في مجلس النواب
حينما كان رأسها تحت السكني؟ وهل
ّ
تطرفت عندما دافعت عن الرئيس سعد
الحريري خالل احتجازه في السعودية،
أم يوم وقفت مع سليمان فرنجية ضد
سمير جـعـجــع؟» .يؤكد أن دمــج صيدا
وجــزيــن فــي دائـ ــرة واحـ ــدة لــم يحرجه.
زي ــارت ــه لبعض ال ـقــوى ال ـص ـيــداويــة لم
«أعامل باملثل وأزور من
تكن مصطنعة.
ِ
يزورني» .وهنا ،يشكو عدم التوازن بني
القضاءين« .ملاذا على القوى الجزينية
زي ــارة الـقــوى الـصـيــداويــة ،ولـيــس على
الصيداويني زيارة جزين؟ املشهد ليس
باتجاه واحد» .وإذا كانت طريق أسود
إلى صيدا ليست ّ
معبدة ،فإن طريقه إلى
جبل الــريـحــان أكـثــر سـهــولــة« .يـظــن أن
جزءًا من الناخبني الشيعة سوف يقترع
للتيار» ،بصرف النظر عن التحالفات،
خـصــوصــا أن ــه ل ــم يـكــن مـسـتـعـدًا يــومــا
إلدارة ظهره للمقاومة ،كما أدار ظهره
لتفاهم معراب بني «التيار» و«القوات».

ً
سلسلة الرتب والرواتب ،فضال عن زيادة
فــي خــدمــة الــديــن ال ـعــام ...هـكــذا بــات على
اللجنة أن تــأخــذ وقـتــا أط ــول مــن املعتاد
ل ـ ــدرس املـ ــوازنـ ــة ،ن ـظ ـرًا إلـ ــى م ــا تتطلبه
عملية خفض النفقات وزي ــادة ال ــواردات
من قرارات جريئة وجذرية.
ّ
يأتي هذا النقاش في ظل غياب أي خطة
اق ـت ـص ــادي ــة م ـتــوس ـطــة وط ــوي ـل ــة امل ـ ــدى،
م ــا يـعـنــي أن األفـ ــق امل ـت ــاح أمـ ــام الـلـجـنــة
يقتصر على نـقــاش سياسي بــن ّ
حصة
هـ ــذه ال ـ ـ ـ ــوزارة وتـ ـل ــك .ه ــي ل ـع ـبــة تــركـيــب
«طــرابـيــش» هدفها مــؤقــت وظــرفــي ،مثل
ق ـ ّـص ــة تـعـمـيــم رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة خـفــض
 %20من نفقات اإلدارات العامة ،إذ ّ
تبي
أن مثل هــذا الطلب ّ
يعد «نكتة» سمجة،
ّ
ألن اعـتـمــادات املــوازنــة تـتــوزع بــن ثالثة
أقسام هي الرواتب واألجور وملحقاتها،
كلفة دعم الكهرباء ،وخدمة الدين العام.
العبرة إذا في كيفية تنفيذ الخفض ّ
وأي
أبواب سيطال.
هذا يعني أن «تركيب الطرابيش» لم يعد
مـجــديــا .بـعــض الـ ــوزراء ي ــرون أن ارتـفــاع
ال ــدي ــن الـ ـع ــام وخ ــدم ـت ــه إلـ ــى م ـس ـتــويــات
تفوق  %150من الناتج املحلي اإلجمالي
أم ــر بــالــغ ال ـخ ـطــورة ،ويـتـطـلــب أن يـكــون
هناك ّ
نمو اقتصادي بمعدل  %15لفرملة
الدين والحيلولة دون ارتفاعه ،وهذا أمر
مستحيل حاليًا.
ّ
ّ
متهيب هــذا النقاش ،لكن خطورته
الكل
تكمن فــي املـعـطـيــات ال ـ ــواردة فــي البيان
األخير الصادر عن خبراء صندوق النقد

سـ ـع ــر ص ـ ـ ــرف ثـ ــابـ ــت ت ــدعـ ـم ــه ت ــدفـ ـق ــات
الــودائــع الداخلة الكبيرة .فقد بلغ الدين
ال ـل ـب ـنــانــي م ـس ـتــوى غ ـيــر م ـس ـت ــدام طبقًا
لـلـسـيـنــاريــو األس ــاس ــي .وف ــي س ـيــاق من
ال ـن ـم ــو امل ـن ـخ ـف ــض فـ ــي ل ـب ـن ــان وأسـ ـع ــار
الفائدة املتزايدة عامليًا ،سـيــزداد تدهور
ديـنــامـيـكـيــة ال ــدي ــن وي ـ ــزداد ال ــدي ــن الـعــام
بسرعة إلى مستوى أقل بقليل من %180
مــن إجـمــالــي الـنــاتــج املـحـلــي بـحـلــول عــام
 2023حسب السيناريو األســاســي ،على
أن يستمر بعدها فــي االرت ـفــاع .وباملثل،
إذا لم يتحقق الضبط املالي ،فسيستمر
ارتفاع احتياجات الحكومة من التمويل،
وتـ ـ ـ ــزداد ك ـث ــاف ــة االعـ ـتـ ـم ــاد املـ ـتـ ـب ــادل بــن
البنوك والكيان السيادي ،ويؤدي اعتماد
ل ـب ـن ــان امل ـت ــزاي ــد ع ـل ــى ت ــدف ـق ــات ال ــودائ ــع
ال ــداخ ـل ــة إلـ ــى زيـ ـ ــادة ت ـع ــرض االق ـت ـصــاد
للتقلبات املفاجئة في ثقة املودعني».
لهجة الـصـنــدوق التحذيرية لــم تقتصر
على هذه الفقرة ،بل تكرر الكالم عن فشل
املــؤسـســات فــي اإلط ــار املــاكــرواقـتـصـ ّـادي
ال ـع ــام ،وه ــو يـقـصــد ب ـهــذا ال ـك ــام صــنــاع
السياسات االقتصادية واملالية في لبنان
الذين التهوا بالفساد .أما توقيت التقرير،
ف ـي ـبــدو م ـحــرجــا أك ـثــر ل ـه ــؤالء ،ألن بعثة
خبراء الصندوق جاءت في وقت يستعد
فـيــه لـبـنــان ملــؤت ـمــرات الــدعــم فــي بــاريــس
وروم ـ ــا ،وبــال ـ ّتــالــي ف ــإن ال ـح ـ ّـد األدنـ ــى أن
يكون لدى صناع السياسات االقتصادية
وامل ــال ـي ــة ف ــي ل ـب ـنــان الـ ـق ــدرة ع ـلــى إق ـنــاع
خ ـبــراء ال ـص ـنــدوق ب ــأن لـبـنــان ق ــادر على
تجاوز هذه األزمة ،لكن العكس حصل ،إذ
تشير املعطيات املتداولة بني املصرفيني
إلى أن اللقاء بني البعثة وحاكم مصرف
لبنان كــان متوترًا ،نظرًا إلــى االنتقادات
التي وجهتها البعثة للسياسات النقدية
ال ـتــي شـ ّـجـعــت اس ـت ـجــاب الـ ـ ــدوالرات من
ال ـخ ــارج وزاوج ـ ــت ب ــن الـقـطــاعــن املــالــي
والـعـقــاري ،فيما تـحـ ّـول الــديــن الـعــام إلى
مصدر لتمويل الفساد السياسي ...هذه
الـتــركـيـبــة أحــدثــت ت ـشـ ّـوهــات واخ ـتــاالت
في الـســوق ،أبــرزهــا «ارتـفــاع سعر صرف
ال ـل ـي ــرة م ـقــابــل ال ـ ـ ــدوالر ال ـف ـع ـلــي بنسبة
 %2.8في  ،»2017وفــق تقرير الصندوق.
أمــا الـحـســاب ال ـجــاري ال ــذي يـعـ ّـد مؤشرًا
ع ـ ـلـ ــى س ـ ـعـ ــر ال ـ ـ ـصـ ـ ــرف الـ ـفـ ـعـ ـل ــي وعـ ـل ــى
استمرار النظام االقتصادي أو ما ُيسمى
«ال ـن ـمــوذج الـلـبـنــانــي» ،فـقــد سـ ّـجــل عجزًا
أعلى من  %20في .2017

فــي مــركــز عـمـلــه .ه ــذه ال ـس ـيــدة لم
تلبث أن توفيت الحقًا وليس لها
وري ـ ــث ،عـلـمــا بــأن ـهــا تـمـلــك ع ـقــارًا
باسمها .العقيد املشتبه فيه أخذ
صك امللكية العائد لها واستعان
ب ـ ـم ـ ـ ّ
ـزوري ـ ــن وسـ ـ ـم ـ ــاس ـ ــرة ل ـي ـق ــوم
بتزوير وكــاالت تفيد بأنها تقيم
في نيجيريا .كذلك عمد ،بالتعاون
مع ّ
مزور ومحاميني وموظف في
وزارة الخارجية ،إلى تزوير حكم
عقد زواج وأحكام حصر إرث في
نيجيريا .واستخدم الجميع هذه
املستندات املزورة لبيع هذا العقار
وق ـب ـضــوا ثـمـنــه ال ـبــالــغ  ٢٠٠ألــف
دوالر أميركي .وعلمت «األخبار»
أن املــوقــوفــن ه ــم جــو م .وشــربــل
ح .وهـ ـ ــو مـ ــن ذوي األس ـب ـق ـي ــات
فــي ال ـتــزويــر .وق ــد طـلــب الـقــاضــي
عبدالله من نقابة املحامني «رفع
الحصانة» عــن محاميني مشتبه
ف ــي تــورط ـه ـمــا بـعـمـلـيــة ال ـتــزويــر
واالحتيال.

الحص :التطبيع ُينهي القضية
ّ
وجـ ـ ـ ـ ــه الـ ــرئ ـ ـيـ ــس سـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـح ـ ــص نـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـداء إلـ ــى
َْ
َ
الفلسطينيني ،رأى فـيــه أن الـحــق املــغــتــصــب ال
ُيسترد باملفاوضات أو باتفاقات ســام واهية
مــع الـعــدو املحتل ،ألن الـتــاريــخ أثبت أن مــا أخذ
بــالـقــوة ال يـسـتــرد بـغـيــر ال ـق ــوة ،فــا س ــام وال
مساومة وال اعتراف باملحتل .وقــال إن القدس
تمثل نـبــض الـقـضـيــة ،ويـجــب ان تـكــون الـ ّهــدف
ُ
ال ـجــامــع ل ـكــل الـفـلـسـطـيـنـيــن والـ ـع ــرب الــخــلــص
لـلــدفــاع عنها والـعـمــل عـلــى تـحــريــرهــا وبقائها
القلب النابض لفلسطني.
وق ــال الـحــص ردًا عـلــى ال ـقــرار االمـيــركــي بنقل
السفارة االميركية الى القدس :أيها املناضلون
في فلسطني ،أقول لكم بضمير عروبي خالص
ال أم ــل م ــن مـ ـب ــادرات وال م ــن م ـف ــاوض ــات مع
ّ
ـاع
محتل ألرض فـلـسـطــن ،م ــزور لـلـتــاريــخ ،سـ ٍ
الــى تهويد الـقــدس وتغيير مالمحها وهويتها
العربية .أضاف« :فلسطني الساكنة في وجدان
أح ــرار االمــة العربية تتكالب عليها قــوى الشر
والظلم بتواطؤ فاضح من بعض الدول العربية،
تــارة عبر مـبــادرات لم تــؤت أكلها ،أو بالشروع
في مفاوضات عقيمة مع العدو املحتل ،أو عبر
تطبيع إعالمي وسياسي واقتصادي مع الكيان
ال ـص ـه ـيــونــي ال ـغــاصــب ب ـه ــدف إن ـه ــاء الـقـضـيــة
والحقوق الفلسطينية».
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مجتمع
تحقيق وحده الهواء ال يزال متاحًا (إلى حد ما) امام الالجئين الفلسطينيين .خفض وكالة «أونروا» موازنتها،
تحت ضغط إنقاص االدارة األميركية مساهمتها المالية ،بدأ ُيلمس لمس اليد في مخيمات اللجوء في لبنان.
«التقشف» الدولي ّ
حول التعليم والصحة ترفًا ليس في متناول أولئك «المزروكين» في أزقة يكاد ُيمنع الهواء
من دخولها!

خدمات الـ«أونروا»
خفض
ُ َ
متى يقطع الهواء عن الفلسطينيين؟
زينب إسماعيل
«خ ـف ــض امل ـ ــوازن ـ ــة» ّأول غ ـي ــث ال ـع ــام
ال ـج ــدي ــد ف ــي وك ــال ــة غـ ــوث وتـشـغـيــل
الــاج ـئــن الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي ال ـشــرق
األدنى (أونروا)ّ .بررت الوكالة األممية
الـ ـنـ ـق ــص الـ ـ ــذي سـ ّـيـ ـط ــاول عـ ـ ــددًا مــن
الخدمات التي يتلقاها الفلسطينيون
في بالد لجوئهم بـ«تراجع التمويل»
الـ ـ ـ ــذي ك ــان ــت ت ـت ـل ـق ــاه مـ ــن الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـح ــدة ،املـ ـم ـ ّـول الــرئ ـي ـســي ،تـقــريـبــا،
ل ـل ــوك ــال ــة .ل ـك ــن م ــدي ــر ال ــوك ــال ــة ،ب ـيــار
كــران ـبــول ،ك ــان أكـثــر وضــوحــا عندما
عـ ـ ـ ـ ــزا خـ ـ ـف ـ ــض الـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة
مساهمتها في الوكالة إلى حسابات
سياسية ،ال إلى طريقة عمل املنظمة،
كـمــا كــانــت قــد أشــاعــت إدارة الرئيس
األميركي دونالد ترامب .السياسة هي
السبب املباشر .ال أسباب تعلو فوق
أزم ــة تــوتــر ال ـعــاقــات بــن السلطتني
األميركية والفلسطينية.
أث ــر الـخـفــض يـظـهــر جـلـيــا فــي تــراجــع
ـدد م ــن الـ ـخ ــدم ــات ،وال س ـي ـمــا تلك
عــ ٍ
املتعلقة بالصحة والتعليم .وهاتان
خــدم ـتــان أســاس ـي ـتــان ي ـع ـ ّـول عليهما

أثر خفض الموازنة يظهر جليًا في
عدد من الخدمات ،وال سيما
تراجع ٍ
المتعلقة بالصحة والتعليم
ال ــاج ـئ ــون .إذ ي ـتــابــع ن ـحــو 115260
طــالـبــا وطــالـبــة دروس ـهــم فــي م ــدارس
الـ«أونروا» ،ويستفيد نحو  3,1ماليني
ش ـخــص م ــن خــدمــات ـهــا الـصـحـيــة في
بلدان اللجوء الفلسطيني .في ظل هذا
الواقع املستجد ،كيف يمكن هؤالء أن
يكملوا حياتهم مــع تــراجــع ـ ـ وحتى
غياب ـ ـ أكثر الحاجات ضرورة؟
ال يـخـ ّـص ال ـجــواب بـلـدًا وح ــده ،ولكن
للبنان خصوصية هنا ،إذ يحتضن
الكثير من الالجئني الذين يختبرون
في كل يوم نقصًا في جوانب الحياة،
س ــواء ف ــي طــريـقــة عـيـشـهــم أو ف ــي ما
ي ـصــل إل ـي ـهــم م ــن خ ــدم ــات .ال حــاجــة
ل ـل ــوص ــف .ت ـك ـفــي ي ــد «أبـ ـ ــو ش ـف ـيــق»،
عـ ـض ــو ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـقـ ـي ــادي ــة لـلـجـبـهــة
الشعبية لتحرير فلسطني ،املوجهة
ن ـح ــو أح ـ ــد بـ ـي ــوت امل ـخ ـي ــم ل ـف ـه ــم مــا
ي ـع ـي ـشــون .ي ـس ــأل« :هـ ــاد مـنـظــر بني
آدمني عايشني هــون؟» .يقول بثقة إن
ّ
تمهيدية
ما يحدث «ما هو إال خطوة
ُ
إلل ـغ ــاء األون ـ ــروا ال ـتــي ت ـ َـع ـ ّـد الـشــاهــد
الوحيد على نكبتنا».
ح ـ ـ ــال م ـس ـت ـش ـف ــى ّ ح ـي ـف ــا ف ـ ــي م ـخ ـيــم
الـبــرج نـمــوذج يفند تــداعـيــات الـقــرار
األم ـي ــرك ــي .أه ــل امل ـخ ـيــم ي ـج ــدون في
تسمية «مستشفى» نوعًا من البذخ.
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ـ ـي ـ ـهـ ــم ،ه ـي ـئ ـت ــه ت ــوح ــي
ب ــامل ــرض أكـ ـث ــر م ــن الـ ـصـ ـح ــة .مـعـظــم
ّ
املتصدعة ُ
بهت لونها ،فبدت
جدرانه
كمشهد تلوين طفل لباب بيته بألوان
مـبـعـثــرة .كــل االخـتـصــاصــات الطبية
مـ ـت ــواف ــرة ف ــي امل ـس ـت ـش ـفــى ،ول ـك ــن مــا
ف ــائ ــدت ـه ــا إن ك ـ ــان سـ ـك ــان امل ـخ ـي ــم ال
ي ـس ـت ـط ـي ـعــون الـ ـقـ ـي ــام ب ـ ــأي ف ـحــوص
أو تـحــالـيــل طـبـيــة مــن دون أن تكون
«األون ـ ـ ـ ـ ــروا» سـ ـنـ ـدًا .ف ـه ــم م ـض ـطــرون
للرجوع إلــى الــوكــالــة ،فــي كــل شــاردة

الناس في مخيم برج البراجنة يعانون من كل شيء (هيثم الموسوي)

ـات
وواردة ،لـلـحـصــول ع ـلــى ت ـحــويـ ٍ
من شأنها التخفيف من كلفة العالج.
هــذا الــرجــوع بــات «مكلفًا» مــع جولة
الـخـفــوضــات ال ـجــديــدة .فــي الـســابــق،
ك ــان يـفـتــرض بــاملــريــض تـقــديــم طلب
إلـ ــى ال ـ ـ ــ«أونـ ـ ــروا» ق ـبــل م ــوع ــد إجـ ــراء
ال ـف ـح ــوص ال ـت ــي ي ـن ــوي ال ـق ـي ــام بـهــا
ب ــ 15يــومــا .ال ـيــوم ،أصـبـحــت العملية
أكثر صعوبة بسبب «عجز» الوكالة.
ال ـ ـع ـ ـجـ ــز طـ ـ ــاولـ ـ ــت تـ ــأث ـ ـيـ ــراتـ ــه أي ـض ــا
العاملني في الوكالة .إذ عمدت أخيرًا
إلــى خفض عــدد العاملني مــن أطباء
وع ـ ّـم ــال مـيــاومــن ومــوظـفــن عاملني
فــي مكتب اإلدارة املــركــزيــةّ .أدى ذلك
إلـ ـ ــى ع ــرقـ ـل ــة ع ـم ـل ـي ــة ال ـ ـتـ ــواصـ ــل بــن
الــوكــالــة والــاج ـئــن املـسـتـفـيــديــن من
خــدمــات ـهــا .وأدى أي ـض ــا إل ــى تــراجــع
املـسـتــوى الـخــدمــاتــي لـلــوكــالــة تــالـيــا.
يروي أحد املستفيدين أنه كان يقصد
ّ
املركز الرئيسي لتسلم دواء السكري
كــل شهر ،وكــان األمــر يستغرق «ربــع

ساعة بالكتير» ،صار اليوم يستغرق
أكثر من ساعة ونصف ساعة بسبب
ّ
ق ــل ــة امل ــوظ ـف ــن (مـ ــن ع ـم ــال وإداريـ ـ ــن
وأطـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاء) .ض ـ ـعـ ــف ال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات فــي
املستشفى يدفع السكان للجوء إلى
مــركــز إلح ــدى الجمعيات الـتــي تملك
آالت أف ـض ــل م ــن ت ـل ــك املـ ــوجـ ــودة فــي
«حيفا».
طـ ـ ـ ــاول الـ ـنـ ـق ــص «الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة» .ص ــار
الحصول على أبسط مقومات البقاء
صعبًا .ولكن ،ليست الصحة وحدها.
الناس هنا في مخيم البرج يعانون
مـ ــن كـ ــل ش ـ ـ ــيء .أهـ ــالـ ــي ه ـ ــذا امل ـخ ـيــم
ال ــذي يـضــم نـحــو  36000نـسـمــة في
مساحة ال تتجاوز الكيلومتر املربع
الــواحــد 16000 ،منهم مــن الوافدين،
وخ ـص ــوص ــا م ــن سـ ــوريـ ــا ،س ـب ــق أن
تلقوا وعــودًا كثيرة بتحسني البنى
التحتية للمخيم وظــروف القاطنني
فيه ،إال أن الوعود بقيت في الهواء.
يتساءل الـنــاس :أيــن تــذهــب األم ــوال

ال ـت ــي ت ــأت ــي بــاس ـم ـهــم؟ وال يـمـلـكــون
ج ــواب ــا .ح ـتــى إن إيـ ـج ــارات الـبـيــوت
بدأت تتحول إلى مشكلة حقيقية ،إذ
إن البيت الــذي يضم غرفة ومطبخًا
وحـ ـم ــام ــا ب ـ ــات إي ـ ـجـ ــاره ال ـ ـيـ ــوم ،مــع
ال ـ ـن ـ ــزوح ،م ـئ ـت ــي دوالر .ه ـ ــذا لـيــس
ك ــل شـ ــيء .ت ــأت ــي ب ـعــض الـجـمـعـيــات
ّ
لتحسن الـبـيــوت ،فيرفع
إلــى املخيم
أص ـح ــاب ـه ــا بـ ــدل إيـ ـج ــاره ــا لـكــونـهــا
صارت جيدة نوعًا ما .وهذا ليس كل
شيء أيضًا .ثمة أمــور كثيرة سبقت
الخفض األخير الــذي زاد الطني بلة
إضافية.
ل ـ ـكـ ــن ،م ـ ــا الـ ـسـ ـب ــب لـ ـك ــل هـ ـ ـ ــذا؟ ي ــرى
امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ف ـ ــي الـ ـجـ ـبـ ـه ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة
لـتـحــريــر فلسطني فــي لـبـنــان م ــروان
عبد العال ،أن «إضعاف قيمة الدعم
الـ ـ ــذي ت ـت ـل ـقــاه ال ــوك ــال ــة ه ــو الـسـبــب
ال ــرئ ـي ـس ــي الت ـج ــاه ـه ــا ن ـح ــو ات ـب ــاع
ـف ف ـ ــي ال ـت ـق ــدي ـم ــات
سـ ـي ــاس ــة ت ـق ـش ـ ّ
والخدمات» ،محذرًا من أن «استمرار

ّ
سيسبب أزمة كبيرة مع
هذا الوضع
نهاية العام الجاري».
يـتـحـ ّـدث عبد الـعــال عــن «التداعيات
األخـطــر» لهذا الخفض ،فيشير إلى
أن «ال ـه ــدف م ــن وراء م ــا ي ـجــري هو
ُ
إضعاف وكالة األون ــروا التي تعنى
ب ـق ـض ـيــة ال ــاجـ ـئ ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن
ُ
الـتــي تـ َـعـ ّـد بــدورهــا قضية سياسية
بــام ـت ـيــاز ،تـمـهـيـدًا إللـغــائـهــا نهائيًا
للدخول في مشروع توطني لالجئني
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن» .عـ ـن ــده ــا ،يـصـبــح
«ال ــاجـ ـئ ــون م ــواط ـن ــن ع ــادي ــن فــي
ُ
الـ ـ ــدول ال ـت ــي لـ ـج ــأوا إل ـي ـه ــا ،فــتـلـغــى
ف ـكــرة الـ ـع ــودة وت ـت ــرك فـلـسـطــن إلــى
ال ـع ــدو» .يختتم عـبــد ال ـعــال حديثه
بالقول« :الحل لهذه األزمة يكمن في
ّ
تدخل مجموعة دولية غير خاضعة
لـلـتــأثـيــر األم ـيــركــي إلي ـج ــاد مـصــادر
تمويل بديلة من تلك التي بدأت ّ
تحد
من مساهماتها تدريجًا».
ل ـكــن ،م ــاذا عـمــا تـقــولــه «أم الـصـبــي»
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معالجة مكبات أم هدر  20مليون دوالر؟
حبيب معلوف
ّ
عذب وزير البيئة طارق الخطيب نفسه بالصعود
الى منطقة نيو سهيلة ،امس ،اثر ورود شكوى
الى الوزارة عن حرق نفايات وردميات .فهو ،على
ما يبدو ،لم يجد شيئًا يذكر(!) بحسب الخبر
والصورة اللذين ّ
وزعهما مكتبه االعالمي .اذا لم
يشر الخبر الى ما ُعثر عليه في املوقع .ولم يظهر
فــي الـصــورة إال القليل مــن الــرمــاد مــن مصادر
نباتية على ما يبدو ،يوجد مثلها الكثير في مثل
هذه األيام (موسم التشحيل) في معظم املناطق
الزراعية.
ليست املرة االولى التي يزور فيها الوزير مواقع
بناء على شكاوى ،بحسب ما ُيعلن .لكن عالمات
ُ
كانت زيــاراتــه هذه
استفهام تطرح حــول ّ ما إذا ّ
محصورة بمواقع معينة .فالتيقن من اهتمامه
بمثل هذه الشكاوى وبمتابعتها بفاعلية ،يعني
أن املئات منها ستصله يوميًا .ويعني ،تاليًا ،أن
معاليه سيجول البالد ،طولها وعرضها ،ملالحقة
هذه الشكاوى ،وإال كان غير عــادل ،أو صاحب
غرض معني!
على أي ح ــال ،لــم يشأ الــوزيــر أن يـعــود وسلته
ف ــارغ ــة .فــاس ـت ـفــاد م ــن امل ـنــاس ـبــة ل ــإع ــان عن
مــواف ـقــة مـجـلــس الـ ـ ــوزراء عـلــى تـكـلـيــف مجلس
االنـمــاء واالعـمــار بــإعــادة تأهيل املكبات ،بكلفة
اولية تقدر بـ  20مليون دوالر ،على أن يبدأ العمل
في جبل لبنان.

وب ــامل ـن ــاس ـب ــة ،ايـ ـض ــا ،ت ــوق ـع ــت مـ ـص ــادر بـيـئـيــة
مطلعة أن تذهب ال ــ 20مليونًا ه ــدرًا .إذ لــم تأت
هذه الخطة ،بعد وضع استراتيجية ملعالجة كل
انواع النفايات ،املنزلية وغير املنزلية ،الصناعية
والطبية ...اضافة الى الردميات .علمًا أن السياسة
املستدامة لإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة التي
وضعتها وزارة الـبـيـئــة ،وواف ــق عليها مجلس
الوزراء في قراره الرقم  45بتاريخ ،2018/1/11
ليست استراتيجية ،بدليل أن الفقرة السادسة
ّ
ستعد االستراتيجية
منها ،توضح ان ال ــوزارة
فور إقرار هذه السياسة!
لـيـســت املـشـكـلــة ف ـقــط أن ال ـ ـ ــوزارة (وال ـح ـكــومــة
ضمنًا) تعمل وتصرف من استراتيجية ،كأنها
تصرف من دون موازنة ،وال املشكلة انها أقرت
سياسات قبل أن تقر االستراتيجية .بل بكونها
اختارت منطقة للبدء بمعالجة مكباتها ،قبل أن
تضع الخطة املتكاملة ملعالجة كل انواع نفاياتها،
بـشـكــل منتظم ومـتـكــامــل وم ـس ـتــدام .ال بــل أن
املنطقة (جبل لبنان) التي اختيرت ،بــدايــة ،هي
األضعف بني غيرها من ناحية الجاهزية!
ت ـن ــص املـ ـ ـ ــادة  2ـ ـ ـ ـ ـ  2مـ ــن م ـل ـخ ــص ال ـس ـيــاســة
املستدامة الذي اشرنا اليه ،على ان وزارة البيئة
ستتواصل مــع الـبـلــديــات ،اسـتـنــادا الــى املخطط
الـتــوجـيـهــي لـتــأهـيــل امل ـك ـبــات (راجـ ــع «االخ ـب ــار»
في  ،)2018/2/23للبدء في تنفيذ هذا املخطط
«تــزامـنــا مــع إن ـشــاء مــراكــز املـعــالـجــة والتخلص

الـنـهــائــي ال ـجــديــدة» .فــأيــن هــي مــراكــز التخلص
النهائية (أي املطامر) في جبل لبنان؟
ك ـ ــان ي ـم ـكــن لـ ـه ــذه ال ـف ـق ــرة أن تـ ـك ــون مـنـطـقـيــة
ومـفـهــومــة ،لــو لــم يـتــم شـطــب الـبـنــد األخ ـيــر من
ال ـجــانــب االج ــرائ ــي ف ــي مـلـخــص الـس ـيــاســة ،في
جلسة مجلس ال ــوزراء في  ،2018/1/11والــذي
ك ــان ي ـنــص ع ـلــى «اس ـت ـح ــداث م ـطــامــر صحية
للعوادم في محافظة جبل لبنان وبيروت… في
مــواقــع تقترحها ات ـحــادات الـبـلــديــات…» .أي أن
تكون هناك مطامر ملا يتبقى من املعالجات التي
ستقوم بها البلديات بعد إنشاء معامل ،كمكان
للتخلص النهائي من العوادم أو املتبقيات .بعد
شطب هــذا الـبـنــد ،وبـعــد تقرير مجلس االنـمــاء
واالع ـمــار الــذي يؤكد أن مطمر بــرج حمود بلغ
قــدرتــه االسـتـيـعــابـيــة نـهــايــة  ،2017وان ال ـقــدرة
االس ـت ـي ـعــاب ـيــة ف ــي مـطـمــر ال ـج ــدي ــدة ()zone d
تنتهي اول آذار  …2019كيف يمكن تفسير
موافقة مجلس ال ــوزراء على صــرف  20مليون
دوالر إلعــادة تأهيل ّ
مكبات ،قبل التأكد من أن
االزمة لن تعود ،ولن نعود الى املكبات؟!
ام ــا إذا ك ــان األم ــر ي ـن ــدرج ف ــي إط ــار «ال ـصــرف
االن ـت ـخ ــاب ــي» م ــن امل ـ ــال الـ ـع ــام (كـ ـف ــاالت امل ـقــالــع
والكسارات في وزارة البيئة املخصصة العادة
تأهيل مواقع املقالع املشوهة للبيئة) ،فهذا أننا
أمام هدر للمال العام وللبيئة معًا .وهذه فضيحة
اخرى ،نعود اليها الحقًا.

مقال

ّ
قضايا الجامعة معلقة على أجندة الخالفات
فارس اشتي*

هـ ـ ـن ـ ــا؟ مـ ـ ـ ـ ــاذا تـ ـ ـق ـ ــول ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة ع ـمــا
ي ـ ـجـ ــري؟ وإل ـ ـ ــى أي ـ ـ ــن؟ تـ ـق ــول م ــدي ــرة
ق ـس ــم اإلعـ ـ ـ ــام فـ ــي األونـ ـ ـ ـ ـ ــروا ،ه ــدى
سمرا ،بدبلوماسية مبالغ فيها ،إن
«الـقــرار األميركي بخفض التبرعات
لـهــذا ال ـعــام هــو ق ــرار س ـيــادي خــاص
بـ ــالـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ك ـ ــدول ـ ــة ،وه ــم
وح ــده ــم يـسـتـطـيـعــون اإلج ــاب ــة عن
أس ـ ـبـ ــاب قـ ـ ــرارهـ ـ ــم .والـ ــوكـ ــالـ ــة ت ـبــذل
ج ـهــودًا كـبـيــرة بالتنسيق مــع األمــم
املـتـحــدة والـ ــدول الــداعـمــة واملضيفة
لالجئني لثني اإلدارة األميركية عن
قرارها» .ال يسمن ّ
الرد وال يغني عن
ج ــوع .ال ـظ ــروف الـحـيــاتـيــة الصعبة
مستمرة ،وإن لم تكن باألمر الجديد
عـلــى الــاج ـئــن الـفـلـسـطـيـنـيــن .لكن
األم ــر يـتـجــه ليصبح أك ـثــر خ ـطــورة،
بـ ـسـ ـب ــب الـ ـعـ ـج ــز امل ـ ــال ـ ــي اآلخ ـ ـ ـ ــذ فــي
االت ـســاع .هــذا العجز ال ــذي يــأتــي كل
مرة ليضرب بعضًا من الحياة التي
بناها الالجئون بلحمهم الحي.

كشفت املذكرة التوجيهية التي أصدرها رئيس الجامعة
اللبنانية فؤاد أيوب (ضرورة التزام الجميع في الجامعة
بسلطته الرئاسية) وردود الفعل عليها ،املستور في
ّ
ويتبدى هذا
الجامعة ،وهو غير مستور عن املعنيني بها،
املستور في:
ـ ـ هزالة القضايا التى انبرى ّ
القيمون على الجامعة
إلثارتها والتصارع عليها ،فأصبح التقيد بتعميمات
الرئيس وانضباط األساتذة بالدوام ومراعاة التوازن
الطائفي وامليثاقية هي القضايا ،وغابت قضايا التفريع
والتشعيب العشوائي ،وانتزاع مجلس الوزراء صالحية
مجلس الجامعة ،واالستنسابية في التعاقد والتدخل
السياسي في التفريغ والترفيع والتعيني ،ونقص
املختبرات وضعف املكتبات.
فجاجة اإلعالن عن خرق قانون الجامعة ونظمها
واملنطق الذي يحكم عملها املتفرد ،فرئاسة الجامعة
تعلن في التعميم الرقم  ،3غير املختلف عليه بني
املتخاصمني ،ضرورة مراعاة التوازن الطائفي وامليثاقية
في الترشيحات للمناصب اإلدارية ،وهذا خرق لقانون
الجامعة وللدستور وألصول العمل األكاديمي ،وبيانات
املكاتب التربوية كافة ،التي صدرت حتى اآلن ،خرقت
القانون؛ فبيان املكتب التربوي لحركة أمل والتعبئة
التربوية لحزب الله أورد «توصلنا الى إيجاد حل ملسألة
التعميم الرقم ( 2التوقيع على جداول الحضور»…
«ورغم غياب أطراف أساسية في جلسة الرابطة ،في
ً
وقت تسلتزم فيه الدعوة إلى اإلضراب حدًا معقوال
من التوافق وامليثاقية إلنجاحه» ،وبيان اللقاء التقدمي
ألساتذة الجامعة أورد «سيأخذ اللقاء املبادرة  ...ويدعو
املكاتب التربوية كافة إلى لقاء موسع لبحث مواضيع
الخالف وإيجاد الحلول» ،وبيان املكتب التربوي في
التيار الوطني الحر أوردّ أن بيان الرابطة «لم يحظ
باإلجماع ...وكان قد حذر (التيار) مرارًا من مغبة
إصدار بيانات رسمية من دون إجماع كامل هيئتها.»...
ُ
شهد به في بيانات هذه املكاتب تجاوزًا
ويعني ما است ِ

فجًا لهيئات ترعى الجامعة وألصول العمل في أي هيئة
في الجامعة ،فهناك مجلس للجامعة يفترض أن تقر
فيه قضايا الجامعة ،ال في املكاتب التربوية ،وهناك
رابطة نص نظامها املعترف به على دورها النقدي ،بما
يعزز دور الجامعة العلمي والبحثي ويدافع عن مصالح
األساتذة ،وهناك أعراف ونصوص في كل الهيئات في
العالم تحدد أصول اتخاذ القرارات ،وندر النص على
اإلجماع في ذلك.
ّإن القضايا املختلف عليها (دوام األساتذة ،حق الرئيس
بإصدار التعميمات وسلطته الرئاسية ْ ،حق الرابطة
ُ
بالنقد) هي قضايا بديهية ال يجوز أن تنقض بديهيتها

سلطة رئيس الجامعة بديهية،
إال أنها محكومة بالقانون،
وهي هنا إدارة جماعية

بطرحها للنقاش وإثارة الخالف حولها ،األمر الذي يدفع
التساؤل ملاذا كان هذا؟ ويندرج الجواب في احتمالني:
الى ِ
ـ ـ األول تعمد املتنازعني ،بتنسيق أو من دونه ،إلهاء
األساتذة والطالب والناس كافة عن املشاكل الكثيرة
في الجامعة ،وتغطي الصحف ووسائل التواصل
االجتماعي العشرات منها ،وتسكت هذه املكاتب ومعها
رئاسة الجامعة والهيئة التنفيذية للرابطة عنها.
ـ ـ الثاني تدني الوعي القانوني واألكاديمي والنقابي عند
القيمني على أمور الجامعة :فسلطة الرئيس بديهية ،إال
أنها محكومة بالقانون ،وهي هنا إدارة جماعية (رئيس
ومجلس) ،ورحم الله إدمون نعيم الذي كان يرفض
إدراج أي بند على جدول أعمال الجامعة قبل عرضه
ّ
على هيئة قانونية من كبار الحقوقيني ،مع العلم بأنه

من كبارهم.
والتزام األساتذة بدوام بديهي ،أيضًا ،ال بل ّإن املطلوب
منهم التفرغ الكامل للعمل األكاديمي ،وللرئاسة وسائل
وأساليب لضبطه ،آخرها التوقيع على سجل للدوام،
ومنها :ضبط العاملني منهم خارج الجامعة في عيادات
خاصة ومكاتب محاماة وهندسة وجامعات خاصة
وغير ذلك ،وإيجاد األطر التي تتيح لألستاذ العمل،
تدريسًا وبحثًا ومشاركة ،وتكليف مجالس الفروع
والكليات بذلك.
وحق الهيئة التنفيذية للرابطة بالنقد والتصويب
بديهي ،أيضأ ،ال بل هو واجبها ،وكذلك حقها في
إصدار القرارات باألغلبية التي ّ
نص عليها نظامها ،إال
ّأن هذين الحقني يجب أن يستخدما ملواجهة املشاكل
التي تواجهها الجامعة ،فمع أهمية احترام خصوصية
الجامعي وكرامته في التوقيع أو عدمهّ ،
فإن كرامته أن
يعرف بأبحاثه ال بلقبه ،وبتعليمه ال بتلقينه ،وبترفعه
عن االنقسامات السائدة ال اإلنصياع لها.
ومع أهمية نقد الرئاسة في تجاوزها املجالسّ ،
فإن
نقدها في تجاوزها أصول التعاقد مع األساتذة وأصول
تفريغهم أولى وأجدى ،وكذلك نقد الرئاسة في اإلقدام
على الفتح العشوائي للشعب والفروع أولى وأجدى
وكذلك في عشرات التجاوزات في الجامعة.
ّإن العمل السياسي حق مشروع لألساتذه ،كما حق
التعبير والكتابة ،وال ضير في انتماء أساتذة الى أحزاب
وحركات حاكمة أو معارضة .لكن الضير والضرر
أن تكون قضايا الجامعة معلقة على أجندة الخالفات
بني هذه القوى ،وخصوصًا ّأن خالفاتها طائفية وعلى
الحصص ،ال أن تكون خالفات هذه القوى على قضايا
الجامعة وعلى االرتقاء بمهماتها التعليمية والبحثية
ِّ
وإنتاج النخبة َّ
واملوحدة ،فيصبح الخالف مدعاة
املوحدة
لتفكك الرابطة وضعف أدائها وهزال قضايا الجامعة،
ً
بدال من تحويله الى مجرى تصب فيه كل القوى
املتنافسة جهودها لتعزيز الرابطة ووحدتها ورفع أداء
الجامعة.
* أستاذ متقاعد
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مجتمع

بورتريه
ذاكرته طويلة .واألحداث فيها كثيرة« .السلطان» ،هكذا ّ
يلقبونه
ّ
الشعر والزجل،
في قريته واسمه الحقيقي ميشال طراد .يحب ِ
نضال قديم 94 .عامًا مضت ،وما زالت صورة
بزهو عن
ويتحدث
ٍ
ٍ
حيفا مطبوعة في رأس «إبــن بشري» .ميشال طــراد واحــد من
كثيرين قاتلوا دفاعًا عن فلسطين

«السلطان» يتذكر

ابن بشري الذي قاتل دفاعًا عن حيفا

ريم طراد
للوهلة األول ــى تـتـســاءل :مــا ال ــذي حـمــل مـيـشــال ط ــراد ،ابــن
قـضــاء بـشــري ،على مقاومة غــزو العصابات الصهيونية
ـاب مختلفة،
ف ــي فـلـسـطــن؟ ف ــي ال ــوعــي ال ـج ـمــاعــي ،وألس ـب ـ ٍ
لـيــس مــألــوفــا إال أن ي ـكــون «ال ـب ـشــرانــي» قــوات ـيــا .علينا أن
نعود بالزمن كثيرًا« .السلطان» ،كما هو لقبه حتى اليوم،
يتذكر بالتفصيل معركة الدفاع عن حيفا« ،خدمة للقضية
ّ
العروبية ودفاعًا عن العرب» ،يقول .وتقول عيناه إن بعضًا
من السبب هو حماسة الشباب التي كانت ّ
تدب فيه وتدفعه
إلى املغامرة.
يعد حبات مسبحته التي يصنع،
،»10
ـ
ل
ا
ـذه
ـ
ه
« ...2 ...1و
ّ
رغ ــم نـظــره الـشـحـيــح ،ك ـ ّـل بـيـ ٍـت منها عـلــى ح ــدة ،ليجمعها
عكازه ليعود
الحقًا .يستوي في جلسته ،ويقبض بيده على ّ
فــي الــزمــن تسعة وستني عامًا إلــى ال ــوراء ،إلــى عــام .1948
تــرك الجيش اللبناني ،وذهــب إلــى فلسطني بحثًا عن عمل.
تزامن وجوده هناك مع حمالت الهجرة التي نظمتها الحركة
الصهيونية لليهود القادمني من روسيا ،بمساعدة الجيش
يفكر مرتني .هناك ،التحق بجيش
اإلنكليزي في فلسطني .لم ّ
ّ
التسعينية
املقاومة بقيادة رئيس بلدية حيفا .من ذاكرته
ً
مساء قبل املعركة:
ينكش قول أحد رفاقه
ّ
تهيج أيا بحر الروم
والطم عالشواطئ دوم
		
عا شطوطك مينا حيفا
يا منغرق يا بدنا نعوم
		
وصل املهاجرون اليهود إلى امليناء ليالّ ،
وتوجهوا إلى ّ
حي
ً
يتذكر .فجرًا بدأ الوافدون،
الهدار «أعلى نقطة في حيفا» ،كما ّ
بمشاركة من وصلوا الى حيفا قبلهم ،هجومهم الحتالل
املدينة .بــدأ الهجوم من حي وادي الصليب «وكــان هجومًا
ّ
قويًا» .الهجوم لم يكن في حسبان العرب ،وتحديدًا «جيش

اإلنقاذ العربي» الذي طلب الدعم ،فكان ميشال واحدًا ممن
ّ
توقف الغزاة عند الطواحني
لبوا النداء .مع شروق الشمسّ ،
بعدما احتلوا جزءًا كبيرًا من املدينة ،ومنعوا وصول النجدة
جبهة أخرى،
عبر الشواطئ إلى املقاومني .من الشرق ،فتحوا ً
«وعند بناية الياس الخوري» ،كما يقول ،كان الصهاينة قد
أصبحوا يشرفون على املدينة« .بدأوا القصف من فوق على
املقاومني» .طلب املقاومون ذخيرة ،فلم يجدوا رئيس ّ
البلدية
ً
مهمة في عكا،
الذي كان
مسؤوال عن املخازن .قيل ّإنه في ّ
ً
وعند فتح املخازن وجدوها فارغة من أي سالح أو ذخيرة.
ّ
«س ــرت شــائـعــة حـيـنـهــا أن خ ـيــانـ ًـة مــا قــد جـ ــرت» .الـســاح
األبيض كان الوسيلة الباقية للمقاومني ملحاربة الصهاينة
طويال .بعد
في ساحة الحناطير في حيفا .لم تدم املعركة
ً
هدنة  ۳ساعات لم تنطفئ فيها النيران ،لم يستطع العرب
الصمود وبدأوا بالتراجع .سقطت املدينة.
يـمـ ّـرر «الـسـلـطــان» أصابعه على شــاربـيــه ،يفتلهما ويتابع
الـســرد« :التجأت مــع مقاتلني آخــريــن عــزل مــن الـســاح الى
ّ
امليناء الــذي كــان تحت سيطرة االنكليز .كــانــوا يعرضون
الحماية على من يلتجئ إليهم شرط أن يترك سالحه ،إذا
مسلحًا» .رحل اإلنكليز من التجأ إليهم بالباخرات إلى
كان ّ
عكا .بعد إقــامــة قصيرة فــي عكا ،سقطت قرية الكساير.
ّ
بندقيته التي تركها في حيفا ،التحق بـ«النجدة»
أعــزل بال

ألن ـه ــم ل ــم يــريــدوا
الس ـت ـعــادة ال ـك ـســايــر .فـعــل ذل ــك خ ـل ـسـ ًـةّ ،
شخصًا من دون ســاح .هناك ،يــروي كيف انتزع رشاش
الـ  FMموديل  1906من يد متطوع كان يستخدمه بطريقة
خاطئة .جذبت مهاراته العسكرية في استخدام الرشاش
وهاب
املسؤول عنه ،فدعاه األخير إلى مقابلة القائد شكيب ّ
ضد
الــذي «كــان يقود فيلقًا من املقاتلني ّ
املوحدين الــدروز ّ
الغزاة» .هكذا ،بات «السلطان» في صفوف املجاهدين الدروز
نزوال عند طلب هذا األخير ،وانتقلوا إلى قرية
بقيادة وهابً ،
شفا عمرو ّثم املغار .ومن املغار إلى املالكية حيث كان عليهم

كان ميشال
ّواحدًا ممن
لبوا نداء «جيش
اإلنقاذ العربي»
الذي طلب الدعم
في حيفا
السالح األبيض
كان الوسيلة
الباقية
للمقاومين
لمحاربة الصهاينة
في ساحة
الحناطير

يحلوا مكان «املالزم زغيب» الذي قتل (خانته ذاكرته في
أن ّ
تذكر االسم األول للمالزم ،ويرجح أن يكون املالزم األول في
ّ
الجيش اللبناني الشهيد محمد زغيب).
بعد االنسحاب مــن املالكية ،وعلى طريق عيطرون ،التقى
بالجيش اللبناني وبالكومندان جميل الحسامي الذي كان
قد خــدم بإمرته في الجيش في مرجعيون .على الخريطة
ال ـتــي يحملها الـحـســامــي ،ش ــرح لــه «ال ـس ـل ـطــان» تفاصيل
ّ
عسكرية عن معركة املالكية التي شــارك فيها« .طلب مني
الحسامي أن أعــود إليه فــي الـيــوم التالي ،لكنني عــدت بعد
أربعة أيام» .بكامل سالحه ،دخل إلى مكان وجود الكومندان
وسلمه كتاب
الذي عاتبه على خروجه من الجيش اللبنانيّ ،
توصية ألحــد الضباط إلعــادتــه إلــى صفوف الجيش .لكن
«طيش الشباب» عينه الذي أخذه إلى حيفا منعه من تقديم
الكتاب والعودة إلى الجيش.
نسأل ميشال ،الــذي صار عمره  94عامًا اليوم ،وهو أكبر
رجل في قريته برحليون ،من أين اكتسب لقبه فيجيب ّأنه
ٍ
ـ«ردة» الـتــي قالها
ـ
ـ
ـ
ل
ا
ويعيد
و».
رد
ـدا
ـ
ح
ـا
ـ
م
و
ـو
ـ
ل
ـا
ـ
ح
«سلطن
ّ
ّ
لخصميه عندما غلبهما في لعبة الـ«:»400
أنا سلطان وانتو بتعرفوني
بتلعبوني
ما
غشم
ن
نك
م
		
ّ
ولو َ ُ
أنا سلطان ،سلطان املنايا
بيوم الحرب تبقو تطلبوني
		
واح ــد ،اث ـنــان ،ثــاثــة ...يتابع عــد بـيـ ٍـت جــديـ ٍـد مــن مسبحته
مرندحًا «يا فلسطني جينا لك ،جينا وجينالك جينالك».

تقرير

ّ
 103جمعيات متعاقدة مع «الشؤون» مهددة باالقفال
فاتن الحاج
ل ــم ت ـس ـلــم ال ـج ـم ـع ـيــات امل ـت ـع ــاق ــدة مع
وزارة الشؤون االجتماعية من تعميم
رئ ـيــس الـحـكــومــة بـخـفــض مـيــزانـيــات
املــؤس ـســات الـحـكــومـيــة بنسبة .%20
ال ـق ــراران ال ـل ــذان ي ـه ــددان مـصـيــر 103
جـ ـمـ ـعـ ـي ــات لـ ـلـ ـع ــام  2017هـ ـم ــا ع ــدم
املوافقة على سعر الكلفة الــذي أقرته
اللجنة املختصة ع ــام  ،2012وحسم
 %20م ــن امل ـي ــزان ـي ــة امل ـخ ـص ـصــة لكل
جمعية بحسب سعر كلفة .2011
الخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات
ت ـغ ـطــي  6م ـل ـفــات أس ــاس ـي ــة :األيـ ـت ــام،
النساء املعنفات ،املسنون ،املدمنون،
ذوو اإلعاقة ،والفقراء.
ه ـ ــذا الـ ــواقـ ــع الـ ـج ــدي ــد ق ـ ــاد أص ـح ــاب

ال ـج ـم ـع ـي ــات إل ـ ــى مـ ـص ــارح ــة أولـ ـي ــاء
«املـ ـس ـ َـعـ ـف ــن» ب ــالـ ـق ــول إن الـ ـق ــراري ــن
سـيـضـطــراهــا لــإق ـفــال ل ـعــدم قــدرتـهــا
ع ـلــى االسـ ـتـ ـم ــرار وت ـق ــدي ــم ال ـخــدمــات
الــائ ـقــة ألوالدهـ ـ ــم ،داع ـي ــة اي ــاه ــم إلــى
االس ـت ـع ــداد لـلـمــواجـهــة املـفـتــوحــة مع
ال ـح ـكــومــة .وف ــي ل ـقــاء م ــوس ــع ،نـهــايــة
األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،حـ ـض ــره مـمـثـلــو
 80جمعية وهـيـئــة ،ت ــداول ه ــؤالء في
أش ـكــال ال ـت ـحــرك ،ول ــوح ــوا بــاعـتـصــام
بالتزامن مــع الجلسة املقبلة ملجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـخ ـم ـيــس  ،وإق ـ ـفـ ــال أبـ ــواب
مؤسساتهم ،يوم الجمعة.
أص ـح ــاب الـجـمـعـيــات ي ـت ـحــدثــون عن
كباش يخوضونه منذ  2011لتطبيق
سعر الكلفة على أساس  ،2012وهم ال
يزالون يقبضون مساهماتهم املالية

على أساس سعر الكلفة للعام ،2011
حــن ك ــان ال ـحــد األدنـ ــى لــأجــور 450
أل ــف ل ـيــرة .مــع الـعـلــم أن املــرســوم رقــم
ّ
 5734تاريخ  1994/9/29وتعديالته
(تنظيم وزارة الـشــؤون االجتماعية)
يـ ـن ــص عـ ـل ــى إص ـ ـ ـ ـ ــدار سـ ـع ــر ال ـك ـل ـف ــة
ب ـصــورة اوتــومــاتـيـكـيــة سـنــويــا خــال
شهر آذار من كل عام.
س ـ ــام ـ ــي حـ ـ ـم ـ ــود ،م ـ ــدي ـ ــر ال ـج ـم ـع ـي ــة
اللبنانية للتربية املـخـتـصــة (تعنى
بتعليم ذوي االحـتـيــاجــات الخاصة)
يــوضــح أن الـجـمـعـيــات تـقــع فــي عجز
حـقـيـقــي لـغـيــاب تـطـبـيــق سـعــر جــديــد
للكلفة ،إضافة إلى أن الوزارة لم تدفع
مستحقات الفصل الــرابــع مــن ،2017
ول ــم ت ـبــرم ع ـقــود ال ـشــراكــة ف ــي .2018
ولـفــت إل ــى أن الـجـمـعـيــات تعتمد في

تمويلها بنسبة  %90على مساهمة
وزارة الشؤون و %10على التبرعات
من املؤسسات الدولية وغيرها ،علمًا
ب ـ ــأن امل ـس ــاه ـم ــة ال تـ ـتـ ـج ــاوز تـغـطـيــة
ّ
الـ ـ ــرواتـ ـ ــب خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــد الـ ـق ــان ــون
الجديد لسلسلة الرتب والرواتب.
ي ـ ــؤك ـ ــد حـ ـ ـم ـ ــود إن وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـش ـ ــؤون
االجـتـمــاعـيــة بـيــار أبــي عــاصــي «يقف
إلــى جانبنا ،وق ــال فــي الـلـقــاء األخير
معه إنه مستعد للتحرك معنا».
أبـ ــي ع ــاص ــي دحـ ــض ف ــي اتـ ـص ــال مع
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ال ـ ـكـ ــام عـ ــن ال ـج ـم ـع ـيــات
الــوه ـم ـيــة «ع ـلــى األقـ ــل ف ــي وزارتـ ـ ــي»،
وقال« :أتحمل مسؤولية كل الجمعيات
املتعاقدة حاليًا التي نراقب بعضها
كل  3أشهر (املستوصفات) وبعضها
اآلخــر كــل شهر (مؤسسات الرعاية).

وأس ـ ـت ـ ـغـ ــرب أن يـ ـحـ ـك ــى ع ـ ــن خ ـفــض
امل ــوازن ــة وال يـحـكــى ع ــن احـتـيــاجــات
هـ ــذه ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـح ـيــة ال ـت ــي تـقــوم
بــواجـبــاتـهــا عـلــى أكـمــل وج ــه» .ولفت
إلــى أن ال ــوزارة أوقفت عقود الشراكة
ّ
م ــع  20جـمـعـيــة ل ــم تـكــن وهـمـيــة انـمــا
كان أداؤها ضعيفًا ،ولم تكن عقودها
تتجاوز  10آالف دوالر سنويًا.
وجزم أبي عاصي أن ترشيد اإلنفاق ال
يكون بخفض املوازنة ،بل برفعها 33
مليار ليرة إضافية .وقال «إن هاجس
ّ
خ ـفــض امل ـص ــاري ــف دف ـع ـنــا إل ــى وقــف
عقود  600متعاقد مــع ال ــوزارة وعــدد
املستفيدين من  104آالف إلى  44ألف
مـسـتـحــق ،م ــا سـمــح بــوفــر يـ ــوازي 20
مليار ليرة» .ودعا إلى تحييد الوزارة
عن الكباشات السياسية.
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برعاية وزير الصحة العامة غسان
حاصباني (الصورة) ،تطلق وزارة
الصحة والجمعية اللبنانية ألمراض

مسابقة لطالب الثالث ثانوي في AUB

مشاريع مبتكرة لتحديات الزراعة
وسيحصل أفضل مشروع على جائزة بقيمة ستة
آالف دوالر ،فيما الـجــائــزة الثانية بقيمة أربعة
آالف دوالر ،والجائزة الثالثة بقيمة ألفي دوالر.
يشرح العميد املـشــارك للكلية البروفسور عمار
علبي لـ «األخبار» أن الكلية لديها نظرة رؤيوية
لجهة املساهمة في النهضة األكاديمية للقطاع
وتــأمــن ال ـك ـفــاءات ل ــه ،عـبــر تسليط ال ـضــوء على
أهميته بالنسبة إلى االقتصاد الوطني وملعيشة
ال ـعــديــديــن ف ــي ل ـب ـنــان .وي ـش ـيــر إل ــى أن املـســابـقــة
ستمهد الطريق أمام الطالب الثانويني املوهوبني
ال ــذي ــن يـطـمـحــون إل ــى دراسـ ــة ال ــزراع ــة م ــن خــال
زي ــادة وعيهم بــاملـجــال الــزراعــي وتفاعلهم معه،
كما أنها طريقة مثلى إلعادة العالقة بني الطالب
الثانويني واألرض.

تـ ـ ــراجـ ـ ــع اإلقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى ك ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــة فــي
الـسـنــوات األخ ـيــرة ون ـظــرة ال ـطــاب الكالسيكية
لــاخـتـصــاص دفـعــا كـلـيــة ال ــزراع ــة فــي الجامعة
األميركية في بيروت إلى تنظيم مسابقة «جائزة
راجــي وفــوزيــة سنو للرائد الــواعــد فــي الــزراعــة»
للعام .2018
املـســابـقــة مـفـتــوحــة ل ـطــاب ال ـص ـفــوف الـنـهــائـيــة
(ال ـثــانــوي الـثــالــث) فــي كــل الـثــانــويــات الرسمية
ً
وال ـخ ــاص ــة إلع ـ ــداد م ـش ــاري ــع ت ـق ــدم حـ ـل ــوال لـهــا
قيمة مضافة ومبتكرة وعملية للتحديات التي
يــواجـهـهــا الـقـطــاع ال ــزراع ــي فــي لـبـنــان والـفــرص
املمكنة ،مثل الزراعة املستدامة واستخدام الطاقة
غير التقليدية وغيرها.
بحلول  22آذار املقبل ،سيسلم املتبارون موجزات

عن مشاريعهم هي عبارة من  500كلمة ،ليصار
ب ـعــدهــا إل ــى اخ ـت ـي ــار ع ـش ــرة مــرش ـحــن نـهــائـيــن
ي ـط ـلــب م ـن ـهــم ت ـط ــوي ــر م ـشــاري ـع ـهــم ب ـش ـكــل أك ـبــر
والتنافس في املرحلة الثانية واألخيرة .وسيقدم
املــرش ـحــون الـنـهــائـيــون مـشــاريـعـهــم ف ــي مـعــرض
مـلـصـقــات ،خ ــال احـتـفــال يـقــام فــي الـكـلـيــة ،حيث
تختار لجنة تحكيم مؤلفة من مؤسسات دولية
وناشطني في القطاع الزراعي الفائزين بالجائزة.
وتشمل معايير االختيار أصالة الفكرة والنهج
املتبع ،والتأثير املحتمل للحل الزراعي وفعاليته
ّ
ً
ـا عــن ّ
تيسره
املـتــوقـعــة ،وإمـكــانـيــة تـنـفـيــذه ،فـضـ
ل ـص ـغــار املـ ــزارعـ ــن ف ــي ل ـب ـن ــان .ومـ ــن امل ـت ــوق ــع أن
ً
يقترح املـشــاركــون حـلــوال صديقة للبيئة تهدف
إلى مساعدة املزارعني من ذوي املوارد املحدودة.

مكافحة االتجار بالبشر

معهد شارل ديغول

عالء الدين في سابيس

ضمن مشروع بناء القدرات ملكافحة االتجار
بالبشر وحماية الناجني والناجيات في لبنان،
تعقد منظمة عدل بال حدود ً
لقاء وطنيًا ،عند
التاسعة والنصف من صباح اليوم ،في بيت
املحامي .يرعى اللقاء وزير الدولة لشؤون
املرأة جان أوغاسابيان (الصورة) ،وتتخلله
ثالث جلسات تتناول املعايير الدولية والوطنية
ملكافحة االتجار باألشخاص ،ودور قوى األمن
الداخلي في رصد ومكافحة جرائم االتجار
بالبشر.

يوقع سفير فرنسا برونو فوشير
(الصورة) ،اتفاقية التعاون الرباعية ،إلنشاء
معهد شارل ديغول في لبنان ،وذلك في حفل
يقام عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم،
في املعهد العالي لألعمال ( ،)ESAقرب
مصرف لبنان .يحضر اللقاء رئيس مؤسسة
شارل ديغول  FCdGجاك غودفران ،مدير
 ESAستيفان أتالي ،ورئيس جمعية حماية
إرث شارل ديغول في لبنان ASPCGL
كريستيان بيس.

عرض قسم الدراما واملوسيقى في مدرسة
سابيس الدولية ـ أدما على مدى ليلتني
مسرحية عالء الدين وفانوسه السحري،
بمشاركة عدد من املمثلني واملغنني والراقصني
والكومبارس املؤلف من تالمذة املدرسة من
مختلف األعمار .ويعود ريع املسرحية ألطفال
مركز سرطان األطفال في لبنان .الهدف من
العمل الذي تنتجه املدرسة سنويًا هو حمل
على مساعدة أتراب لهم من طريق الفن
التالمذة ً
واإلبداع بدال من أن تكون املساعدة مالية بحتة.

(مروان طحطح)

الكلى وارتفاع ضغط الدم الحملة الوطنية
للوقاية من أمراض الكلى ،عند الحادية
عشرة من قبل ظهر اإلثنني في  5آذار
املقبل ،في فندق لو غراي.
¶¶¶
 127رئيس دائرة من متخرجي املعهد
الوطني لإلدارة ال يزالون ينتظرون
توزيعهم على اإلدارات العامة منذ سنة
و 10أشهر وهم يقبضون من دون
مزاولة عملهم .ويعقدون للغاية مؤتمرًا
صحافيًا ،عند الواحدة من بعد ظهر غد
األربعاء في نادي الصحافة ،للمطالبة
بإصدار مرسوم توزيعهم بأسرع وقت
ممكن.
¶¶¶
ينظم معهد الدراسات الجيوسياسية في
باريس مع مركز البحوث «سيدروما»
التابع لجامعة القديس يوسف مؤتمرًا
غدًا بعنوان «مخاطر االنفصالية وتفكك
الدولة في العالم العربي» .يفتتح املؤتمر
عند الثالثة من بعد الظهر ويستمر حتى
الخامسة والنصف.
¶¶¶
توقع كلية إدارة األعمال في جامعة
املعارف اتفاقية تعاون مع الجمعية
العلمية للمحاسبة وإدارة األعمال ،عند
الثانية من بعد ظهر بعد الخميس املقبل،
في مقر الجامعة ـ ـ طريق املطار.
¶¶¶
ً
تقيم بلدية بيروت احتفاال تحت عنوان
«بحبك يا لبنان» ،يومي السبت واألحد
املقبلني في  3و 4آذار املقبل ،في ساحة
النجمة ـ ـ وسط بيروت .تتخلل ًاإلحتفال
نشاطات ترفيهية ّ
وفنية ،إضافة الى
املأكوالت اللبنانية واألوروبية.
¶¶¶
تتسلم الجامعة األنطونية الشهادة
املؤسساتية عن صحة نظام ضمان
الجودة " ،"AAQفي احتفال تقيمه
برعاية وزير التربية مروان حمادة ،عند
السابعة من مساء غد األربعاء ،في دير
سيدة البذور في الجامعة.
¶¶¶
يعقد قسم الفلسفة واألديان في جامعة
هايكازيان مؤتمرًا حول «رمزية املياه
في األديان السماوية» ،وذلك بني الواحدة
والنصف والرابعة والنصف من بعد ظهر
الجمعة املقبل ،في قاعة املحاضرات في
الجامعة.

12
أعمال

الثالثاء  27شباط  2018العدد 3406

مصارف

ّ
المتفوقين
 175ألف دوالر من «بلوم» للطالب
فاز خمسة طالب في السنة الجامعية األولى بمنح دراسية يبلغ مجموعها  150ألف
دوالر أميركي ،وذلك مع اختتام بنك لبنان واملهجر مسابقة  The A Listضمن برنامج
بلوم شباب ،التي ّ
امتدت على  3أيام في  9و 10و 17شباط  2018برعاية وزير التربية
مروان حمادة.
وقد ارتكزت املسابقة على اختيار  50طالبًا بحسب مؤهالتهم العلمية والذين دعوا
لحضور ورشات عمل بعنوان «بناء قدرات الشباب» امتدت على َ
يومني ،وقدمت لهم
املهارات الضرورية للتحضير للمهن التي اختاروها والتوجيه الوظيفي وبناء القدرات.
وفي  17شباط ،قدم الطالب عروضًا أمــام لجنة التحكيم .وعلى أعقابها ،تم اختيار
 5منهم للفوز بمنحة جامعية تبلغ كل منها  30ألف دوالر أميركي لتغطية تكاليف
تعليمهم ،في حني قدم املصرف مبلغ  25ألف دوالر جوائز للطالب الخمسني املشاركني.
في املناسبةّ ،نوه رئيس مجلس اإلدارة ،املدير العام لبنك لبنان واملهجر ،سعد أزهري،
بـ ــاألداء املـتـمـيــز ال ــذي قــدمــه ال ـطــاب فــي خ ــال ورش ــات الـعـمــل وال ـع ــروض ،وبــالــوعــي
ً
االجتماعي الذي يتميزون به ومقارباتهم املميزة إليجاد الحلول ،متمنيًا لهم مستقبال
واعدًا.

تأمين

«شديد ري» ...أفضل وسيط إلعادة التأمين
فازت شركة "شديد ري" ،إحدى الشركات التابعة ملجموعة "شديد كابيتال" اللبنانية
القابضة ،بجائزة "أفـضــل وسيط إلعــادة التأمني" فــي اململكة العربية السعودية من
"جوائز أرابيان بيزنس"،التي ّ
كرمت كبار الشخصيات والشركات التي حققت نجاحات
مبتكرة ومـمـيــزة وأسـهـمــت بفاعلية فــي تنشيط قـطــاع األع ـمــال فــي اململكة العربية
السعودية واملنطقة.
ويـ ــأتـ ــي فـ ـ ــوز "شـ ــديـ ــد ري"
بـ ـع ــدم ــا ن ـج ـح ــت الـ ـش ــرك ــة،
ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـب ــر واح ـ ـ ـ ـ ــدة مــن
أف ـضــل  20وسـيـطــا إلع ــادة
التأمني في العالم ،والوسيط
الـ ـع ــرب ــي ال ــوحـ ـي ــد امل ـع ـت ـمــد
مــن قـبــل مــؤسـســات لــويــدز،
فـ ــي ت ـط ــوي ــر م ـج ـم ــوع ــة مــن
الحلول والـخــدمــات املبتكرة
للشركات فــي مـجــال إعــادة
التأمني في اململكة .ويضاف
إنجاز "شديد ري" الجديد الى سلسلة الجوائز واأللقاب اإلقليمية والدولية املرموقة
التي حصدتها الشركة في األعــوام األخيرة ،إذ سبق أن حصلت على جائزة "أفضل
وسيط إعادة تأمني لعام  "2017خالل الحفل الرابع لتوزيع جوائز قطاع التأمني ،الذي
نظمته مجموعة «ميدل إيست إنشورانس ريفيو» ،وجائزة التميز في إدارة املخاطر
والتأمني في الشرق األوســط وأفريقيا لعام  2016من "Global Reinsurance and
 ،"StrategicRISKفضال عن نيلها لقب "وسيط إعادة التأمني للعام" في حفل توزيع
جوائز الخليج للتأمني عام  2010وغيرها من الجوائز.

جامعات

«إنترنت األشياء» في AOU
ّ
ضمن برنامج نشاطاتها البحثية والتدريبية في مجال تكنولوجيا املعلومات ،نظمت
كلية تقنيات املعلومات والحوسبة في الجامعة العربية املفتوحة ورشــة عمل تحت
عـنــوان "الـتـحــول الــى الحوسبة السحابية وأهـمـيــة إنـتــرنــت األش ـيــاء" وذل ــك فــي فندق
الريفييرا – املنارة ،بحضور عدد كبير من أساتذة الجامعات في لبنان من مختلف
املناطق اللبنانية ،باإلضافة الى عدد من املؤسسات والشركات املختصة في هذا املجال.
في مستهل الجلسة ،ألقت رئيسة الجامعة العربية املفتوحة في لبنان الدكتورة فيروز
اقترحت خاللها إنشاء لجنة علمية ملتابعة هــذا املوضوع املهم
فــرح سركيس كلمة،
ّ
في عالم التكنولوجيا ،كما حثت ممثلي الجامعات الباحثني والشركات املشاركة على
التعاون في ما بينهم والخروج بأفكار ومسودة عمل ملشاريع تفيد الجميع ،فالتعاون
بني القطاع األكاديمي والشركات اإلنتاجية يعتبر من أهم عناصر التطور االقتصادي
في الدول املتطورة.

قطاع

االقتصاد اللبناني الجديد ...منقوشة
أضاء مؤتمر  2018 Arabnetالذي عقد منذ أيام على الفرص المهمة التي يمكن
أن توفرها التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للشباب اللبناني من خالل ترجمة أفكارهم
إلى منتجات وتطبيقات قادرة على خلق تغيير في المجتمع وتوفير حلول مبتكرة
للمستهلكين بطرق إبداعية بسيطة وقليلة الكلفة ،في ظل توافر التمويل الالزم
والخبرات والنصائح التي يقدمها العديد من الشركات والمؤسسات .وقد عرض في
المؤتمر هذا العام العديد من االبتكارات ،من أبرزها:
المنقوشة اإللكترونية
التطور التكنولوجي واالبتكارات التقنية لم توفرا حتى
املناقيش .فالترويقة اللبنانية التقليدية لم تعد بحاجة
إلـ ــى فـ ــرن وف ـ ـ ـ ّـران ل ـل ــوص ــول إلـ ــى امل ـس ـت ـه ـلــك .ف ــأح ــد أب ــرز
االخ ـتــراعــات الـتــي قــدمــت للجمهور فــي مؤتمر Arabnet
 2018كان آلة لتصنيع املنقوشة أوتوماتيكيًا والتي يمكن
االسـتـحـصــال عليها مــن خ ــال الــدفــع اإللـكـتــرونــي فقط،
س ــواء مــن خــال بطاقة االئـتـمــان  Credit Cardأو بطاقة
الدفع الفوري .Debit Card
االبـتـكــار الجديد مــن إنـتــاج الشركة الناشئة Mekaprep
ووليدة أفكار كل من الرئيس التنفيذي للشركة عبد القادر
جــوهــر وشــريـكــه تـيــدي ح ــداد وه ــي مــن تصنيع لبناني
 .%100اسـتـحـصـلــت ال ـشــركــة عـلــى تـمــويــل م ــن مؤسسة
"كفاالت" بقيمة  15ألف دوالر ،ومركز "أغريتيك" لألغذية
الزراعية الذي منح مبلغ  20ألف دوالر ،وبدأ تصنيع اآللة
منذ  3أشهر.
يـشـيــر جــوهــر ال ــى أن "امل ـن ـقــوشــة ،بـحـســب اإلحـ ـص ــاءات،
تـحـتــل املــرتـبــة الـثــانـيــة عـلــى الئ ـحــة أط ـيــب امل ــأك ــوالت في
الـشــرق األوسـ ــط .فـلـمــاذا ال تحتل املــرتـبــة األول ــى عامليًا؟
وبماذا ّ
يعد "الكرواسان" أفضل من املنقوشة ،إذ إن طريقة
تصنيعه حتى ليست أسهل؟ فهدفنا هو إيصال املنقوشة
إلى العالم بأسرع وأرخص طريقة ممكنة".

¶ استثمار

 ...MIC Venturesصندوق لدعم
الشركات الناشئة

أطلق في السرايا الكبيرة  19شباط الجاري صندوق استثمار
للشركات الناشئة فــي قطاع االتـصــاالت يحمل اســم MIC
 Venturesتحت رعاية معالي رئيس مجلس الــوزراء سعد
الحريري وبحضوره ،وذلك بهدف االستثمار في الشركات
الناشئة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتـصــاالت .وقد
كشفت شركة "تاتش" لالتصاالت والبيانات املتنقلة في لبنان،
بــإدارة مجموعة زين ،عن لعبها دور الشريك االستراتيجي
للشركات الناشئة التي يستثمر فيها الصندوق.
ويـهــدف صـنــدوق  MIC Venturesالــى جمع االستثمارات
والتعاون مع خبراء من مشغلي شبكات الخلوي في لبنان
لــاسـتـثـمــار فــي ال ـشــركــات الـنــاشـئــة فــي ق ـطــاع تكنولوجيا
املعلومات واالت ـصــاالت وغيرها مــن مـجــاالت املـعــرفــة ،على
أن تقوم الشركات الخلوية في مرحلة الحقة بتقويم النتائج
املتوخاة لكل مشروع والتقنيات املبتكرة والفريدة من نوعها
التي يقدمها ،بما من شأنه التصدي لتراجع واردات خدمات
االت ـصــاالت والـبـيــانــات التقليدية .كما ستوفر تــاتــش لــرواد
األع ـم ــال مـســاحــة عـمــل حــاضـنــة تــؤمــن لـهــم كــل املتطلبات
اللوجستية ،باإلضافة إلى ّ
مدهم بالدعم التقني.

خــال  60ثانية فـقــط ،تـكــون املنقوشة جــاهــزة وبسعر 1
دوالر ملنقوشة الزعتر و 1دوالر ونصف دوالر ملنقوشة
الجبنة .واآلل ــة حاليًا ق ــادرة على إنـتــاج مناقيش زعتر
وجبنة بمقدار  200منقوشة لكل آلــة ،لكن فــي املستقبل
سيتم تطويرها لكي تنتج أصنافًا أخــرى من املأكوالت.
ومــا يميزها أنـهــا تنتج املنقوشة مــن الـصـفــر ،مــن حالة
الـعـجــن إل ــى شـكـلـهــا ال ـن ـهــائــي ،وبــال ـتــالــي لـيـســت مـجــرد
آلــة تسخني ملناقيش جــاهــزة .وهــي تحتوي فــي داخلها
على ب ــراد لحفظ الـجــن والـعـجــن .وتتضمن اآلل ــة لوحة
إلكترونية تتيح للزبون اختيار نوع املنقوشة التي يريد،
وم ـقــدار التحميص وكـثــافــة الجبنة والــزعـتــر .ومــن بــاب
الـحـفــاظ على املعايير الصحية ،تـنــزل املنقوشة بداخل
ك ـي ــس .أم ــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــالـنـكـهــة ول ـض ـمــان أن تـكــون
مطابقة لنكهة املنقوشة التي تنتج في األفــران ،استعان
ال ـشــابــان ب ـعــدد م ــن الـطـبــاخــن ملـســاعــدتـهـمــا م ــن ناحية
املقادير والخلطات.
أمـ ــا ع ــن س ـب ــب ح ـص ــر ال ــدف ــع ب ــال ــوس ــائ ــل اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة،
ً
كشف جوهر أن السبب يكمن أوال في أن اآللــة تستهدف
األس ــواق الـخــارجـيــة ولـيــس منافسة األف ــران املحلية في
لبنان ،وثانيًا ألن اآللة ستوضع في البداية في جامعات
كــالـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي ب ـي ــروت وال ـجــام ـعــة الـحــديـثــة
ل ــإدارة والعلوم  ،MUBSحيث العنصر الشبابي األكثر
ً
تـفــاعــا مــع الـتـكـنــولــوجـيــا ،إضــافــة إل ــى مـحـطــات Medco

فــي هــذا اإلط ــار ،قــال نــائــب رئـيــس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي ملجموعة زيــن بــدر الخرافي "منذ خمس سنوات،
اتـخــذنــا ق ــرارًا جريئًا لالبتكار مــن خــال تحديد صناديق
رأس امل ــال وال ـشــركــات الـنــاشـئــة واالسـتـثـمــار فـيـهــا .وعليه،
سننقل خبرتنا هذه ونستثمرها ملصلحة .MIC Ventures
نؤكد مرة أخرى أن زين وتاتش تلتزمان مواصلة االستثمار
في املنظومة البيئية املالئمة لــرواد األعمال في لبنان ،ونثق
كليًا بأن هذه املبادرة ستسهم في تطوير وتنمية املنظومة
البيئية الرقمية وسوق رأس املال االستثماري الخاص بريادة
األعمال في لبنان".
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ومحام أونالين
إلكترونية
ٍ
في لبنان ،حيث ،وفقًا لجوهر ،أكثر من  %80من الزبائن
يستخدمون بطاقات الدفع وبطاقات االئتمان لتسديد
ثمن مشترياتهم.
وفي ما يتعلق بالفائدة املالية للمشروع ،يؤكد جوهر أن
كل آلة قادرة على إعادة كلفة تصنيعها خالل مدة  6أشهر
فقط ،ومن ثم تبدأ بتحقيق أرباح صافية ،مشيرًا إلى أنهم
يطمحون إلى الحصول على تمويل قــدره نصف مليون
دوالر سيتيح لهم إنتاج  25آلة شهريًا.

التي قطعتها وغيرها.
طريقة عمل  helloharoldبسيطة جدًا ومجانية لألفراد،
إذ يكفي البحث عن الصفحة على الفيسبوك والتواصل
املـ ـب ــاش ــر مـ ــن خ ـ ــال ت ـق ـن ـيــة ال ـ ــدردش ـ ــة ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
املـعـلــومــات الــازمــة .وفــي هــذا الـسـيــاق ،يكشف الشريك

محام «أونالين» ...بكلفة أقل %40
ٍ
املــؤســس جـيــوفــانــي دي لــوقــا أن "الـكـثـيــر مــن املــواطـنــن
وحـتــى الــوكــاء ال يـعــرفــون القيمة الحقيقية والدقيقة
لـلـسـيــارة ،لــذلــك نـجــد تـفــاوتــا وتـبــايـنــا فــي األس ـعــار بني
سيارات من النوع ذاته تم تصنيعها في السنة عينها.
وال يكتفي  helloharoldبمنح القيمة الفعلية للسيارة،
بــل يعطي الـنــاس النصيحة عــن الـتــاريــخ األفـضــل لبيع
أو ش ــراء س ـيــارة ،اسـتـنــادًا إل ــى دراس ــة ال ـســوق وحركية
ال ـعــرض والـطـلــب ،إضــافــة إل ــى تــوجـيــه ال ـنــاس والــوكــاء
عـلــى أفـضــل املــواقــع لـعــرض سـيــاراتـهــم للبيع أو لـشــراء
سيارات".

شركات

إيرباص ...A380اإلمارات ألول مرة في بيروت
يستقبل مطار بيروت ألول مرة في تاريخه طائرة اإلمارات إيرباص  A380ملرة واحدة
فقط في  29آذار املقبل .وتتعاون الناقلة مع الهيئات املسؤولة لدراسة مــدى استيعاب
املطار وجاهزيته الستقبال هذه الطائرات العمالقة في املستقبل .وتنطلق رحلة طيران
اإلم ــارات «ئــي كيه  »957من مطار دبــي الــدولــي في تمام الساعة  7:25صباحًا وتصل
الى بيروت في الساعة  10:30صباحًا ،لتعود وتغادر رحلة «ئي كيه  »958بيروت عند
الساعة .14:15
وقال وزير األشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس« :يسرنا استضافة هذا الحدث الذي
ً
سوف يدعم عمليات اإليرباص  A380في مطار رفيق الحريري الدولي مستقبال .ونحن
نتطلع إلى مزيد من التعاون بني املديرية العامة للطيران املدني اللبنانية وطيران اإلمارات،
وخصوصًا أننا سوف نشهد قريبًا توسعات كبيرة للمطار ،لزيادة قدرته االستيعابية
إلى أكثر من  8ماليني مسافر سنويًا» .بدوره ،قال الشيخ ماجد املعال ،نائب رئيس أول
طيران اإلمارات لدائرة العمليات التجارية« :يسرنا أن نشغل طائرة اإليرباص  A380ملرة
واحــدة إلى بيروت التي لطاملا كانت وجهة أساسية ضمن شبكة خطوطنا في املنطقة.
وتعد هذه الخطوة حدثًا بارزًا لعملياتنا في لبنان الذي أطلقنا إليه خدماتنا منذ  27عامًا.
كما تصادف سنة  2018الذكرى السنوية العاشرة على انضمام هذا الطراز إلى أسطولنا.
وسوف تتيح هذه الخطوة للمسافرين فرصة تجربة هذه الطائرة ذات الطابقني».
وتضم طائرة إيرباص  ،A380التي ستصل إلى بيروت 429 ،مقعدًا في الدرجة السياحية
مستو في درجة رجال األعمال و 14مقعدًا خاصًا مغلقًا
و 76مقعدًا يتحول إلى سرير
ٍ
في الــدرجــة األول ــى .ويتاح لركاب الــدرجــة األولــى اختبار الـشــاور سبا على منت الطائرة
واختبار الصالون الجوي مع مسافري درجة رجال األعمال واالستمتاع بأفخر املرطبات
واملــأكــوالت الخفيفة ،والتواصل وتـجــاذب أطــراف الحديث مع رجــال أعمال ومسافرين
آخرين من مختلف دول العالم على ارتفاع  40ألف قدم .كما ينعم املسافرون في جميع

من السوبر ماركت إلى البيت بألف ليرة فقط
ّ
يسهل التواصل مــع املحامني
 Lexyomموقع إلكتروني
ويـتـيــح إمـكــانـيــة ال ـح ـصــول عـلــى االس ـت ـش ــارة الـقــانــونـيــة
مجانًا في بعض الحاالت ،وبكلفة أقل قد تصل إلى حدود
 %40لالستشارات والخدمات.
ووف ـق ــا لـلــرئـيــس الـتـنـفـيــذي ل ـل ـشــركــة ،رامـ ــي ع ــام ــة ،فــإن
"املــوقــع انـطـلــق فــي شـبــاط ع ــام  2017وه ــو يتيح للناس
الـحـصــول على أجــوبــة قانونية مـبــاشــرة والـتــواصــل مع
مـحــامــن واخ ـت ـيــار خــدمــات قــانــونـيــة م ـحــددة فــي لبنان
ً
ابتداء
والعالم العربي (حاليًا في دبــي ،وفــي السعودية
من شهر آب املقبل) ،وهــو يضم أكثر من  70محاميًا من
لبنان ،إضافة إلى عدد من املحامني العرب املختصني في
كل املجاالت.
محام يوضح اختصاصه،
بكل
خاصًا
ملفًا
املوقع
يتضمن
ٍ
والكلفة األقل ال تنحصر بالتواصل اإللكتروني .ففي حال
رغـبــة أح ــد األش ـخــاص بتوكيل أح ــد املـحــامــن ،فبمجرد
اخ ـت ـي ــاره م ــن خـ ــال امل ــوق ــع يـضـمــن ل ــه أن يـحـصــل على
خدمات بكلفةٍ أقل.

 Mrgrocerتطبيق على الـهــاتــف املـحـمــول يصل املستخدم
بأقرب سوبر ماركت في الحي أو املنطقة ويؤمن له إمكانية
القيام بمشترياته من خالل التطبيق ،مع عرض دقيق لكل
املنتجات وسـعــرهــا وحجمها مــع توفير خــدمــة التوصيل
إل ــى امل ـن ــازل بـكـلـفــة  1000ل ـيــرة ف ـقــط ،عـلــى أن ي ـكــون الـحــد
األدنــى للمشتريات  5آالف ليرة .ووفقًا للرئيس التنفيذي
ف ـقــد أط ـل ــق الـتـطـبـيــق قبل
مـ ـك ــرم ع ـث ـم ــان،
ش ـه ــري ــن وه ـ ــو يـتـعــامــل
ال ـ ـيـ ــوم مـ ــع  15س ــوب ــر
مــاركــت فــي لبنان؛ من
بينها  Monoprixو
 Coopوالفاكهاني
وامل ـخــازن الكبرى
وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا .وي ـت ـي ــح
ال ـت ـط ـب ـيــق لـلـمـسـتـخــدم
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ـ ـي ـ ــوم ال ـ ــذي
يــرغــب فـيــه بــالـحـصــول
عـ ـل ــى ط ـل ـب ـي ــة م ـع ـ ّـي ـن ــة،
إضافة إلى التوقيت
الــدقـيــق ،ويتم
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
نـ ـقـ ـدًا عـنــد
التسليم.
(األخبار)

¶ تكنولوجيا

للخدمات الحكومية .من ناحية أخــرى ،قــال النخبويون
التقنيون إن الـتــرابــط الـشــامــل سيكون لــه أثــر أكـبــر من
خالل توسيع نطاق الخدمات الحكومية وسرعتها.
وفي ما يتعلق بالقطاعات املهيأة للتغيير أكثر من خالل
ه ــذه الـتـقـنـيــات ،أج ــاب امل ـشــاركــون مــن الـجـمـهــور الـعــام
بأغلبية ساحقة بــأن قطاعات التكنولوجيا والصناعة
والطاقة مهيأة أكثر من غيرها الختبار التغيير ،فيما
النخبويون التقنيون على أن التغيير يأتي أسرع
أجمع ّ
ّ
مما يتوقع الجمهور العام .وقد بي االستطالع أن إنترنت
األشـيــاء يربط بالفعل أكثر مــن  10مليارات جهاز في
جميع أنحاء العالم في ما بينها ،ومــن املتوقع أن ينمو
هــذا الـعــدد إلــى  100مليار على مــدى السنوات الخمس
املقبلة.
وبــالـنـسـبــة إل ــى الـتـعـلـيــم واس ـت ـث ـمــارات ال ـق ـطــاع الـخــاص
لتشجيع االبتكار التكنولوجي ،رأى النخبيون التقنيون
وال ـج ـم ـهــور ال ـع ــام أن االس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص
والتعليم سيكون ضــروريــا لدفع االبتكار التكنولوجي
فــي املستقبل .فــالـشــركــات الـفــرديــة لــم تـعــد ق ــادرة على
الـعـمــل وال ـن ـجــاح بـشـكــل مـنـعــزل مــن دون امل ـشــاركــة مع
اآلخــريــن ،وبالتالي ســوف تسعى إلــى تحقيق شراكات
واس ـعــة تـســاعــدهــا بـشـكــل أف ـضــل عـلــى االس ـت ـفــادة من
التكنولوجيات الناشئة.

اكتشف سيارتك قبل الشراء
 Helloharoldصفحة ستطلق على موقع فيسبوك بعد
أسـبــوع فــي كــل مــن لبنان ودب ــي ،الـهــدف منها مساعدة
كل من املواطنني ووكالء بيع السيارات والشركات على
معرفة حال سوق السيارات والسعر الدقيق لكل سيارة
بحسب نوعها وتــاريــخ تصنيعها وعــدد الكيلومترات

التوجهات التي تقودها
التكنولوجيا عام 2018
كشف اسـتـطــاع أجــرتــه شــركــة "ب ــوز ألــن هــامـلـتــون" مع
ش ــرك ــة أب ـح ــاث ال ـس ــوق إي ـب ـس ــوس  Ipsosم ــع جـمـهــور
دولــي من  400نخبوي في قطاع التكنولوجيا و1000
شخص من الجمهور العام حول نظرتهم إلى مستقبل
ال ـت ـطــور الـتـكـنــولــوجــي أن م ــن امل ـتــوقــع أن يـحـقــق قـطــاع
الذكاء االصطناعي في منطقة الشرق األوســط وشمال
أفريقيا إي ــرادات تبلغ  1.4مليار دوالر أميركي بحلول
عام  2025وفقًا ملا ذكرته مؤسسة «ستاتيستا» العاملية
لــإحـصــاءات .وبـ ّـن االسـتـطــاع أن  %92مــن املشاركني
من النخبويني التقنيني شعروا بأن الذكاء االصطناعي
ربما كان أو من املرجح جدًا أن يكون قادرًا على التأثير
على كيفية اختبار الناس للعالم ،وأن  %90منهم ظنوا
ّ
بأن املركبات الذاتية التحكم والتي تعمل من دون سائق
ستحقق النتيجة عينها.
ّ
التوجهات الناشئة ستكون أكثر
عند السؤال عن ّأي من
تأثيرًا في الطريقة التي تخدم بها الحكومات مواطنيها،
جــاء األمــن السيبراني ك ــاألداة التمكينية األكـثــر تأثيرًا

الــدرجــات بنظام طـيــران اإلم ــارات للمعلومات واالت ـصــاالت والـتــرفـيــه الـجــوي  ،iceالــذي
يوفر أكثر من  3000قناة ترفيهية ،ويعرض تشكيلة واسعة من األفــام واملسلسالت
التلفزيونية واملوسيقى والكتب املسموعة.

جوائز إقليمية من مرسيدس لشركة «ت .غرغور»
حصدت شركة «ت.غرغور وأوالده» جائزتي «أفضل مستوى لرضا الزبائن عن خدمات
ما بعد البيع» و»أفضل ّ
معدل قبول ملعاينة قطع التبديل» في املنطقة وذلك خالل املؤتمر
اإلقليمي الخاص بخدمات ما بعد البيع من تنظيم سـيــارات مرسيدس  -بنز الشرق
األوسط ،الذي عقد للمرة األولى في لبنان بحضور املدير والرئيس التنفيذي لسيارات
مرسيدس  -بنز الشرق األوسط مارك دي هيس ،باإلضافة إلى فرق ديملر ومرسيدس
 بنز الشرق األوسط ومديرين تابعني لوكالء مرسيدس  -بنز في املنطقة .وقد هدفاملؤتمر إلــى استعراض أحــدث الـتـطـ ّـورات في عالم األعـمــال ،وتـبــادل أفضل املمارسات
والتركيز على استراتيجيات  ،2018باإلضافة إلى تنظيم ورشات عمل مختلفة مرتبطة
بأعمال خدمة ما بعد البيع .تعقيبًا على التكريم ،شــدد املدير العام ملرسيدس  -بنز
وسمارت في شركة ت .غرغور وأوالده سيزار عون على أن «الحصول على جائزتني
ّ
في املؤتمر اإلقليمي لخدمات ما بعد البيع يشكل خير دليل على املثابرة الذي تلتزم بها
ت .غرغور وأوالده».

«إنفينيتي  »QX80تصل إلى لبنان
وصلت إنفينيتي  QX80إلى لبنان لتعزز الوجود الرائد إلنفينيتي في فئة السيارات
الرياضية الفاخرة واملتعددة االستخدامات ( )SUVبالحجم الكامل .وتنطلق إنفينيتي
 QX80بلغة التصميم "األناقة الساحرة" في اتجاه جديد وجريء لترسم مالمح جمالية
قوية ومعاصرة .وقد ُصنع الطراز الجديد لتلبية احتياجات مشتري السيارات الفاخرة
اليوم ،ويقدم تفسيرًا أكثر حداثة للرفاهية والفخامة لفئة املركبات الرياضية املتعددة
االستخدامات.
وت ـت ـم ـ ّـي ــز ه ـ ــذه الـ ـسـ ـي ــارة ب ـم ـق ـصــورت ـهــا
الداخلية الراقية والرحبة من خــال مواد
عــال ـيــة الـ ـج ــودة ،ومل ـس ــات ُص ـن ـعــت يــدويــا
وتقنيات متقدمة ملساعدة السائق .وعبر
ن ـظــام الـتـعـلـيــق ال ـق ــوي وامل ـص ـمــم لتعزيز
الـ ــراحـ ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى األداء امل ـت ـق ــدم من
املحرك بثماني أسطوانات سعة  5.6ليتر،
تمنح  QX80الجديدة للسائقني شعورًا
مؤكدًا بالتحكم والثقة أثناء القيادة .وتمت ترقية نظام الترفيه في جزئها الخلفي ،حيث
الشاشات العالية الوضوح واجهة ألجهزة االتصال والترفيه .كما يدعم النظام حاليًا
تقدم
ً
 31لغة ،مقارنة بثالث لغات في طرازها السابق.
ُ
وتتوفر  QX80اآلن بمجموعة من التقنيات التي تعلم السائق بحالة محيطه ،وتساعده
في تجنب املخاطر املحتملة وتخفيف تأثير رتابة القيادة في ظروف معينة .وتشمل هذه
التقنيات :نظام التحذير من مغادرة حارة السير ومنعه ،والتقنية الذكية لتثبيت السرعة
وتقنية التحكم لترك مسافة آمنة ونظام التحذير التنبؤي قبل االصطدام األمامي ونظام
الفرملة الطارئة في حاالت التوجه األمامي ونظام التدخل ملنع التصادم الخلفي...
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ّ
اللبنانيون ضد اللبنانيين في آسيا

ّ
مشجعون متعصبون ضد جميع «الفــ

(مروان
طحطح)

ٓيسعى ممثال لبنان في كأس االتحاد
االسيوي ،العهد واألنصار ،للظفر باللقب
اللبناني األول في المسابقة ،الذي كاد أن
يصل النجمة والصفاء إليه منذ أكثر من
 10سنوات .فلنكن صريحينٌ :
لقب ال تتمنى
جماهير باقي األندية المحلية ،خاصة
النجمة ،أن يدخل إحدى خزائن الغريمين.
هذا ما «تهمس» به الجماهير .لكن ،هل
الحالة صحية؟

علي زين الدين
ف ــي ن ـي ـس ــان  ،2015ان ـت ـش ــر ف ـيــديــو
الالف مــن مشجعي ن ــادي «ال ـهــال»
ٍ
الـ ـسـ ـع ــودي فـ ــي م ـل ـع ــب املـ ـل ــك ف ـهــد،
ي ـه ـت ـفــون لـ ـن ــادي «بـيــرسـيـبــولـيــس»
اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي ،ب ـ ـعـ ــد تـ ـسـ ـجـ ـي ــل مـ ـه ــدي
طــارمــي ه ــدف ال ـفــوز عـلــى «الـنـصــر»
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي م ـ ـ ــن رك ـ ـل ـ ــة ج ـ ـ ـ ـ ــزاء ف ــي
ب ـطــولــة دوري أب ـط ــال اس ـي ــا .وضــع
ال ـس ـعــوديــون ال ـخــافــات السياسية
والدينية مع إيران جانبًا ،وشجعوا
الخصم األزلي على حساب املنافس
امل ـح ـل ــي ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـهــال
ك ــان يلعب فــي مجموعة أخ ــرىُّ .
رد
ج ـمــاه ـيــر ال ـن ـص ــر ج ـ ــاء ف ــي ن ـهــائــي
البطولة عينها السنة املاضية ،حني
هـتـفــوا لـفــريــق «واوراوا» الـيــابــانــي
بمواجهة الـهــال ،الــذي خسر اللقب

ح ـي ـن ـه ــا .أن ي ـش ـ ّـج ــع ال ـس ـع ــودي ــون
فــري ـقــا إي ــران ـي ــا ض ـ ّـد آخ ــر س ـع ــودي،
فهذا ،من معرفتنا بطبيعة «األزمــة
السياسية» بني البلدين ،حدث كبير.
هل يحدث مثله في لبنان؟
ال تـخـتـلــف ه ــذه ال ـحــالــة ع ــن لـبـنــان.

يعتبر كابتن منتخب لبنان
السابق ومدرب الراسينغ الحالي
على اللبناني أن يشجع
رضا عنتر أن
ّ
الفريق الذي يمثله في الخارج
على الرغم من أن األنــديــة اللبنانية
ل ــم تـحـقــق أي ل ـقــب قـ ـ ّ
ـاري أو دول ــي،
ٍ
إال أن مـعـظــم الـجـمــاهـيــر ال تتمنى
أن يــذهــب اللقب الــدولــي األول لكرة

الـقــدم اللبنانية إلــى خــزائــن الـنــادي
املـ ـن ــاف ــس .ف ـف ــي املـ ــواسـ ــم امل ــاض ـي ــة،
حـ ـض ــرت األع ـ ـ ـ ــام الـ ـنـ ـجـ ـم ــاوي ــة فــي
ملعب صيدا البلدي ،ملؤازرة الصفاء
ف ــي م ـب ــارات ــه ال ـحــاس ـمــة ع ـلــى الـلـقــب
أمـ ـ ــام ال ـع ـه ــد ف ــي األس ـ ـبـ ــوع األخ ـي ــر
م ــن ال ـ ـ ـ ــدوري .ك ـم ــا ش ــوه ــدت أعـ ـ ٌ
ـام
لألنصار من جهة ،والعهد من جهة
ـرق منافسة
أخ ــرى ،على مــدرجــات ف ـ ٍ
للنجمة ،والـعـكــس .صحيح أنـنــا ما
زلنا في لبنان ،لكن هذه «مؤشرات»
إلى حجم الحساسية بني الجماهير
اللبنانية.
تـتـفــق الـجـمــاهـيــر ح ــول الـعــالــم على
أن امل ـش ـج ــع ال ـح ـق ـي ـقــي ال ُي ـم ـك ــن أن
يساند ناديًا منافسًا في أي مسابقة
مـهـمــا ك ــان ــت ه ــوي ــة ال ـخ ـصــم .تلعب
االعـ ـتـ ـب ــارات ال ـس ـيــاس ـيــة والـثـقــافـيــة
دورًا وزان ـ ـ ـ ــا فـ ــي هـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،فــي
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كأس االتحاد اآلسيوي

ـرق األخرى»

إسبانيا ،يستبعد كثيرًا أن يشجع
الـ ـ ـك ـ ــات ـ ــاالن ريـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد ،ت ـقــري ـبــا
م ـس ـت ـح ـيــل ،وال ـع ـك ــس ص ـح ـي ــح .فــي
إيـ ـط ــالـ ـي ــا ،فـ ــي ش ـم ــال ـه ــا ،ي ـم ـك ــن أن
يشجع امليالنيون يوفنتوس ،إن كان
ً
ممثال إليطاليا ،وممكن كثيرًا أن ال
يفعلوا ذلــك .في نابولي الجنوبية،
ل ــن يـفـعـلــوا ذل ــك ،ألن ال ـيــوفــي فــريــق
الـشـمــال .ونـتـحــدث عــن فــرق تنافس
ع ـلــى م ـس ـتــوى ق ـ ــاري .ه ــذه ال ـقــاعــدة
ّ
مترسخة لدى جماهير األندية التي
ح ـق ـقــت أل ـق ــاب ــا دول ـ ـيـ ــة ،ول ـك ــن كـيــف
يكون الحال بالنسبة إلى تلك التي
لم تــذق طعم الـكــؤوس غير املحلية،
وفي بلد صغير كلبنان؟
يعتبر كابنت منتخب لبنان السابق،
وم ـ ـ ــدرب ال ــراس ـي ـن ــغ الـ ـح ــال ــي ،رض ــا
عـنـتــر ،أن عـلــى الـلـ ّبـنــانــي أن يشجع
ال ـف ــري ــق ال ـ ــذي ي ـمــث ـلــه ف ــي الـ ـخ ــارج،

ل ـك ــن ال ُي ـم ـك ــن فـ ــرض هـ ــذا ال ــواج ــب
ّ
ـص رأي ــه
عـلــى املـشـجـعــن .ل ـكــل ش ـخـ ٍ
الـخــاص .عنتر الــذي لعب مــع أندية
أمل ــانـ ـي ــة وص ـي ـن ـي ــة ع ـ ــدة ،وه ـ ــو أول
ل ـب ـنــانــي يـ ـش ــارك ف ــي ب ـطــولــة دوري
أب ـط ــال آس ـي ــا ،ي ـق ــول« :إن مشجعي
ال ـ ـفـ ــرق األخـ ـ ـ ــرى ي ــدعـ ـم ــون الـ ـن ــادي
الصيني الــذي يمثلهم فــي الـخــارج،
فالفوز باللقب اآلسيوي ُيفرح جميع
ال ـص ـي ـن ـيــن ،ول ــو أن ـه ــم ي ـت ـم ـنــون أن
يظفر النادي الذي يشجعونه محليًا
بهذا اللقب ،لكن هذا ال يمنعهم من
ـاد آخ ــر يـمـثــل ال ـصــن في
تشجيع ن ـ ٍ
البطولة اآلســويــة» .الحال هو عينه
في أملانيا« .من الطبيعي أن يتمنى
مـشـجــع ب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد فــوز
ناديه بلقب دوري أبطال أوروبا ،لكن
فوز بايرن ميونخ باللقب ال ُينقص
م ــن ف ــرح ـت ـه ــم ،بـ ـف ــوز م ـم ـثــل أملــان ـيــا
ب ــال ـل ـق ــب األغ ـ ـلـ ــى أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــا» ،ي ـقــول
ه ـ ــداف مـنـتـخــب ل ـب ـنــان ال ـتــاري ـخــي،
صاحب «التجربة األملانية».
ال يـتـفــق عـلــي كــرن ـيــب ،أح ــد الــوجــوه
امل ـعــروفــة ف ــي نـ ــادي ال ـن ـج ـمــة ،وال ــذي
ُيـعـ ّـد قــائـدًا على املــدرجــات ،مــع عنتر،
إذ يرى أن أي مسابقة ال يشارك فيها
«الـ ـنـ ـبـ ـي ــذي» ال ت ـع ـنــي لـلـنـجـمــاويــن
ٌ
لناد
شيئًا .برأيه ،أن ينتمي شخص ٍ
ّ
ّ
ويشجع ناديًا آخر ،ولو ملباراة
معي،
ّ
ُ
واحدة ،يعد أمرًا خاطئًا ،وهذه ليست
فقط العقلية اللبنانية ،بل هي قاعدة
م ـت ــرس ـخ ــة ل ـ ــدى ج ـم ـيــع ال ـج ـمــاه ـيــر.
«ال ـن ـج ـمــاوي الـ ــذي ي ـشـ ّـجــع األن ـصــار
ـاد آخــر ال يمثلني»،
والـعـهــد أو أي ن ـ ٍ
يـ ـق ــول ك ــرن ـي ــب .ي ـس ـت ـف ـيــض ش ــارح ــا،
جمهور
ـاد أو
بــأنــه ال يتعاطف أي ن ـ ٍ
ٍ
فــي لبنان مــع النجمة ،فلم نتعاطف
مـعـهــم؟ يـبــدو واث ـقــا مــن مـعـلــومــاتــه...
«ب ـط ـب ـي ـع ــة ال ـ ـحـ ــال نـ ـح ــن ال نـتـمـنــى
ال ـت ــوف ـي ــق ألي ف ــري ـ ٍـق ل ـب ـن ــان ــي ،غـيــر
الـنـجـمــة ،فــي مـســابـقــة ك ــأس االت ـحــاد
اآلسيوي .إن كان الهدف هو أن يظفر
أحــد األنــديــة اللبنانية باللقب للمرة
األولى ،فليكن النجمة أو ال أحد غيره.
وصولنا إلى نهائي املسابقة في عام
ُ 2005ي ـعـ ّـد أن ـجــازًا نـجـمــاويــا ،وليس
لبنانيًا».
أما عن املشجع غير النجماوي الذي
يـحـضــر ع ـلــى م ــدرج ــات «ال ـن ـب ـيــذي»،
فـ ـيـ ـق ــول ك ــرنـ ـي ــب إنـ ـ ـ ــه «ال يـ ـتـ ـش ـ ّـرف
بــوجــوده .ففي السنة املاضية حضر
بعض األشخاص من جمهور العهد
على مدرجات النجمة ،ما أثار حفيظة
البعض ،حتى اضطروا إلى إخراجهم
منعًا ألي إشكال قد يضر بالنادي».
بــالـنـسـبــة ّل ــه ،ال ـن ـج ـمــة «ان ـف ـصــالــي».
النجمة يمثل النجمة وال يمثل لبنان.
وكــرنـيــب ليس وح ـي ـدًا ،النجماويون
ع ـم ــوم ــا ،ي ـح ـ ّـب ــون فــري ـق ـهــم أك ـث ــر مــن
أنفسهم.
بطبيعة ال ـح ــال ،عـلــى الـلـبـنــانـيــن أن
يـ ـس ــان ــدوا م ـم ـث ـل ـي ـهــم ف ــي أي م ـح ـفـ ٍـل
ـاري أو دولـ ــي ،سـ ـ ً
قـ ـ ّ
ـواء فــي الــريــاضــة
أم فــي غـيــرهــا ،إال أن ــه ال يـمـكــن إل ــزام
امل ـش ـج ـع ــن بـ ـه ــذا ال ـ ــواج ـ ــب ،خــاصــة
أول ـئ ــك املـتـعـ ّـصـبــون لـفــرقـهــم .أحـيــانــا
تـ ــأخـ ــذ األمـ ـ ـ ـ ــور م ـن ـح ــى ت ـص ـع ـي ــدي ــا،
ف ـي ـص ـف ـه ــم الـ ـبـ ـع ــض ب ــالـ ـخ ــون ــة .فــي
الحالة اللبنانية ،املشجعون األوفياء
ألن ــدي ـت ـه ــم ،ي ـص ـعــب ع ـل ـي ـهــم م ـ ــؤازرة
ـاد آخ ــر ،وتــالـيــا ،ال ينسحب عليهم
نـ ٍ
املثل الشعبي الذي يقول« :أنا وخيي
عـلــى اب ــن عـمــي وأن ــا واب ــن عـمــي على
الغريب» .ذلك رغم أننا يجب أن ننتبه
دائ ـمــا إل ــى أن ال ـفــرق اللبنانية تمثل
لبنان في الـخــارج ،وال تمثل نفسها،
وه ـ ـ ـ ــذا حـ ـس ــب «امل ـ ـن ـ ـط ـ ــق» ،وح ـس ــب
االتحاد الدولي لكرة القدم أيضًا!

يعود فريق العهد اليوم إلى بيروت ،وفي جعبته ثالث نقاط ،بعد فوزه أمس على
مضيفه المنامة البحريني في كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ،فيما يسعى األنصار
ثان والمحافظة على صدارة المجموعة الثالثة
فوز ٍ
اليوم إلى تحقيق ٍ

زريق يرفع الراية الصفراء في المنامة
عبد القادر سعد
ت ـص ـ ّـدر الـعـهــد املـجـمــوعــة الـثــانـيــة م ــن مـســابـقــة ك ــأس االت ـحــاد
اآلس ـيــوي لـكــرة ال ـقــدم ،بـعــد ف ــوزه الـصـعــب أم ــس ،واألول لــه في
ـدف وحـيــد ،سجله
البطولة على مضيفه املـنــامــة البحريني بـهـ ٍ
أحمد زريق بطريقة جميلة .واحتفل زريق بطريقة مميزة فرفع
راية الركنية الصفراء مع زمالئه .ومرة جديدة يثبت العهد أنه
أفضل خارج أرضه منه في لبنان حيث بدأ منافسات البطولة
بتعادل مع الزوراء العراقي .ومرة جديدة يثبت العهد تفوقه على
ً
الفرق البحرينية ،مسجال فــوزًا جديدًا على أحد فرقها ،وكان
بإمكانه أن يكون الفوز بنتيجة أعلى لــوال إهــدار نــور منصور
لــركـلــة ج ــزاء حـصــل عليها زمـيــل محمد حـيــدر بـعــد خـطــأ من
البحريني محمد عيسى.
وك ــان متوقعًا مــن الـعـهــد أن ي ـقـ ّـدم ص ــورة أفـضــل مــن تـلــك التي
قدمها في املنامة ،خصوصًا أنه دخل اللقاء وهو مرتاح نفسيًا
بمحافظته على الصدارة املحلية بعد خسارة منافسه النجمة أمام
ّ
التسرع والضغط العصبي غلب على العبي
السالم زغرتا .لكن
فعال في ثلثي املـبــاراة األولــن قبل أن
غير
ـم
العهد ،فجاء أداؤه ـ
ٍ
يستيقظوا في الثلث األخير فيسجلوا ويهددوا املرمى البحريني
دون أن ينجحوا في ّ
هز الشباك أكثر.
في املقابل ،لم يكن الفريق البحريني لقمة سائغة أو جسر عبور
للبنانيني ،بل ظهر بصورة جيدة ،وكانت مشكلته الوحيدة في
العمق الهجومي الذي افتقد ّللعب الهداف القادر على ّ
هز الشباك،
ولو وجد هذا الالعب لكان في النتيجة كالم آخر.
من جانب العهد ،كان محمد حيدر أفضل الالعبني ً
أداء وفاعلية،
ونجح في خطف ركلة جــزاء لم تترجم ،كذلك بــرز سمير أياس
في الدقائق التي شــارك فيها في الشوط الثاني ،خصوصًا في
التمريرة الجميلة التي لعبها لحيدر ونال على إثرها األخير ركلة
جزاء.
ّ
تصدر العهد بعد تعادل شريكي املجموعة الزوراء العراقي
وجاء

والجيش السوري سلبًا ،ليبقى الفريقان دون فوز وبتعادلني ،ما
سمح للعهد باالنفراد بالصدارة برصيد أربع نقاط أمام الجيش
والزوراء بنقطتني واملنامة األخير بنقطة واحدة.
وسيخوض ممثل لبنان األول مباراته الثالثة في الدور األول في 6
آذار املقبل مع الجيش السوري على ملعب املدينة الرياضية ،حيث
سيستعيد العبه الغاني عيسى يعقوبو الذي غاب بداعي اإليقاف
ملباراة واحدة ،وكذلك العبه العاجي إدريسا كايوتيه الغائب بدوره،
لكن لعدم قدرته على الحصول على تأشيرة دخول.
ممثل لبنان الثاني ،فريق األنصار ،يخوض اليوم مباراته الثانية
ضمن املجموعة الثالثة حني يستضيف فريق الفيصلي األردني
عـنــد الـســاعــة  15.00عـلــى مـلـعــب املــديـنــة الــريـ ُـاض ـيــة .ويـتـصــدر
األنصار املجموعة بثالث نقاط من فوز على ظفار العماني بعد
تعادل الفيصلي مع الوحدة السوري  2 - 2في ّ
عمان.
ويـ ــدرب الـفــريــق األردنـ ــي املــديــر الـفـنــي املــونـتـيـنـيـغــري نيبوشيا
يــوفــوفـيـتــش صــديــق م ــدرب منتخب لـبـنــان ،ومــواط ـنــه م ـيــودراغ
رادولوفيتش حيث سبق أن لعبا وعمال معًا.
وكشف يوفوفيتش خالل املؤتمر الصحافي أمس عن معرفته
بالالعبني اللبنانيني ،رافضًا الحديث عن الغيابات ،معتمدًا على
الالعبني املوجودين على أرض امللعب .لكن هذا ال يغير من واقع
غياب ثالثة العبني أساسيني ياسر الرواشدة وحسام أبو سعدة
واأللباني ميها بسبب اإلصابة.
ّ
مــن جــانـبــه ،أك ــد املــديــر الـفـنــي لــأنـصــار التشيكي فرانتيشيك
سـتــراكــا أن هــدفــه هــو ال ـفــوز ،معتمدًا عـلــى أن الـلـقــاء يـقــام على
أرضه ،متمنيًا على الجمهور األنصاري أن يواكب فريقه بأعداد
كبيرة نظرًا ألهمية اللقاء .وتبدو صفوف األنصار شبه مكتملة،
حيث يسعى «األخضر» إلى تحقيق الفوز الثاني بعد األول على
ظفار ،الذي اعتبره ستراكا مستحقًا ،بعكس ما قاله مدرب ظفار
ال ـســوري حـســام السيد فــي املــؤتـمــر الصحافي ال ــذي ُعـقــد قبل
مباراة فريقه مع الوحدة السوري اليوم أيضًا عند الساعة 14.15
على ملعب صيدا املعتمد أرضًا للفريق السوري.

احتفل زريق بطريقة مميزة بالهدف الجميل الذي ّ
سجله في المرمى البحريني (عدنان الحاج علي)

ّ
ويستعد لمواجهة األردن
لبنان يتجاوز «بروفا» الهند
أضاف منتخب لبنان لكرة السلة ،أمس ،فوزًا جديدًا إلى سجله في
املجموعة الثالثة من تصفيات كــأس العالم للعبة ،وكــان هــذه املرة
على مضيفه الهندي بنتيجة ساحقة  50 - 90في مدينة بانغالور
الـهـنــديــة .وه ــو ال ـفــوز الـثــانــي للمدير الـفـنــي بــاتــريــك ســابــا والـثــالــث
للبنان مقابل خسارة واحــدة أمــام األردن ،ليصبح التنافس على
صدارة املجموعة محصورًا بني املنتخبني اللذين سيتواجهان في
 28حــزيــران .وإضــافــة إلــى أهمية الـفــوز مــن الناحية املعنوية ،فإن
التجانس ال ــذي ظهر على أداء الــاعـبــن أراح الـجـهــاز الفني الــذي
أشركهم جميعًا للوقوف على مستواهم .وجــاءت أرقــام الالعبني
مـتـفــاوتــة ،حـيــث سـ ّـجــل الـقــائــد ج ــان عـبــد ال ـنــور ( 6ن ـقــاط) ووائ ــل
عرقجي ( 13نقطة) وإيلي رستم ( )2وإيلي أسطفان ( )9وشارل
تابت ( )2وعلي كنعان ( )2وباسل بوجي ( )16وجيرار حديديان

( )2وأمير سعود ( )16وإيلي شمعون ( )3وجاد خليل ( )2وأتير
ماجوك (.)17
وم ــرة جــديــدة يثبت نجما املنتخب اللبناني وائ ــل عرقجي وأمير
س ـعــود حـضــورهـمــا ال ـق ــوي ،إض ــاف ــة إل ــى بــاســل بــوجــي والــاعــب
املـجـنــس أت ـيــر م ــاج ــوك .وس ـت ـكــون ال ـعــن عـلــى م ـب ــاراة األردن في
حزيران حيث ستحدد بطل املجموعة الذي ستفرض عليه مواجهة
ثالثي مؤلف من الصني وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا في مجموعة
واحــدة ،مع العلم أن الصني تشارك حكمًا في كأس العالم لكونها
الدولة املستضيفة.
ومع انتهاء استحقاق املنتخب ستعود الحياة إلى البطولة املحلية
التي ستعاود نشاطها يوم الجمعة  3الجاري ضمن الدور الثاني من
البطولة ،حيث سيلعب التضامن مع اللويزة ،واألنطوني مع املتحد.
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رياضة

األولمبياد الشتوي

كان الفتًا في
أولمبياد بيونغ
تشانغ التضييق
الكبير على
الالعبين الروس

ّ
في منتصف الجزء األول من القرن
ّ
العالميتين
الماضي ،وتحديدًا بين الحربين
األولى والثانيةّ ،
تغير مفهوم الرياضة
في بعض ّ
األوروبية .بات ّ
ّ
التفوق
الدول
ّ
الميداليات هدفًا من أجل
الرياضي وحصد
تعزيز االنتماء القومي وتعزيز الكرامة
الوطنية ،وإظهار ّ
ّ
التميز بين دولة ّوأخرى.
وساهم بتعزيز هذا المفهوم كل من
هتلر وموسوليني من أجل إعطاء ّ
قوة
ّ
ة .خالل تلك الفترة
أكبر للسلطة المركزي ّ
وبعدها بقليل لم يتبن االتحاد السوفياتي
هذه الفكرة أو لم يكن حينها قادرًا
على تنفيذها ألسباب ّ
عدة .وفي بداية
ّ
السبعينيات قال الكاتب اإلسباني مانويل
«السياسة والرياضة»
ّمونتلبان في كتابه ّ
إن «اليسار ينتقد الرياضة ألنها تميل إلى
اليمين وذلك من خالل تحويلها إلى أداة
للضغط القوي» .ولكن بعد هذه الفترة
بقليل ّ
السياسة العامة في االتحاد
رت
تغي
ّ
السوفياتي ،وبدأ التطور الرياضي يأخذ
منحى آخر .بات االتحاد السوفياتي رقما
صعبًا في مختلف الرياضات ،وحتى بعد
انهياره تعتبر دول االتحاد السوفياتي
السابقة «خزانًا لالعبين» في مختلف
ّ
ّ
والجماعية ،وهذا ما
الفردية
الرياضات
يظهر في دوريات كرة القدم وكرة اليد
في أوروبا الغربية ،نجوم كبار من أوروبا
ّ
الشرقية ليصنعوا الفارق ،عدا عن األرقام
المميزة لرياضيي هذه الدول في األلعاب
ّ
الفردية على مستوى العالم

«ألعاب السالم» تنتهي في بيونغ تشانغ

حصار (فاشل) لروسيا

حسين ّ
سمور
ال ب ـ ّـد م ــن ه ــذا امل ـل ـخــص (إلـ ــى يمني
ال ـص ـف ـحــة) ل ـلــدخــول إل ــى م ــا حصل
فــي أوملـبـيــاد بـيــونــغ تـشــانــغ األخـيــر
فــي كــوريــا الـجـنــوبـيــة مــن م ــزج بني
السياسة والرياضة ،في الدورة التي
حملت شـعــار «أل ـعــاب ال ـس ــام» .في

ُ َ
ّ
ف ِرضت قوانين على الالعبين
بمنع تسلم أي علم
روسي من أي مشجع
ه ــذه األل ـعــاب اسـتـمـ ّـر ف ــرض الحظر
على روس ـيــا ،ولــم يسمح لالعبيها
ّ
باملشاركة إل تحت العلم األوملـبــي،
َ
ومنع رفع العلم الروسي في الحفل
ّ
ّ
الختامي ،حتى أنــه تــم إعطاء صفة
ّ
خاصة لالعبني الروس الـ 168الذين
شـ ــاركـ ــوا فـ ــي األومل ـ ـب ـ ـيـ ــاد ال ـش ـت ــوي

وه ــي «الــريــاضـ ّـيــون األومل ـبـ ّـيــون من
روسيا».
ال ـ ـح ـ ـظـ ــر بـ ـ ـ ــدأ ق ـ ـبـ ــل ن ـ ـحـ ــو س ـن ـت ــن،
َّ
ٌ
تقرير صادر
وتحديدًا عندما ات َهم
عـ ـ ــن امل ـ ـح ـ ـقـُ ــق الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدي ري ـ ـت ـ ـشـ ــارد
م ــاك ــاري ــن أ ّع ـ ــد بـطـلــب م ــن الــوكــالــة
ّ
الدولية ملكافحة املنشاطات ّ«وادا»،
موسكو بتطبيق برنامج منشطات
ّ
الروسية ُعلى نطاق
برعاية الدولة
ََ
َ
واسع ،امتد ألعوام وبلغ ذروتــه في
أومل ـب ـيــاد ســوتـشــي ال ـش ـتــوي .2014
وتـ ـ ـ ّـم رب ـ ــط األمـ ـ ــر بـ ــاألمـ ــن ال ــروس ــي
ّوالرئيس فالديمير بوتني الذي قيل
إن ــه يــريــد إنـجــاح رياضييه إلعطاء
صـ ـ ــورة ق ـ ّ
ـوي ــة لـ ـل ــدول ــة .ولـ ــم تـكـتــف
ّ
ّ
ّ
اللجنة األوملبية الدولية بالحظر بل
فــرضــت غــرامــة على روسـيــا وصلت
ق ـي ـم ـت ـه ــا إل ـ ـ ــى  15مـ ـلـ ـي ــون دوالر،
ومـ ـنـ ـع ــت وزي ـ ـ ــر الـ ــريـ ــاضـ ــة ح ـي ـن ـهــا
األلعاب
فيتالي موتكو ،من حضور
ُ
األومل ـب ـيــة مل ــدى ال ـح ـيــاة بـعــدمــا ذ ِك ــر
اسـ ـ ـم ـ ــه شـ ـخـ ـص ـ ّـي ــا فـ ـ ــي «ف ـض ـي ـح ــة
املنشطات».

ّ
ولـ ـك ــن األم ـ ــر ال ـ ــذي ربـ ــط هـ ــذا امل ـلــف
بـ ـ ــالـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّـيـ ــة
وإم ـ ـك ـ ــان ـ ـ ّـي ـ ــة أن ي ـ ـك ـ ــون ل ـ ــه أب ـ ـعـ ــاد
س ـيــاسـ ّـيــة ق ـ ّ
ـوي ــة ،ه ــو ه ـ ــروب املــديــر
السابق للمختبر الــروســي ملكافحة
املنشطات غــريـغــوري رودتشنكوف
ع ـ ــام  2016إلـ ــى الـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
ّ
األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة ،ألن «أمـ ـن ــه الـشـخـصــي
ّ
مهدد» بحسب قوله ،بعد أن تحدث
عــن «فضيحة منشطات على نطاق
واس ــع فــي روس ـيــا» ،متهمًا الرئيس
فــايــدي ـم ـيــر ب ــوت ــن «ب ــإع ـط ــاء أوام ــر
لبدء برنامج التنشيط للرياضيني
الـ ـ ـ ـ ـ ــروس» .والح ـ ـقـ ــا قـ ـ ــال ال ـت ـح ـق ـيــق
الـ ـ ــروسـ ـ ــي إن رودت ـ ـش ـ ـن ـ ـكـ ــوف ك ــان
يـعـطــي مـ ــواد لــاع ـبــن ال ـ ــروس على
ّ
غذائية،
أنها فيتامينات ومتممات
وق ـ ــام ب ـعــدهــا ب ــاإلب ــاغ عـنـهــم أنـهــم
ي ـت ـع ــاط ــون امل ـن ـش ـط ــات .وفـ ــي ب ــداي ــة
األلعاب األوملبية في بيونغ تشانغ،
ّ
الخارجية
اتسعت املعركة وقال وزير
ّ
الـ ــروسـ ــي س ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ــروف إن مــا
يحصل للرياضة الروسية هو بقرار

أمـ ـي ــرك ــي ،ألن «الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
األميركية ال تستطيع أن تهزمنا في
معركة عادلة» ،معتبرًا أن االتهامات
ال ـتــي وج ـهــت لـلــريــاضـيــن الــروســي
هـ ــي «ن ـ ـ ــوع مـ ــن امل ـن ــاف ـس ــة ال ــوق ـح ــة،
وال ــوالي ــات املـتـحــدة هــي الـتــي دبــرت
هذا األمر في الخفاء الستعادة املركز
ّ
األول في الرياضة».
أكثر من ذلــك .كــان الفتًا في أوملبياد
بيونغ تشانغ التضييق الكبير على
الــاعـبــن ال ــروس ،فمنعتهم اللجنة
ّ
ّ
الدولية من رفع علم بالدهم
األوملبية
س ــوى فــي ح ـجــرات نــومـهــم بشكل ال
َ
يـظـهــر ل ـل ـخــارج .كـمــا لــم تـسـمــح لهم
ُ
أبواب الحجرات
بتعليق أي علم على َ َ
أو ع ـلــى ال ـن ــواف ــذ .وفـ ـ َـرضـ ــت قــوانــن
ّ
عـلــى الــاع ـبــن بـمـنــع تـسـلــم أي علم
روس ــي مــن أي مشجع إذا مــا حــاول
إعـطــاؤهــم إي ــاه بعد ال ـفــوز .وشملت
الـشــروط الـصــارمــة على الرياضيني
ال ــروس منعهم مــن رفــع علم بالدهم
ف ـ ــي أي م ـ ـكـ ــان ع ـ ـ ـ ــام ،وت ـ ـحـ ــديـ ــد مــا
يمكنهم أن يــرتــدونــه فــي التدريبات

أو املـنــافـســات ،بحيث أنــه لــم يسمح
لهم بارتداء أي مزيج من األلوان التي
ّ
من شأنها أن تشكل العلم الروسي.
ّ
وتمت مراقبة حساباتهم على مواقع
ّ ّ
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ،ل ـلــتــأكــد من
أنهم ّ
يعرفون عن أنفسهم على أنهم
ري ــاضـ ـي ــون أوملـ ـبـ ـي ــون م ــن روسـ ـي ــا.
ّ
ّ
ـت أن
كـمــا أن الـلـجـنــة األومل ـب ـيــة أعـلـنـ ّ
اخـتـبــارات املنشطات كشفت تنشط
رياضيني روسـيــن وت ـ ّـم تجريدهما
مــن املـيــدالـيــة الـبــرونـ ّ
ـزيــة فــي رياضة
الكيرلنغ «جــر الحجر على الجليد»
ومنحها للنرويج ،وهو ما اعتبرته
ال ـل ـج ـن ــة األومل ـ ـبـ ـ ّـيـ ــة ال ــدولـ ـي ــة إدانـ ـ ــة
جــديــدة للرياضة الــروسـ ّـيــة .وطبعًا،
ك ــان الفـتــا غـيــاب الـعـلــم الــروســي في
وقت شاركت ابنة الرئيس األميركي
دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب إي ـف ــان ـك ــا ف ــي حـفــل
ال ـخ ـتــام ،إض ــاف ــة إل ــى وف ــد كـبـيــر من
ّ
الشمالية.
كوريا
ّ
ّ
ح ـص ــار ال ــري ــاض ــة ال ــروس ــي ــة دول ــي ــا
وال ـ ـ ـ ــذي بـ ـ ــدأ مـ ـن ــذ ألـ ـ ـع ـ ــاب ريـ ـ ــو دي
ج ـي ـن ـيــرو ف ــي الـ ـب ــرازي ــل عـ ــام ،2016
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رياضة

واسـ ـتـ ـم ــر فـ ــي األل ـ ـعـ ــاب ال ـب ــارامل ـب ـي ــة
(ألعاب ذوي االحتياجات الخاصة)
يبدو أنه مستمر وآخذ في التصاعد،
ق ـبــل ال ـ ـ ــدورة امل ـق ـب ـلــة م ــن األومل ـب ـي ــاد
الـصـيـفــي امل ـق ــرر ف ــي ال ـي ــاب ــان .2020
ويأتي هذا كجزء من سلسلة قديمة
ت ـ ـعـ ــود إل ـ ـ ــى عـ ـ ـش ـ ــرات ال ـ ـس ـ ـنـ ــن ،مــن
امل ـنــاف ـســة ال ـس ـيــاس ـيــة ع ـلــى مـيــاديــن
ال ــري ــاض ــة ،ب ــن دول ك ـب ــرى ال تــريــد
ألخرى صاعدة أن تستعيد مكانتها
في العالم في أي مجال من املجاالت،
وهذا األمر ربما ينطبق على العالقة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة ب ـع ــد ان ـت ـهــاء
ً
الحرب الـبــاردة وصــوال إلــى ميادين
ال ـح ــروب املـتـنـقـلــة ف ــي ال ـعــالــم الـيــوم
بني الدولتني ،والتي تعتبر الرياضة
واحــدة من هذه امليادين .وما حصل
في بيونغ تشانغ ربما ذيوله ستطال
كأس العالم املقرر في حزيران املقبل
يروق للواليات
في روسيا ،والذي ال
ً
امل ـت ـح ــدة ك ـث ـي ـرًا ،خ ــاص ــة وأنـ ـه ــا لــم
ً
تـتــأهــل أصـ ــا .ستكتفي بــاملـشــاهــدة
وإطالق التصريحات.

شاركت
ابنة الرئيس
األميركي
دونالد ترامب
إيفانكا في
حفل الختام،
إضافة إلى
وفد كبير
كوريا
من ّ
الشمالية
(أ ف ب)
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العالم

سوريا تطورات الشمال السوري بأكملها ّ
تصب في مصلحة
أنقرة (حتى اآلن) .نجاح العدوان التركي في وصل مناطق
«درع الفرات» في ريف حلب الشمالي ،بمناطق االنتشار ّ
التركية
في إدلــب ال يعني فقط تطويق عفرين ،بل يحمل معه
ّ
استراتيجية» بالغة التعقيد
«مخاطر

ّ
من جرابلس إلى معرة النعمان:

االحتالل التركي
ّ
يتمدد
صهيب عنجريني
ق ـ ـبـ ــل ع ـ ـ ـ ــام ون ـ ـص ـ ــف الـ ـ ـع ـ ــام ك ــان ــت
م ـط ــال ـب ــات أن ـ ـقـ ــرة ال ــدائـ ـم ــة ب ــإق ــام ــة
«منطقة آمـنــة» فــي الشمال السوري
ّ
تبدو أشبه بصراخ في الـهــواء ،لكن
ال ـص ــورة ال ـيــوم ت ـقـ ّـدم واق ـعــا مغايرًا
ّ
كليًا مــع نـجــاح الجيش الـتــركــي في
ضــم كــامــل الـشــريــط ال ـح ــدودي (بــن
منطقتي عـفــريــن ول ــواء إسـكـنــدرون
الـ ـس ــوريـ ـت ــن) إل ـ ــى ق ــائ ـم ــة امل ـن ــاط ــق
ّ
ّ
السورية املحتلة .ومــع إحكام قوات
«غصن الزيتون» أمس قبضتها على
بلدة قرمنلق (ناحية شيخ الحديد)
تبدو العملية مؤهلة لالنعطاف نحو
ّ
الــتــوغــل فــي عـمــق الـنــواحــي التابعة
ملنطقة عفرين ،ما يعني ضرب طوق
يحيط باملنطقة بأكملها .ويحظى
ّ
ّ
ّ
خاصة ،ليشكل
بأهمية
هذا التطور
مع سائر تطورات اليومني األخيرين
فـ ــي ريـ ـف ــي ح ـل ــب وإدلـ ـ ـ ــب «تـ ـ ـم ـ ـ ّـددًا»
ت ــرك ـ ّـي ــا ذا ت ـب ـع ــات اس ـت ــرات ـي ـج ـ ّـي ــة ال
ُيستهان بها .وبــات الجيش التركي
ّ
تمتد
حاضرًا على مساحات واسعة
مــن جــرابـلــس (ري ــف حـلــب الشمالي
ال ـشــرقــي) إل ــى مـحـيــط مــديـنــة مـعــرة
ال ـن ـع ـم ــان (ري ـ ـ ــف إدل ـ ـ ــب ال ـج ـن ــوب ــي)
ّ
تركية حوالى
حيث تقع أقرب نقطة
 15ك ـي ـلــوم ـت ـرًا شـ ــرق امل ــدي ـن ــة (قــريــة
صرمان ،التي تبعد بدورها حوالى
 5كيلومترات عن أقرب نقطة سيطرة
للجيش ال ـســوري وحـلـفــائــه) .وعلى
أهمية ّ
ّ
تطورات العدوان على عفرين،
ّ
ّ
غير أن هذه التطورات ال تشكل سوى

ّ
الكلية التي تشتمل
جزء من الصورة
ٍ
أيضًا على تـطــورات املـعــارك الــدائــرة
ف ــي ري ـفــي حـلــب وإدلـ ــب ب ــن «جبهة
تحرير ســوريــا» و«جبهة النصرة».
مـعــارك «اإلخ ــوة األعـ ــداء» الـتــي بدت
مـ ــع ان ـط ــاق ـت ـه ــا م ـ ـجـ ـ ّـرد ح ـل ـق ــة مــن
ّ
سلسلة اقتتال املجموعات املسلحة
بـ ــدأت أخ ـي ـرًا ف ـ ُـي تـظـهـيــر واحـ ــد من
أهـ ـ ّـم أه ــداف ـه ــا امل ـخ ـف ــاة ،وه ــو تــأمــن
ّ
التركية» ودفع
محيط «نقاط املراقبة
«النصرة» بعيدًا عنها .ويبدو الفتًا
ّ
أن تـحــالــف «جـبـهــة تـحــريــر ســوريــا»
(املـ ـك ـ ّـون م ــن «ح ــرك ــة أح ـ ــرار ال ـش ــام»
و«ح ــرك ــة ن ــور الــديــن زن ـك ــي») يظهر
اه ـت ـمــامــا خ ـ ّ
ـاص ــا ب ـط ــرد «ال ـن ـص ــرة»
ّ
بـعـيـدًا عــن الـنـقــاط الـتــركــيــة .فـعــاوة
على ّ
معرة النعمانُ ،س ّجل في خالل
ُ
األيـ ــام األخ ـي ــرة ط ــرد «ال ـن ـصــرة» من
ّ
مدينة دارة عزة وجبل الشيخ بركات
(ريــف حلب الشمالي الغربي) حيث
ّ
تركية قرابة أربعة
تبعد أقرب نقطة
كيلومترات فقط (جبل سمعان) .كما
ُ
طردت «النصرة» من بلدة كفرناصح
ّ
(ريــف حلب الغربي) التي تبعد أقل
م ــن ع ـشــرة ك ـي ـلــوم ـتــرات ع ــن النقطة
ّ
نحو
التركية في جبل عقيل .وعلى
ٍ
م ـمــاثــل ان ـت ــزع ــت «ت ـح ــري ــر س ــوري ــا»
ب ـل ــدت ــي ق ـ ــاح وسـ ـل ــوى (ريـ ـ ــف إدل ــب
الشمالي) على مسافة أقل من أربعة
كـيـلــومـتــرات عــن النقطة الـتــركـ ّـيــة (2
ك ـي ـلــو م ـت ــر ش ـم ــال سـ ـلـ ــوى) .وي ــأت ــي
خ ـ ــروج «الـ ـنـ ـص ــرة» م ــن ب ـل ــدة أط ـمــة
(م ــع مـعـبــرهــا الـ ـح ــدودي) ض ـ ّ
ـروري ــا
الستكمال طــردهــا مــن كــامــل منطقة

يظهر تحالف «جبهة تحرير سوريا» اهتمامًا ّ
ّ
التركية (أ ف ب)
خاصًا بطرد «النصرة» بعيدًا عن النقاط

«طــوق عفرين» املمتد من إعــزاز إلى
ج ـب ــل ع ـق ـي ــل ع ـ ـبـ ــورًا ب ــأط ـم ــة بـشـكــل
ّ
أســاســي .ويمكن الـقــول إن املـشــروع
الـ ـت ــرك ــي فـ ــي م ــرح ـل ـت ــه ال ــراهـ ـن ــة قــد
ّ
فعليًا فــي ضــرب ثــاثــة أطــواق
نجح
ّ
استراتيجية ،أوضحها هو املحيط
بـعـفــريــن ،أم ــا ال ـثــانــي فــال ـهــادف إلــى
دفـ ـ ــع «ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» نـ ـح ــو االنـ ـكـ ـم ــاش
ف ــي م ـنــاطــق وسـ ــط م ـحــاف ـظــة إدلـ ــب.
ّ
جزئي يحيط بمناطق
الطوق الثالث
ال ـج ـي ــش وح ـل ـف ــائ ــه ع ـب ــر م ـح ــوري ــن:
املحور ّ
ّ
غربي يمتد من جنوب
األول
ً
ال ـ ــزه ـ ــراء وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى جـ ـن ــوب أب ــو
ّ
فشمالي
الضهور ،أما املحور الثاني
عبر مناطق «درع الفرات».
وتبعد النقطة التركية في جبل عقيل
ح ــوال ــى  10ك ـي ـل ــوم ـت ــرات ع ــن أق ــرب

تحضيرات لـ«مرحلة ثانية» من العمليات في عفرين

روسيا تعيد إحياء
«الهدن المؤقتة» في الغوطة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن «هدنة
إنسانية» محدودة الوقت ،في غوطة
دمشق الشرقية ،من شأنها إتاحة فرصة
لخروج الراغبين من المدنيين .المبادرة
الروسية تأتي في ضوء مطالبات بإنفاذ
الهدنة المقرة في مجلس األمن ،في
تحضر فيه أنقرة لمرحلة ثانية من
وقت ّ
العمليات في منطقة عفرين

مسلحون مع القوات
التركية في إحدى قرى
ناحية راجو في عفرين
(األناضول)

نقطة للجيش السوري في ريف حلب
الـغــربــي ،فيما تبعد النقطة التركية
في العيس حوالى  4كيلومترات عن
نـقــاط الـجـيــش فــي محيط الـحــاضــر،
وتـ ـبـ ـع ــد الـ ـنـ ـقـ ـط ــة ال ـ ـتـ ــركـ ـ ّـيـ ــة ف ـ ــي تــل
طوقان حوالى  6كيلومترات عن أبو
الضهور .وعالوة على وصل مناطق
«درع ال ـ ـفـ ــرات» ب ــإدل ــب وري ـ ــف حلب
الغربيّ ،
تمهد تطورات عفرين وإدلب
إلقصاء «حكومة اإلنقاذ» املحسوبة
على «الـنـصــرة» مــن املشهد ،وإحــال
ّ
«ح ـك ــوم ــة اإلن ـ ـقـ ــاذ» م ـحــل ـهــا لـتـكــون
ّ
ّ
التركية
إداريًا للهيمنة
األخيرة غطاء
ّ
م ــن ج ــرابـ ـل ــس إل ـ ــى مـ ـع ــرة ال ـن ـع ـمــان
(راج ـ ـ ـ ــع «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار ،ال ـ ـعـ ــدد .)3402
وام ـت ـن ـع ــت ث ــاث ــة م ـ ـصـ ــادر س ـ ّ
ـوري ــة
ّ
تحدثت إليها «األخبار» عن التعليق

ّ
على ّ
«التمدد التركي» ،فيما
تطورات
ّ
إن «تركياّ
اكتفى أحد املصادر بالقول
ّ
ّ
دولة محتلة ،لكن هذا الواقع لن يدوم.
ال ـع ـبــرة دائ ـم ــا ف ــي ال ـخــوات ـيــم ،وعـلــى
أنقرة أن تعي هذا ّ
جيدًا» .في الوقت
ّ
نفسه اعترفت مصادر كردية سورية
ّ
مشددة
بـ«خطورة الوضع الــراهــن»،
ّ
في الوقت نفسه على أن «هذا ال يعني
أن التركي سينتصر» .وقالت مصادر
ّ
عـسـكـ ّ
ـريــة فــي عـفــريــن ل ــ«األخ ـبــار» إن
«ه ــدف ال ـع ــدوان الـتــركــي هــو احـتــال
ّ
التركي ًة
عفرين ،وكانت التصريحات
ّ
ـوحــي ب ــأن ال ـع ــدوان سـيـكــون نــزهــة
تـ ّ
وأن ـ ـ ــه سـ ُـي ـن ـجــز أهـ ــدافـ ــه ف ــي غ ـضــون
ّ
ّأي ـ ــام ،ل ـك ــن م ــا يـحـصــل ع ـلــى األرض
ّ
ه ــو فـضـيـحــة ع ـس ـكــريــة ل ـثــانــي قــوة
عـسـكــريــة فــي حـلــف ال ـنــاتــو» .وقــالــت

بـ ـ ـ ــدأت الـ ـتـ ـب ــايـ ـن ــات ح ـ ـ ــول ال ـ ـجـ ــدول
الــزمـنــي واآللـيــة التنفيذية الخاصة
بقرار مجلس األمن الدولي املتضمن
إعـ ـ ـ ـ ــان ه ـ ــدن ـ ــة ع ـ ــام ـ ــة فـ ـ ــي سـ ــوريـ ــا
ت ـس ـت ـث ـنــي ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات اإلره ــابـ ـي ــة
واملـجـمــوعــات املرتبطة بـهــا ،تتعمق
ب ــال ـت ــوازي م ــع اس ـت ـم ــرار الـتـصـعـيــد
الـعـسـكــري عـلــى ع ــدد مــن الـجـبـهــات،
أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا غـ ــوطـ ــة دم ـ ـشـ ــق ال ـش ــرق ـي ــة
ومحاور منطقة عفرين .فالقرار الذي
اسـتـثـنــي م ـنــه مــوعــد إق ـ ــرار ال ـهــدنــة،
ّ
ب ـ ـ ــات يـ ـتـ ـط ــل ــب جـ ـ ـه ـ ــودًا م ـ ــن ال ـ ـ ــدول
املعنية بضمان األط ــراف املتحاربة
عـلــى األرض ،الج ـتــراح آلـيــة ومــوعــد
تـلــك الـتـهــدئــة املـفـتــرضــة ال ـتــي باتت
ح ـب ـي ـســة مـ ـف ــاوض ــات ج ــدي ــدة ق ــد ال
تنطلق ،وستكون أعقد من املشاورات
ال ـتــي سـبـقــت تـبـنــي ال ـق ــرار ،فــي حــال
تحققت .الجانب الروسي املتهم من
«الشركاء» الغربيني بالتصعيد ضد
املناطق املدنية في الغوطة ،استبق
مصير الـهــدنــة الشاملة وفــق الـقــرار
األم ـ ـمـ ــي ،وأعـ ـل ــن ع ــن إقـ ـ ـ ــرار «ه ــدن ــة
إنسانية» في الغوطة الشرقية ،وذلك
إلتاحة املجال أمام املدنيني الراغبني
بــالـخــروج .الـهــدنــة الــروسـيــة املعلنة
يفترض أن تدخل ّ
حيز التنفيذ اليوم،
عـلــى أن تـتــوقــف خــالـهــا العمليات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ل ـخ ـم ــس س ـ ــاع ـ ــات بــن
الساعتني التاسعة صباحًا والثانية
عصرًا ،وفــق ما أفــاد به وزيــر الدفاع
الروسي سيرغي شويغو .ولم يحدد

الـ ــوزيـ ــر ف ــي ح ــدي ـث ــه أمـ ـ ــس ،امل ـعــابــر
ال ـتــي سـتـخـصــص ل ـخ ــروج املــدنـيــن
من داخل الغوطة ،لكنه أشار إلى أن
التفاصيل ستنشر فــي وقــت الحــق.
الطرح الــروســي للهدن «اإلنسانية»
املؤقتة ليس جديدًا ،فهو حصل في
مــدي ـنــة ح ـلــب ق ـبــل ت ـحــريــر أحـيــائـهــا
الـ ـش ــرقـ ـي ــة .ح ـي ـن ـه ــا ،أعـ ـل ــن عـ ــن ع ــدة
معابر إنسانية ،حيث انتشرت قوات
روس ـيــة لـتــأمــن وم ـســاعــدة املــدنـيــن
واملسلحني الخارجني .وبرغم أنها لم
تشهد تدفقًا كبيرًا للمدنيني عبرها،
فقد كانت ورقة مهمة لعبتها موسكو
في وجه الفصائل املسلحة بحكمها
«مسؤولة عن منع خروج املدنيني»،
ال س ـي ـمــا وأن ال ـع ــدي ــد م ــن املــدن ـيــن
ال ــذي ــن حـ ــاولـ ــوا ال ـ ـخـ ــروج ت ـعــرضــوا
ل ـق ــذائ ــف أو إط ـ ــاق نـ ــار حـيـنـهــا من
ق ـبــل مـسـلـحــي ت ـلــك ال ـف ـص ــائ ــل .وقــد
ّ
تـشــكــل ه ــذه امل ـب ــادرة مــرحـلــة أخـيــرة
ت ـع ـط ــي ال ـ ـفـ ــرصـ ــة لـ ـحـ ـل ــول ت ـس ــوي ــة
سلمية مع الفصائل من غير «جبهة
ال ـن ـص ــرة» ،ق ـبــل تـصـعـيــد أك ـبــر على
مـخـتـلــف جـبـهــات ال ـغــوطــة .الـتــركـيــز
على استثناء «النصرة» وشركائها
مــن أيــة هــدنــة ،حضر فــي كــام وزيــر
الخارجية الروسي سيرغي الفروف،
أمس ،الذي أكد أن وقف إطالق النار
وفق القرار األممي سوف يبدأ عندما
تـتـفــق جـمـيــع األطـ ـ ــراف ع ـلــى كيفية
تـنـفـيــذه وش ــروط ــه ،مضيفًا أن هــذه
الهدنة «ال تشمل في أي حال عمليات
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العالم
ع ـفــريــن ،وسـيـسـعــى إل ــى اجـتـيــاحـهــا
بـ ــاالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ـ ــن احـ ـتـ ــالـ ــه الـ ـت ــال
ّ
الـحــاكـمــة ،ألن الـهــدف الـجــوهــري هو
التمهيد لتغيير ديموغرافي» .ويقول
ّ
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إن «الـ ـ ـع ـ ــدوان ال ـتــركــي
ّ
يــرتـكــب إبـ ــادات جـمــاعــيــة ،واملجتمع
الدولي يراقب بصمت .الناتو شريك
فــي ه ــذه الـجــريـمــة والـجـمـيــع يكتفي
باملشاهدة ،ربما كان املجتمع الدولي
يـفـكــر ف ــي االن ـت ـظ ــار م ـئــة ع ــام أخ ــرى
ق ـب ــل أن ي ـن ــاق ــش امل ـ ـجـ ــزرة ك ـم ــا فـعــل
بـخـصــوص م ـجــازر األرم ـ ــن» .ويـعــدد
بـعــض مـظــاهــر امل ـج ــزرة« :اسـتـهــداف
املدنيني بشكل مستمر ،االستهداف
ّ
املـمـنـهــج مل ـقـ ّـومــات ال ـح ـيــاة ،مـحــطــات
ضخ املياه ،األفران ،املشافي والقوافل
االن ـ ـسـ ــانـ ـ ّـيـ ــة .إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ـت ـم ـث ـيــل
بالجثث وخطف املدنيني وإعدامهم،
هـ ـ ــذه ج ـ ــرائ ـ ــم حـ ـ ــرب ت ــرت ـك ـب ـه ــا ق ــوة
منضوية فــي حلف الـنــاتــو» .ويؤكد
ّ
أن «امل ــوق ــف ال ــروس ــي ب ـ ــدوره غــريــب
وغ ـ ـيـ ــر م ـ ـف ـ ـهـ ــوم ،ال سـ ـيـ ـم ــا ف ـ ــي ظــل
انسحاب الـقــوة الــروسـيــة مــن عفرين
ب ـش ـك ــل ي ـش ـب ــه ال ـت ـم ـه ـيــد لــاج ـت ـيــاح
ً
الـ ـ ــذي يـ ـب ــدو أصـ ـ ــا وك ــأن ــه جـ ــزء مــن
ٌ
م ـخــرجــات أس ـت ــان ــة» .تـفـصـيــل كــانــت
املصادر السورية التي تحدثت إليها
ّ
التسرع
«األخبار» قد نصحت بـ«عدم
ف ــي الـحـكــم ع ـل ـيــه» ،وب ــوج ــوب إدراك
ّ
أن «الـتـحــالــف بــن دمـشــق وموسكو
ّ
ّ
أعمق بكثير مما يتخيله الجميع».

التنسيق مستمر...
والجيش في تل رفعت

ّ
ّ
إن «حـ ـ ـ ـ ــروب الـ ــن ـ ـفـ ــس ال ـ ـطـ ــويـ ــل مــن
اخـتـصــاص املـقــاتـلــن األكـ ــراد ،وعلى
(ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي رجـ ـ ـ ــب طـ ـي ــب)

ّ
تمهد تطورات عفرين
وإدلب إلقصاء «حكومة
اإلنقاذ» المحسوبة على
«النصرة»

طلب ماكرون
من أردوغان وقف
العمليات بموجب
«الهدنة» في عفرين

ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة ال ـت ــي تــدعـمـهــا
روس ـيــا ضــد املـجـمــوعــات االرهــابـيــة
م ـثــل داع ـ ــش وج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة وكــل
املتعاونني معهما» .وفي املقابل ،كان
امل ــوق ــف األول ـ ــي لـلـفـصــائــل املـسـلـحــة
ف ــي ال ـغ ــوط ــة م ــن «ج ـي ــش اإلسـ ـ ــام»،
ال ــذي اسـتـنـســخ مــوقـفــا ألع ـضــاء في
الوفد البريطاني لدى األمم املتحدة،
يقول إن الهدنة الروسية «ال تعتبر
التزامًا بقرار مجلس األمــن» .وبرغم
ان ـخ ـف ــاض وتـ ـي ــرة ال ـق ـص ــف ال ـج ــوي
واملدفعي على مواقع داخل الغوطة،
سقطت عشرات القذائف على أحياء
مدينة دمـشــق ومحيطها ،وتــوزعــت
بني ساحة التحرير وشارعي بيروت
وحلب وحي املزرعة ومحيط املشفى
الفرنسي ،إلى جانب قذائف سقطت
ع ـلــى ح ــي ال ــدوي ـل ـع ــة .ك ــذل ــك سقطت

أردوغ ـ ـ ــان ومــرتــزق ـتــه أن يـسـتــذكــروا
درس كوباني (عني العرب) جيدًا ،لقد
دحرنا تنظيم داعش اإلرهابي رغم أن
املدينة كانت على وشك السقوط ّأول
ّ
وأك ــدت ّأن «ال ـعــدوان ُ
سيهزم
األم ــر».
ُ
في عفرين كما هزم في كوباني وهو
فــي الـحــالـتــن عـ ــدوان تــركــي ب ــأدوات
إرهـ ــابـ ـ ّـيـ ــة ف ـش ـلــت فـ ــي املـ ـ ــرة األولـ ـ ــى،
ّ
ف ـتــوهــم أردوغـ ـ ــان أن ـهــا سـتـنـجــح في
املــرة الثانية إذا شــارك جيشه بشكل
مـ ـب ــاش ــر إلـ ـ ــى ج ــان ــب اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن».
ب ـ ــدوره ،يــؤكــد «امل ـس ـت ـشــار اإلعــامــي
لوحدات حماية الشعب» ريزان ّ
حدو
ّ
ّ
أن «ك ــل م ــا حــق ـقــه الـ ـع ــدوان الـتــركــي
ُ
يمكن أن ينسف في غضون يومني إذا
تم تحييد الطيران» .يرى ّ
ما ّ
حدو أن
«التركي لن يكتفي بمحاوالت حصار

الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق ب ـ ــن دم ـ ـشـ ــق و«وح ـ ـ ـ ـ ــدات
ّ
مستمر.
حـمــايــة الـشـعــب» فــي عـفــريــن
ّ
ت ــؤك ــد م ـ ـصـ ــادر مـ ــن «ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات» أن
«الــد ّعــم االسـتــراتـيـجــي لــم ينقطع ولم
يتأخر ساعة واح ــدة» .تنفي املصادر
ّ
صحة كل ما أثير عن مطالبة الجيش
لــ«الــوحــدات» بتسليم السالح الثقيل،
ّ
وتؤكد لـ«األخبار» أن «د ّخــول القوات
ال ــداع ـم ــة إل ــى ع ـفــريــن ت ــأخ ــر ألس ـبــاب
ل ـي ـســت سـ ـ ّ
ـوريـ ــة ،م ـعــركــة ع ـفــريــن هــي
م ـع ــرك ــة دولـ ـ ّـيـ ــة والـ ـضـ ـغ ــوط ــات ال ـتــي
ت ـم ــارس ع ـلــى ك ــل األط ـ ــراف ال ـســوريــة
كـبـيــرة جـ ـ ّ ّـدًا» .فــي الــوقــت نـفـســه تؤكد
امل ـصــادر أن ــه «ال خـطــوط ح ـمــراء أمــام
انتشار الـقــوات الداعمة في أي نقطة،
دخول القوات إلى مركز املنطقة يعني
أنها قادرة على الوصول إلى أي محور
تـ ــراه ال ـق ـي ــادة الـعـسـكــريــة ال ـس ـ ّ
ـوري ــة».
وتجزم ،أيضًاّ ،
صحة «دخــول الجيش
ال ـ ـس ـ ــوري إلـ ـ ــى م ـن ـط ـق ــة تـ ــل رف ـ ـعـ ــت»،
وتشير إلــى أن املنطقة تـحــوي مركزًا
ّ
ّ
الروسية.
للقوات

عــدة قــذائــف فــي ضاحية األســد قرب
حرستا.
ال ـج ـب ـه ــة اآلخـ ـ ـ ــرى امل ـش ـت ـع ـل ــة بــرغــم
الهدنة كانت أطــراف منطقة عفرين،
إذ واصلت القوات التركية عدوانها
ال ـع ـس ـك ــري ع ـل ــى ع ـ ــدد م ــن ال ـب ـل ــدات
والـ ـ ـق ـ ــرى الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـ ـهـ ــا ،وخ ــاص ــة
ف ـ ــي ن ــاحـ ـيـ ـت ــي راجـ ـ ـ ــو وج ـ ـنـ ــديـ ــرس.
واس ـت ـمــرت االش ـت ـبــاكــات فــي محيط
نــاحـيــة شـيــخ ال ـحــديــد ،ف ــي مـحــاولــة
مــن ال ـقــوات التركية لــوصــل املناطق
الحدودية التي تسيطر عليها ،وعزل
م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة «وحـ ـ ـ ــدات حـمــايــة
الشعب» عن األراضي التابعة للدولة
التركية .وفــي تعليق حــول موضوع
الـهــدنــة األمـمـيــة فــي ســوريــا ،تحدث
الــرئ ـيــس رج ــب طـيــب أردوغ ـ ـ ــان ،عن
ضرورة وقف إطالق النار في الغوطة
ً
الـشــرقـيــة ،مـتـجــاهــا رب ــط العمليات
العسكرية في عفرين مع قرار مجلس
األمــن .غير أن موضوع وقــف إطالق
الـنــار فــي عـفــريــن ،حضر فــي اتصال
هاتفي بينه وبــن نظيره الفرنسي
إي ـم ــان ــوي ــل مـ ــاكـ ــرون ،أم ـ ــس ،إذ أك ــد
األخـيــر أن «الـهــدنــة اإلنسانية يجب
أن تشمل مجمل األراض ــي السورية
بـمــا فـيـهــا ع ـفــريــن» .ولـفـتــت مـصــادر
ال ــرئ ــاس ــة ال ـتــرك ـيــة إل ــى أن أردوغ ـ ــان
ّ
زود نظيره الفرنسي بمعلومات عن
عملية «غـصــن الــزي ـتــون» ،مــؤك ـدًا له
أن «تطهير عفرين مــن اإلرهــابـيــن»
س ــوف يـجـلــب م ـعــه عـ ــودة الــاجـئــن

السوريني إلى بالدهم.
وبالتوازي ،جاء إعالن أنقرة نشرها
قـ ـ ــوات خ ــاص ــة ف ــي م ـح ـيــط ع ـفــريــن،
فــي سـيــاق اإلع ــداد ملرحلة ثانية من
الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة ه ـنــاك ،وال ــذي
ي ـف ـت ــرض أن ت ـب ــدأ ب ـع ــد إتـ ـم ــام رب ــط
امل ـن ــاط ــق ال ـح ــدودي ــة ال ـت ــي سـيـطــرت
عليها ال ـقــوات الـتــركـيــة .وق ــال نائب
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء بـ ـك ــر بـ ـ ـ ـ ـ ــوزداغ ،إن
«نشر قــوات خاصة يشكل جــزءًا من
التحضيرات ملعركة جديدة قادمة».
وقال في مقابلة مع قناة «إن تي في»
املحلية ،إن «القتال سوف ينتقل إلى
مـنــاطــق حـيــث يــوجــد مــدنـيــون فيما
تضيق منطقة» القتال .ومن املتوقع
أن تـ ـح ــاول ال ـ ـقـ ــوات ال ـت ــرك ـي ــة خ ــال
تلك املرحلة ،السيطرة على  4مراكز
نواحي في عفرين ،وهي شران وراجو
وشيخ الحديد وجنديرس ،لتكون ـ
إذا نجحت في ذلك ـ قد ّ
طوقت مدينة
عـفــريــن ،باستثناء الجهة الشرقية،
وسـ ـيـ ـط ــرت عـ ـل ــى أهـ ـ ــم ال ـت ـج ـم ـع ــات
السكنية ضـمـنـهــا .وف ــي س ـيــاق تلك
ال ـت ـح ـض ـيــرات ،أج ـ ــرى رئ ـي ــس هيئة
األركــان العامة خلوصي أكــار ،زيارة
إلى حدود منطقة عفرين في منطقة
لــواء اسـكـنــدرون املحتل .وذكــر بيان
صــادر عــن األرك ــان التركية ،أن قائد
ال ـق ــوات ال ـبــريــة ي ـشــار غ ــول ــر ،وقــائــد
القوات الجوية حسن كوجك أقيوز،
رافقا أكار خالل الزيارة.
(األخبار)
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العراق

الكرد ُيطرقون باب السيستاني:

هل تصلح النجف
ما أفسده االستفتاء؟
يتوجه وفد كردي ،غدًا
األربعاء ،إلى النجف ،للقاء
الديني علي السيستاني،
المرجع ّ
ً
أمال في تدخل األخير لدى
سلطات بغداد ،وحملها على
تليين موقفها في ما يتصل
بحصة إقليم كردستان من
الموازنة ،وكذلك في الملفات
األخرى العالقة بين المركز
واإلقليم
بغداد ــ محمد شفيق

ّ
ي ـتــرقــب ال ـش ــارع ال ـع ــراق ــي ،غـ ـدًا األرب ـع ــاء،
جـلـســة «مــزدح ـمــة» ملـجـلــس ال ـن ــواب ،بعد
نحو  10أيام من «عطلة إجبارية» دخلها
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ،ب ـس ـب ــب وصـ ــولـ ــه إلـ ـ ــى ط ــري ــق
مـســدود بشأن إق ــرار املــوازنــة املالية لعام
 ،2018والـ ـت ــي ت ـث ـيــر خ ــاف ــات ح ـ ــادة بني
الكتل ،في ظل تمسك الحكومة بموقفها.
وتــأتــي الكتلة الـكــرديــة فــي مـقــدمــة الكتل
املـ ـتـ ـش ــددة ح ـي ــال امل ـ ــوازن ـ ــة ،ع ـل ــى خـلـفـيــة
تخفيض حصة إقليم كردستان منها من
 %17إلــى  ،%12قبل أن ترفعها الحكومة
أخيرًا إلــى  ،%14إال أن ذلــك لم يكن كافيًا
إلرضـ ــاء ال ـك ــرد ،الــذيــن يـعـتــرضــون أيـضــا
ع ـلــى إس ـق ــاط م ـف ــردة «إق ـل ـيــم كــردس ـتــان»
من مسودة قانون املوازنة ،واالستعاضة
عنها بـ«املحافظات الشمالية».
وتقول عضو لجنة االقتصاد واالستثمار
ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان ،والـ ـن ــائـ ـب ــة ع ـ ــن «ال ـ ـحـ ــزب
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» ب ــزع ــام ــة
مسعود بــرزانــي ،نجيبة غـلــب ،إن حصة
اإلق ـل ـيــم ف ــي امل ــوازن ــة ،وف ـقــا لـنـسـبــة ،%14
تبلغ ستة ترليونات و 500مليار دينار
(ستة مليارات دوالر تقريبًا) ،موضحة،
ف ــي ح ــدي ــث إل ـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،أن اقـ ـت ــراح
هــذه النسبة جــاء بـنـ ً
ـاء على نسبة سكان
اإلقليم طبقًا لبيانات وزارت ــي التخطيط
وال ـت ـجــارة فــي حـكــومــة ب ـغــداد ،مستدركة
ب ــأن ذل ــك ال يكفي لـسـ ّـد روات ــب املــوظـفــن،
الــذيــن ُيـعـتـقــد بــوجــود مــوظـفــن وهميني
وغـيــر مسجلني مــن بينهم .وتـعــرب غلب
عن تشاؤهما بإمكانية تجاوب الحكومة
املركزية مع مطالب األك ــراد ،الفتة إلــى أن
«الـعـبــادي متمسك بــرأيــه» ،قبل أن تؤكد
استمرار املفاوضات بني أربيل وبغداد.
ومن املقرر أن تعقد الكتل الكردية الرئيسة،
ف ــي ال ـســاعــات املـقـبـلــة ،اجـتـمــاعــا يــوصــف
ب ــ«ال ـح ــاس ــم» لـتـحــديــد مــوقـفـهــا الـنـهــائــي
مــن مسألة املــوازنــة ،فــي وقــت يتوجه فيه

وفد حزبي كردي إلى النجف للقاء املرجع
عـلــي السيستاني ،فــي زي ــارة هــي األول ــى
م ــن نــوع ـهــا م ـنــذ إجـ ـ ــراء االس ـت ـف ـتــاء على
االستقالل .ووفقًا ملصدر كردي تحدث إلى
«األخ ـب ــار» ،فــإن الــوفــد ال ـكــردي سيناقش
م ــع ال ـس ـي ـس ـتــانــي الـ ـخ ــاف ــات ب ــن أرب ـي ــل
وبـ ـغ ــداد ،ونـسـبــة كــردس ـتــان م ــن امل ــوازن ــة
املالية ،علمًا بأن «الزيارة ال تمثل حكومة
اإلق ـل ـيــم» ،بـحـســب امل ـص ــدر .وتـعـتـبــر هــذه
ثاني زيارة لوفد كردي إلى النجف خالل
الشهر الـحــالــي ،بعد زي ــارة مماثلة لوفد
م ــن ال ـفــاحــن قـيــل إن الـسـيـسـتــانــي وعــد
أعـضــاءه بالتدخل لصرف مستحقاتهم.
ويطرح مراقبون اليوم تساؤالت ّ
عما إذا
كــانــت الـنـجــف سـتـنـجــح ف ــي رأب الـصــدع
وح ـل ـح ـلــة امل ـش ــاك ــل ب ــن امل ــرك ــز واإلق ـل ـي ــم،
بعدما عجزت عن ذلك عواصم كبرى ودول
عظمى .وفي هذا الصدد ،يرى مختصون
في شؤون املرجعية أن األخيرة لن تتدخل
إال ف ــي ح ــال ع ـج ــزت ال ـس ـيــاســة ،وه ــو ما
ينطبق تمامًا على الوضع الكردي اليوم.
وقبيل الجلسة املرتقبة غدًا ،قررت بغداد
تـمــديــد حـظــر ال ــرح ــات ال ـجــويــة الــدولـيــة
َ
مطاري أربيل والسليمانية في إقليم
من
كردستان حتى نهاية أيــار /مايو املقبل،
ّ
األمر الذي ولد خيبة أمل لدى أربيل .لكن
املتحدث باسم الحكومة ،سعد الحديثي،
حـ ــاول الـتـقـلـيــل م ــن وق ــع الـ ـق ــرار ،معتبرًا
إي ــاه «إجـ ــراءات روتينية وليست حاكمة
(ملزمة)».
وإضــافــة إلــى املــوازنــةُ ،ينتظر أن يناقش
البرملان ملف الوجود العسكري األميركي
الذي بدأ يضغط بقوة ويطغى على بقية
امللفات .وطبقًا ملصدر نيابي تحدث إلى
ّ
املرجح أن يأتي رئيس
«األخبار» ،فإن من
الــوزراء حيدر العبادي إلى البرملان ،بناءً
على طلبات سابقة قدمتها لجنة األمــن
والدفاع ونواب من لجان وكتل أخرى .من
جانبه ،استبعد أحد النواب ،في تصريح
إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،أن يـسـتـجـيــب ال ـع ـبــادي
لطلب استضافته فــي الـبــرملــان ،كــون هذا
املـلــف يعتبر مــن أكـثــر املـلـفــات حساسية
وإثــارة للجدل ،مؤكدًا عدم وجود «إرادة»
لحسمه في ظل ّ
توجه قوي لترحيله إلى
مــا بـعــد االن ـت ـخــابــات وتـشـكـيــل الحكومة
ال ـج ــدي ــدة .وف ــي تـعـلـيـقــه ع ـلــى امل ــوض ــوع،
اكتفى مصدر حكومي عراقي بالقول إنه
«ال صحة» لألنباء التي تتحدث عن زيادة
الواليات املتحدة عديد قواتها في العراق،
وعــزمـهــا على إنـشــاء قــواعــد جــديــدة على
أراضيه ،مستبعدًا أن يذهب العبادي إلى
مجلس النواب ملناقشة هذا املوضوع.

َ
مطاري أربيل والسليمانية (أ ف ب)
ُم ّدد حظر الرحالت الجوية من
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العالم

آن واحد ،بهذه الطريقة
على الغالف أن تكون كريمًا ولئيمًا في الوقت نفسه ،وأن تكون مساعدًا إلسرائيل ولغزة في ّ
يريد أن يشرح محمد العمادي للمحاصرين الذين يزورهم آلية عمله .صاحب األسلوب الفظ ومالحظات التوبيخ
ومشاريع اإلعمار و«قطر الخير» يزور القطاع مجددًا في مرحلة حساسة وفاصلة ،حاجزًا لبالده مكانها في «معادلة
غزة» ...وفي الرضا اإلسرائيلي واألميركي على مهمة «سحب فتيل الحرب»

محمد العمادي:

ُ
السمسار القطري «وسيط كل شيء»
عبد الرحمن نصار
«ال حماس وال إسرائيل تريدان حربًا.
خــذ ه ــذا تــأكـيـدًا مـنــي بـكــل ق ــوة .احنا
بنجلس مع اإلسرائيليني ،هم ما بدهم
تصعيد ،ومــا بــدهــم إيــاكــم تصعدوا،
واألمــور املعيشية واالقتصادية كلها
ح ـت ـن ـحــل» ،ه ـك ــذا ب ـب ـســاطــة «ي ـ ّ
ـوج ــه»
السفير القطري شبه املقيم فــي غــزة،
محمد العمادي ،املشهد السياسي في
القطاع ومصير سكانه .بكل بساطة
أيضًا ،يرى الرجل أن من معه «مفاتيح
كــل شــيء» هــو إســرائـيــل ،التي ال يرى
مشكلة فــي أنــه «زارهـ ــا» عشرين مرة
خ ــال ال ـس ـنــوات األربـ ــع املــاض ـيــة ،بل
يتعهد بأنه إذا فتحت إسرائيل املجال
ل ـلــدوحــة ،فستحل األخ ـي ــرة مشكالت
غزة «بكل سهولة».
ف ــي جـلـســة م ــع مـمـثـلــي الـفـصــائــل في
غ ـ ـ ــزة ،خ ـ ــال زي ـ ــارت ـ ــه األخـ ـ ـي ـ ــرة ال ـتــي
قطعها أمــس بالسفر إلــى «إسرائيل»
ً
مساء على أن يعود إلى القطاع اليوم
ّ
ص ـبــاحــا ،وجـ ــه ال ـع ـم ــادي ك ــام ــه إلــى
م ـم ـثــل «ح ــرك ــة ال ـج ـه ــاد اإلس ــام ــي»،
ً
س ــائ ــا إيـ ــاه ع ــن ص ـحــة األمـ ــن ال ـعــام

فـهــو ال ي ـلــوم اإلســرائـيـلـيــن بالكامل
ك ـمــا ي ـ ــرى ،ب ــل ي ـل ــوم م ـص ــر ،ورئ ـيــس
السلطة محمود عـبــاس ،ال ــذي يوجه
إليه أيضًا نصائحه وجهًا لوجه« .لو
انفتح (عباس) على غــزة ،فسيحصل
عـلــى تــأيـيــد  %90مــن ال ـن ــاس ...قلتله
انـ ـ ــت أبـ ـ ــو ال ـج ـم ـي ــع وق ـ ـ ـ ـ ّـدم شـ ــي حــق
عـ ـي ــال ــك» ،ض ــارب ــا ل ــه املـ ـث ــال بــاألم ـيــر
تميم بن حمد «والد الكل» .أما مصر،
فـهــي تــدخــل إسمنتًا فــاس ـدًا إل ــى غــزة
كـمــا ي ــروي الـسـفـيــر ال ــذي يـجـلــب إلــى
القطاع «إسمنتًا تركيًا نظيفًا» ،لكنه
ّ
يــذكــر بــأنـهــم كــانــوا ال ــدول ــة الــوحـيــدة

التي استطاعت إدخــال مواد بناء من
مصر في عهد النظام السابق (محمد
مرسي).
ومع أن املساعدات القطرية التي كانت
تطاول سقف الــ 400مليون دوالر (في
عهد األمير األب) ال تتعدى اآلن سقف
املاليني العشرة هذا العام بعد سلسلة
تـقـلـيـصــات ك ـب ـيــرة ،يـسـتـمــر الـعـمــادي
بـ ــالـ ــدور ن ـف ـســه كـ ــأن ش ــري ــان ال ـح ـيــاة
للغزيني هــو الــدوحــة ح ـص ـرًا ،خاصة
أنه ال يزال ُيستقبل استقبال الرؤساء
بــاألعــام والف ـتــات الـتــرحـيــب الكبيرة
والـ ـ ـ ـ ـ ــورود الـ ـت ــي ي ـح ـم ـل ـهــا األط ـ ـفـ ــال،

باستثناء الزيارة األخيرة التي واجه
فيها غضب عمال املستشفيات (راجع
العدد  ٣٤٠١في  ٢١شباط).
يتحدث الرجل بكل أريحية عن طرد
نــائــب رئ ـيــس املـكـتــب الـسـيــاســي في
«ح ـ ـمـ ــاس» ،ص ــال ــح ال ـ ـ ـعـ ـ ــاروري ،مــن
ـال بأنه فــي ضيافة
الــدوحــة ،غير مـبـ ٍ
ح ــرك ــة م ـق ــاوم ــة ،وي ـق ــول إن تــرحـيــل
ال ـع ــاروري وآخــريــن (قـبــل أن يصبح
في منصبه الجديد) «جاء ً
بناء على
طلب إسرائيل والــواليــات املتحدة»،
ب ــل ي ـحــدد مــوقــع بـ ــاده م ــن مـعــادلــة
الـ ـص ــراع ب ـت ـس ــاؤل بـ ـ ــريء« :لـ ــو أنـنــا

نساعد حـمــاس ،هــل كانت ستسمح
لنا إسرائيل بالدخول وال ـخــروج؟...
هذا ليس ممكنًا .هم (اإلسرائيليون)
يعرفون أننا ال نساعد حماس» .أما
املـهـمــة ،كما شــرح لــوكــالــة «رويـتــرز»
ق ـبــل أيـ ـ ــام ،ف ـهــي أن ب ـ ــاده «ت ـســاعــد
إســرائـيــل على منع حــرب أخ ــرى في
غ ــزة ،عـبــر تـحــويــل مـســاعــدات مالية
إل ــى الفلسطينيني ه ـن ــاك ،بـمـبــاركــة
الواليات املتحدة التي نخبرها بكل
ما نفعله في هذا الشأن ...قدمت قطر
نـحــو  800مـلـيــون دوالر مـســاعــدات
م ـ ـنـ ــذ آخـ ـ ـ ــر صـ ـ ـ ـ ــراع بـ ـ ــن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل

عناصر األمن يحمون العمادي بعد هجوم عمال النظافة عليه في غزة (آي بي إيه)

يتواصل غالبًا مع مردخاي
لكن له صالت بوزراء وأجهزة أمن
إسرائيلية أخرى
ً
للحركة رمضان شلح ،وقائال له« :هو
صديقنا وحبيبنا وإجى عندنا كثير.
إحنا عرضنا عليه إقامة دائمة وهو
رفــض ،وإحنا بنتفهم رفضه ،وكمان
احنا أعطيناه مبلغ من املــال وبعض
ّ
الهدايا» .يصمت ذلك املسؤول ،فموزع
العطايا ضيف «كريم» عند «حماس»،
وال يصح فــي محضر الضيافة الـ ّ
ـرد!
(أف ـ ـ ــادت م ـص ــادر ف ــي «ال ـج ـه ــاد» بــأن
ال ـع ــرض ال ـق ـطــري بــاالس ـت ـضــافــة كــان
حـ ـصـ ـرًا ف ــي ب ــداي ــة األزم ـ ـ ــة ال ـس ــوري ــة
ّ
ووج ـ ــه إل ــى «ح ـم ــاس» بــامل ـثــل ،نــافـيــة
ّ
تسلم أي أموال أو هدايا من قطر).
يــواصــل ال ـع ـمــادي تــوزيــع تقييماته،

تقرير

ُ
غرضة»
راخوي في تونس :زيارات النصائح «الم ِ
ّ
حل رئيس الوزراء اإلسباني
في تونس أمس ،في زيارة
تحمل ما قد يفيد البالد،
ال ّ
لكن الرجل لم يبخل بإسداء
النصائح االقتصادية
ُإلى نظيره الذي ال ّبد أن
تسعده الهمسات الداعية
ّ
نحو مزيد من
إلى التوجه ّ
«اللبرلة» والتقشف

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ت ـ ــون ـ ــس وم ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ــد ،أم ـ ــس،
رغ ـب ـت ـه ـم ــا ف ـ ــي تـ ـع ــزي ــز ع ــاق ــات ـه ـم ــا
ال ـث ـن ــائ ـي ــة ب ـع ــدم ــا ت ــراجـ ـع ــت بـسـبــب
الـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــات االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة الـ ـت ــي
تعترض الـبـلــديــن .وج ــاء اإلع ــان عن
ذلك خالل الزيارة التي قام بها رئيس
ال ـ ــوزراء االس ـبــانــي مــاريــانــو راخ ــوي
إل ــى تــونــس ،لـحـضــور ثــامــن اجتماع
رف ـي ــع امل ـس ـت ــوى ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،وهــو
االول منذ عام .2008
وق ــال راخ ــوي «الـلـيـبــرالــي املـحــافــظ»،
أثـ ـن ــاء م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي م ــع نـظـيــره
ّ
ـف ال ـ ـش ـ ــاه ـ ــد ،إن
ال ـ ـتـ ــون ـ ـسـ ــي ي ـ ــوس ـ ـ ّ
«الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـب ــات ال ـ ـتـ ــي أثـ ـ ـ ـ ــرت عـ ـل ــى كــا
ال ـب ـلــديــن ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـس ـيــاســي،
واملــرتـبـطــة ب ــاألزم ــة االق ـت ـصــاديــة في

الـسـنــوات الـخـمــس املــاضـيــة ،منعتنا
م ــن ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى وتـ ـي ــرة مـنـتـظـمــة
ل ـ ـهـ ــذه االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات .ون ـ ــرغ ـ ــب فــي
م ـ ـعـ ــاودة و ّت ـ ـيـ ــرة ال ـع ـق ــد املـ ـنـ ـص ــرم».
وأض ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ــه «مـ ـ ــع هـ ـ ــذا االجـ ـتـ ـم ــاع
الرفيع املستوى ،األول من نوعه منذ
سنوات ،نحقق الهدف االستراتيجي
للحكومتني ،أي عــودة عالقاتنا إلى
ّ
أعـلــى مـسـتــوى» .كــذلــك« ،أك ــد» رئيس
الحكومة االسبانية لنظيره التونسي
«دع ـ ـ ـ ــم اسـ ـب ــانـ ـي ــا ال ـ ـكـ ــامـ ــل ل ـت ــون ــس
الديموقراطية» ،فيما التقى في وقت
الحق من زيارته التي استمرت يومًا
واحدًا الرئيس الباجي قائد السبسي.
ّ
وم ــن جـهـتــه ،رأى الـشــاهــد أن «هـنــاك
تشابهًا كبيرًا بــن تونس واسبانيا

على املستوى السياسي ،ولكن أيضًا
على املستوى االقتصادي .ونظرًا إلى
التشابه في املناخ أيضًا ،فهناك أوجه
تكامل كبيرة في االقتصاد في القطاع
الــزراعــي وكذلك السياحة والثقافة».
وأكــد الشاهد توقيع ثمانية اتفاقات
تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا فـ ـ ــي م ـ ـجـ ــاالت
االم ــن ومـكــافـحــة الـجــريـمــة وال ــزراع ــة
والتدريب املهني.
وك ـ ـ ــان راخـ ـ ـ ــوي قـ ــد اس ـت ـب ــق زي ــارت ــه
حـ ــوار م ــع ج ــري ــدة «امل ـغ ــرب»
ب ــإج ــراء ُ
امل ـح ـلـ ّـيــة ،ن ـشــر أول م ــن أم ــس ،تـطــرق
خالله إلى املشهد االسباني الداخلي،
ّ
ح ـيــث قـ ــال إن ح ـكــوم ـتــه «ت ــداف ــع عن
ّ
تطبيق الــدسـتــور فــي كــل وق ــت» ،وإن
ع ـم ـلــه اآلن ي ـت ـم ـح ــور ح ـ ــول «إع ـ ــادة

األمـ ـ ــور إلـ ــى وض ـع ـهــا ال ـط ـب ـي ـعـ ّـي في
كاتالونيا ،واملؤسسات إلى الحياد».
ول ــم يـغــب عــن الــرجــل تــوجـيــه الشكر
إلــى تــونــس بسبب موقفها مــن أزمــة
ّ
الخارجية
كاتالونيا ،إذ كانت وزارة
ّ
التونسية قد أعلنت ،في موقف الفت،
مساندتها «للجهود التي تقوم بها
ّ
ال ـح ـك ــوم ــة االسـ ـب ــان ـ ّـي ــة إلي ـ ـجـ ــاد ح ــل
ّ
الكاتالونية ،في إطــار احترام
لألزمة
ّ
ال ــدسـ ـت ــور والـ ـق ــوان ــن االسـ ـب ــان ــي ــة...
وت ـ ـم ـ ـس ـ ـك ـ ـهـ ــا م ـ ـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـل ــق ث ـ ــواب ـ ــت
ّ
الخارجية بمبادئ سيادة
سياستها
ّ
الدولّ ووحدتها الترابية».
ُ
وت ـم ــث ــل إس ـبــان ـيــا راب ـ ــع أك ـب ــر وجـهــة
ّ
التونسية ،بقيمة تناهز
لـلـصــادرات
نـصــف مـلـيــار دوالر ،فـيـمــا تـسـتــورد
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العالم
وح ـم ــاس ف ــي 2014؛ ه ــذا م ــا نـحــول
دون وقوعه :الحرب ...الحرب املقبلة.
ال نريدها».

وسيط متعدد المهمات
بمراجعة أوساط سياسية ومسؤولني
ف ــي ال ـف ـصــائــل ،يـفـيــد هـ ــؤالء ب ــأن دور
ال ـ ـع ـ ـمـ ــادي سـ ـب ــق ال ـ ـح ـ ــرب األخ ـ ـي ـ ــرة،
وقـ ــد ن ـش ــط ف ـع ـل ـيــا ف ــي ن ـق ــل ال ــرس ــائ ــل
غ ـيــر امل ـب ــاش ــرة ب ــن امل ـق ــاوم ــة وال ـع ــدو
م ـن ــذ  2013ب ـع ــد أن ت ــأزم ــت ال ـعــاقــة
الفلسطينية ـ ـ املـصــريــة ،كـمــا «ت ـبـ ّـرع»
بنقل «تهديدات إسرائيلية للمقاومة
ب ـعــد ح ــرب  ،2014خ ــاص ــة ف ــي أوق ــات
التصعيد وإطالق الصواريخ من غزة».
مـهـمــة أخـ ــرى حـ ــاول ال ــرج ــل أن يـكــون
نجمها ،إذ راهن على مكانة دولته لدى
«ح ـم ــاس» ،عــارضــا ال ـتــوســط لــإفــراج
عن الجنود اإلسرائيليني األسرى لدى
املقاومة ،لكن «إسرائيل خذلته بسبب
رفضها الشروط آن ــذاك» ،كما نقل إلى
املـعـنـيــن ال ــذي ــن ي ـعــرفــون مـ ــاذا يعني
ملصر أن تتوسط قطر في صفقة كهذه!
تـضـيــف امل ـص ــادر نـفـسـهــا أن ـهــا علمت
أن غــالـبـيــة ت ــواص ــل الـسـفـيــر الـقـطــري
ت ـ ـكـ ــون م ـ ــع مـ ـنـ ـس ــق ش ـ ـ ـ ــؤون م ـن ــاط ــق
ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة فـ ــي ح ـكــومــة
الـعــدو ،يــوآف مــردخــاي ،لكن العمادي
نفسه كشف أنه على تواصل مع وزير
ال ـش ــؤون اإلقـلـيـمـيــة تـســاحــي هنغبي
(مــن حــزب «الليكود») ،وجهات أمنية
إســرائـيـل ـيــة أخ ـ ــرى ،يــرســل إل ـي ـهــم بني
ح ــن وآخـ ـ ــر ت ـق ـي ـي ـمــات ل ـل ــوض ــع عـلــى
ص ـ ــورة «تـ ـح ــذي ــرات» أو ن ـص ــائ ــح ،ما
يجعله ب ـصــورة أخ ــرى «سـفـيـرًا لقطر
فـ ــي إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ...ق ـب ــل غـ ـ ـ ــزة» .وخـ ــال
«ال ـح ـص ــار» ع ـلــى ق ـطــر الـ ــذي ب ــدأ قبل
أق ــل م ــن عـ ــام ،ت ـحــدث م ــع «أصــدقــائــه»
فـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ل ـي ـض ـغ ـط ــوا بـ ــدورهـ ــم
ع ـلــى واش ـن ـط ــن ك ــي ت ـض ـغــط األخ ـي ــرة
على السعودية واإلم ــارات والبحرين
ومصر.
لتأكيد املــؤكــد ،شــرع السفير القطري
في فتح عالقات تجارية مع إسرائيل
وأجرى صفقات بني تل أبيب والدوحة
ّ
لسد احتياجات األخيرة االقتصادية
مـ ــن مـ ـص ــان ــع إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة .وع ـن ــدم ــا
يثور الشك ،أو يبدأ الضخ اإلعالمي،
يؤكد الرجل مــرارًا أن املساعدات التي
تـقــدمـهــا الــدوحــة ال تـتـعــدى «الـجــانــب
اإلنساني واملعيشي» ،وأن ال مساعدات
للمقاومة باملال أو بالسالح ،والدليل
عـلــى «ال ـنــزاهــة» أن جميع املـســاعــدات
ال ـت ــي تــدخ ـل ـهــا ق ـطــر «ت ــأت ــي بـمــوافـقــة
إسرائيلية ...وكل سنت ّ
نحوله مراقب
لـضـمــان اسـتـثـمــاره فــي االحـتـيــاجــات
اإلنسانية».

رجل إطفاء «الحرائق»
فــي الـتــاســع مــن تـمــوز املــاضــي ،كانت
أول زيارة للعمادي إلى غزة منذ أزمة
بــاده السياسية ،لكن التوقيت الــذي
يــأتــي ف ـيــه ي ـتــزامــن عـ ــادة م ــع اش ـتــداد
الـ ـحـ ـص ــار أو أم ـ ـ ـ ــارات امل ــواجـ ـه ــة .مــع
ذل ــكُ ،يجمع كــل محدثينا على أن ما

ّ
قدم الرجل نصائح
إلى الحكومة التونسية
للخروج ّمن األزمة
االقتصادية

تـ ــونـ ــس م ـن ـه ــا س ـل ـع ــا ب ـض ـع ــف تـلــك
ال ـق ـي ـمــة ت ـقــري ـبــا ،ب ـح ـســب أرقـ ـ ــام عــام
 .2016وف ــي ال ـس ـيــاق ،تـجــدر اإلش ــارة

يـقــدم فــي هــذه ال ــزي ــارات ليست سوى
«مـسـكـنــات لــألــم ...تطبيقًا للسياسة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة نـفـسـهــا» (راج ـ ــع :الـعــدد
 ٢٥٩١في  ١٦أيار  ،٢٠١٥والعدد ٢٩٤٥
فــي  ٢٧تـمــوز  .)٢٠١٦أم ــا عــن الــزيــارة
الجارية منذ أيــام ،فلم ّ
يدخر مبعوث
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي إل ـ ـ ــى امل ـن ـط ـق ــة،
جيسون غرينبالت ،جهدًا في الكشف
عن أن مهمة العمادي جاءت بمباركة
أم ـي ــرك ـي ــة وإس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،م ـض ـي ـفــا أن
«ش ــراك ــة قـطــر م ــع إســرائ ـيــل يـمـكــن أن
تحقق إغاثة حقيقية للفلسطينيني».
ّ
وعــقــب غرينبالت عبر «تــويـتــر» على
تصريحات السفير الـقـطــري األخـيــرة
ب ـ ــأن «إن ـ ـهـ ــاء الـ ــدعـ ــم ل ـح ــرك ــة ح ـمــاس
والـتــركـيــز على املـســاعــدات اإلنسانية
وإع ــادة اإلع ـمــار ستنهي املـعــانــاة في
غ ــزة» ،فيما يـبــدو رض ـ ًـى أميركيًا عن
دور قطر التي كادت تدان في الواليات
املتحدة بــدعــم «حـمــاس» (راج ــع :قطر
ت ـغ ـســل ي ــده ــا م ــن «ح ـ ـمـ ــاس»؟ ال ـع ــدد
 ٣٣٤٤في  ٩كانون األول  ،)٢٠١٧وهو
ما نطق به العمادي بصراحة(« :هذا)
دلـيــل عـلــى ن ــأي ال ــدوح ــة بنفسها عن
حماس».
ّ
لـ ـك ــن املـ ـ ـص ـ ــادر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ت ـق ــول
إن ق ـطــع ال ـع ـم ــادي إج ــازت ــه وزي ــارت ــه
السريعة أتــت عقب التصعيد األخير
في غزة ،وبسبب املواجهات الحدودية
املـسـتـمــرة وامل ـت ــزام ــة م ــع إعـ ــان النية
لــ«تـسـيـيــر مـسـيــرة ال ـع ــودة ال ـك ـبــرى»،
مضيفة أن رئ ـيــس املـكـتــب السياسي
ً
لـ ــ«حـ ـم ــاس» أج ـ ــرى اتـ ـص ــاال بــاألم ـيــر
تميم قبل سفره إلى العاصمة املصرية
القاهرة ،طالبًا مساعدة القطاع ماليًا.
وك ـ ـ ـ ــان الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ال ـ ـق ـ ـطـ ــري ي ـس ـت ـعــن
بأصدقاء آخرين في مهماته ،إذ عمل
م ــع ش ـخ ـص ـيــات ت ــرك ـي ــة ،ب ـع ــد إعـ ــادة
العالقة الرسمية والعلنية بني أنقرة
وتـ ــل أبـ ـي ــب ،إض ــاف ــة إلـ ــى شـخـصـيــات
أوروبية ،على تمرير مقترح في جدول
الحكومة اإلسرائيلية ،قائم على إنشاء
ميناء عائم ومطار في غزة ،إضافة إلى
إيجاد حلول للكهرباء واملـيــاه (راجــع
الـ ـع ــدد  ٣١٠٣ف ــي  ١٣ش ـب ــاط .)٢٠١٧
كذلك أبرم اتفاقًا مبدئيًا مع «الرباعية
الدولية» إلمداد غزة بخط غاز ملحطة
توليد الكهرباء ،وإنشاء محطة تحلية
مياه مصحوبة بشركة توليد.
تـكـشــف امل ـص ــادر أن األج ـه ــزة األمـنـيــة
ّ
سجلت مالحظة خــال إحــدى زيــارات
الـعـمــادي ،حينما عــرض تقديم شقق
ف ــي «م ــدي ـن ــة ح ـم ــد» إلـ ــى قـ ـي ــادات في
جـ ـه ــاز «األم ـ ـ ــن والـ ـحـ ـم ــاي ــة» ال ـخ ــاص
بالشخصيات ،وذلــك لــزيــادة الحماية
مــن حــولــه .واآلن تعمل وســائــل إعــام
سـعــوديــة وإمــارات ـيــة وأخ ــرى مصرية
ع ـلــى «ن ـك ــش» م ـل ـفــات ال ـع ـم ــادي ،إلــى
ً
ح ـ ـ ّـد أنـ ـه ــا ع ــرض ــت أمـ ـ ـ ـ ــواال ع ـل ــى مــن
يملك وثائق تدين الرجل أو املشاريع
الـ ـقـ ـط ــري ــة ،ب ـع ــدم ــا ّ ك ــان ــت قـ ــد حـفـلــت
بـ«اإلهانة» التي تلقاها في غزة ،دون
أن يشغل بالها الــدور الذي يؤديه مع
إسرائيل ،ولعل سبب ذلــك أنها نقطة
اتفاق بني عواصمها والدوحة!

ّ
ّ
ّ
التونسية
الرسمية
إلــى ّأن الـجـهــات
تـتـجــنــب ال ـخ ــوض ف ــي تـفــاصـيــل هــذا
ً
ال ـع ـج ــز فـ ــي ال ـ ـت ـ ـبـ ــادل ،وت ـش ـي ــر بـ ــدال
مــن ذل ــك إل ــى الـفــائــض اإلي ـجــابـ ّـي في
ّ ّ
األوروبي ككل.
التبادل مع االتحاد
ل ــم ي ـغ ــب ع ــن راخ ـ ـ ــوي أيـ ـض ــا إس ـ ــداء
نـصــائـحــه إل ــى ال ـح ـكــومــة الـتــونـسـ ّـيــة
لـ ـلـ ـخ ــروج م ــن األزمـ ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة.
وفي هذا الصدد ،تحدث عن تجربته
ف ــي «اع ـت ـمــاد اص ــاح ــات ف ــي أغلبها
ق ــاس ـي ــة ل ـك ـن ـهــا اجـ ـ ـ ـ ــراءات ض ـ ّ
ـروري ــة
ّ
لتحقيق توازن الحسابات العمومية
ّ
الضريبي واصــاح
واص ــاح النظام
ّ
الطاقوية»،
قانون العمل واملنظومة
ّ
علمًا بــأن النصائح تــذهــب فــي نفس
االتـ ـج ــاه الـ ــذي تـسـيــر ف ـيــه سـيــاســات
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ِّ
المانح والرابح ...و«الجلف» الطباع!

العمادي للمقاولين :أنت تعمل ّ
لدي.
أنا ّ
أمول مشروعك وعليك أن تلتزم بما أقول (آي بي إيه)

ال تقتصر حالة االستنفار على
موظفي «اللجنة القطرية» في قطاع
غزة عند قدوم السفير محمد العمادي.
فبمجرد إعالن وصوله ،تبدأ الوزارات
واملؤسسات والجهات واملقاولون،
سواء املحسوبون على رام الله أو
على «حماس» أو على القطاع الخاص،
ً
تقديم قرابني الترحيب ،وذلك أمال في
الحصول على مخصصات لهم ضمن
عطاياه ومنحه التي يقدمها مع كل
زيارة.
اللجنة التي يرأسها العمادي كسرت
قاعدة تمويل املشروعات في غزة من
ّ
بني الجهات العربية املانحة التي تفضل
غالبًا أن ّ
تمول مشاريعها عبر السلطة
الفلسطينية أو «وكالة غوث وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني» (األونروا) ،إذ
ّ
دشنت آلية خاصة بها إلدخال مواد
اإلعمار سابقًا عبر مصر في عهد
اإلسالمي محمد مرسي،
الرئيس
ّ
لكنها بعد تولي عبد الفتاح السيسي
الرئاسة ،قررت أن تكون طريقها
املعتمدة عبر إسرائيل.
تلك اآللية التي يشرف عليها العمادي
شخصيًا تمكنت من توفير كميات
كبيرة من اإلسمنت بعد سنوات
طويلة من االنقطاع حتى عن السوق
ً
السوداء ،فضال عن املنحة التي قدمتها

ّ
التقشفية،
حـكــومــة يــوســف الـشــاهــد
ح ـيــث ج ـ ّـم ــدت م ـنــذ ع ــام ــن االن ـت ــداب
ّ
العمومية وتسعى إلى
فــي الوظيفة
تسريح عـشــرات اآلالف مــن املوظفني
ال ـ ـع ـ ـمـ ــومـ ـ ّـيـ ــن ،ع ـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى زي ـ ـ ــادة
ال ـضــرائــب وسـعـيـهــا إل ــى خصخصة
عدد من شركات القطاع العام.
ـوس ــف
ـ
ي
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ــر ،أع ـ ـلـ ــن ّ
الـشــاهــد ،مساء أول مــن أمــس ،أنــه لن
ي ـكــون ه ـنــاك تـعــديــل وزاري مــرتـقــب،
ألن الـبــاد «بحاجة الــى االسـتـقــرار»،
وذل ــك فــي ٍّ
رد عـلــى مطالبة «االت ـحــاد
ال ـ ـعـ ــام ال ـت ــون ـس ــي ل ـل ـش ـغ ــل» ب ــاألم ــر،
ملواجهة التحديات التي يعاني منها
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ب ـ ـصـ ــورة خـ ــاصـ ــة .وقـ ــال
ال ـشــاهــد ف ــي مـقــابـلــة م ــع الـتـلـفــزيــون

بالده بقيمة  400مليون دوالر ،وهي
التي فتحت شهية التجار واملقاولني
للتعامل مع العمادي بغية الحصول
على مشاريع في املنحة املقدمة ،و«هنا
بدأت رحلة الذل» ،كما يقولون .بعض
هؤالء يتحدثون في الغرف املغلقة
عن «سادية» يمارسها العمادي ،وأقل
ما يمكن أن يسمعه أحدهم منه« :أنت
لدي .أنا من ّ
تعمل ّ
أمول مشروعك،
وعليك أن تلتزم بما أقول».
لم ينتهج السفير القطري تلك السياسة
مع املقاولني فقط ،بل سبقهم بها مع
جهات مسؤولة في غزة ،تمكن من
إخضاع احتياجاتهم لتمويله الخاص.
وتفيد معلومات بأن الرجل أهدى
شخصيات وازنة في غزة ،وبعضهم
وزراء سابقون وحتى منهم أحد وزراء
حكومة «الوفاق الوطني» ،سيارات
فاخرة ،علمًا بأن «اللجنة القطرية»،
ُ
التي ّ
ضج ضجيجها يوم كشفت نيتها
إقامة سكن خاص بالسفير ومكتب
عمل (أشبه بسفارة)ّ ،
تمول حصرًا
الوقود الخاص بوزارة األشغال ،في ظل
أن األخيرة تشرف على مشاريع تنفذ
ضمن املنحة.
قبل ذلك ،بدأ السفير داخل بيته منح
الهدايا للعاملني في اللجنة؛ فبعضهم
حصل على شقق في «مدينة حمد»

ّ
الرسمي إن «االتحاد العام التونسي
للشغل هو شريك أساسي ،لكن رئيس
ال ـح ـكــومــة ه ــو الـ ــذي يـ ـق ــرر ...وال ـي ــوم
ليس هناك أي تعديل وزاري» مرتقب.
ّ
ورأى أن «أكثر حاجة ألحقت أضــرارًا
بتونس بعد الثورة (عــام  )2011هي
عدم االستقرار السياسي».
وك ــان األم ــن الـعــام ل ــ«االت ـحــاد» ،نور
ال ــدي ــن ال ـط ّـبــوبــي ،ق ــد أع ـلــن األ ّس ـبــوع
امل ــاض ــي أنـ ــه «آن األوان ل ـضــخ دم ــاء
ج ــدي ــدة» و«لـلـتـفـكـيــر ف ــي تـحــويــر أي
ك ــان ف ــي ال ـح ـكــومــة» ،ف ــي إش ـ ــارة الــى
ض ــرورة إج ــراء تـعــديــل وزاري ،وهــي
تـصــريـحــات أثـ ــارت نـقــاشــات واسـعــة
في وسائل اإلعالم.
(األخبار)

التي أنشأتها بالده ،ليس هؤالء
فحسب ،بل إن قيادات سياسية
وجهات حكومية حصلت على شقق
لها أو أوكلت إليها مهمة توزيعها.
وطاولت «عطايا السفير» عاملني في
الشق األمني املكلف بحراسته .وإلى
أن يفتح ملف «مدينة حمد» ،تفيد
املعلومات بأن نحو ألف شقة تقريبًا
من أصل ستة آالف ّ
وزعت من دون
آلية محددة وبعيدًا عن الشروط التي
طرحتها وزارة األشغال .كذلك ّ
فإن
الرجل يخصص من ميزانية املنحة
القطرية مخصصات لوزارات مختلفة
كلها تقدم بعد اجتماعات يعقدها
أصحاب الشأن مع العمادي في مقر
إقامته في فندق املشتل.
يستثن السفير القطري أن يحسب
ولم
ِ
كل هذه العطايا واملنح كجزء من منحة
املليار التي أعلنها األمير القطري األب،
إذ أعلن في مؤتمر صحافي قبل مدة
أن « 80%من املنحة أنجزت» ،محتسبًا
منها منح الوقود وغيرها.
«منحة األمير ّ
حولت العمادي من مانح
إلى رابح» ،يقول بعض املقاولني الذين
تعاقدوا معه في املنحة ،مشيرين إلى
أن اللجنة القطرية قللت كثيرًا نسب
األموال التي ّ
خصصت لبناء األبراج
السكنية ،وهو ما أثر في مواصفات
الجودة وتحديدًا املتعلقة بالبنية
التحتية .واشتكى بعضهم من أن
اللجنة سمحت لبعض الشركات ببيع
اإلسمنت الفائض الذي كان يدخل من
الجانب املصري قبل عام  2013بسعر
مضاعف عن الذي كان يدخل سابقًا،
إذ لم تخزن هذه الكميات حتى الحاجة
التي حدثت ملدة عام كامل عندما
توقف توريد اإلسمنت عبر مصر،
ثم دخل أخيرًا عبر إسرائيل بأسعار
مرتفعة .ورفع األسعار قرر القطري أن
يتقاسمه مع املقاولني ،وهو ما أضعف
مجددًا جودة املواصفات ،لكن كل ذلك
لم يمنع العمادي من االستمرار في
الصراخ وتوجيه املالحظات (راجع:
السفير القطري «غاضبًا» في غزة :أين
املشاريع؟ العدد  ٢٦٩١في  ١٤أيلول
.)٢٠١٥
عبد الرحمن...

ّ
رأى الشاهد أن «هناك
تشابهًا كبيرًا بين تونس
وإسبانيا» (أ ف ب)
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األزمة الخليجية

مكابرة الجبير ال تحجب الهدف:

تقويض النظام القطري بأيدي آل ثاني
بعد فشل محاوالتها تصدير الشيخ
عبد الله بن علي آل ثاني قائ ًدًا لما تسمى
«المعارضة القطرية» ،وبديال سياسيًا
من الوجوه الحاكمة في قطر ،تعمل
السعودية اليوم على الترويج ألمراء آخرين
من آل ثاني ،في مقدمهم مبارك بن
خليفة ،تأمل أن يشكل ظهورهم اختراقًا
لألسرة الحاكمة في الدوحة ،بما يمهد
لخلخلة «نظام الحمدين» الذي يشغل بال
الرياض على الرغم من ادعائها عكس ذلك
«قـطــر كــدولــة وكـقـضـيــة صـغـيــرة ج ـدًا،
ف ـهــي لـيـســت بــامل ـســألــة امل ـه ـم ــة ،لــديـنــا
ق ـضــايــا أك ـب ــر نـهـتــم ب ـهــا كــاالس ـت ـقــرار
فــي ال ـعــراق وســوريــا ولـيـبـيــا ،وإي ــران،
وال ـق ـض ــاء ع ـلــى ال ـت ـطــرف واإلره ـ ـ ــاب».
ت ـل ــك ك ــان ــت ك ـل ـم ــات وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
الـسـعــودي ،ع ــادل الجبير ،فــي خطابه
أمـ ـ ــام «املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ال ـ ــدول ـ ــي ل ــدع ــم دول
الساحل األفريقي» ،في بروكسل ،يوم
ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي .ك ـل ـمــات أراد منها
الجبير التشديد على ما دأبت عواصم

تريد السعودية
تشكيل كتلة معارضة
بوجه النظام القطري
امل ـقــاط ـعــة ،خـصــوصــا مـنـهــا ال ــري ــاض،
ع ـلــى ت ــأك ـي ــده م ـنــذ ب ـل ــوغ إج ــراءات ـه ــا
ال ـع ـقــاب ـيــة ض ــد الـ ــدوحـ ــة م ـس ـت ــوى لــم
تـحــد عـنــه إل ــى اآلن .تــريــد الـسـعــوديــة،
بـشـتــى ال ـط ــرق ،أن تـقـنــع ال ـ ــرأي ال ـعــام
ّ
بصد أبوابها دون قطر،
بأنها اكتفت
ومواصلة مسيرة «التعاون الخليجي»
بعيدًا عنها ،حتى يقرر النظام القطري
ْ
ّ
تستمر
االستجابة ملطالب خصومه ،ول

املقاطعة والحال هذه عشرات العقود.
كــذلــك ،تجتهد الـسـعــوديــة فــي تثبيت
سردية مفادها بــأن أحـدًا ليس معنيًا
الـيــوم بــإخــراج الــدوحــة مــن «عزلتها»،
وبـ ــأن ك ــل م ــا يـ ــدور ال ـحــديــث ع ـنــه من
حني إلى آخر إنما هو «شطحات» من
ق ـبــل ق ـطــر إلب ـق ــاء قـضـيـتـهــا ح ـيــة على
الـســاحـتــن اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة .ومــا
اإلص ــرار الـسـعــودي على نفي الخيار
الـعـسـكــري نـفـيــا قــاط ـعــا ،ول ــو مــن بــاب
م ـجــرد الـتـفـكـيــر ف ـيــه ،واع ـت ـبــار رواج ــه
ً
ع ـم ــا ق ـطــريــا م ـق ـص ــودًا ب ـه ــدف كسب
التعاطف ،إال وجه من وجوه املحاوالت
املشار إليها.
كـ ـ ـ ــان ب ـ ــاإلم ـ ـك ـ ــان ت ـ ـصـ ــديـ ــق الـ ـ ــروايـ ـ ــة
السعودية لو أنه ليست ثمة مؤشرات
إلـ ــى أن ت ـقــويــض ال ـن ـظ ــام ال ـق ـط ــري ال
ي ــزال هــدفــا قائمًا ل ــدول املـقــاطـعــة ،وأن
اإلح ـجــام عــن «مـغــامــرات» عسكرية لم
يكن إال استجابة لضوء أحمر أميركي،
َ َّ
تعزز باالتفاقية التي تم توقيعها بني
الــواليــات املـتـحــدة وبــن قطر فــي ال ــ30
من شهر كانون الثاني /يناير املاضي،
والتي ّ
تنص على «حماية قطر من أي
ت ـه ــدي ــد خ ــارج ــي ي ـت ـه ــدد أراضـ ـيـ ـه ــا».
تحت هذا السقف ،تواصل السعودية،
َ
وإل ــى جانبها اإلمـ ــارات« ،لـ ِـعـبـهــا» من
ً
خ ـل ــف الـ ـك ــوالـ ـي ــس أم ـ ـ ــا فـ ــي تـحـقـيــق
ه ــدف ــن م ـت ـص ـلــن بــال ـت ـت ــاب ــع :أول ـه ـمــا
إح ــداث انـقـســامــات فــي عائلة آل ثاني
الحاكمة في قطر ،بما يسمح بتشكيل
كتلة معارضة مــن داخــل البيت ،الــذي
يـ ـ ـ ــدرك الـ ـسـ ـع ــودي ــون واإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــون
تمسك القطريني به .وثانيهما ،تكبير
هــذه الكتلة املفترضة ،ومـ ّـدهــا بالدعم
الـسـيــاســي واإلع ــام ــي والــدبـلــومــاســي
والـلــوجـسـتــي ال ــازم لتصدير نفسها
إلى الــرأي العام القطري ،والعمل على
خلخلة «نظام الحمدين».
لـ ــم يـ ـك ــن الـ ـشـ ـي ــخ عـ ـب ــد الـ ـل ــه بـ ــن عـلــي
آل ثـ ــانـ ــي «ال ـ ـب ـ ـي ـ ــدق» الـ ــوح ـ ـيـ ــد ب ـيــد
دول امل ـقــاط ـعــة ،ب ــل إل ــى جــانـبــه أيـضــا
مـجـمــوعــة أمـ ــراء مـنـشـقــن عــن مجلس

ّ
يروج األمراء المعارضون لكون تميم مجرد «واجهة» لوالده (أ ف ب)

العائلة ،ومـعــارضــن للشيخ حمد بن
خليفة ،وفي مقدمهم :مبارك بن خليفة
آل ثاني ،وسلطان بن سحيم آل ثاني،
وفهد بن عبد الله آل ثاني .تم اختيار
عبد الله ،ابـتـ ً
ـداء ،ليكون قائدًا لهؤالء،
وملـ ـ ــا ت ـس ـم ــى «امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ال ـق ـط ــري ــة»
عمومًا ،لكن «الطبخة شاطت» من قبل
أن تبلغ الرياض وأبو ظبي أهدافهما.
إذ إن رج ــل األعـ ـم ــال ال ـق ـط ــري ،املـقـيــم
فـ ــي ل ـ ـنـ ــدن ،اس ـت ـش ـع ــر ع ـل ــى مـ ــا ي ـبــدو
خطورة «اللعبة» التي تريد السعودية
واإلمــارات جره إليها ،فآثر االنسحاب
ّ
الـ ــذي كــل ـفــه حــري ـتــه ،ق ـبــل أن ُيـفـتـضــح
األمر ويطلق سراحه من مقر احتجازه

فــي أب ــو ظ ـبــي .ال ـي ــوم ،ت ـعـ ّـول الــريــاض
على من تبقى على أراضيها من أسرة
آل ثاني ،والــذيــن كانت لهم أدوار منذ
بــدايــات األزم ــة ،إال أنـهــا لــم ت ـ ُـرج كثيرًا
بفعل تسليط األض ــواء على عبد الله
دون غ ـ ـيـ ــره ،خ ـص ــوص ــا فـ ــي امل ــؤت ـم ــر
املناهض للنظام القطري ،والذي انعقد
في العاصمة البريطانية أواسط شهر
أيلول /سبتمبر املاضي.
فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــ 19مـ ــن شـ ـه ــر كـ ــانـ ــون األول/
ديـسـمـبــر ال ـفــائــت ،ان ـع ـقــد ،ب ــدع ــوة من
الـشـيــخ عـبــد ال ـلــه ،االجـتـمــاع األول ملن
ُس ـ ّـم ــوا «شـ ـي ــوخ آل ث ــان ــي» بــال ـتــزامــن
م ــع اح ـت ـف ــال ق ـط ــر ب ـع ـيــدهــا ال ــوط ـن ــي.

ب ــرز يــومـهــا سـلـطــان بــن سـحـيــم ،نجل
شقيق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني،
أمـيــر دول ــة قطر األس ـبــق ،متحدثًا عن
«ض ـ ـ ـ ــرورة ع ـ ــودة ق ـط ــر إل ـ ــى حـضـنـهــا
الخليجي والعربي» ،ومؤكدًا أن «أبناء
قطر فــي الــداخــل وال ـخــارج سيعملون
مـعــا مــن أج ــل ه ــذه ال ـغــايــة» .كـمــا بــرز،
حـ ـيـ ـن ــذاك ،مـ ـب ــارك ب ــن خ ـل ـي ـفــة ،حـفـيــد
ث ــان ــي بـ ــن ج ــاس ــم بـ ــن م ـح ـم ــد (ن ـج ــل
جــاســم ب ــن مـحـمــد ،مــؤســس اإلم ـ ــارة)،
وفهد آل ثاني ،حفيد أحمد بن محمد،
شـقـيــق امل ــؤس ــس .ك ــل م ــن هـ ــؤالء يـتــم،
اليوم ،تصديره عبر فعاليات ومنابر
س ـ ـعـ ــوديـ ــة وإم ـ ــارات ـ ـي ـ ــة وب ـح ــري ـن ـي ــة،

اليمن

روسيا تسقط المشروع البريطاني :ال التهام إيران
ّ
صوت مجلس األمن ،أمس ،باإلجماع،
على مشروع قرار روسي ّ
يمدد
العقوبات المفروضة على اليمن
عامًا إضافيًا ،من دون أي إشارة تحمل
اتهامًا أو تهديدًا إليران .جاء ذلك
باستخدامها
بعدما أسقطت موسكو،
ً
حق النقض ،مشروعًا بريطانيًا مقابال،
يتذرع بعبارة وردت في التقرير األممي
األخير بشأن اليمن ،للتلويح بفرض
عقوبات على طهران

صوت أعضاء مجلس
ّ
األمن ،باإلجماع ،على
مشروع قرار روسي بديل
(أ ف ب)

ل ــم ت ـن ـجــح ال ـج ـه ــود ال ـبــري ـطــان ـيــة،
املــدعــومــة أمـيــركـيــا وس ـعــوديــا ،في
دفع مجلس األمن إلى إدانــة إيران،
عـلــى خلفية مــا يـقــال إن ــه تورطها
إلى إيصال صواريخ باليستية إلى
ال ـي ـمــن .وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن املـســاعــي
امل ـح ـمــومــة ال ـت ــي ُب ــذل ــت يـ ــوم أمــس
ف ــي ه ــذا االتـ ـج ــاه ،وال ـت ــي أدت إلــى
تأجيل التصويت على قرار تمديد
ال ـع ـقــوبــات امل ـف ــروض ــة ع ـلــى الـيـمــن
ّ
لساعات ،إال أن املوقف الروسي ظل
حازمًا في رفض أي قرار يستهدف
طهران .وأدى استخدام روسيا حق
ال ـن ـقــض (ال ـف ـي ـتــو) ،خ ــال الجلسة
الـتــي انـعـقــدت فــي وقــت متأخر من
مـســاء أم ــس ،إل ــى سـقــوط املـشــروع
ال ـبــري ـطــانــي الـ ــذي تـضـمــن اتـهــامــا
إلي ــران ب ــ«ع ــدم االل ـت ــزام بــال ـقــرارات
األمـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة» ،وتـ ـل ــويـ ـح ــا بـ ــ«اتـ ـخ ــاذ
إجـ ـ ـ ــراءات ض ــد أي ن ـش ــاط مــرتـبــط
باستخدام الصواريخ الباليتسية
في اليمن».
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى إث ـ ـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوط املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع
البريطاني ،صـ ّـوت أعضاء مجلس
األمن ،باإلجماع ،على مشروع قرار
روســي بــديــل ،يقتصر على تمديد

ال ـع ـقــوبــات امل ـف ــروض ــة ع ـلــى الـيـمــن
عامًا إضافيًا حتى شباط /فبراير
 ،2019وتجديد التفويض املمنوح
لـفــريــق ال ـخ ـبــراء الــدول ـيــن فــي هــذا
البلد ،من دون أي إشارة إلى إيران.
وكان الـ«فيتو» الروسي أثار سخط
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة الـ ـت ــي ات ـه ـمــت
مندوبتها لدى األمم املتحدة ،نيكي
هيلي ،روسيا بأنها «تساعد إيران
على زعــزعــة االسـتـقــرار فــي الشرق
األوسط» ،مهددة بأن «ذلك لن يمر
من دون رد».
واس ـت ـب ـق ــت امل ـم ـل ـكــة املـ ـتـ ـح ــدة ،مــن
جــانـبـهــا ،جـلـســة الـتـصــويــت الـتــي
ك ــان ي ـف ـتــرض ان ـع ـقــاده ــا صـبــاحــا
قـبــل أن تـتــأجــل بسبب الـخــافــات،
ب ـ ــدف ـ ــاع ش ـ ـ ــرس ع ـ ــن مـ ـش ــروعـ ـه ــا،
الفـتــة إل ــى أن نـصــه «يـثـبــت بشكل
واض ــح عــدم امـتـثــال إي ــران ،ويركز
أيضًا على املسألة املهمة املتعلقة
بــالـقــذائــف الـتـسـيــاريــة» ،فــي ضــوء
م ــا سـمـتـهــا «ال ـه ـج ـمــات الـفـظـيـعــة،
ومحاولة الحوثيني االعتداء على
امل ـن ــاط ــق امل ــدن ـي ــة ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة
واإلمـ ــارات» .ولـفــت الـقــائــم بأعمال
م ـ ـنـ ــدوب ب ــري ـط ــان ـي ــا ال ـ ــدائ ـ ــم ل ــدى
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أوامر ملكية تطيح القيادة العسكرية
 ...وتسترضي المنافسين
وتـسـلـيـحــه ب ـم ـحــددات ه ــي عـيـنـهــا ما
يحكم خطاب دول املقاطعة ،خصوصًا
فيما يتصل بكون األمير الحالي ،تميم
َ
ـ«املتحكمني
بن حمد ،مجرد «واجهة» ل
ال ـف ـع ـلـ َـيــن» ب ــالـ ـق ــرار ،األمـ ـي ــر ال ـســابــق
حمد بن خليفة ،ورئيس الوزراء ،وزير
الخارجية السابق ،حمد بن جاسم.
يتنقل األمراء الثالثة ما بني السعودية
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات وال ـ ـب ـ ـح ـ ــري ـ ــن ،م ـك ـث ـف ــن
ل ـق ــاءات ـه ــم ب ــزع ـم ــائ ـه ــا ،وظ ـه ــوره ـه ــم
ف ــي م ـحــاف ـل ـهــا الـ ـع ــام ــة ،ف ــي م ـحــاولــة
ً
لتوصيل رسالة مفادها بأن ثمة بديال
للوجوه الحاكمة في قطر .بديل يبدو
أن الــريــاض تـعــول ،أكثر مــا تـعــول ،في
ص ـي ــاغ ــة «رؤي ـ ـتـ ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة» ،عـلــى
«ك ـب ـي ــر» األم ـ ـ ــراء ،مـ ـب ــارك ب ــن خـلـيـفــة.
لـ ــذا ي ـتــم تـكـثـيــف ال ـت ــروي ــج اإلع ــام ــي
لـهــذا األخ ـيــر ،وإفـ ــراد مـســاحــة واسـعــة
لسرديته فــي مــا يتصل بالديناميات
ال ـحــاك ـمــة ف ــي ق ـط ــر ،وتــزخ ـيــم وع ــوده
ب ـ ــ«ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى قـ ـط ــر ،وال ـع ـم ــل عـلــى
تنظيفها من العبثية التي تعمل على
الـتـفــرقــة بــن دول الـخـلـيــج ،بمساعدة
مـسـتـشــاريــن مــن خ ــارج قـطــر يقيمون
ع ـلــى أراض ـي ـه ــا» ،وف ــي ه ــذه اإلضــافــة
األخـ ـي ــرة م ــا ي ـم ـكــن أن ُي ـف ـه ــم م ـن ــه أن
«العمل على تنظيف قطر» ليس مجرد
ً
ش ـع ــارات ،إن ـمــا قــد ي ـكــون ع ـمــا أمنيًا
واستخباريًا جاريًا بالفعل.
ه ــل سـتـنـجــح ال ـس ـعــوديــة ف ــي تحقيق
ما تتطلع إليه؟ يبدو أن الهدف األول
املـتـمـثــل فــي إحـ ــداث انـقـســامــات داخــل
ً
آل ثــانــي ب ــدأ بالتحقق ف ـعــا ،بالنظر
إلـ ــى الـ ـت ــراش ــق ال ـك ــام ــي ب ــن األمـ ـ ــراء
امل ـ ــوال ـ ــن لـ ـل ــري ــاض وبـ ـ ــن أق ــرب ــائ ـه ــم
امل ــوال ــن ل ـل ــدوح ــة ،إال أن دون تحقق
الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي امل ـت ـم ـثــل ف ــي تــرجـيــح
كفة معارضي النظام القطري ال تزال
دونه عقبات كثيرة ،ليست أقلها رابطة
ال ـ ـ ــوالء امل ـت ـي ـنــة الـ ـت ــي ت ـج ـمــع ش ــرائ ــح
قـ ـط ــري ــة مـ ـتـ ـع ــددة ب ــاألمـ ـي ــر ال ـس ــاب ــق
وأسرته.
(األخبار)

اإلطاحة بالقيادة العسكرية
القديمة بوجوهها كافة،
واسترضاء األجنحة الساخطة
على حكم ابن سلمان .تلك أبرز
الرسائل التي حملتها الدفعة
الجديدة من األوامر الملكية
السعودية ،والتي ال تبدو
معزولة من سياق التحديات
التي تواجهها المملكة
 38أمـ ـ ـ ـرًا أص ـ ــدره ـ ــا املـ ـل ــك الـ ـسـ ـع ــودي،
سلمان بــن عبد الـعــزيــز ،دفـعــة واح ــدة،
مـســاء اإلث ـنــن .أوام ــر ب ــرزت مــن بينها
تـلــك املـتـصـلــة بــالـقـيــادة الـعـسـكــريــة في

وال ـتــي حـمـلــت ت ـبــدالت كبيرة
املـمـلـكــةُ ،
وش ــامـ ـل ــة أدرج ـ ـ ـ ـ ــت ضـ ـم ــن م ـت ـط ـل ـبــات
«تطوير وزارة الــدفــاع» ،وكــذلــك الستة
األولـ ــى ال ـتــي مـنـحــت مـنــاصــب لــوجــوه
من أجنحة كــان ولــي العهد السعودي،
م ـح ـم ــد ب ـ ــن س ـ ـل ـ ـمـ ــان ،ات ـ ـخـ ــذ ح ـيــال ـهــا
خطوات إقصائية.
وتضمنت األوامر امللكية إحالة الفريق
األول ال ــرك ــن ،عـبــد الــرح ـمــن بــن صــالــح
الـ ـبـ ـنـ ـي ــان ،إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـق ــاع ــد م ـ ــن رئ ــاس ــة
األرك ــان ،وتعيني الفريق الــركــن فياض
ً
بن حامد الرويلي بدال منه ،بعد ترقيته
إلــى رتبة فريق أول ركــن .كما تضمنت
إقالة قائد قوات الدفاع الجوي ،الفريق
ال ــرك ــن م ـح ـمــد ب ــن عـ ــوض س ـح ـيــم ،من
منصبه ،وتعيني الـلــواء الطيار الركن،
ً
تركي بن بندر بن عبد العزيز ،بدال منه
فريق ركن .وعلى
بعد ترقيته إلى رتبة
ُ
مستوى ال ـقــوات الـبــريــة ،أعـفــي الفريق

أثناء تخريج دفعة من القوات الجوية السعودية (أ ف ب)

الركن ،فهد بن تركي بن عبد العزيز ،من
ّ
ّ
قيادتها ،ليحل محله اللواء الركن ،فهد
بــن عـبــد الـلــه املـطـيــر ،بـعــد تــرقـيـتــه إلــى
تستثن التغييرات
رتبة فريق ركن .ولم
ِ
ق ـيــادة ق ــوة ال ـصــواريــخ االستراتيجية

شملت األوامر تغييرات
شاملة وكبيرة في
القيادة العسكرية

ُ
التي أسندت إلى اللواء الركن ،جار الله
بــن محمد الـعـلــويــي ،بـعــد تــرقـيـتــه إلــى
رتبة فريق ركن.
وت ــم الـتـمـهـيــد لـتـلــك ال ـت ـغ ـي ـيــرات بــأمــر
ملكي ّ
أقر املوافقة على «وثيقة لتطوير
وزارة الدفاع» ،تشتمل «على النموذج
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ــي املـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ل ـل ـت ـط ــوي ــر،
والـ ـهـ ـيـ ـك ــل ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــي ،والـ ـح ــوكـ ـم ــة،
وم ـت ـط ـل ـب ــات امل ـ ـ ـ ــوارد الـ ـبـ ـش ــري ــة ،ال ـتــي
أع ــدت على ضــوء استراتيجية الــدفــاع
الــوط ـنــي» .وع ـلـ ُـى الــرغــم مــن أن اإلط ــار
الــرسـمــي ال ــذي أدرجـ ــت ضمنه األوام ــر
اقتصر على مــا تـقــدم ،إال أن التبدالت
العسكرية ال تظهر معزولة من سياقها
ال ــذي تـبــدو فيه السعودية عــاجــزة عن
حسم حرب شارفت إنهاء عامها الثالث،
مــن دون أي «إن ـج ــاز» حقيقي ُيحسب
لـ«التحالف» الذي تقوده اململكة هناك.
عـلــى مـسـتــوى آخ ــر ،ب ــدت الفـتــة األوام ــر
ال ـس ـت ــة األول ـ ـ ــى الـ ـت ــي ت ـض ـم ـنــت تـعـيــن
األمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز
أمـ ـيـ ـرًا ملـنـطـقــة الـ ـج ــوف ب ـمــرت ـبــة وزيـ ــر،
واألم ـي ــر فـهــد بــن ب ـنــدر بــن عـبــد الـعــزيــز
مستشارًا للملك بمرتبة وزيــر ،واألمير
فـ ـيـ ـص ــل بـ ـ ــن ت ـ ــرك ـ ــي بـ ـ ــن ع ـ ـبـ ــد الـ ـع ــزي ــز

مـسـتـشــارًا ف ــي ال ــدي ــوان املـلـكــي بمرتبة
وزي ــر ،واألم ـيــر تــركــي بــن طــال بــن عبد
العزيز نائبًا ألمير منطقة عسير بمرتبة
وزيــر ،واألمير فيصل بن فهد بن مقرن
ب ــن ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز ن ــائ ـب ــا ألمـ ـي ــر مـنـطـقــة
حائل باملرتبة املمتازة ،واألمير سلطان
بــن أحمد بــن عبد العزيز مستشارًا في
الديوان امللكي باملرتبة املمتازة.
مــا يثير االنـتـبــاه فــي تلك األوام ــر أنها
تمنح امتيازات ومناصب ألبناء أنجال
امللك املؤسس وأحفادهم ،من السديريني
وغيرهم ،والذين كان امللك تخطاهم في
طريق توصيل نجله ،محمد ،إلى سدة
واليـ ــة ال ـع ـهــد .م ــن ب ــن أول ـئ ــك األن ـج ــال
م ــن ك ــان مـعـتــرضــا ع ـلــى م ـس ــار انـتـقــال
ً
السلطة من أساسه كطالل مثال ،ومنهم
من طالته أولى الضربات «السلمانية»
املتتالية كمقرن نـمــوذجــا ،وآخ ــرون لم
يـسـلــم أق ــرب ــاؤه ــم م ــن حـمـلــة «مـكــافـحــة
الفساد» التي أطلقها ابن سلمان أوائل
تشرين الثاني /نوفمبر املاضي (مثلما
حدث ألقرباء سلطان) ،والتي استولى
م ــن خــال ـهــا ع ـلــى مـمـتـلـكــات ك ـث ـيــر من
األمراء وأصولهم.
فـ ــي ضـ ـ ــوء ذل ـ ـ ــك ،ي ـم ـك ــن فـ ـه ــم األوام ـ ـ ــر
الجديدة على أنها محاولة من قبل ولي
الـعـهــد المـتـصــاص الـغـضــب املتصاعد
على سياساته داخل العائلة الحاكمة،
وإع ـ ـ ــادة ك ـســب ود األج ـن ـح ــة امل ـغــايــرة
ل ـل ـج ـنــاح «الـ ـسـ ـلـ ـم ــان ــي» ،ف ــي م ـحــاولــة
لتذليل العقبات الـتــي تعترض تنفيذ
رؤي ــة اب ــن سـلـمــان .إذ إن البلبلة التي
تثيرها إجراءات ولي العهد املتسارعة
ضـ ـ ــد خ ـ ـصـ ــومـ ــه أو مـ ـن ــافـ ـسـ ـي ــه ع ـلــى
املـسـتــويــات كــافــة ،وال ـتــي ال تـكــاد تهدأ
حتى تتجدد ،تمثل حجر عثرة رئيسًا
دون تحقق االستقرار الذي يتطلع إليه
لجذب االستثمارات ،وتمهيد الطريق
أمام تحرير االقتصاد.
(األخبار)

السعودية تجبر مسافري اليمن
على تفريغ وقودهم!
األمــم املـتـحــدة ،جــونــاثــان ألــن ،إلى
أن «ال ـ ـنـ ــص الـ ــروسـ ــي ال ي ـت ـن ــاول
امل ـس ــائ ــل األس ــاسـ ـي ــة ال ـ ـ ـ ــواردة فــي
تـقــريــر الـخـبــراء» األمـمـيــن األخـيــر
ب ـش ــأن ال ـي ـم ــن ،وال ـ ــذي ت ـح ــدث عن
رص ــده أسلحة إيــرانـيــة املنشأ في
هــذا البلد مــن دون تحديد الجهة

تواصل استهداف
الجيش واللجان
للمواقع السعودية
على الحدود
ُ
امل ـ ـصـ ـ ّـدرة ،مـضـيـفــا أن «روس ـي ــا ال
تـحـبــذ نـتــائــج بـعــض ت ـقــاريــر فــرق
ال ـخ ـبــراء ،ولـكــن ال يـجــب أن يعني
ذلـ ـ ــك تـ ـق ــوي ــض كـ ــل مـ ــا ن ـ ـقـ ــوم ب ــه،
ولـ ــذلـ ــك ن ـح ــث زمـ ــاء نـ ــا بـمـجـلــس
األم ـ ـ ــن عـ ـل ــى الـ ـتـ ـص ــوي ــت ل ـصــالــح
مشروع قرارنا».

ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ات ـهــم امل ـت ـحــدث بــاســم
وزارة الـخــارجـيــة اإليــران ـيــة ،بهرام
ق ــاس ـم ــي ،ال ـح ـكــومــة ال ـبــري ـطــان ـيــة،
بأنها «غـيــر صــادقــة» فــي التعامل
م ــع األزم ـ ــة الـيـمـنـيــة ،مــوضـحــا أنــه
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن لـ ـن ــدن تــرفــع
ش ـع ــار ت ـســويــة األزم ـ ــة سـلـمـيــا ،إال
أنها «تستخدم آليات دولية للدفاع
عن املعتدي» .وأكد ،في تصريحات
صحافية قبيل التصويت ،أن بالده
«ال ت ــرس ــل الـ ـس ــاح إل ـ ــى ال ـي ـم ــن»،
ّ
مـ ــذك ـ ـرًا ب ـ ـ ُـأن ك ــل االتـ ـه ــام ــات ب ـهــذا
ّ
ال ـ ـشـ ــأن «ت ـ ــوج ـ ــه مـ ــن ق ـب ــل م ـث ـيــري
ال ـح ــروب وس ـفــك ال ــدم ــاء» .واعـتـبــر
أن «ما يحدث في اليمن هو نتيجة
تصدير بريطانيا وأميركا السالح
إل ـ ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــة» ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن ــه
كانت لـبــاده خــال األي ــام املاضية
«ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت م ـ ــع أعـ ـ ـض ـ ــاء مـجـلــس
األمن للفت انتباههم نحو الجرائم
التي تحدث في اليمن» ،منبهًا إلى
أن «هــذا الـقــرار ،فــي حــال املصادقة
عليه ،سيساعد املعتدين ويصعد
العدوان».
وجـ ـ ـ ـ ــاء سـ ـ ـق ـ ــوط م ـ ـ ـشـ ـ ــروع الـ ـ ـق ـ ــرار
ال ـب ــري ـط ــان ــي ف ــي وق ـ ــت ك ــان ــت فـيــه

املـ ـ ــواقـ ـ ــع الـ ـسـ ـع ــودي ــة ف ـ ــي نـ ـج ــران
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــزان تـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض لـ ـقـ ـص ــف
متجدد مــن قبل الجيش واللجان
وال ـش ـع ـب ـيــة ،أدى خـ ــال ال ـســاعــات
األخـ ـي ــرة إلـ ــى «م ـق ـتــل وج ـ ــرح عــدد
م ــن ال ـج ـن ــود الـ ـسـ ـع ــودي ــن» ،وف ـقــا
مل ــا ذك ــرت ــه وك ــال ــة «س ـب ــأ» الـتــابـعــة
لـ«أنصار الله».
جنوبًا ،تصاعد التوتر بني السلطة
املــوالـيــة للرئيس املنتهية واليـتــه،
ع ـب ــد رب ـ ــه م ـن ـص ــور هـ ـ ـ ــادي ،وب ــن
الـ ـق ــوات امل ــوال ـي ــة ل ـ ــإم ـ ــارات ،عقب
قيام األخيرة بمنع وزير النقل في
حكومة ه ــادي ،صــالــح الجبواني،
من الوصول إلى سواحل محافظة
شبوة بهدف وضع حجر األساس
مليناء بحري جديد .وعلى إثر ذلك،
ّ
ش ـ ــن الـ ـجـ ـب ــوان ــي ه ـج ــوم ــا كــام ـيــا
عنيفًا على اإلم ــارات ،متهمًا إياها
بـ«إنشاء جيوش قبلية ومناطقية
تفكك الـيـمــن» ،وبأنها هــي السبب
في «الوضع املــزري في املحافظات
املـ ـ ـح ـ ــررة» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن «تـنـظـيــم
القاعدة لم ينتشر في السابق في
اليمن كما ينتشر اليوم».
(األخبار)

انتشــر يــوم أمــس ،علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،مقطــع مصـ ّـور يظهــر عناصــر
حــرس الحــدود الســعودي وهــم يجبــرون ســائقني يمنيــن علــى تفريــغ مركباتهــم مــن
أكثــر مــن نصــف كميــة الوقــود التــي تحتويهــا ،وكذلــك تســليم كل مــا يزيــد مــن أمــوال
فــي حوزتهــم علــى  20ألــف ريــال ســعودي .وأثــار املقطــع غضــب الناشــطني علــى مواقــع
التواصــل ،الذيــن اتهمــوا النظــام
الســعودي بـ«اضطهــاد اليمنيــن
وابتزازهــم» .وقــال أحــد الناشــطني
علــى موقــع «فايســبوك»« :شــوفوا
إلــى ّأي حــد وصلــت اإلنســانية عنــد
جارتنا .رغم أن الســائقني يشــترون
الديــزل بفلوســهم ،إال أنهــم ُيجبــرون
علــى تفريغــه علــى األرض!».ويأتــي
هــذا التطــور فــي وقــت تتفاقــم فيــه
معانــاة العمــال اليمنيــن املغتربــن
فــي الســعودية ،جــراء عجزهــم عــن
دفــع الرســوم املســتحقة عليهــم ،التــي
ترفــض اململكــة اســتثناءهم منهــا.
وبــات الكثيــر مــن هــؤالء مضطريــن
إلــى تــرك أعمالهــم فــي الســعودية ّ،والعــودة إلــى بالدهــم التــي تتعــرض لحصــار شــديد،
أدى إلــى تفاقــم أزمــة الجــوع ،وتفشــي األوبئــة واألمــراض .وعلــى الرغــم مــن كل ذلــك ،لــم
يمتنــع وزيــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجبيــر ،فــي آخــر تصريحاتــه ،عــن القــول إن
ّ
بــاده «اســتقبلت أكثــر مــن مليــون الجــئ يمنــي ،ووفــرت لهــم فــرص العمــل».

(األخبار)
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الحدث قبل ثالثة أيام ،أصدرت الخرطوم قرارها بإعادة سفيرها لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم إلى عمله ،وذلك بعد
نحو شهرين على استدعائه نتيجة التوترات بين البلدين .وبينما ُر ِّ
تكون عودته بعد غد الخميس ،أو في بدايات األسبوع
أن
ح
ج
ّ
المقبل «على أقصى تقدير»ّ ،
صرح السفير لوسائل إعالم مصرية ،أمس ،بأنه سيعود «في األسبوع األول» من الشهر المقبل

ّ
ال ميادين تتحمل
صراعات الجارتين
سفير الخرطوم «يعود» إلى القاهرة

الخرطوم ــ صباح موسى
فــي سابقة ضمن الـسـيــاق التاريخي
ل ـل ـع ــاق ــات بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،اس ـت ــدعــت
الخرطوم قبل نحو شهرين سفيرها
ّ
ل ـ ـ ــدى الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ،ف ـ ــي ظ ـ ـ ــل تـ ــوتـ ــر فــي
الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة كـ ــاد ي ـص ــل إل ــى
ح ـ ـ ــدوده ال ـق ـص ــوى ُ
ويـ ـ ـن ـ ـ ِـذر ب ـن ـشــوب
صـ ـ ــراع ال ت ـح ـمــد ع ـق ـب ــاه ب ــن بـلــديــن
ج ـ ــاري ـ ــن وم ـ ـتـ ــداخ ـ ـلـ ــن ،خـ ــاصـ ــة مــن
مـنـظــور «أم ــن م ـيــاه ال ـن ـيــل» .ال ـشــرارة
األخ ـيــرة فــي سـيــاق تــدهــور العالقات

انــدل ـعــت عـقــب ال ــزي ــارة «الـتــاريـخـيــة»
للرئيس التركي رجب طيب أردوغــان
لـلـخــرطــوم ،فــي نـهــايــة كــانــون األول/
دي ـس ـم ـبــر املـ ــاضـ ــي ،ل ـك ــون ـه ــا األول ـ ــى
مــن نــوعـهــا مـنــذ اسـتـقــال ال ـبــاد عــام
 .1956وفي خاللها ،منح البشير (إلى
جانب توقيع عدد مهم من االتفاقات)
امتيازًا ألنقرة يسمح بتطوير جزيرة
ســواكــن الــواقـعــة على البحر األحـمــر،
شــرقــي ال ـبــاد ،و«إعـ ــادة إعـمــار اآلثــار
العثمانية املــوجــودة فـيـهــا» ،مــا أثــار
حفيظة الجانب املصري ،ودفــع نحو

أين تركيا؟
وسط تصاعد األزمة التي أوجدتها زيارة أردوغان للخرطوم ضمن جولته األفريقية ،بدا
في األيام األخيرة ّأن املوقف التركي عاد ليتماشى وما تتطلبه عودة الحياة إلى خطوط
السودان ـ مصر .وفي هذا الصدد ،بدا الفتًا قبل أسبوع نفي نائب رئيس الوزراء التركي،
هاكان جاويش أوغلو ،أن تكون اتفاقية إعمار شبه
جزيرة سواكن في السودان بمثابة تعاون عسكري.
وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور قد
نفى ،عقب اجتماع القاهرةّ ،أي تعاون عسكري بني
بــاده وتركيا في جزيرة ســواكــنّ .
وأول من أمس،
أع ـلــن مـســاعــد الــرئ ـيــس ال ـس ــودان ــي رئ ـيــس اللجنة
التنفيذية للتعاون السوداني ّ ـ التركي ،عوض الجاز،
ّأن عددًا من االتفاقات التي وقعها البشير وأردوغان
آخر العام املاضي دخلت ّ
حيز التنفيذ ،مضيفًا «ال نلتفت للكالم الذي ُيبنى عليه عمل
غير مفيد ...نحن نبحث عن مصالحنا ،دون أن نضر بمصالح أحد».
رغم ذلك ،يبقى ّأن تركيا حاضرة بقوة في شرق ّأفريقيا وفي صراعات القرن األفريقي،
ولها حساباتها الخاصة ضمن هذه املساحة املعقدة بتوازناتها ،ما يعني حتمًا ّأن عودة
الحياة إلى خطوط «الجارتني» ال تعنيها.
(األخبار)

اتـ ـه ــام ال ـخ ــرط ــوم بـتـسـلـيــم ال ـج ــزي ــرة
ألردوغـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ــذي ُيـ ـن ــاص ــب ال ـق ــاه ــرة
الـ ـع ــداء ،بـغـيــة ب ـن ــاء ق ــاع ــدة عـسـكــريــة
ّ
تــرك ـيــة ف ــي ال ـب ـحــر األحـ ـم ــر .وق ــد شــن
عـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــن امل ـ ـصـ ــريـ ــن
هجومًا عنيفًا على سلطات السودان
ورئيسهاّ ،
معبرين في ذلك عن رفض
ً
القاهرة لألمر ،فضال عن اعتبار أمن
البحر األحمر «خطًا أحمر» بالنسبة
إل ــى م ـصــر .وع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،رأى
رئ ـي ــس ت ـحــريــر «ال ـ ـشـ ــروق» امل ـصــريــة
ّ
عماد الدين حسني ،في حينه ،أن زيارة
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي تـ ـن ــدرج «فـ ــي إط ــار
مناكفة مـصــر ومـعــانــدتـهــا ومـحــاولــة
ّ
إزع ــاج ـه ــا ب ـكــل ال ـ ـطـ ــرق» ،مـضـيـفــا أن
«الـ ـل ــوم الـحـقـيـقــي يـنـبـغــي أن يــذهــب
لسياسة الرئيس الـســودانــي الــذي لم
يفعل شيئًا خالل الشهور املاضية ،إال
مناكفة مصر».
فــي خلفية املـشـهــد ،فـقــد سـبــق زي ــارة
أردوغـ ـ ـ ــان حـ ــدث تـجـمـيــد م ـفــاوضــات
«ســد النهضة» اإلثـيــوبــي بــن كــل من
القاهرة والخرطوم وأديس أبابا ،نظرًا
إلى اختالف وجهات النظر بني مصر
من جهة والسودان وإثيوبيا من جهة
أخ ـ ــرى( .ق ــام ــت ال ـق ــاه ــرة م ــن جانبها
ب ـت ـع ـل ـيــق امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات بـ ـش ــأن ال ـس ــد
ورفعت مشاكلها الفنية إلى السلطات
السياسية في تلك الدولتني ،واقترحت
بعد ذلــك دخــول البنك الدولي كطرف
ّ
م ـحــايــد ف ــي ه ــذه امل ـف ــاوض ــات ،إال أن
ال ـعــاص ـمــة اإلث ـيــوب ـيــة رف ـض ــت .وبـعــد
زيارة وزير الخارجية املصري سامح
ّ
شكري إلثيوبيا ،راجــت أحــاديــث بأن
األخير طلب من أديس أبابا التفاوض
املـبــاشــر معها وخ ــروج ال ـس ــودان من
ه ــذا ال ـت ـفــاوض .ورغ ــم نـفــي ال ـقــاهــرة،
ّ
ّ
فإن مصادر رسمية سودانية قالت إن
ً
الـخــرطــوم وصلها فـعــا مــا يفيد بأن

شكري طلب ذلك من اإلثيوبيني).
لــم تنتهِ الـتــوتــرات عند هــذا الـحــد ،إذ
كــان مـســؤولــون ســودانـيــون يذهبون
إلــى حـ ّـد الحديث «عــن وجــود حشود
عسكرية مصرية في إريتريا ،املتاخمة
ل ـل ـحــدود الـشــرقـيــة ل ـل ـبــاد» ،وق ــد قــام
الجانب السوداني بغلق هذه الحدود.
ورغم نفي وزير الخارجية السوداني،
إبــراه ـيــم غ ـن ــدور ،ات ـه ــام بـ ــاده ملصر
ّ
بوقوفها خلف «هــذه الـحـشــود» ،فــإن
الفكرة ُع ِّممت في البالد ،حتى كادت
ّ
تتحول إلى هاجس.
ُ
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،يـ ـج ـ ِـم ــع عـ ـ ــدد مــن
متابعي ملف الـعــاقــات بــن البلدين
ّ
عـلــى أن كــل ِّأزم ــة مـصــريــة ـ ـ ســودانـيــة
ُ
ال ّ
بد أن تمثل في أحد جوابها إفــرازًا
من إفرازات األزمة الثنائية األساسية،
بشأن
في إشــارة إلى التنازع بينهما
ً ّ
مـثـلــث حــايــب الـ ـح ــدودي ،خــاصــة أن
ّ
الـ ـخ ــرط ــوم ت ـع ـت ـبــره ت ــاب ـع ــا ل ـه ــا وأن
الجيش املصري فرض سيطرته عليه
«فـقــط» بعد محاولة اغتيال الرئيس
امل ـصــري األس ـبــق حسني م ـبــارك ،في
أدي ـ ــس أب ــاب ــا عـ ــام  ،1995ف ــي عملية
ُّ
ات ِهمت بها الخرطوم بشكل مباشر.
وال ت ـتــوانــى ال ـخ ــرط ــوم ع ــن املـطــالـبــة
باملثلث ،وبتجديد شكاواها الرسمية
أمام األمم املتحدة ،سنويًا .ويبقى هذا
ال ـنــزاع ال ـحــدودي جــاهـزًا لالستخدام
ّ
ع ـن ــد ك ـ ــل م ـف ـت ــرق ف ــي الـ ـع ــاق ــات بــن
البلدين :كلما ساءت ،طفا إلى السطح
من جديد.
الـقـنــابــل املــوقــوتــة ال ـجــاهــزة لتفجير
م ـ ـل ـ ــف الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات بـ ـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن،
ّ
ُ
خدمت كلها تقريبًا ،قبل سحب
است ِ
الخرطوم لسفيرها ،في وقت تعاملت
فيه الـقــاهــرة ب ــ«هــدوء» ،انعكس على
ل ـقــاء الــرئ ـيــس عـبــد ال ـف ـتــاح السيسي
بنظيره السوداني على هامش القمة

األفريقية األخـيــرة التي استضافتها
أديس أبابا في نهاية الشهر املاضي.
وفــي ذلــك اللقاء« ،أكــد الرئيسان على
أهمية العالقة بني بلديهما وضرورة
ّ
املضي قدمًا إلزالة كل العوائق ...وقررا
ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة رب ــاعـ ـي ــة مـ ــن وزي ـ ــري
ال ـخ ــارج ـي ــة ومـ ــديـ ــري أجـ ـه ــزة األم ــن
وامل ـ ـخـ ــابـ ــرات فـ ــي ال ـب ـل ــدي ــن مل ـنــاق ـشــة
القضايا العالقة ،ورفع تقرير بها إلى
الرئيسني فــي مــدة ال تتجاوز الشهر
مـ ــن لـ ـق ــائـ ـهـ ـم ــا» ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي حـصــل
ً
ف ـعــا فــي الـثــامــن مــن الـشـهــر ال ـجــاري
حــن اجـتـمـعــت الـلـجـنــة الــربــاعـيــة بني
الـ ـج ــانـ ـب ــن فـ ــي ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،وخ ــرج ــت
ُ
صـ ـ ـف ـ ــت ب ــالـ ــ«إيـ ـج ــابـ ـي ــة».
ب ـن ـت ــائ ـ ّـج و ِ
ورغــم أن مجمل التوقعات ذهبت في
ُ
ّ
حينه إلــى أن «الخرطوم ســوف تعيد
سفيرها إلى القاهرة عقب هذا اللقاء
ّ
مباشرة» ّ ،فإن الخرطوم أخذت بعض
الوقت «ألنها (كانت) تريد االطمئنان
ّ
إل ــى أن أس ـبــاب سـحــب السفير زال ــت،
وأن هـنــاك جــديــة مــن الـطــرف املصري

الجزائر

زيارة أردوغان...
االنعزاليون
و«اإلخوان»
أبطالها

الجزائر ــ األخبار
قبل ساعات فقط من وصول الرئيس
التركي إلى الجزائر أمس ،ظهر خالف
حــاد بــن قطاع مــن الـجــزائــريــن ،حول
شخصية رجــب طيب أردوغـ ــان ،بني
مــن يـعـتـبــره «دي ـك ـتــاتــورًا ال يستحق
ال ـتــرحــاب» ،وم ــن ي ــرى فـيــه «نـمــوذجــا
لـلـنـجــاح االق ـت ـصــادي وال ـف ـكــري الــذي
ي ـج ــب االقـ ـ ـت ـ ــداء بـ ـ ــه» .ول ـ ــم ي ـك ــن ه ــذا
الـسـجــال لينطلق ل ــوال ال ـش ــرارة التي
أطلقها الكاتب كمال داوود (الصورة)،
والـتــي ســرت ك ًــالـنــار فــي الهشيم في
ميدان بدا ّ
مهيأ لالشتعال ،نظرًا إلى
ّ
ّأن النقاشات وال ــردود تــركــزت حول
األيديولوجيات و«الهوية».

ومما كتبه الروائي داوود الذي ّ
يتحول
شيئًا فشيئًا في الجزائر ومحطيها
إل ـ ــى ش ـخ ـص ـيــة م ـث ـي ــرة لـ ـلـ ـج ــدلّ ،أن
أردوغـ ـ ــان يـمـثــل اإلسـ ــام الـسـيــاســي
ال ــذي تــرفـضــه ال ـجــزائــر ألن ـهــا دفـعــت
ثـمـنــه غــال ـيــا .وجـ ــاء ف ــي مـقــالـتــه الـتــي
ُ
«تـخــاطــب» أردوغـ ــان« :نـحــن بلد دفع
ضــريـبــة ال ــدم وال ــدم ــوع ألول ـئــك الــذيــن
أرادوا أن يـفــرضــوا علينا خليفتهم،
ألولـئــك الــذيــن أرادوا تمرير أفكارهم
عـلــى أج ـســادنــا ،ل ـهــؤالء الــذيــن أخ ــذوا
أبـ ـن ــاءن ــا ك ــره ــائ ــن وقـ ـتـ ـل ــوا ع ـقــول ـنــا
ونخبتنا ومستقبلنا .وه ــذه العائلة
التي تتدحرج بنا باسم الله أو الدين،
أنت تنتمي إليها ّ
وتمولها ،وتحلم بأن
تكون قائدها العاملي».

وات ـهــم داوود أردوغ ـ ــان بــالــرغـبــة في
إعـ ـ ـ ــادة «اح ـ ـتـ ــال ال ـ ـجـ ــزائـ ــر» ،إذ ّإن
«اإلسالم السياسي الذي يمثل خبزك
صنع مآسينا نحن .أنت تقدم الغطاء
واألجنحة ألولئك الذين يريدون بالدنا
راكعة أمــام بابك العالي ،لكنك تنسى
أنك تمثل نقيض الروح التي تأسست
عـلـيـهــا ب ــادن ــا .ف ــأن ــت ت ـك ــره الـحــريــة
وال ـ ـ ــروح امل ـن ـف ـت ـحــة ،وت ـح ــب ال ـتــاعــب
واستعمال الدين كسجل تجاري .أنت
تحلم بخليفة على ظهورنا وعودة إلى
ّ
متوجهًا إلى الرئيس
أراضينا» .وتابع
التركي في مقالته التي اتخذت شكل
الرسالة« :هذا ما تقوم به بنعومة ،عبر
تمويل األحزاب اإلسالمية في بالدنا،
وتقديم الهدايا لهم عبر مؤسساتكم،

عـبــر التغلغل فــي نسيج الجمعيات،
ومراقبة املساجد .إنها أساليب قديمة
إلخوانكم املسلمني الذين يظهرون لنا
بإحدى أيديهم سماء الله ويحفرون
قبورنا باألخرى».
هــذا الـكــام العنيف مــا كــان ليمر من
ً
دون أن ّ
يجر عليه وابال من االنتقادات
ّ
واالتهامات ،علمًا بأن داوود كثيرًا ما
ُيهاجم بسبب سعيه ليكون شخصية
غـ ــري ـ ـبـ ــة عـ ـ ــن ق ـ ـضـ ــايـ ــا امل ـج ـت ـم ـع ــات
ال ـعــرب ـيــة ،ف ــي مـقــابــل «ب ـي ــع» الصحف
الغربية مـقــاالت مثقلة بنمطيتها عن
ّ
العالم الـعــربــي ،بما يمكن مــن وصفه
بالـ«انعزالي».
ّ
أبــرز ما يعاب عليه داوود أنــه يناقض
نفسه ،عندما يرفض زيارة أردوغــان،
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ُ ّ
وي ــذك ــر عـنـقــرة ،فــي تصريح
ال ـقــاهــرة.
إلــى «األخـبــار» ،بزيارة «الوفد األمني
امل ـص ــري الــرف ـيــع إل ــى الـ ـس ــودان عقب
اجتماع القاهرة ،والــذي كــان برئاسة
وكيل املخابرات املصرية اللواء أيمن
بــديــع ،وهــو قنصل مصر األسـبــق في
ً
الخرطوم ،وقد بدا األخير متفائال في
حينه».

«عودة إلى ّ
أي مستقبل»؟

ّ
ف ــي ال ـن ـظــر ل ـحــل ال ـق ـضــايــا املـصـيــريــة
بني البلدين» ،وفق ما تشرح مصادر
سودانية رفيعة لـ«األخبار».
من جهة أخرى ،بينما ّ
رجح متابعون
ّ
أن إع ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ــن الـ ـق ــاه ــرة
والـ ـ ـخ ـ ــرط ـ ــوم إلـ ـ ــى ط ـب ـي ـع ـت ـهــا ت ـع ــود
«ب ـ ــاألص ـ ــل» إل ـ ــى ضـ ـغ ــوط خـلـيـجـيــة،
بـ ـ ــاألخـ ـ ــص س ـ ـعـ ــوديـ ــة ـ ـ ـ ـ إم ـ ــارات ـ ـي ـ ــة،
ت ـ ـهـ ــدف «إلـ ـ ـ ــى اح ـ ـ ـتـ ـ ــواء الـ ـت ــوت ــر بــن
ال ـع ــاص ـم ـي ــن ،ك ـم ــا ت ـب ـع ــات الـ ــزيـ ــارة

ُ ِّ
السفير لـ«األخبار» :سأركز
على تنفيذ مخرجات
اجتماع القاهرة

ب ـي ـن ـم ــا ي ـ ـشـ ــرع ذراع ـ ـي ـ ــه الس ـت ـق ـب ــال
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،
خ ــال زي ــارت ــه األخـ ـي ــرة ل ـل ـجــزائــر في
ك ــان ــون األول/دي ـس ـم ـب ــر امل ــاض ــي ،في
حني ّأن املوضوعية تقتضي ،وفق ما
كتبه نــاشـطــون على مــواقــع التواصل
االجتماعي« ،أن يكون الرفض لالثنني
معًا ،كون فرنسا لم تكن تزرع ورودًا
في الجزائر».
وبرز من بني الذين ّتولوا الرد زعيم أكبر
حــزب «إخــوانــي» فــي الـجــزائــر (حركة
مجتمع ال ـس ـلــم) ،عـبــد الـ ــرزاق مـقــري،
الــذي هاجم داوود على صفحته على
«فايسبوك» من دون أن يذكره باالسم،
ً
قــائــا« :لــم أكــن أرغ ــب فــي التدخل في
امل ــوض ــوع ،ولـكــن «م ـكــرة» فــي الخونة

التركية (والقطرية) وارتفاع مستوى
ّ
عــاقــات ال ـس ــودان مــع أن ـق ــرة» ،إال أن
ث ـمــة ت ـق ــدي ــرات أخ ـ ــرى ت ـضــع املـشـهــد
الـ ـح ــال ــي فـ ــي خ ــان ــة «ح ـت ـم ـي ــة ضـبــط
عـقــارب الساعة بــن البلدين»« .حتى
لو كان النظامان يكره أحدهما اآلخر»
ألس ـبــاب قــد تـعــود ج ــذوره ــا إل ــى حـ ّـد
خشية القاهرة من «الثقل اإلسالمي»
ّ
تضمه الخرطوم منذ عام 1989،
الذي
«إثر انقالب البشير وحسن الترابي»،
ّ
فإن «املشاكل الداخلية التي يواجهها
ّ
كل من النظامني تمنعهما من الدخول
في صدام خارجي».
فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،ي ــرى وزي ــر الـتـجــارة
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــودانـ ـ ـ ــي ح ـ ــات ـ ــم الـ ـ ـس ـ ــر (وهـ ـ ـ ــو
قـ ـي ــادي ب ـ ــارز ف ــي الـ ـح ــزب االتـ ـح ــادي
ّ
الديموقراطي/األصل) أن لقاء أديس
أبــابــا بــن الـبـشـيــر والـسـيـســي «طــوى
ص ـف ـحــة ال ـخ ــاف ــات وم ـه ــد ال ـط ــري ــق...
ملعالجة كافة امللفات ووضــع خريطة
طريق ملستقبل الـعــاقــات» ،ذاهبًا في
ّ
سياق حديث إلى «األخبار» إلى التكلم

ي ـ ـ ــرى رئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـح ــري ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لصحيفة «ال ـي ــوم ال ـســابــع» املـصــريــة
يـ ـ ــوسـ ـ ــف أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ،ف ـ ـ ــي حـ ـ ــديـ ـ ــث إل ـ ــى
ّ
«األخـ ـب ــار» ،أن «وجـ ــود الـسـفـيــر عبد
املحمود فــي ّ الـقــاهــرة حاليًا أمــر مهم
جـ ـ ـدًا( ...إذ إنـ ــه) الــوح ـيــد ال ـق ــادر على
الـتــواصــل مــع كــل األوسـ ــاط املـصــريــة،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا اإلعـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــن امل ـه ـت ـم ــن
بالعالقة» .األمــر نفسه تقريبًا يشير
إل ـ ـيـ ــه ال ـ ـكـ ــاتـ ــب وامل ـ ـح ـ ـلـ ــل ال ـس ـي ــاس ــي
الشأن السوداني
املصري الخبير في
ّ
ّ
خ ــال ــد م ـح ـمــد ع ـل ــي ،إذ إنـ ـ ــه يـ ــرى أن

عبد املحمود «يتمتع بـقــدرات عالية
وتاريخ دبلوماسي كبير» ّ ،ويضيف
في حديث إلــى «األخـبــار» أنــه «سفير
يمكن التعويل عليه في هذه املرحلة،
ّ
إذ إنه صاحب قرار ،ويتمتع بعالقات
جيدة مع كل األوساط املصرية ،سواء
أكــانــت رسمية أم حزبية أم إعالمية،
وذلـ ــك بــاس ـت ـث ـنــاء ب ـعــض اإلعــام ـيــن
الـ ــذيـ ــن ال ي ـع ـل ـم ــون أه ـم ـي ــة ال ـع ــاق ــة
ّ
ويغردون دومًا خارج السرب».
أمـ ـ ـ ــا ال ـ ـكـ ــاتـ ــب وامل ـ ـح ـ ـلـ ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــي
ال ـ ـ ـسـ ـ ــودانـ ـ ــي ،الـ ـخـ ـبـ ـي ــر ف ـ ــي ّع ــاق ــات
ال ـب ـلــديــن ،ج ـم ــال ع ـن ـقــرة ،ف ــإن ــه يـبــدي
اعتقاده بــأن تشهد العالقات «تطورًا
أســرع» ،خاصة على الصعيد األمني،
وذلـ ـ ـ ـ ــك «ن ـ ـ ـظ ـ ـ ـرًا إلـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـف ــري ــق
ص ـ ــاح ق ـ ــوش (إلـ ـ ــى م ـن ـص ـبــه ك ـمــديــر
لـجـهــاز األم ــن وامل ـخ ــاب ــرات ،قـبــل نحو
أس ـب ــوع ــن) ،إذ تــربـطــه ع ــاق ــات قــويــة
م ــع ج ـه ــات وأشـ ـخ ــاص ع ــدي ــدي ــن فــي
مصر» ،علمًا بــأن سلف قــوش ،محمد
عطا ،هو من حضر في حينه اجتماع

وع ـ ـمـ ــاء االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار وامل ـم ـس ــوخ ــن
حضاريًا وثقافيًا الذين ّ
يعبرون عن
حقدهم على كل ما له عالقة باإلسالم
وامل ـس ـل ـمــن م ــن خـ ــال ال ـت ـهـ ّـجــم على
زيــارة أردوغــان الجزائر ،أقــول :مرحبا
أردوغـ ـ ـ ــان .وألـ ــف مــرح ـبــا أردوغ ـ ـ ــان».
وتــابــع مستغربًا« :يبتهجون بــزيــارة
مــاكــرون ويــرفـضــون زي ــارة أردوغ ــان:
املسخ بعينه» .وظهرت مئات التعليقات
املؤيدة لكالم مقري من أنصاره داخل
تيار «اإلخوان املسلمني» .وقال ناصر
حـ ـم ــدادوش ،رئ ـيــس الـكـتـلــة الـبــرملــانـيــة
لـ«حركة مجتمع السلم» ،في السياق
ن ـف ـســهّ ،إن «ح ـســاس ـيــة ال ـب ـعــض من
ال ـع ــاق ــات ال ـج ــزائ ــري ــة ـ ـ ـ ال ـتــرك ـيــة لها
خلفيات تاريخية وإيديولوجية ألتباع

فــرنـســا ف ــي ال ـج ــزائ ــر ،ال ــذي ــن يــريــدون
ف ــرض وص ــاي ــة عـلـيـهــا ،وال ـفــوب ـيــا من
أي عالقات للجزائر مع ُبعدها العربي
واإلس ـ ــام ـ ــي ،ك ـم ــا ك ـ ّـرس ـه ــا ال ـت ــاري ــخ
والجغرافيا والدين وبيان أول نوفمبر
والدستور».
وي ــرف ــض ت ـي ــار ف ــي ال ـج ــزائ ــر اع ـت ـبــار
الـ ــوجـ ــود ال ـع ـث ـم ــان ــي ،ال ـ ــذي ك ـ ــان فــي
ً
ال ـجــزائــر ،اح ـت ــاال ،ألن ذل ــك «ك ــان في
إطار الخالفة اإلسالمية الواسعة ،كما
أن مجيء الدولة العثمانية كان بطلب
م ــن ال ـج ــزائ ــر لـحـمــايـتـهــا م ــن تــربــص
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار االس ـ ـبـ ــانـ ــي» .ل ـك ــن ه ــذا
الطرح مرفوض عند تيار آخر يرى أن
العثمانيني ال يختلفون في شيء عن
االستعمار الفرنسي .وكتب فــي هذا

الصدد الصحافي في جريدة «الوطن»
الناطقة بالفرنسية ،علي بوخالف ،في
ّ
رده على عبد الــرزاق مقري« :ال َ
تنس
الدور الذي لعبته تركيا في فترة حرب
التحرير الـجــزائــريــة .لقد كــانــت أنقرة
عضوًا في حلف الناتو (ساعد فرنسا
فــي حــربـهــا ضــد ال ـث ــورة ال ـجــزائــريــة).
بالنسبة إلى الباقي ،أنت حر في دعم
رجل ينتمي إلى تيارك األيديولوجي».
َ
وبني املوقفني ،يتخذ جزائريون آخرون
مــوقــف ال ـس ـخــريــة إزاء ه ــذا الـسـجــال
الذي يقولون إنه ال يعنيهم ،خاصة ّأن
طرفيه يندرجان ضمن فريق يبحث
ع ــن إدراج أي أزمـ ــة ف ــي ال ـجــزائــر في
ّ
إطــار األدلجة ،ولــذا يمكن القول إنهما
وجهان لعملة واحدة.

ع ــن «صـ ــداقـ ــة وأخ ـ ـ ــوة ب ــن ال ــرج ـل ــن،
ت ـت ـعـ ّـمــق وتـ ـع ــود ب ــال ـف ــائ ــدة ملـصـلـحــة
الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،وتـ ـفـ ـت ــح ق ـ ـنـ ــوات رئ ــاس ـي ــة
للتواصل ،تتجاوز ّ العراقيل واملحطات
املربكة» .ويقول إنــه وحزبه «ينظران
بسرور إلى التطورات اإليجابية التي
تزيل التوترات ،ويدعمان كل ما يعزز
أمن وادي النيل ودوله».

«شخصية قديرة»

يذهب وزير
التجارة
السوداني
في حديثه
«األخبار»
إلى
ّ
إلى التكلم
«صداقة
عن ّ
وأخوة بين
الرجلين»

في تقرير نشرته «مجموعة األزمــات
ال ــدول ـي ــة» ع ــن ال ـ ـسـ ــودان ،ق ـبــل أرب ـعــة
ُ ّ
ذكر ّ
معده ماغنوس تايلور بما
أيام ،ي
كــانــت ال ـخــرطــوم تـتــوقـعــه بـفـعــل رفــع
عدد من العقوبات األميركية عنها في
تشرين األول/اكتوبر املاضي ،وهو ما
لم يحصل ،ما أسهم في تأزيم الوضع
ّ
االقتصادي .ويقول الكاتب إن «األزمة
االقتصادية زادت الضغوط الداخلية
على ّالرئيس البشير ،في الوقت الذي
تـتـعــقــد ف ـيــه ال ـس ـيــاســات اإلقـلـيـمـيــة».
وع ـل ــى هـ ــذا األسـ ـ ــاس ي ــأخ ــذ الـتـقــريــر
عنوانه على شكل س ــؤال« :هــل يمكن
ل ـل ـس ــودان إدارة األزم ـ ــة االق ـت ـصــاديــة
وسط تقلب الجغرافيا السياسية؟».
يستعيد تايلور «التغييرات األخيرة
للوجوه الرئيسة في النظام (األخبار
العدد  ،)٣٤٠٣بمن فيها قيادة أجهزة
ّاالسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات واألم ـ ـ ــن الـ ـق ــوي ــة( ،إذ
إنها) تعكس رغبة الرئيس في تعزيز
مّــوق ـفــه» ،مضيفًا فــي س ـيــاق التقرير
أنــه «فــي نفس الــوقــت ،يحتاج النظام
إل ــى أص ــدق ــاء ب ـم ـقــدورهــم مـســاعــدتــه
ّ
ع ـلــى ت ـخــطــي ال ـت ـه ــدي ــدات امل ـب ــاش ــرة،
خاصة االقتصادية منها .ووفق هذه
الروحية ،واظــب البشير على التأقلم
مـ ــع م ـح ـي ــط ج ـي ــو ـ ـ ـ س ـي ــاس ــي ي ـ ــزداد
تـعـقـيـدًا فــي ال ـقــرن األفــري ـقــي وحــولــه،
وذلــك من خــال القفز من تحالف إلى
آخـ ــر ،الع ـب ــا ع ـلــى وت ــر ال ـت ـنــافــس بني
ح ـل ـفــائــه امل ـح ـت ـم ـلــن ،وهـ ـ ــذا م ــا مـنــح
حكومته بعض املكتسبات».
ربـمــا ال تـخــرج الـعــاقــة مــع مـصــر عن
األطر التي يعتمدها البشير إقليميًا،
ت ـعــزي ـزًا ملــواق ـفــه ،وتـحـصـيـنــا لوضعه
الداخلي ،كما يقول البعض .ولكن رغم
كل ذلك ،فقد باتت العالقات بني القاهرة
وال ـ ـخـ ــرطـ ــوم ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى نـ ـ ّ
ـديـ ــة فــي
التعامل ،وإلى معالجة املشاكل بجدية
ّ
أك ـب ــر ،خ ــاص ــة أن ال ـت ـج ــارب الـســابـقــة
ّ
أث ـب ـتــت أن «م ـســاح ـيــق الـتـجـمـيــل» لم
ُ
ت ـ ُـع ــد تـ ـج ــدي ن ـف ـعــا ،ال س ـي ـمــا بـعــدمــا
انـعـكـســت ال ـخــافــات شـعـبـيــا بـصــورة
ب ــدت غـيــر مـسـبــوقــة .وب ـنـ ً
ـاء عـلــى ذلــك،
يقول السفير السوداني «العائد» ،في
تصريح خـ ّـص بــه «األخ ـب ــار»« :ســوف
للبعثة الدبلوماسية
أواصــل قيادتي
ُ ِّ
ف ــي م ـصــر ،وس ــوف أرك ـ ــز عـلــى تنفيذ
م ـخــرجــات االج ـت ـم ــاع ال ــرب ــاع ــي ال ــذي
عقد في القاهرة في الثامن من الشهر
الـ ـ ـج ـ ــاري» ،م ـض ـي ـفــا« :ب ـق ـي ـ ُـت ســاعـيــا
ب ــاس ـت ـم ــرار ل ـخ ـلــق ع ــاق ــات م ــزده ــرة
ب ــن ش ـط ــري وادي ال ـن ـي ــل ،ت ـن ــأى عن
العواطف وتـخــدم املصالح املشتركة،
وسوف أواصل على هذا النهج».
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إعالنات

العالم

◄ وفيات ►
تقرير

ّ
المشجعون الكوريون الشماليون خالل عودتهم إلى بيونغ يانغ أمس (أ ف ب)

سيول «تضغط» على واشنطن:
خفض شروط المحادثات مع «الشمال»
بعدما فرضت واشنطن،
يوم الجمعة الماضي،
حزمة عقوبات على
كوريا الشمالية هي
«األقسى» من نوعها،
إجراء يهدف إلى
في ٍ
ّ
«تخريب» الود بين الشمال
والجنوب ،بدت التطورات
األخيرة مفاجئة لها،
خاصة بعد بمطالبة
«الحليفة» سيول
بـ«خفض سقف شروط
الحوار» مع بيونغ يانغ
ب ـع ــد الـ ـعـ ـق ــوب ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـتــي
فــرضـهــا الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد
ت ــرام ــب ،ال ـت ــي كـ ــان م ــن امل ـت ــوق ــع أن
تـعــرقــل الـتـقــارب ال ـكــوري ـ ـ ال ـكــوري،
فاجأت الكوريتان واشنطن أمس ،إذ
اتفقتا على التعاون من أجل «إحالل
الـســام» فــي شبه الـجــزيــرة الكورية
وتطبيع العالقات بينهما ،وتعزيز
التعاون مع املجتمع الدولي .وجاء
ذلك خالل اجتماع احتضنته سيول،
بني مستشار األمن الوطني للمكتب
الرئاسي في كوريا الجنوبية جونغ
وي يــونــغ ،مــع نــائــب رئـيــس اللجنة
امل ــرك ــزي ــة لـ ـح ــزب الـ ـعـ ـم ــال الـ ـك ــوري
الشمالي ،كيم يونغ تشول.
ونـ ـقـ ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء الـ ـك ــوري ــة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة «يـ ــون ـ ـهـ ــاب» ،ع ــن ب ـيــان
ّ
ص ـ ـ ــادر عـ ــن امل ـك ـت ــب الـ ــرئـ ــاسـ ــي ،أن
ال ـط ــرف ــن ات ـف ـقــا ع ـلــى أن «أومل ـب ـي ــاد
بيونغ تشانغ أتــاح فرصة لتحقيق
الـ ـس ــام الـ ــدائـ ــم وإحـ ــالـ ــه ف ــي شـبــه
الجزيرة الكورية وتطبيع العالقات».
ووفقًا ملصادر (لم ّ
تسمها الوكالة)،
تطرق هذا االجتماع إلى سبل إجراء
املـ ـح ــادث ــات ب ــن ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة
وال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،وم ـح ــادث ــات
القمة بني الكوريتني.
ك ــذل ــك شـ ـ ــارك ف ــي االجـ ـتـ ـم ــاع كـبـيــر
املبعوثني النوويني واملمثل الخاص
لـ ـش ــؤون الـ ـس ــام واألم ـ ـ ــن ف ــي شـبــه
الـجــزيــرة الـكــوريــة لــي دو ه ــون ،من
ال ـجــانــب ال ـج ـنــوبــي ،ورئ ـي ــس لجنة

إعــادة التوحيد السلمي لكوريا ري
سون كوون ،من الجانب الشمالي.
وكان وفد كوريا الشمالية قد أعرب،
أول مــن أم ــس ،عــن اسـتـعــداد بيونغ
يانغ إلجراء محادثات مع واشنطن.
وج ـ ـ ــاء ذل ـ ــك خ ـ ــال لـ ـق ــاء ج ـم ــع بــن
رئـيــس كــوريــا الجنوبية مــون جاي
إن ،وال ــوف ــد «ال ـش ـمــالــي» الـ ــذي أتــى
لحضور حفل اختتام دورة األلعاب
األوملبية الشتوية  ،2018في بيونغ
تشانغ.
وبـ ـع ــد إع ـ ـ ــان الـ ــوفـ ــد ال ـش ـم ــال ــي أن
ب ـ ـ ــاده م ـن ـف ـت ـحــة ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــوار مــع
واش ـن ـطــن ،عـ ّـبــرت ّس ـيــول عــن أملها
فــي م ـحــادثــات «ب ــن ــاءة» بــن كــوريــا
الشمالية والــواليــات املتحدة .وقال
امل ـت ـحــدث بــاســم وزارة ال ــوح ــدة في
ـاي هيون:
كــوريــا الجنوبية ،بايك تـ ّ
«نأمل أن تبدأ محادثات بناءة بني
كوريا الشمالية والواليات املتحدة
من خالل فرصة مناسبة».
وم ــن املـتــوقــع عـلــى ن ـطــاق واس ــع أن
يـجـتـمــع وف ــد ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة مع
مسؤولني آخرين من حكومة كوريا
ال ـج ـنــوب ـيــة ،ق ـبــل أن يـ ـغ ــادر ال ـي ــوم.
وي ـ ـقـ ــود الـ ــوفـ ــد ك ـي ــم ي ــون ــغ ت ـش ــول،
وهــو «رئـيــس ا ُملـخــابــرات العسكرية
َ
ال ـســابــق» ،كـمــا ن ـ ِق ــل .والـتـقــى الــوفــد

اتفقت الكوريتان
على التعاون من
«أجل إحالل السالم»

مـ ــع م ـ ــون أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،فـ ــي مـقــر
إقامة األلعاب األوملبية الشتوية ،ثم
حضر مأدبة عشاء استضافها وزير
الوحدة تشو ميونغ جيون .وقالت
وزارة الوحدة في بيان إن «الجانبني
اتفقا على مواصلة التعاون لتعزيز
العالقات».
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـك ــوري
الجنوبي إنه «ينبغي على الواليات
امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة خ ـف ــض سـقــف
ش ــروطـ ـه ــا إلج ـ ـ ـ ــراء م ـ ـحـ ــادثـ ــات مــع
ـت عقد
ك ــوري ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة» ،ف ــي وق ـ ـ ٍ
ف ـي ــه م ـس ـت ـش ــاروه لـ ـق ـ ً
ـاء م ــع ج ـن ــرال

كــوري شمالي ،تناولوا خالله سبل
الحد من التوتر .وجاء ذلك في لقاء
جمعه أمس مع نائبة رئيس مجلس
الدولة الصيني ،ليو ياندونغ ،التي
جاءت إلى كوريا الجنوبية لحضور
حفل اختتام دورة األلعاب األوملبية
الـشـتــويــة  ،2018فــي مــديـنــة بيونغ
تشانغ.
وذكـ ـ ـ ــر املـ ـكـ ـت ــب الـ ــرئـ ــاسـ ــي ل ـك ــوري ــا
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ،أن مـ ــون
طـلــب دع ــم ال ـصــن لـلـمـحــادثــات بني
واشـ ـنـ ـط ــن وبـ ـي ــون ــغ يـ ــانـ ــغ .وأش ـ ــار
إلـ ــى أن ل ـي ــو أع ــرب ــت ع ــن اس ـت ـعــداد
بــادهــا للمساعدة فــي تسهيل تلك
امل ـ ـحـ ــادثـ ــات .ك ــذل ــك شـ ـ ـ ّـدد الــرئ ـيــس
الكوري الجنوبي ،خالل اللقاء ،على
ُ
ض ــرورة أن تظهر كــوريــا الشمالية
اس ـت ـعــدادًا لـنــزع األسـلـحــة الـنــوويــة،
األمــر الــذي سبق أن رفضته بيونغ
يانغ في عدة مناسبات.
ب ـ ــدوره ،أع ـلــن الـبـيــت األب ـي ــض ،أول
م ــن أمـ ـ ــس ،ع ــزم ــه ع ـل ــى ب ـح ــث م ــدى
جــديــة ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة ف ــي إج ــراء
م ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ـعـ ـه ــا ،كـ ـ ـ ــأول خ ـط ــوة
باتجاه نزع السالح النووي في شبه
الجزيرة الكورية .ورغم أن الواليات
املتحدة تستبعد عقد أي مفاوضات
مع كوريا الشمالية ما لم تقدم هذه
األخيرة تدابير ملموسة في اتجاه
نزع سالحها ،إال أن البيت األبيض
أضــاف في بيانه« :سنرى إذا كانت
رسالة كوريا الشمالية التي ّ
عبرت
فيها عــن استعدادها للتحاور هي
ف ــي امل ـق ــام األول مـتـجـهــة نـحــو نــزع
السالح» ،مضيفًا« :حملة الضغوط
القصوى يجب أن تستمر حتى نزع
سالح كوريا الشمالية».
ك ــذل ــك أع ـل ــن ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي أن
بـ ــاده مـسـتـعــدة إلج ـ ــراء م ـحــادثــات
مــع كــوريــا الشمالية فقط فــي «حــال
كــانــت ال ـظ ــروف م ـنــاس ـبــة» ،مضيفًا
فــي اجتماع مــع حـكــام الــواليــات في
واش ـن ـط ــن أمـ ـ ــس« ،كـ ـن ــا م ـت ـشــدديــن
لـ ـلـ ـغ ــاي ــة مـ ـعـ ـه ــم ،ول ـ ـل ـ ـمـ ــرة األول ـ ـ ــى
يريدون أن يتحدثوا معنا ،وسنرى
ما سيحدث».
ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــر ب ـ ــال ـ ــذك ـ ــر أن واش ـ ـن ـ ـطـ ــن
كــانــت ق ــد فــرضــت الـجـمـعــة املــاضــي
«أقـ ـس ــى م ـج ـمــوعــة ع ـق ــوب ــات» على
بـيــونــغ يــانــغ ،ال ـتــي أدانـ ــت الـخـطــوة
واتهمت الواليات املتحدة بمحاولة
تقويض التحسن في العالقات بني
الكوريتني.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

انتقلت الى رحمته تعالى فقيدتنا
الغالية املرحومة
سامية راشد عسيران
زوج ـ ـهـ ــا املـ ــرحـ ــوم عـ ـب ــاس سـعـيــد
حالوي
اوالده ــا سعيد زوجـتــه اروى زيد
االمني وعائلتهم
املهندس شوقي
املهندس محمد
امل ـه ـن ــدس وس ـي ــم زوجـ ـت ــه جـمــانــا
عادل حميه وعائلتهم
منى زوجـهــا املهندس ف ــواز منير
العجالني وعائلتهم
اش ـق ــاؤه ــا اس ـع ــد راش ـ ــد ع ـس ـيــران
زوجـ ـت ــه شــاه ـي ـنــة جـ ـ ــودت ح ـيــدر
وعائلتهم
امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج س ــام ــي ارم ـل ـت ــه
اميرة جابر وعائلتهم
امل ــرح ــوم ع ـلــي زوجـ ـت ــه املــرحــومــة
عائشة طباره وعائلتهم
امل ــرح ــوم ال ـنــائــب ال ـســابــق سميح
زوج ـتــه املــرحــومــة نــاديــا عسيران
وعائلتهم
شقيقاتها املــرحــومــة دع ــد زوجــة
امل ــرح ــوم ال ـن ـق ـيــب زه ـي ــر عـسـيــران
وعائلتهم
امل ــرح ــوم ــة اس ـمــى زوجـ ــة املــرحــوم
سهيل عسيران وعائلتهم
صـ ـل ــي عـ ـل ــى ج ـث ـم ــان ـه ــا ال ـط ــاه ــر
ووري ــت الـثــرى عـصــر يــوم االثـنــن
 26شباط  2018في جبانة العائلة
في صيدا.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ل ـلــرجــال والـنـســاء
ال ـيــوم ال ـثــاثــاء وغـ ـدًا االرب ـع ــاء 27
و  28شباط فــي فندق موفنبيك ،
ً
ابتداء من الساعة العاشرة
بيروت
ص ـبــاحــا ول ـغ ــاي ــة الـ ــواحـ ــدة ظـهـرًا
وم ــن الـســاعــة الـثــالـثــة بـعــد الظهر
ً
مساء.
ولغاية السابعة
اآلس ـ ـفـ ــون آل حـ ـ ـ ــاوي ،ع ـس ـي ــران،
االم ــن ،حمية ،الـعـجــانــي ،حيدر،
جابر ،طبارة وابناؤهم

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

إنتقل الــى رحمته تعالى كبيرنا
املرحوم النقابي الشاعر
عادل سليمان عبدالصمد
زوجته مارسيل ميشال حنينة
أوالده الدكتور باسم وعائلته
املهندس زياد وعائلته
اإلعالمية ندى
ش ـق ـي ـق ـتــه امل ــرح ــوم ــة ع ـ ــدال زوج ــة
املرحوم نديم سليمان حسن عبد
الصمد
شقيقه نديم سليمان عبد الصمد
وأوالده املهندس بشار ،الدكتورة
وفاء ،واإلعالمية بشرى
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء 27
ش ـ ـبـ ــاط  2018فـ ــي دار ال ـط ــائ ـف ــة
الدرزية من الحادية عشرة صباحًا
الى الخامسة بعد الظهر.
االسـ ـف ــون ع ـم ــوم أه ــال ــي عـمــاطــور
وآل حنينة

آل عسيران وآل البيضاوي
ي ـن ـعــون ال ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن الــرضــا
والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة
املرحومة بإذن الله
توفيقة محمد علي عسيران
أرم ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــوم عـ ـ ـب ـ ــد املـ ـنـ ـع ــم
البيضاوي
أوالده ـ ـ ـ ـ ــا  :هـ ــانـ ــي زوجـ ـ ـت ـ ــه ل ـي ـنــا
ال ـشــريــف  -س ــام ــي زوج ـت ــه فــريــدا
خروبي
أشـ ـق ــاؤه ــا  :املـ ــرحـ ــومـ ــان تــوف ـيــق
وكامل محمد علي عسيران
شقيقاتها  :مليحة  ،واملرحومات
زينب زوجــة املرحوم محمد حرب
– راقـ ـي ــة زوجـ ـ ــة املـ ــرحـ ــوم ح ـمــدي
الـ ـح ــاج  -ن ــزي ـه ــة زوجـ ـ ــة امل ــرح ــوم
جميل قصير .
أحـفــادهــا  :حسني – رجــا – فــراس
واحمد البيضاوي .
املنتقلة الــى رحمته تعالى مساء
ي ــوم األحـ ــد ال ــواق ــع ف ــي  9جـمــادي
اآلخـ ــرة سـنــة  1439هـ ـ امل ــواف ــق 25
شباط . 2018
سيصلى عـلــى جثمانها الـطــاهــر
ظـهــر ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فــي 27
شباط  2018في النادي الحسيني
مل ــدي ـن ــة ص ـي ــدا – الـ ـب ــواب ــة ال ـفــوقــا
حـيــث س ـت ــوارى ال ـثــرى فــي مــدافــن
العائلة .
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ل ـلــرجــال والـنـســاء
قبل الدفن في منزل الفقيدة الكائن
في حي البرغوت – بناية عسيران
.
وتقبل الـتـعــازي للرجال والنساء
ب ـع ــد ال ــدف ــن م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة
ولـغــايــة الـســابـعــة م ـســاء فــي قاعة
ال ــدكـ ـت ــور ف ـ ــؤاد ع ـس ـي ــران ف ــي دار
الـيـتـيــم ال ـعــربــي – مـقــابــل مــدرســة
الراهبات .
وف ـ ــي الـ ـي ــوم ــن الـ ـث ــان ــي وال ـث ــال ــث
مـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة ص ـبــاحــا
ولـ ـغ ــاي ــة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة ظـ ـه ــرا  ،وم ــن
الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية
الـســابـعــة م ـس ـ ً
ـاء ف ــي امل ـك ــان نفسه
(قــاعــة الــدكـتــور ف ــؤاد عـسـيــران في
دار اليتيم العربي).
وتقبل التعازي يوم الجمعة الواقع
ف ــي  2آذار  2018ف ــي ب ـي ــروت في
قــاعــة جمعية متخرجي الجامعة
األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت – الــورديــة
– ال ـح ـمــراء م ــن ال ـســاعــة الـعــاشــرة
ً
مساء.
صباحا ولغاية السادسة

الثالثاء  27شباط  2018العدد 3406

إعالنات
◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►

◄ إعالنات رسمية ►

Global news agency AFP seeks
an IT officer based in its Beirut
bureau.
Applicant must have a university degree in computer science
or a relevant field, be bilingual
(Arabic/French or English).
Experience is a plus.
Please send CV and cover
letter to
recruitment.lb@afp.com
by 09/03/2018

غادرت العاملة االثيوبية
Tigist dache aymalo
مـ ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا االتـ ـص ــال على
الرقم 70/206661
غادرت العاملة االثيوبية
Bilile Kebede Deresu
م ـمــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا االتـ ـص ــال على
الرقم 03/233700

مطلوب

غادر العامل البنغالدشي
Md abdus jolil
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدومـ ــه ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
142255/71

إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/961
مــوجــه ال ــى املـسـتــدعــى ض ــده ــم :روزات
واي ـ ـفـ ــا وس ـم ـي ــا وامـ ـ ـي ـ ــرة س ـل ـي ــم عـ ــودة
وس ـ ـيـ ــدة ن ـ ـقـ ــوال كـ ـ ـ ــرم ،مـ ــن ب ـ ـلـ ــدة ف ـي ــع،
واي ـس ـب ــال وادال مـخــائـيــل ع ـي ـســى ،من
بلدة قلحات ،وجميعهم مجهولي محل
االقامة حاليًا.
بالدعوى املقدمة ضدكم من املستدعي
سـ ـمـ ـع ــان س ـل ـي ـم ــان ب ــوك ــال ــة امل ـح ــام ــي
ع ـبــدال ـلــه ح ـن ــا ،تــدعــوكــم ه ــذه املـحـكـمــة
السـ ـت ــام ال ـح ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر ع ـن ـهــا بــرقــم
 10بـتــاريــخ  2018/2/1املتضمن ازال ــة
الشيوع في العقار رقم  189من منطقة

قلحات العقارية عن طريق بيعه باملزاد
العلني للعموم لـصــالــح الـشــركــاء امــام
دائــرة التنفيذ املختصة ،على ان يتخذ
قيمة التخمني اساسًا للمزايدة االولى،
وب ـتــوزيــع نــاتــج الـثـمــن والـنـفـقــات على
الشركاء كل بنسبة حصته في امللكية،
وذلك خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ
نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن تبليغ
سندًا ألحكام املادة  409أ.م.م.
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/1093
ال ــى املـنـفــذ عـلـيــه :جـهــاد محمد طبوش

ممرضني مجازين
لقسم غسيل الكىل وأخرى
ومساعد ممرض ملركز
بح ّنس الطبي
ت04 /983770 :
Ext. 1122
من  8ص حتى الواحدة ب ظ.

غادرت العاملة البنغالدشية
Ayesha bibi
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
685393/70
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أفقيا

 -1إحدى أكبر الحدائق امللكية املوجودة في لندن بإنكلترا – ّ -2
سيد جامع لكل خير
أو ضـ ّـحــاك – حـ ّـمــام بـخــاري –  -3للنفي – ُيستخرج ع ــادة مــن الـخــروب أو العنب –
أحجية أو خطبة غامضة أو كالم ملتبس –  -4بقايا أبنية وتماثيل ومحنطات ونقود
– من األزهار – للندبة –  -5مكر وخداع – من الحيوانات – ُ -6يستخرج من الشمندر
– إحدى مستشفيات بيروت –  -7من األودية العميقة في لبنان – بقرة وحشية – -8
ّ
خربا – مقياس أرضي – حرف نصب –  -9من كبار فرسان شارملان في القرن الثامن
– مضغ الطعام –  -10إحدى الواليات املتحدة األميركية عاصمتها ساكرامنتو

عموديًا

ّ
التنفس الشديد من جـ ّـراء التعب واإلعياء
 -1بلدة لبنانية بقضاء مرجعيون – -2
– عاصمة أوستراليا –  -3لإلستفهام – حصن في أثينا القديمة فوق تلة صخرية
إشتهر بهياكله الرائعة –  -4عائلة ّ
رسام فرنسي راحل إشتهر برسم الحيوانات –
ّ
جزيرة أندونيسية –  -5فوالذ – إمــارة عربية – للتأفف –  -6حية زعم العرب أنها
ّ
بعد معركة ميسلون
تطير – ّعائلة سياسي سوري راحل قاد الثورة ضد ّالفرنسيي ّ
ً
–  -7سنور – حــرف أبجدي –  -8في الطليعة – طــرب صوته وغنى غناء حسنًا –
ّ
مذنب مشهور ظهر مؤخرًا عــام  -10 – 1986إسم
ُحــرف جر –  -9عاصمة بورما –
تعرف به مدينة الدار البيضاء املغربية

أفقيا

إعالن
بـمــوجــب مـحـضــر الـجـمـعـيــة العمومية
غـ ـي ــر ال ـ ـعـ ــاديـ ــة ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــن ب ـت ــاري ــخ
 2018/2/15تقرر بتاريخ 2018/2/21
ح ــل شــركــة فـيـلـتـكــس ش.م.م .مــديــراهــا
ال ـس ـيــديــن ح ـســن وع ـبــد الـحـمـيــد الـفـيــل
وشطب قيدها من السجل التجاري في
بيروت حيث هي مسجلة برقم /46569/
ورقم تسجيلها في املالية ./6918/
فعلى كل ذي مصلحة تقديم اعتراضه
ومالحظاته خــال مهلة عشرة ايــام من
آخر نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف  -مارلني دميان

6 42 40 27 18 9 1

2809 sudoku

كلمات متقاطعة 2 8 0 9
1

مجهول محل االقامة
بـمـقـتـضــى امل ـعــام ـلــة رقـ ــم 2014/1093
املنفذ بوجهك من املنفذ البنك اللبناني
لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة وكـ ـيـ ـلـ ـت ــه املـ ـح ــامـ ـي ــة ل ـب ـنــى
مسقاوي.
يقتضي حضورك الــى قلم هــذه الدائرة
بالذات أو بالواسطة القانونية الستالم
االنذار التنفيذي ومرفقاته واتخاذ مقام
لك ضمن نطاقها والجواب بمهلة عشرة
ايــام مهلة االن ــذار وعشرين يومًا مهلة
الـنـشــر وبــانـقـضــائـهــا يعتبر كــل تبليغ
لك ضمن نطاقها صحيحًا ويصار الى
متابعة التنفيذ حتى آخر املراحل.
مأمور التنفيذ
خالد ديب

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
2

27

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 2809

حلول الشبكة السابقة

1

 -1الجحافل – عن –  -2بولندا – رجب –  -3وا – اليربوع –  -4أنني – ما – را –  -5لدغ – المك – -6
نافس – رواسب –  -7ر ر ر – ّ
سروا –  -8آه – دوق – بتر –  -9سيكام – شوشو –  -10الباسيفيك

عموديًا

ّ
ّ
 -1ابو النواس –  -2لواندا – ّ
هيا –  -3جل – يغفر – كل –  -4حنان – سرداب –  -5أدل – روما
ّ
–  -6فايمار –  -7راموس – شي –  -8رب – كاربوف –  -9عجور – سوتشي –  -10نبع الباروك

حل الشبكة 2808

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

رئيس فرنسي ( )1974-1911تــرأس بــاده في فترة معينة من النصف
ال ـثــانــي مــن ال ـقــرن املــاضــي كـمــا تــولــى رئــاســة الـ ـ ــوزراء فــي عـهــد الــرجــل
التاريخي شارل ديغول
 = 9+10+9+5+3+1نــوع مــن السمك ■  = 11+10+6+4ريــاضــة عاملية ■
 = 7+2+8طائر الشؤم

حل الشبكة الماضية :رمضان قديروف

ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1591وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 42 - 40 - 27 - 18 - 9 - 1 :الرقم
اإلضافي6 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 5,069,445,407ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــزة اإلف ـ ـ ـ ـ ـ ــرادي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـكـ ـ ــل ش ـ ـب ـ ـكـ ــة: 5,069,445,407ل.ل
¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 467,911,253ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة233,955,627 :ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 123,399,990ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 70 :شبكة الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل شبكة1,762,857 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 123,399,990ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 2,538 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 48,621 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 300,848,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 37,606 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 1,341,159,271 :ل.ل.
نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1591
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح85381 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 67,441,895 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقــة67,441,895 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.5381 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.381 :
 الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.81 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــومـيــة» رق ــم 534
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة652 :
• يومية أربعة8028 :
• يومية خمسة27613 :
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

بـ ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم ال ـع ــروض
العائد إلعداد دفتر شروط النشاء كابالت
توتر عالي هوائية  220ك.ف .مــن ضمن
املخطط التوجيهي للنقل املرحلة االولى
 ،2023 - 2017موضوع استدراج العروض
رقم ث4د 11491/تاريخ  ،2017/11/8قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2018/3/23
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما 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
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 447
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء م ـح ــوالت ق ــدرة
لزوم محطات التحويل الرئيسية ملعالجة
الـخـنـقــات ،مــوضــوع اس ـت ــدراج الـعــروض
رقــم ث4د 9362/تــاريــخ  ،2016/9/28قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2018/3/23
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /750 000/ل.ل.
علما 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
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/23
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 454
إعـالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة وف ــق دف ـت ــر ال ـش ــروط
الـخــاص ل ـ "تقديم تسعة قــواطــع تلقائية
 72.5ك.ف .مــع لــوحــات تحكم عــائــدة لها
لزوم محطات التوتر العالي  66ك.ف .في
معملي األولي وجون" .يمكن االطالع على
مـلــف الـتـلــزيــم وتـسـلــم نسخة عـنــه ضمن
ال ــدوام فــي مكتب مصلحة الصفقات في
ش .ب ـشــاره ال ـخ ــوري ،بـنــايــة غـنــاجــه ،ط4
مقابل دفع مبلغ  /200،000/ل.ل .نقدًا إلى
صندوق املصلحةَّ .
تقدم العروض باليد
إلى القلم املركزي حتى ظهر يوم الثالثاء
ف ــي  ،2018/04/10وت ـف ــض ف ــي جـلـســة
علنية الساعة العاشرة من صباح اليوم
التالي على العنوان أعاله.
رئيس مجلس االدارة
د .سليم كتفاكو
التكليف 450
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جبيل
القاضي سامر متى
يـنـفــذ ب ـنــك ســوسـيـتــه ج ـن ــرال ف ــي لـبـنــان
ش.م.ل .ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة رقـ ــم
 2017/138ب ــوج ــه امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه املـفـلــس
ان ـ ـط ـ ــوان ف ـي ـل ـي ــب ابـ ـ ــو خ ـل ـي ــل اس ـت ـن ــاب ــة
دائــرة تنفيذ املــن رقــم  2016/695تاريخ
ً
 2017/6/2تحصيال ملبلغ /1500000/د.أ.
ومبلغ /300000/ل.ل .واللواحق
وي ـج ــري الـتـنـفـيــذ ع ـلــى ال ـع ـق ــارات 3311
و/3312ت ـ ــرت ـ ــج والـ ـعـ ـق ــار /257ط ـ ــورزي ـ ــا
خاصة املنفذ عليه.
العقار رقم /3312ترتج مساحته  645م.م.
ً
حدوده شماال طريق عام وجنوبًا العقار

رق ــم  3313وش ــرق ــا ال ـع ـقــار  3328وغــربــا
الـعـقــار رقــم  ،3309وهــو بموجب االف ــادة
العقارية ارض بعل صخرية وبالكشف
ت ـبــن انـ ــه ق ـط ـعــة ارض جـبـلـيــة صـخــريــة
ش ــدي ــدة االن ـ ـحـ ــدار ال ـق ـس ــم األكـ ـب ــر مـنـهــا
ضمنه نباتات حرجية.
الـعـقــار رقــم /3311ت ــرت ــج مساحته 4505
ً
م.م .حــدوده شماال العقارات رقــم 3331و
 3330و 3336وج ـن ــوب ــا ال ـط ــري ــق ال ـع ــام
وشرقًا العقارات رقم  3326و 3327وغربًا
الـعـقــار رقــم  .3310وهــو بموجب االف ــادة
ال ـع ـق ــاري ــة ارض ب ـعــل ق ـســم س ـل ـيــخ معد
لـ ــزراعـ ــة ال ـت ـب ــغ وقـ ـس ــم مـ ـح ــرج س ـنــديــان
وبــالـكـشــف تـبــن ان ــه قطعة ارض جبلية
صخرية شــديــدة االن ـحــدار القسم االكبر
منها ضمنها نباتات حرجية.
الـعـقــار رق ــم /257ط ــورزي ــا مساحته 260
م.م .وق ــد تــم تـنـفـيــذ اس ـت ـمــاك بــاملــرســوم
 79/11/153435بـمـقــدار  255م.م .فبقي
منه فضلة ارض شديدة االنحدار بمقدار
ً
 5م.م .حـ ــدوده ش ـمــاال الـعـقــاريــن رق ــم 49
و 269وجنوبًا طريق عــام وشرقًا العقار
رقم  269وغربًا العقار رقم  ،49وبموجب
االف ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة ارض سـلـيــخ وح ــرش
وبالكشف تبني انــه فضلة ارض شديدة
االنـحــدار الــى جانب اوتوستراد طورزيا
اهمج اللقلوق بمساحة  5م.م.
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز بالنسبة لـلـعـقــارات
ال ـث ــاث ــة  2016/8/8وتـ ــاريـ ــخ تـسـجـيـلــه
2017/5/9
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ مـ ـحـ ـض ــر ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــف ب ــال ـن ـس ـب ــة
ل ـل ـع ـقــارات ال ـث ــاث ــة  2017/6/6وت ــاري ــخ
تسجيله .2017/7/20
قـيـمــة تـخـمــن ال ـع ـق ــار رقـ ــم /3312تـ ــرتـ ــج
/3870/د.أ .وقيمة بدل الطرح /2322/د.أ.
ق ـ ـي ـ ـمـ ــة ت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار رق ـ ـ ـ ــم /3311
تــرتــج /22525/د.أ .وق ـي ـمــة ب ــدل ال ـطــرح
/13515/د.أ.
ق ـي ـمــة ت ـخ ـمــن الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم /257تـ ــرتـ ــج
/125/د.أ .وقيمة بدل الطرح /75/د.أ.
ي ـجــري الـبـيــع ي ــوم الـخـمـيــس ال ــواق ــع فيه
 2018/4/26بتمام الساعة  12ظهرًا في
مكتب الرئاسة في محكمة جبيل ،للراغب
بــالـشــراء دفــع بــدل الـطــرح بموجب شيك
مصرفي منظم المر حضرة رئيس دائرة
تنفيذ جبيل أو تـقــديــم كـفــالــة واف ـيــة من
احــد املصارف املقبولة من الدولة وعليه
تحمل رسوم الداللة ورسم التسجيل كما
عليه اتـخــاذ محل اقــامــة لــه ضمن نطاق
الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا مختارًا له
كما عليه االط ــاع على قـيــود الصحيفة
العينية للعقارات موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ارنست سالمة
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
يـنـفــذ ب ـنــك ســوسـيـتــه ج ـن ــرال ف ــي لـبـنــان
ش.م.ل .ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة رقـ ــم
 2017/664بوجه املفلس أنطوان فيليب
أبـ ــي خ ـل ـي ــل ،ع ـق ــد ف ـت ــح اع ـت ـم ــاد وك ـشــف
ح ـس ــاب وع ـق ــد ت ــأم ــن درج ـ ــة اول ـ ــى عــدد
ً
 /4/وشـهــادة قيد تأمني تحصيال ملبلغ
و/300.000/ل.ل.
/1.500.000/د.أ.
واللواحق.
ويجري التنفيذ على العقار رقــم /700/
ال ـق ـل ـي ـع ــات م ـس ــاح ـت ــه /990/م.م .وه ــو
بموجب االفادة العقارية أفرز العقار الى
 /21/قطعة أعطيت األرقام من  1949الى
 ،1968وم ــا بـقــي مــن ه ــذا الـعـقــار احتفظ
بــرقـمــه وأص ـب ـحــت مـحـتــويــاتــه كـمــا يـلــي:
أرض بـعــل مـشـجــرة سـنــديــان ومختلف،
وبــالـكـشــف تـبــن ان الـعـقــار يـقــع فــي حي
اآلت ــون قــرب الطريق امل ــؤدي الــى محمية
نهر الصليب ضمنه أشجار حرجية.
تاريخ قــرار الحجز  ،2017/3/24وتاريخ
تسجيله .2017/3/28
بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـع ـق ــار  /700/الـقـلـيـعــات
/346500/د.أ .وبدل طرحه /207900/د.أ.
إش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة تـ ـ ــأمـ ـ ــن درج ـ ـ ـ ـ ــة اول ـ ـ ـ ـ ــى ب ـق ـي ـم ــة
/1.500.000/د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/5/22الساعة  11:00قبل الظهر في
محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شــك مصرفي منظم المــر حـضــرة رئيس
دائـ ــرة تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان ،او تـقــديــم كفالة
وافـ ـي ــة م ــن احـ ــد امل ـ ـصـ ــارف امل ـق ـب ــول ــة مــن
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة،

وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ضـمــن نـطــاق
الدائرة ،واال عد قلمها مقامًا مختارًا له،
كما عليه االط ــاع على قـيــود الصحيفة
العينية العائدة للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع باملعاملة 2017/220
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2018/3/13ال ـســاعــة  3:00ب ـعــد الـظـهــر
س ـيــارة املـنـفــذ عليه ف ــادي ت ـي ــادرو مهنا
مــاركــة ب ام ف  325 CiA Coupeمــوديــل
 2003رقـ ــم /203250/ج الـخـصــوصـيــة
ً
تـحـصـيــا لــديــن طــالـبــة الـتـنـفـيــذ الـشــركــة
الــدولـيــة للتمويل لبنان ش.م.ل .وكيلها
املحامي زياد س .شبلي البالغ $/6391/
عــدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/2570/
واملـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة ب ـس ـع ــر  $/2100/او مــا
ي ـعــادل ـهــا بــالـعـمـلــة الــوط ـن ـيــة وان رس ــوم
امليكانيك قد بلغت /494.000/ل.ل .فعلى
الراغب بالشراء الحضور باملوعد املحدد
ال ــى م ــرآب املـ ــدور فــي ب ـيــروت الكرنتينا
مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
إن م ـح ـك ـم ــة االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف املـ ــدن ـ ـيـ ــة فــي
بعبدا الغرفة االولــى عقاري تدعو خالد
ووليد رمضان وزيــاد اميل محمد عواد
لـلـحـضــور شخصيًا أو مــن يـنــوب عنهم
ق ــان ــون ــا الـ ــى ق ـلــم امل ـح ـك ـمــة لـتـبـلــغ أوراق
الــدعــوى االستئنافية اســاس 2010/407
امل ـ ـت ـ ـكـ ــونـ ــة مـ ـ ــن ح ـ ـسـ ــن وزك ـ ـ ــري ـ ـ ــا ديـ ـ ــاب
بــوجـهـكـمــا وب ــوج ــه الـ ـي ــاس ق ـب ــان مطر
ورفــاقــه وموعد الجلسة في 2018/4/17
واال صــار ابالغكم بواسطة رئيس القلم
لحني صدور القرار النهائي.
رئيس القلم
تانيا زخور
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسـعــار االدارة حــده االقصى
 %19تـسـعــة ع ـشــر بــامل ـئــة ،م ــع تخفيض
مدة االعــان الى خمسة ايــام ً
بناء الحالة
م ـع ــال ــي وزيـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة وامل ـ ـيـ ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2018/2/21لـتـنـفـيــذ مـ ـش ــروع اش ـغــال
انـشــاء أقنية لتصريف مياه األمـطــار في
بلدة رشميا  -قضاء عاليه.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم االثنني الواقع في .2018/3/26
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم  3688ت ــاري ــخ  1966/1/25في
الــدرجــة الثالثة والــرابـعــة فقط لالشغال
املــائـيــة والــذيــن ال يــوجــد بعهدتهم اكثر
من اربع صفقات مائية لم يجر استالمها
مؤقتًا ،الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم

ت ـقــديــم عــروض ـهــم ق ـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة
ع ـش ــرة م ــن أخ ــر ي ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـيــوم
املـ ـح ــدد ل ـج ـل ـســة ف ــض ال ـ ـعـ ــروض ـ ـ ـ ـ وف ــق
ن ـصــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص ال ــذي
يمكن االطالع والحصول عليه في املديرية
ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائ ـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في 22 :شباط 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 458
إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن إعـ ـ ــادة إجـ ـ ــراء تـلــزيــم
بـطــريـقــة اسـ ـت ــدراج ع ــروض عـلــى اس ــاس
تـنــزيــل م ـئــوي عـلــى اس ـع ــار االدارة حــده
االق ـصــى  %19تـسـعــة عـشــر بــامل ـئــة ،بـنـ ً
ـاء
مل ــوافـ ـق ــة م ـع ــال ــي وزي ـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة واملـ ـي ــاه
ب ـتــاريــخ  ،2018/2/21لـتـنـفـيــذ م ـشــروع
اش ـغ ــال تـعــزيــل وإن ـش ــاء حـيـطــان حماية
على مجرى شتوي في بلدة اردة  -زغرتا
 قضاء زغرتا.تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الثالثاء الواقع في .2018/3/27
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم  3688ت ــاري ــخ  1966/1/25في
الــدرجــة الثالثة والــرابـعــة فقط لالشغال
املــائـيــة والــذيــن ال يــوجــد بعهدتهم اكثر
من اربع صفقات مائية لم يجر استالمها
مــؤق ـتــا ب ـعــد ،ال ــراغ ـبــن ب ــاالش ـت ــراك بـهــذا
ال ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم عــروض ـهــم ق ـبــل الـســاعــة
الـثــانـيــة عـشــر م ــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
ال ـي ــوم امل ـح ــدد لـجـلـســة ف ــض الـ ـع ــروض ـ ـ
وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخــاص
ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االط ـ ـ ــاع والـ ـحـ ـص ــول عـلـيــه
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش
النهر.
بيروت في 22 :شباط 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 455
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض الـعــائــد للتخلص مــن الـتـلــوث
بــاملــواد النفطية فــي األقـنـيــة وفــي بعض
امل ـ ــواق ـ ــع ف ـ ــي م ـع ـم ــل الـ ـ ـ ـ ــذوق ال ـ ـح ـ ــراري،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 11951/ت ــاري ــخ  ،2017/11/17قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2018/3/23
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول

جمال تر�ست بنك
�أطلق ّ

�ش.م.ل.

يف بد�ية �لعام �حلايل برنامج توفريي جديد يحمل �إ�سم

�سمد و �إربح» «and Win
«
ّ

.»Save

ميين �أهييم مز�يييا هييذ� �ملنتييج �أنييه يخييول �أ�سحيياب �ملدخيير�ت �ل�سغييرية
�الن�سمييام �ىل عييامل �مل�سييارف ،خا�سيية و�أنييه ال يوجييد مبلييغ حمييدد
مطلييوب لفتييح �حل�سيياب �خلا�ييص بهييذ� �ملنتييج ،كمييا و�أنييه غييري خا�سييع
الأييية عمييوالت �سييهرية كالتييي تقيييد علييى باقييي �حل�سييابات �إ�سافيية �إىل
�إمكانييية ربييح �لهد�يييا �لقيميية ميين خييال �لدخييول يف �سييحب �لقرعيية،
بحيييث �أن كل �إيييد�ع نقييدي بقيميية  50،000لييرية لبنانييية يف �حل�سيياب يخييول
�ساحبييه �مل�سيياركة يف �ل�سييحب لربييح جو�ئييز قيميية وهد�يييا عديييدة و �إن
كل �إيييد�ع �إ�سييايف مببلييغ  50،000ل.ل ي�ساعييف �إمكانييية �لربييح ل�ساحبييه.
مت �إجيير�ء �ل�سييحب �حلييادي ع�يير بتاريييخ  201٨/02/0٦باإ�يير�ف مديرييية
�ليان�سيييب �لوطنييي �للبنيياين حيييث ربييح خم�سيية عميياء ح�سلييو� علييى
بطاقييات م�سييريات وهييم:
– �ل�سيدة ر  .غ ،بطاقة م�سريات بقيمة  1،000،000لرية لبنانية
– �ل�سيدة ر  .خ ،بطاقة م�سريات بقيمة  400،000لرية لبنانية
– �ل�سيدة ق � .أ ،بطاقة م�سريات بقيمة  200،000لرية لبنانية
– �ل�سيد م  .ك ،بطاقة م�سريات بقيمة  100،000لرية لبنانية
– �ل�سيدة ز  .ق ،بطاقة م�سريات بقيمة  100،000لرية لبنانية

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
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/24
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 470
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد الس ـ ـتـ ــدراج ال ـع ــروض
لـ ـ ـ ــزوم شـ ـ ـ ــراء ع ـ ـ ـ ــوازل ك ــومـ ـب ــوزي ــت 220
ك.ف ،.مــوضــوع اس ـت ــدراج ال ـعــروض رقــم
ث4د 10114/ت ــاري ــخ  ،2017/10/5قــد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2018/3/23
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /100 000/ل.ل.
علما 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
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/24
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 469
إعالن
عن إجراء إستدراج عروض لتلزيم تأمني
ال ـش ـب ـكــة ال ـخ ــاص ــة الــرئ ـي ـس ـيــة وال ـبــدي ـلــة
وصيانة أجهزتها
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي لـ ـلـ ـضـ ـم ــان
االجتماعي
يـ ـج ــري ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـض ـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ـ شارع بغداد ـ ـ كورنيش املزرعة في تمام
الساعة العاشرة من يوم االربعاء الواقع
ف ـي ــه  2018/03/14إسـ ـ ـت ـ ــدراج عـ ــروض
بـطــريـقــة ال ـظ ــرف امل ـخ ـتــوم لـتـلــزيــم تــأمــن
ال ـش ـب ـك ــة الـ ـخ ــاص ــة وال ـب ــدي ـل ــة وص ـيــانــة
أجهزتها في الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي.
يـ ـمـ ـك ــن االط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
املوضوع لهذه الغاية في مكاتب املديرية
االداريـ ــة لـلـصـنــدوق خ ــال اوق ــات ال ــدوام
الـ ــرس ـ ـمـ ــي .ت ــرس ــل الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي ظ ــرف
مختوم وتسلم باليد الــى بريد املديرية
االدارية لقاء ايصال برقم وتاريخ وصول
العرض على أن تصل قبل الساعة الثانية
عشرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ
املحدد الجراء استدراج العروض.
يهمل الـعــرض الــذي يقدم بغير الطريقة
املذكورة اعاله ،او يصل بعد املدة املحددة.
بيروت في 21 :شباط 2018
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 460
إعالن
صادر عن محكمة بعبدا الشرعية السنية
إلى مجهول املقام
فريد محمد سيدو
ي ـق ـت ـضــي ح ـ ـضـ ــورك ال ـ ــى ه ـ ــذه امل ـح ـك ـمــة
الستالم أوراق استحضار الدعوى املقامة
بوجهك من قبل زوجتك نزيره خليل علي
بتاريخ  2016/9/26بمادة تفريق للنزاع
والشقاق ،فعليك خالل فترة خمسة عشر
يــومــا ال ـجــواب وتـحــديــد مـقــام مـخـتــار لك
ضمن نـطــاق املحكمة ،وفــي حــال تخلفك
تـعـتـبــر امل ـح ـك ـمــة قـلـمـهــا م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا
ل ــك ويـ ـج ــري ب ـح ـقــك االي ـ ـجـ ــاب ال ـشــرعــي
والقانوني.
رئيس قلم محكمة بعبدا الشرعية
السنية
إعالن بيع باملزاد العلني
صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن دائـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ م ــرج ـع ـي ــون
بــرئــاســة الـقــاضــي "مـحـمــد عـبــد ال ـلــه" في

الثالثاء  27شباط  2018العدد 3406

إعالنات

املعاملة التنفيذية رقم  2016/21املتكونة
فيما بني:
طالب التنفيذ :شركة مصري غروب ش.م.م.
املنفذ عليه :علي محمد األمني
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
النبطية رقم  2016/55تاريخ 2016/5/5
ً
تحصيال لدين بالغ مئة وخمسون الف
دوالر أم ـي ــرك ــي عـ ــدا ال ــرس ــوم وال ـف ــوائ ــد
واللواحق.
تاريخ التنفيذ .2016/2/11
تاريخ تبليغ االنذار .2016/2/13
تاريخ قرار الحجز .2016/4/21
ت ــاري ــخ الـتـسـجـيــل ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـقــاري
.2016/4/23
تاريخ محضر وصف العقار .2017/3/23
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـج ــل ال ـع ـق ــاري
.2017/4/1
العقار املطروح للبيع:
 2400سهم في العقار رقم  /2207منطقة
ابل السقي العقارية وهو عبارة عن قطعة
ارض مساحتها  700مـتــر مــربــع تقريبًا
عليها بناء يتألف من ثالث طوابق:
طـ ــابـ ــق سـ ـفـ ـل ــي مـ ــؤلـ ــف م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــزان م ــاء
ومستودع له مدخل خاص.
ط ــاب ــق ارض ـ ــي م ــؤل ــف م ــن ش ـق ـتــن :شقة
جنوبية تـتــألــف مــن ثــاث غــرف ومطبخ
وحمام وكوردور وشرفة.
وش ـقــة شـمــالـيــة ت ـتــألــف م ــن م ـمــر وث ــاث
غرف ومطبخ وحمامني وشرفة.
طابق اول :مؤلف من شقة واحدة تحتوي
على موزع وممر وصالون وغرفة جلوس
وثالث غرف نوم ومطبخ وثالث حمامات
وشـ ــرفـ ــات وت ـ ـ ــراس م ـس ـق ــوف بــال ـقــرم ـيــد
وت ـب ـلــغ م ـســاحــة ال ـب ـن ــاء  486م ـتــر مــربــع
تقريبًا وحالته جيدة جدًا.
يوجد على هذا العقار تأمني درجة اولى
دون مزاحم ملصلحة املؤمن حسني علي
زري ــق تــأمـيـنــا لــديــن ق ــدره خـمـســون الــف
دوالر أميركي.
حدوده:
من الشمال العقار رقم .2174
من الشرق العقارين رقم  2170و.2181
من الجنوب العقار رقم .2181
من الغرب العقار رقم .2176
قيمة التخمني  486000دوالر أميركي.
قيمة الطرح  291600دوالر أميركي.
مـكــان املــزايــدة وتــاريـخـهــا نـهــار االربـعــاء
الواقع فيه  2018/4/25الساعة الواحدة
ظـ ـهـ ـرًا امـ ـ ــام رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ فــي
مرجعيون.
فعلى الــراغــب بالشراء اي ــداع بــدل الطرح
فــي قـلــم ال ــدائ ــرة بـمــوجــب شـيــك مصرفي
منظم ألمر رئيس دائرة تنفيذ مرجعيون
واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ض ـمــن ن ـط ــاق هــذه
الدائرة واال عد قلمها مقامًا مختارًا له ما
ً
لم يكن ممثال بمحام وعليه تسديد كامل
الثمن ورسـمــي الــداللــة والتسجيل خالل
املهلة القانونية.
رئيس القلم
محمد حرب
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
تنفذ شركة ج وج بيترو ستايشن (شركة
ت ـض ــام ــن) بــامل ـعــام ـلــة  2013/890بــوجــه
م ــارون طــانـيــوس بطيش ونـبـيــل م ــارون
بطيش ق ــرار الـقــاضــي املـنـفــرد املــدنــي في
كـســروان الناظر في الــدعــاوى املالية رقم
 2012/128ت ــاري ــخ  2012/9/20وال ــذي
قـضــى بــدفــع مبلغ  5774000ل ل اضــافــة
الى الفوائد واللواحق.
ي ـ ـجـ ــري الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ عـ ـل ــى ال ـ ـع ـ ـقـ ــار 3923
كفردبيان والعقار  9046كفردبيان رقبة
خاص مارون طانيوس بطيش.
 العقار  3923كفردبيان مساحته 10715م.م .وهو بموجب االفادة العقارية قطعة
ارض قـســم مـنـهــا سـقــي ضمنها اشـجــار
فــاكـهــة مختلفة ونـبـعــة م ــاء ال طــريــق له
ول ـل ــوص ــول ال ـي ــه ع ـبــر م ـف ــرق ق ـل ـعــة فـقــرا
وبالكشف عليه تبني انه مطابق لالفادة
العقارية.
 الـعـقــار  9046كـفــردبـيــان مساحته 800م.م .وهو بموجب االفادة العقارية قطعة
ارض ف ـي ـهــا اشـ ـج ــار مـخـتـلـفــة م ـف ــرز عن
العقار  425وبالكشف تبني ان بناء يقوم
عليه مــن طابقني ومستودع فــي الطابق
االرض ـ ــي وج ـ ــزء م ـن ــه اي ـض ــا م ــأه ــول مــن
امل ـن ـفــذ عـلـيــه م ـ ــارون ب ـط ـيــش ،مــؤلــف من
ص ــال ــون وس ـف ــره وح ـم ــام وغــرف ـتــن نــوم

وم ـط ـب ــخ وبـ ـ ــاط س ـي ــرام ـي ــك وجـ ـ ــزء مـنــه
قيد االنجاز والطابق االول قيد االنجاز
وحديقة صغيرة ضمنها خيمة قرميد.
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز  2014/4/3وتــاريــخ
تسجيله  2014/4/14بدل تخمني العقار
 3923كفردبيان  964350د.أ .وبدل طرحه
بعد التخفيض  520749د.أ.
بدل تخمني حصة مارون بطيش رقبة في
العقار  9046كفردبيان  324000د.أ .وبدل
طرحه بعد التخفيض  174960د.أ .أو ما
يعادلها بالعملة الوطنية.
ي ـجــري ال ـب ـيــع ب ـيــوم ال ـث ـل ـثــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/3/13ال ـس ــاع ــة  11ق ـبــل ظ ـهــر في
قــاعــة محكمة ك ـســروان لـلــراغــب بــالـشــراء
دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح بـمــوجــب ش ــك مصرفي
منظم ألم ــر حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
ك ـســروان أو تقديم كفالة وافـيــة مــن احد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة الـعــائــدة
للعقارين موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2016/67
طالبتا التنفيذ :نسرين عنيسي وبتول
خلف
املنفذ عليهما :علي عبد الحسني وحسن
فخر الدين
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
مـحـكـمــة اس ـت ـئ ـنــاف ج ـ ــزاء الـنـبـطـيــة رقــم
اسـ ـ ـ ــاس  2015/144قـ ـ ـ ــرار 2015/161
ت ـ ــاري ـ ــخ  2015/5/28امل ـت ـض ـم ــن ال ـ ــزام
املستأنف بوجههما بأن يدفعا بالتكافل
والتضامن مبلغًا وقدره أربعة وعشرون
مليون ليرة لبنانية اضافة الــى الرسوم
والنفقات مناصفة بينهما.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2016/2/18 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/3/19 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2016/11/17 :
وت ــاري ــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري:
2016/11/17
تاريخ محضر وصف العقار2016/2/13 :
وتاريخ تسجيله 2017/4/22
العقار املــوصــوف 1200 :سهم من العقار
/3258ال ـن ـب ـط ـيــة الـفــوقــا ع ـبــارة عــن ارض
ي ـقــع عـلـيـهــا ب ـن ــاء ق ــائ ــم يـحـيـطــه حــديـقــة
تــم تشييده منذ حــوالــي  15عامًا يتألف
مـ ــن ط ــاب ــق ارض ـ ـ ــي ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى شـقــة
غير مشطبة بالكامل مؤلفة مــن صــاالت
وغرف مفتوحة على بعضها البعض مع
تراس وحمام واحد مشطب ،وطابق اول
يحتوي على شقة مشطبة بحالة جيدة
جدًا ومشغولة من قبل عائلة املنفذ عليه
ع ـلــي ع ـبــد ال ـح ـســن وت ـتــألــف م ــن مــدخــل
وصــالــون وج ـلــوس ومـطـبــخ وغــرفــة نــوم
عدد 3وحمام عدد  3وفرندة عدد  2اضافة
الى غرفة خدم مع حمام تقع تحت التراس
املوجود في الطابق االرضــي ،كما يوجد
خزان مياه يقع تحت التراس املوجود في
الطابق االرضي.
مساحته :ارض العقار االجمالية  1368م2
كامل البناء مع توابعه  595م2
التخمني للحجة املحجوزة$ 217.125 :
الطرح للحصة املحجوزة$ 130.275 :
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2018/3/29ال ـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال ع ـ ّـد قلمها مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االطـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن والــرســوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ صيدا باملعاملة

التنفيذية رقــم  2015/267غرفة الرئيس
ال ـقــاضــي ران ــي ص ــادق لـبـيــع الـقـســم رقــم
 5فــي الـعـقــار رق ــم  /498الـهــالـيــة بــاملــزاد
العلني.
امل ـن ـفــذ :مـصـطـفــى ص ــاح سـنـجــر وكـيـلــه
املحامي خالد عساف
املنفذ عليهم :حسن علي أبو غدير
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـن ــدات دي ــن بقيمة
/150000/د.أ .ع ــدا ال ـل ــواح ــق وال ـفــوائــد
والرسوم
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ تـ ـبـ ـلـ ـي ــغ االن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي:
2016/8/17
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2015/4/27 :تاريخ
تسجيله2015/4/29 :
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف2016/4/20 :
تاريخ تسجيله2017/5/5 :
محتويات القسم رقم  498/5الهاللية :هو
عبارة عن شقة سكنية مؤلفة من مدخل
وص ــال ــون وس ـف ــرة وم ـمــر ع ــدد  2وم ــوزع
وخمس غرف نوم ومطبخ وحمام عدد 4
وغرفة مونة وخمس شرفات.
مساحته/415 :م2
بدل التخمني/498000 :د.أ.
بدل الطرح/298800 :د.أ.
ً
حدود القسم رقم  498/5الهاللية :شماال:
العقار  512جنوبًا :طريق عام
شرقًا :العقار  497غربًا :العقار 499
م ـك ــان وت ــاري ــخ ال ـب ـي ــع :ل ـقــد ت ـح ــدد نـهــار
الـثــاثــاء الــواقــع فــي  2018/3/20الساعة
ال ـعــاشــرة صـبــاحــا مــوع ـدًا لـلـبـيــع بــاملــزاد
العلني امام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
شــروط البيع :على الراغب في الشراء أن
ي ــودع بــاســم رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ قبل
املباشرة باملزايدة في صندوق الخزينة
أو في أحــد املـصــارف املقبولة من الدولة
مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـط ــرح أو أن يـقــدم
كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه
أن يتخذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة
إذا لــم يكن لــه مقامًا فيه واال اعتبر قلم
الــدائــرة مقامًا مختارًا له وعلى املشتري
ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن ورس ــم ال ــدالل ــة خــال
مهلة ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
االحالة واال تعاد املزايدة بالعشر وعلى
مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إلى املنفذ عليهما علي محمد معني رضا
غ ـنــدور وعـبــد املـجـيــد محمد مـعــن رضــا
غ ـن ــدور م ــن الـنـبـطـيــة ال ـفــوقــا ومـجـهــولــي
ً
محل اإلقــامــة ،وعـمــا بأحكام امل ــادة 409
أ.م.م .تنبئكما ه ــذه ال ــدائ ــرة ب ــأن لديها
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رقـ ـ ــم 2018/94
واملـ ـتـ ـك ــون ــة بـ ــن رام ـ ـ ــي غ ـ ـنـ ــدور ب ــوك ــال ــة
املحامي محمد قانصو وبينكما ورفاقكم
إن ــذارًا تنفيذيًا مــوضــوع الحكم الـصــادر
عــن املحكمة االبتدائية فــي النبطية رقم
ق ـ ــرار  2017/114ت ــاري ــخ 2017/11/29
واملـتـضـمــن اعـتـبــار أن الـعـقــار رق ــم /444
النبطية الفوقا غير قــابــل للقسمة عينًا
بني الشركاء وبازالة الشيوع فيه بينهم
عــن طــريــق طــرحــه للبيع ب ــامل ــزاد العلني
على اساس سعر الطرح البالغ 312.550
د.أ .وتوزيع ناتج الثمن بني الشركاء كل
بحسب حصته فيه وبتضمني املستدعي
واملستدعى بوجههم الــرســوم والنفقات
كل بنسبة حصته فيه.
وعليه تدعوكما هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـ ــاء
قانونيني إلستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائـلــة متابعة التنفيذ بحقكما أص ــوال
بــان ـق ـضــاء  20يــومــا ت ـلــي ال ـن ـشــر مـضــافــا
اليها مهلة اإلنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إلى املنفذ عليهما علي محمد معني رضا
غ ـنــدور وعـبــد املـجـيــد محمد مـعــن رضــا
غ ـن ــدور م ــن الـنـبـطـيــة ال ـفــوقــا ومـجـهــولــي
ً
محل اإلقــامــة ،وعـمــا بأحكام امل ــادة 409
أ.م.م .تنبئكما ه ــذه ال ــدائ ــرة ب ــأن لديها
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رقـ ـ ــم 2018/95
واملـ ـتـ ـك ــون ــة بـ ــن ران ـ ـيـ ــا غ ـ ـنـ ــدور ب ــوك ــال ــة
املحامي محمد قانصو وبينكما ورفاقكم
إن ــذارًا تنفيذيًا مــوضــوع الحكم الـصــادر

عــن املحكمة االبتدائية فــي النبطية رقم
ق ـ ــرار  2017/115ت ــاري ــخ 2017/11/29
واملتضمن اعتبار أن العقار رقــم /1876
النبطية الفوقا غير قــابــل للقسمة عينًا
بني الشركاء وبازالة الشيوع فيه بينهم
عن طريق طرحه للبيع باملزاد العلني على
اســاس سعر الطرح البالغ 387.940.000
ل.ل .وتوزيع ناتج الثمن بني الشركاء كل
بحسب حصته فيه وبتضمني املستدعي
واملستدعى بوجههم الــرســوم والنفقات
كل بنسبة حصته فيه.
وعليه تدعوكما هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـ ــاء
قانونيني إلستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائـلــة متابعة التنفيذ بحقكما أص ــوال
بــان ـق ـضــاء  20يــومــا ت ـلــي ال ـن ـشــر مـضــافــا
اليها مهلة اإلنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إلى املنفذ عليهما علي محمد معني رضا
غ ـنــدور وعـبــد املـجـيــد محمد مـعــن رضــا
غ ـن ــدور م ــن الـنـبـطـيــة ال ـفــوقــا ومـجـهــولــي
ً
محل اإلقــامــة ،وعـمــا بأحكام امل ــادة 409
أ.م.م .تنبئكما ه ــذه ال ــدائ ــرة ب ــأن لديها
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رقـ ـ ــم 2018/97
واملـ ـتـ ـك ــون ــة بـ ــن دان ـ ـ ــي غ ـ ـنـ ــدور ب ــوك ــال ــة
املحامي محمد قانصو وبينكما ورفاقكم
إن ــذارًا تنفيذيًا مــوضــوع الحكم الـصــادر
عــن املحكمة االبتدائية فــي النبطية رقم
ق ـ ــرار  2017/116ت ــاري ــخ 2017/11/29
واملـتـضـمــن اعـتـبــار أن الـعـقــار رق ــم /458
النبطية الفوقا غير قــابــل للقسمة عينًا
بني الشركاء وبازالة الشيوع فيه بينهم
عــن طــريــق طــرحــه للبيع ب ــامل ــزاد العلني
على اس ــاس سعر الـطــرح البالغ 56.700
د.أ .وتوزيع ناتج الثمن بني الشركاء كل
بحسب حصته فيه وبتضمني املستدعي
واملستدعى بوجههم الــرســوم والنفقات
كل بنسبة حصته فيه.
وعليه تدعوكما هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـ ــاء
قانونيني إلستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائـلــة متابعة التنفيذ بحقكما أص ــوال
بــان ـق ـضــاء  20يــومــا ت ـلــي ال ـن ـشــر مـضــافــا
اليها مهلة اإلنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إلى املنفذ عليهما علي محمد معني رضا
غ ـنــدور وعـبــد املـجـيــد مـحـمــد مـعــن رضــا
غندور من النبطية الفوقا ومجهولي محل
ً
اإلقــامــة ،وعـمــا بــأحـكــام امل ــادة  409أ.م.م.
تنبئكما هذه الدائرة بأن لديها باملعاملة
التنفيذية رق ــم  2018/98واملـتـكــونــة بني
حـ ـس ــن م ـح ـم ــد ف ـ ـخـ ــري غـ ـ ـن ـ ــدور ب ــوك ــال ــة
املحامي محمد قانصو وبينكما ورفاقكم
إن ــذارًا تنفيذيًا مــوضــوع الـحـكــم الـصــادر
عــن املحكمة االبـتــدائـيــة فــي النبطية رقم
ق ـ ــرار  2017/117ت ــاري ــخ 2017/11/29
واملـتـضـمــن اع ـت ـبــار أن ال ـع ـقــار رق ــم /445
النبطية الـفــوقــا غير قــابــل للقسمة عينًا
بني الشركاء وبــازالــة الشيوع فيه بينهم
عن طريق طرحه للبيع باملزاد العلني على
اســاس سعر الطرح البالغ 446.400.000
ل.ل .وتوزيع ناتج الثمن بني الشركاء كل
بحسب حصته فيه وبتضمني املستدعي
واملستدعى بوجههم الــرســوم والنفقات
كل بنسبة حصته فيه.
وعليه تدعوكما هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـ ــاء
قانونيني إلستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائـلــة متابعة التنفيذ بحقكما أص ــوال
بــان ـق ـضــاء  20يــومــا ت ـلــي ال ـن ـشــر مـضــافــا
اليها مهلة اإلنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـل ــب م ـل ـح ــم ح ـب ـي ــب الـ ـ ـخ ـ ــوري بـصـفـتــه
الشخصية سند ملكية بدل ضائع للعقار
 802كفرنيس.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
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أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
امل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم - 2015/106
استنابة
اس ـ ـت ـ ـنـ ــابـ ــة دائ ـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ب ـ ـع ـ ـبـ ــدا رقـ ــم
2015/1416
الجلسة الخامسة
طالب التنفيذ :جورج فاخوري
املنفذ عليهما :وفاء كاظم حطيط وجعفر
حسني زراقط
السند التنفيذي :سندات وشهادة تأمني
ملبلغ  65050دوالر أميركي عدا اللواحق.
تاريخ محضر الوصف2016/4/25 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2016/2/16 :
الـعـقــار امل ـطــروح لـلـبـيــع :الـقـســم رق ــم /5/
 Aمن العقار  /1427/من منطقة عرمون
الـعـقــاريــة يـقــع الـقـســم فــي م ـشــروع نسيم
ال ـب ـح ــر ف ــي م ــدخ ــل الـ ـبـ ـن ــاء الـ ـق ــائ ــم عـلــى
الـعـقــار  /1427/طــابــق سفلي ولــه بابان
مــن الحديد ال ـجــرار ،واملـحــل فــارغ مــن أي
محتوى ومــن أي شــاغــل ،مساحة القسم
 32متر مربع.
قيمة التخمني 28800 :دوالر أميركي.
قيمة بدل الطرح بعد التخفيض12597 :
دوالر أميركي.
مــوعــد املــزايــدة ومكانها :تـجــري املــزايــدة
ن ـهــار االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي 2018/3/21
الساعة  12ظهرًا أمام دائــرة تنفيذ عاليه
في قاعة املحكمة.
ش ــروط الـبـيــع :على راغ ــب ال ـشــراء اتخاذ
محل اقــامــة لــه ضمن نطاق دائ ــرة تنفيذ
عــال ـيــه واالط ـ ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
العينية للعقار موضوع املزايدة ومعاينة
ال ـع ـقــار ،وعـلـيــه تــأمــن ب ــدل قـيـمــة الـطــرح
بموجب شيك مصرفي المر رئيس دائرة
تنفيذ عاليه ،وخالل االيام الثالثة التالية
ل ــاح ــال ــة ع ـل ـيــه دفـ ــع ايـ ـ ــداع ك ــام ــل الـثـمــن
تحت طائلة اعادة املزايدة حكمًا ،بزيادة
الناكل الــذي يضمن النقص وال يستفيد
من املــزايــدة ،وعليه خــال العشرين يومًا
تـســديــد كــامــل الـثـمــن ،ورس ــم ال ــدالل ــة %5
ورسم التسجيل.
رئيس قلم تنفيذ عاليه
حسام ابو حسن
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2017/31 :
املـنـفــذ :بـنــك ســوسـيـتــه ج ـنــرال فــي لبنان
ش.م.ل .املحامي جهاد أبي صالح.
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـيـ ـه ــم :شـ ــركـ ــة ق ـ ـبـ ــان ل ـل ـب ـنــاء
والتجارة ش.م.م .املمثلة باملديرين ماريو
وشربل قبالن وجرجي رشيد قبالن.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :سـ ـن ــدات ديـ ــن وع ـقــد
تــأمــن وش ـهــادة تــأمــن و( )14سـنــد ديــن
بقيمة /81591/د.أ .عدا الفوائد والرسوم
والنفقات.
تاريخ الحجز2017/4/10 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2017/4/12 :
املطروح للبيع العقار :رقم  /518/منطقة
اجدبرا العقارية.
مـحـتــويــاتــه :وه ــو ع ـب ــارة ع ــن ارض بعل
حرج.
مساحته 2699 :م2
ً
يحده :شماال 519 - 407 :شرقًا515 - 407 :
 520جنوبًا 520 - 519 - 515 :غربًا520 - 519 :
التخمني/54000/ :د.أ.
بدل الطرح/32400/ :د.أ.
املــزايــدة ومـكــانـهــا :يــوم الخميس الــواقــع
في  2018/3/15الساعة  /12/ظهرًا امام
رئيس دائرة التنفيذ في محكمة البترون.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـشــراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايداع بدل الطرح
بالليرة اللبنانية امــا نـقـدًا فــي صندوق
الخزينة أو تقديم شك او كفالة مصرفيني
باسم رئيس دائرة تنفيذ البترون وعليه
ات ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ض ـمــن ن ـط ــاق دائـ ــرة
تـنـفـيــذ ال ـب ـت ــرون واال ع ــد قـلـمـهــا مـقــامــا
مختارًا له وعليه ان يدفع رسم  %5داللة
اضافة الى رسوم التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
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ثقافة وناس

رحيل ّإنه حالة استثنائية لصورة عالم االجتماع العربي المواكب بجرأة ونزاهة وعمق ّ
لتحوالت المجتمع العربي في انهياره التدريجي نحو الهاوية .هكذا،
بدا أن الجلطة التي باغتته أول من أمس ،على الهواء مباشرة ،جاءت كنتيجة طبيعية لألهوال التي عاشها المفكر العراقي

ّ
ّ
فالح عبد الجبار ...مشرح الثنائيات العراقية!

خليل صويلح
ّ
ّ
ي ـم ــث ــل املـ ـف ــك ــر الـ ـع ــراق ــي ف ــال ــح عـبــد
ّ
ال ـ ـ ـجـ ـ ــبـ ـ ــار ( )2018 -1946ح ــال ــة
استثنائية لـصــورة عــالــم االجتماع
العربي املواكب بجرأة ونزاهة وعمق
ّ
تحوالت املجتمع العربي في انهياره
التدريجي نحو الهاوية .من الشغف
باملاركسية وترجمته «رأس امل ــال»،
ّ
اضطر تحت ضغط مطارق التخلف
العربي أن ينقل مشاغله األممية إلى
ً
تـشــريــح القبيلة والـعـشـيــرة وص ــوال
إل ــى املــذاهــب اإلســام ـيــة .وه ــو بذلك
يغلق الدائرة التي افتتحها مواطنه
ع ـلــي ال ـ ـ ــوردي ،رائـ ــد ع ـلــم االج ـت ـمــاع
ال ـعــراقــي .ك ــأن كــل ال ـح ــراك الـيـســاري
ال ـ ــذي ش ـه ــده الـ ـع ــراق وامل ـن ـط ـقــة في
خ ـم ـس ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن امل ـن ـص ــرم وم ــا
تــاه ،عــاد إلــى نقطة الصفر بسطوة
االن ـق ــاب ــات الـعـسـكــريــة واالس ـت ـبــداد
والحركات اإلسالمية.
هكذا وجد هذا املفكر نفسه أمام أسئلة
تـحـتــاج إلــى تفكيك وحـفــريــات عميقة
لحراثة األرض األولى ّ
مجددًا ،بأدوات
مـ ـع ــرفـ ـي ــة ه ـ ــي ح ـص ـي ـل ــة اشـ ـتـ ـغ ــاالت ــه
األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،وان ـ ـخـ ــراطـ ــه
باملشروع اليساري العراقي ،من جهةٍ
ثــانـيــة .بــدا أن الجلطة الــدمــاغـيــة التي
بــاغ ـت ـتــه أول م ــن أم ـ ــس ،ع ـل ــى ال ـه ــواء
م ـب ــاش ــرة ،أث ـن ــاء م ـقــاب ـلــة تـلـفــزيــونـيــة،
نتيجة طبيعية لألهوال التي عاشها
ّ
الرجل .ذلك أن العراق الحلم تالشى إلى
ّ
كــابــوس ،فـكــان عليه أن يـشــرح أحــوال
ّ
خريطة البالد املمزقة ،في إعــادة نظر
شاملة ،بدءًا من العلمانية التي يؤمن
ب ـهــا ،وال ـح ــرك ــة الـشـيــوعـيــة ال ـعــراق ـيــة،
متهمًا اليسار باالنفصام عــن الــواقــع
والتعالي عليه ،واالنــدحــار خلفًا ،من
بديمقراطية
دون أن يفقد األمل تمامًا ّ
ق ـيــد ال ـن ـض ــوج .ك ـمــا س ـي ـت ــوقــف مـلـ ّـيــا
حـ ـي ــال صـ ـع ــود الـ ـح ــرك ــات ال ـج ـهــاديــة
ومــآل ـهــا وأس ـبــاب ـهــا ف ــي ك ـتــابــه «دول ــة
ال ـخ ــاف ــة :ال ـت ـقــدم إل ــى امل ــاض ــي» .وإذا
بــه يعيد سبب صـعــود هــذه الحركات
املتطرفة إلى «الدولة العربية الفاشلة»
ب ـب ــرام ـج ـه ــا ال ـت ـن ـم ــوي ــة امل ـح ـت ـض ــرة،
وحـصــار املجتمع املحلي بــن صعود
اإلس ــام السياسي وهيمنة الـتـيــارات
الـتـكـفـيــريــة ب ـصــورت ـهــا الـعـسـكــريــة أو
ال ـس ـيــاس ـيــة ،وم ـع ـ ّـرج ــا ع ـلــى ع ـنــاويــن
أس ــاسـ ـي ــة م ـث ــل «اخ ـ ـتـ ــال بـ ـن ــاء األمـ ــة
وتعدد الهويات والـنــزاع» ،و«التاريخ
الالتاريخي ودولة الالدولة» ،و«الحياة
اليومية في مجتمع الخالفة» ،و«املال

ّ
املـ ـق ـ ّـدس واملـ ـ ــال املـ ــدنـ ــس» ،بــاإلضــافــة
إل ــى ش ـهــادات ومـقــابــات مـيــدانـيــة عن
«الــوالء واالستتابة وإعــادة التثقيف»،
ومحنة املجتمع املحلي أمــام كــل هذه
املعضالت .وتاليًا ،فــإن فكرة التطرف
«مـ ـث ــال لـتـسـيـيــس وأدلـ ـج ــة ال ـه ــوي ــات
الجزئية املعتمد على خزين تاريخي».
لم يعد سؤال «ما بعد ماركس» ّ
ملحًا،
أم ــام س ــؤال «الـعـمــامــة واألف ـن ــدي» ،في
ق ــراءة موسوعية تنطوي على أبعاد
ســوس ـيــولــوج ـيــة ل ـل ـن ـهــوض الـشـيـعــي
ً
في عــراق القرن التاسع عشر ،وصــوال
إلى الصدام مع الديكتاتورية البعثية،
ّ
تتفرع
لنجد أنفسنا أم ــام تــراجـيــديــا
ن ـحــو ال ـت ــاري ــخ ال ـع ــراق ــي بـشـمــولـيـتــه،
بــوصـفــه ح ــرك ــات اح ـت ـجــاج مـسـتـمـ ّـرة،
بــن مــا هــو م ـقـ ّـدس ودن ـي ــوي ،وفـضــاء
متناقض تختلط في نسيجه العتبات
امل ـقــدســة ،وب ــورج ــوازي ــة امل ــدن ،وطبقة
املثقفني ،وزع ـمــاء القبائل والعشائر،

على الشاشة

الشيخ
سعد
بـ «كوكب
تاني»

في صراع املصالح واإليديولوجيات.
غ ـ ــادر ف ــال ــح ع ـبــد ال ـج ـب ــار الـ ـع ــراق في
أواخ ــر السبعينيات إلــى ل ـنــدن ،بحثًا
ـن آخـ ـ ـ ـ ــر ،فـ ـ ـ ـ ــدرس ع ـلــم
عـ ـ ــن أوكـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ـ ٍ
االجتماع ،لكن كتابته لم تنغلق على
ما هو أكاديمي صــرف ،إنما انفتحت

التفت إلى إخفاقات العراق
الجديد وهزائم الديمقراطية
وأسباب العنف الطائفي
على مشكالت وهموم وأسئلة الشارع
الـعــراقــي الـعــريــض ،مــازجــا فــي متنها
ّ
وملح
الصرامة العلمية بما هو يومي
ّ
وخ ـ ـ ــاق ،ك ــأن ــه ل ــم يـ ـغ ــادر الـ ـع ــراق في
غليانه وجحيميته وآماله.
هـكــذا الـتـفــت تــدريـجــا إل ــى إخـفــاقــات
العراق الجديد وهزائم الديمقراطية

زكية الديراني
كشفت قـنــاة ّ mtvأول مــن أم ــس (ك ــل أح ــد  )21:45عن
ّ
بــرنــامــج «دق ال ـج ــرس» (إن ـت ــاج ج ـنــان م ــاط) ال ــذي يـعـ ّـد
الـنـسـخــة الـعــربـيــة م ــن بــرنــامــج  Au tableauالـفــرنـســي.
أص ـ ّـرت مــاط أن يـكــون رئـيــس الحكومة سعد الحريري
ً
ضيف االفتتاح ،بخاصة أنــه أثــار جــدال كبيرًا باستقالته
املزعومة من الرياض قبل أشهر .على أبــواب االنتخابات
ّ
النيابية فــي أي ــار (مــايــو) املـقـبــل ،وجــد الـضـيــف فــي «دق
ال ـجــرس» فــرصــة ل ـ «تلميع صــورتــه» والـتــرويــج ملشروعه
ولـ «تيار املستقبل» ،وإن كان الترويج قد تم بطريقة غير
مباشرة وباستغالل ...األطفال.
في بداية الحلقة ،كشف الحريري عن بعض التفاصيل
حول عالقته بوالديه ،وكيف تعيش ّأمه العراقية املستقرة
حاليًا فــي األردن ،وط ــاق والــديــه فــي صـغــره .كما عـ ّـرج
الـطــاب ال ــذي يلعبون أيـضــا دور املـحــاوريــن ،على حياة
الحريري االقتصادية وخسارته ثروة تفوق املليار دوالر.
طرحوا العديد من األسئلة الجميلة عن حياة السياسي
الـتــي ال يعرفها املـشــاهــد ،لكنهم ب ــدوا كـ ّـأنـهــم ّ
يسمعون
دروس ـه ــم ف ــي بـعــض األم ــاك ــن ،عـلــى غ ــرار س ــؤال حــول

وأسباب العنف الطائفي .في كتابه
األخـ ـي ــر «كـ ـت ــاب الـ ــدولـ ــة ..ال ـلــوث ـيــان
الجديد» ( ،)2017يستكمل حراثة ما
بدأه الباحث حنا بطاطو في تحليل
ّ
امل ـج ـت ـم ــع ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،م ـ ـع ـ ــززًا ال ـب ـعــد
ال ـن ـظــري مل ـف ـهــوم ال ــدول ــة املـتـ ّ
ـوحـشــة
وطـبـقــاتـهــا ،أو ال ــدول ــة الـتـنــن الـتــي
تفترس أبناءها ،وذلــك التناغم بني
الــري ـع ـيــة ال ـن ـف ـطـيــة وال ــدك ـت ــات ــوري ــة.
وهو بذلك يستكمل بتعميق أشمل
ما عالجه في كتابه «التوليتارية».
ورغ ـ ــم أن «س ـ ــوق األف ـ ـكـ ــار ال ـعــرب ـيــة
مغلق» حسب قــولــه ،إال أن صاحب
«الــدي ـم ـقــراط ـيــة املـسـتـحـيـلــة» لطاملا
وجـ ــد م ـن ــاف ــذ ل ـل ـس ـجــال وال ـح ـض ــور
الحيوي ،متكئًا على ثقافة عميقة،
ول ـ ـ ـغـ ـ ــات م ـ ـت ـ ـعـ ــددة م ـ ـثـ ــل األملـ ــان ـ ـيـ ــة
واإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي ـ ــة ،وم ـ ــواكـ ـ ـب ـ ــة دائ ـ ـمـ ــة
للمشهد الـثـقــافــي وال ـف ـك ــري ،ناعيًا
تــراجــع علم االجـتـمــاع العربي الــذي

ميزانية شركة «سعودي أوجيه» التي خسرها الحريري.
في البداية« ،اشتهى» املشاهد أن تكون مدرسة «الشانفيل»
ّ
التي ّ
صور فيها «دق الجرس» هي مدرسته الحقيقية التي
ّ
تختصر املــدارس اللبنانية .الصف كــان مفعمًا باأللوان
الفرحةّ ،
ومزينًا بالكتب «املهندسة» واملرتبة ،بما ال يعكس
أبدًا الصورة الحقيقية ملدارس لبنان ،خصوصًا ُالرسمية
التي لن تكون طبعًا مكانًا لتصوير البرنامج .كما أحضر
الطالب من مدارس خاصة (تحديدًا من بيروت) معروفة
بأقساطها الغالية ،وأهـمــل فريق العمل طــاب الرسمية
ّ
الــذيــن يشكلون شريحة كبيرة مــن اللبنانيني .بالنسبة
ً
إلى الضيف أي الحريري ،فقد كان «ممثال» بارعًا وحفظ
األجوبة غيبًا .صحيح ّأنه كان صريحًا في بعض النقاط
وقــال أنــه لــم يكن يتوقع يومًا أن يعمل بالسياسة ،لكن
جوابه كان «رمــاديــا» دومــا ،من دون أن يأخذ موقفًا في
ّأي ســؤال يطرح عليه .فهو ال يــزال على عالقة جيدة مع
السعودية ،ويحب جميع السياسيني ،وعلى عالقة طيبة
ّ
بــأخــوتــه .أج ــاب عـلــى غالبية األسـئـلــة بــأسـلــوب «شــفــاف
ّ
متصنع» .فبني الدول ،يختار لبنان للعيش فيه ،ألن «لبنان
الوطن»! الترويج السياسي لالنتخابات كان عنوان الحلقة،
ّ
لكن في املقابل ّ
عرى «دق الجرس» الحريري بسؤال غير

انـكـفــأ عــن م ـقــاربــة األس ـئ ـلــة الــراهـنــة
فــي املجتمع بضغط ايديولوجيات
متنافرة وعــدم تـطـ ّـور بنية املــدارس
والـ ـج ــامـ ـع ــات .مـ ــا أدى ع ـم ـل ـيــا إل ــى
انـ ـطـ ـف ــاء ش ـع ـل ــة الـ ـفـ ـك ــر ال ـت ـن ــوي ــري
ملصلحة التفكير الطائفي.
تكمن أهمية فكر فــالــح عبد الجبار
في انتباهاته الحادة إلى الثنائيات
التي تتحكم بآليات التفكير العراقي،
وال ـع ــرب ــي ع ـمــومــا ،م ـثــل «الـعـقــانـيــة
والـ ـخ ــراف ــة» ،و«ال ـق ـب ـي ـلــة وال ـس ـل ـطــة».
وف ـ ــي مـ ــا ب ـع ــد االح ـ ـتـ ــال األم ـي ــرك ــي
لـلـعــراق ،أض ــاف إلــى هــذه الثنائيات
«العقال والخوذة»ّ ،كأن كل تمظهرات
املجتمع املــدنــي تبخرت مــن الـشــارع
تمامًا .وما ّ
يميز مثل هذه القراءات،
تجاور أكثر من سردية في بناء محكم
وأصـيــل ومشبع معرفيًا وتاريخيًا.
ي ـقــول فــي تحليله ملـنـظــومــة الـعـنــف:
«العنف في املجتمعات الحديثة هو
عنف الــدولــة ألنها هــي التي تحتكر
وسائل العنف مثل الجيش والشرطة
والسجون وكل وسائل القوة ،والنها
جهاز يحتكر السالح بحسب تعريف
عالم االجتماع االملاني ماكس فيبر،
والـ ـ ــدولـ ـ ــة عـ ـن ــدم ــا ال ت ـ ـكـ ــون مـمـثـلــة
لسكانها تـكــون عــاقـتـهــا باملجتمع
عالقة قمع وعنف .لذلك كانت هنالك
جــرعــات مستديمة مــن عنف الــدولــة
تجاه املجتمع ،وهذا العنف يتشربه
املجتمع ويكمن فيه ،إذ إنه ال يتسرب
ب ــل يـكـمــن ف ــي املـجـتـمــع ويـ ـح ــاول أن
يجد له منافذ أو قنوات للخروج».
ويعيد عالم االجتماع ورئيس «مركز
ال ــدراس ــات الـعــراقـيــة» فــي ب ـيــروت ،هذا
االنسداد التاريخي للخرائط العربية،
إلـ ـ ــى اسـ ـتـ ـيـ ـق ــاظ ال ـ ـهـ ــويـ ــات ال ـص ـغ ــرى
وت ـفــاقــم ال ـص ــراع وال ـت ـعـ ّـصــب املــذهـبــي
وال ـ ـف ـ ـكـ ــري بـ ـق ــول ــه «الـ ـعـ ـلـ ـم ــانـ ـي ــون ال
يدرسون التراث ،والفقهاء ال يدرسون
ال ـع ـل ــوم ال ـح ــدي ـث ــة ،وك ــاه ـم ــا يـتـطــرف
في تعامله مع النص الديني» ،مؤكدًا
على هوية ثقافية كونية تنبذ التفكير
املغلق« :ال أفهم كيف أن األرض ال تدور
حول الشمس ،أو تقديس الشخصيات
ً
امل ـت ــوف ــاة ،وص ـ ــوال إل ــى قـ ــدرة الـتـشـفــي
ببولها أو بـقــايــا جثتها؟ كـيــف يمكن
لجسده باملعنى الفيزيائي الطبي أن
يكون خاليًا من البكتيريا والجراثيم
والفيروسات؟ هذه هلوسة وجنون».
رحـ ــل ف ــال ــح ع ـب ــد ال ـج ـب ــار وهـ ــو يـ ـ ّ
ـردد
«الـتــركـيــز عـلــى اخ ـت ـصــاص ضـيــق هو
انـ ـع ــزال» ،لــذلــك ت ــرك ن ــواف ــذه مفتوحة
على حرية السجال.

ّ
متوقع .حــن سأله أحــد األطـفــال عــن سعر ربطة الخبز،
ً
ّ
سـكــت ال ـحــريــري ب ــره ــة .إن ــه س ــؤال ص ـعــب! فــكــر قليال
وأجاب «يمكن  500ليرة!» .هنا ارتفعت سخرية األطفال
ّ
وتـحـ ّـول الحريري إلــى «مضحكة» .جــواب كشف كــم أنــه
بعيد كل البعد عن حياة اللبنانيني وواقعهم وهمومهم
املعيشية واالقتصادية .بعض املتابعني رأى أن رئيسًا ال
يعرف سعر ربطة الخبز ،هــو غير قــادر على إدارة بلد
ً
ّ
يتخبط يمينًا وشماال باملشاكل االقتصادية ،فيما تساءل
آخرون :هل يأكل الحريري «الباغيت» أو «الكرواسون»؟
كــان بإمكان جنان مــاط أن تقطع املشهد عبر املونتاج،
لكنها تعلم جيدًا أسس اللعبة التلفزيونية ّ
جيدًا ،وتعرف أن
ّ
ّ
هذا الجواب سيشكل قنبلة الحلقة ،خصوصًا أن البرنامج
برمته قــائــم على الـتــرويــج للضيف بشكل غير مباشر.
ّ
صحيح أنــه تـ ّـم استغالل األطـفــال بشكل واضــح في هذه
ّ
اللعبة ،لكن جواب الحريري خفف من وطأة الهجوم على
البرنامج.
م ــن لـغــة ج ـس ــده ،ظـهــر ال ـحــريــري مــرتـبـكــا أمـ ــام األط ـفــال
الــذيــن بــدا عليهم االرت ـيــاح أكـثــر مــن الضيف نفسه .في
البداية ،بقي رئيس الحكومة جالسًا لدقائق على الطاولة
شاردًا باألطفال ،لتأتيه الحقًا اإلشارة في أذنه (ربما من
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ثقافة وناس
احتفالية

أمسية شعرية موسيقية

معارض وأفالم وأحالم «مدينية»

شهر الفرنكوفونية انطلق في بيروت
زينب حاوي
للسنة الثامنة على التواليُ ،يحتفى بـ
«شهر الفرنكفونية في لبنان» (مــن 2
آذار/م ــارس حتى  14نيسان /أبريل)،
ّ
الــذي تنظمه وزارة الثقافة اللبنانية،
ب ــال ـش ــراك ــة م ــع «ال ــوك ــال ــة ال ـجــام ـع ـيــة
ل ـل ـفــرن ـكــوفــون ـيــة» ،وامل ـع ـه ــد الـفــرنـســي
فــي لبنان ،الــى جانب باقي السفارات
امل ـع ـن ـيــة (ف ــرن ـس ــا ،أرم ـي ـن ـيــا ،بـلـجـيـكــا،
سويسرا ،كندا ،رومانيا) ،مع تسجيل
دخ ـ ـ ــول دول ـ ـ ــة األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي فـ ــي ه ــذه
االحتفالية للمرة األولى .خالل املؤتمر
ال ـص ـحــافــي الـ ــذي ع ـقــد أم ــس ف ــي مـقـ ّـر
املـتـحــف الــوط ـنــي ،ش ـ ّـدد س ـفــراء ال ــدول
املــذكــورة على أهمية هــذه االحتفالية
ف ـ ــي تـ ـع ــزي ــز الـ ـلـ ـغ ــة ال ـف ــرن ـك ــوف ــون ـي ــة،
وقيمها ،ضمن حاضنة مــن التعددية
الثقافية.
االحتفالية التي ّ
تعم الـقــارات الخمس
الشهر املقبل ،تحمل شعار هــذا العام
«الـ ـف ــرنـ ـك ــوف ــونـ ـي ــة ب ـ ــالـ ـ ـص ـ ــور» .وه ــي
ّ
لتضم مروحة
األسبوع املقبل،
تنطلق ّ
غنية ،ومنوعة من البرمجة التي تطال
مختلف الشرائح العمرية ،من حفالت
م ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة ،وعـ ـ ـ ـ ــروض س ـي ـن ـم ــائ ـي ــة،
ومحترفات فنية ،ونقاشات ولـقــاءات
فـكــريــة ،ستكون بمثابة رحـلــة متنقلة
ع ـلــى األراض ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ال ــى بــاقــي
الدول الفرنكوفونية املشاركة.
االفـتـتــاح ( 3/ 2ـ ـ س ،)20:00:سيكون
فـ ـ ــي «جـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــس ي ـ ــوس ـ ــف»
(األشرفية) ،مع أمسية لـ «األوركسترا
ال ـف ـي ـل ـهــارمــون ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ب ـق ـيــادة
ّ
املايسترو وليد مسلم ،الى جانب عازفة
البيانو الفرنسية ماري فيرموالن .وفي
قـصــر الـصـنــوبــر ،ستنطلق «الـبـطــولــة
الدولية للمناظرة الفرنكوفونية» (بني
 11و ،)3/ 16بــال ـشــراكــة م ــع «املـعـهــد
الفرنسي» ،ومكتب «الوكالة الجامعية
لـلـفــرنـكــوفــونـيــة» فــي ال ـشــرق األوس ــط،
والـسـفــارة الـســويـســريــة .م ـبــاراة تطلق
مـ ـن ــاظ ــرة بـ ــن طـ ـ ــاب ف ــرن ـك ــوف ــون ـي ــن
حـ ـض ــروا م ــن آس ـي ــا وأف ــري ـق ـي ــا ،ودول
الشرق األوســط للتنافس فيما بينهم
ع ـلــى ال ـف ـصــاحــة .سـيـنـتـحــل ك ــل منهم
شخصية ممثل منتخب للشعب ،على
أن ي ـج ـيــدوا ال ــدف ــاع ع ــن مــواض ـيــع تم
اخ ـت ـيــارهــا ،تـتـصــل م ـبــاشــرة بــأحــداث
الساعة.
على صعيد املـعــارض ،تضع السفارة
الـبـلـجـيـكـيــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،ث ـقــل ب ــاده ــا،
عـلــى ال ــرس ــوم املـ ـص ـ ّـورة ،عـبــر مـعــرض
في غاليري «صيفي فيلدج» ،يختصر
م ــراح ــل هـ ــذا ال ـف ــن ف ــي بـلـجـيـكــا ال ــذي
انطلق من هناك ،من النوع الكالسيكي
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رفعت وميراي
في «البستان»...
قصائد تحت ظالل باخ
نادين كنعان

ً
ً
وص ــوال الــى تـطــوره شـكــا ومضمونًا
في السنوات األخيرة .ومن بلجيكا الى
فرنسا ،وتحديدًا في املعهد الفرنسي
(من  12الى  ،)3/ 21سيعرض وثائقي
«راف ـ ــو ...الــوكــالــة الـبــاريـسـيــة» .يضيء
الـشــريــط عـلــى الــوكــالــة الـفــوتــوغــرافـيــة
ال ـتــي أسـسـهــا ش ــارل رادو ع ــام ،1933
وع ـل ــى عـمـلـهــا خ ــال حـقـبـتـ ّـي ال ـحــرب
الـعــاملـيــة األول ــى والـثــانـيــة ،مــن منظار
إن ـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــي ،يـ ــرت ـ ـكـ ــز إل ـ ـ ـ ــى ان ـ ـف ـ ـعـ ــاالت
الـنــاس ،ويومياتهم .أمــا األوروغ ــواي،
ف ـم ـح ـط ـت ـهــا الـ ـبـ ـص ــري ــة ،س ـت ـك ــون مــع

ذاكرة الحرب األهلية ومراحل إعادة
اإلعمار بعدسة جاكلين ميير
م ـعــرض ل ـل ـصــور ( 3/13ـ ـ ـ س)11:30:
فــي «امل ــدرس ــة الـعــامــة األوروغ ــوان ـي ــة»،
(كورنيش النهر) .معرض يضم صورًا
فــوتــوغــرافـيــة ،تحكي تــأثـيــر الهندسة
ال ـفــرن ـس ـيــة ع ـلــى م ـبــانــي األوراغـ ـ ـ ــواي،
وعـلــى الثقافة والـفــن اللتني اندمجتا
بني هذين البلدين.
ورب ـ ـ ـمـ ـ ــا مـ ـ ــن املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض امل ـ ـه ـ ـمـ ــة فــي
احـتـفــالـيــة ال ـفــرن ـك ـفــون ـيــة ،م ــا تنظمه
الـ ـسـ ـف ــارة ال ـس ــوي ـس ــري ــة ،حـ ــول تـيـمــة
«بـ ـ ـي ـ ــروت أح ـ ـ ــام م ــديـ ـنـ ـي ــة» (3/ 25
ـ ـ ـ ـ س ،)18:00:ف ـ ــي «ب ـ ـيـ ــت ب ـ ـيـ ــروت»
(الـ ـ ـس ـ ــوديـ ـ ـك ـ ــو) .م ـ ـع ـ ــرض ل ـل ـف ـن ــان ــة
ال ـس ــوي ـس ــري ــة ج ــاك ـل ــن م ـي ـي ــر ،ي ـســرد
ذاك ــرة الـحــرب األهـلـيــة ،ويحكي ثالث
مراحل من إعــادة اإلعمار التي طالت

بـ ـي ــروت ( ،)2012-1996-1991عـبــر
مقارنة بني األمس واليوم ،والتحوالت
الـ ـت ــي ط ــال ــت ال ـع ــاص ـم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
وتداعياتها على الــذاكــرة الجماعية.
وضمن املحترفات الفنية ،سيحضر
فريق «السمندل» (من  5حتى  8آذار)
في «املعهد الفرنسي» ،ليضع خبرته،
في خدمة الطالب الشباب ،في مجال
الفنون البصرية ،والغرافيتي ،لنكون
أمام تفاعل بني اللغة والرسوم.
الــى جانب الفنون البصرية ،ستشهد
احتفالية الفرنكوفونية ،أيضًا ،عرضًا
ّ
«الحي يروح» (للتونسي محمد
لفيلم
أم ـ ــن ب ــوخ ــري ــص).الـ ـش ــري ــط ( 3/ 9ـ ـ
س ،)18:00:يـعــود بنا الــى االنتفاضة
التونسية عــام  ،2011الـتــي تدحرجت
ك ـك ــرة ال ـث ـلــج إلـ ــى ب ــاق ــي ال ـ ـ ــدول .يـ ّـركــز
ّ
مصورين وثقوا
العمل على مجموعة
مغامراتهم الـخـطــرة فــي مالحقة هذه
األح ـ ـ ــداث ف ــي م ـصــر ول ـي ـب ـيــا وتــونــس
وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـب ـل ــدان .أم ــا مـســرحـيــا،
ف ـت ـطــل ال ـن ـس ـخــة الـ ـ ــ 19م ــن «م ـهــرجــان
القصة واملــونــودرامــا» (مــن  12الــى 18
 3/ـ ـ س ،)19:30:على مسرح «مــونــو».
كما ستنضم فعالية «ليلة املتاحف»
( )4/14الـتــي تنظمها وزارة الثقافة
ال ـ ــى ه ـ ــذا املـ ـه ــرج ــان ال ـف ــرن ـك ــوف ــون ــي.
للسنة الــرابـعــة عـلــى ال ـتــوالــي ،تنطلق
ه ــذه الفعالية داع ـيــة لــزيــارة أكـثــر من
 13متحفًا فــي لبنان ستفتح أبوابها
للجميع.
* «شهر الفرنكوفونية في لبنان» :من  2آذار
(مــارس) حتى  14نيسان (أبــريــل) ـ أماكن
متفرقة – لالستعالم01/420200 :

ّ
بالتحرك في الصف كي يبدو
املخرجة أو أحــد معاونيه)
ّ
عـلــى طبيعته .هـنــا ،كــانــت الحيلة الـتــي كشفت عــن تــوتــر
ّ
ال ـحــريــري .خـلــع الـجــاكـيــت .ه ــذه الـحــركــة ذكـ ــرت املـشــاهــد
بإحدى استعراضاته في أحد املهرجانات السياسية ،مما
عرضه يومها للسخرية .شرب الحريري املياه مرات ّ
ّ
عدة،
ّ
وهو مشهد يذكر باملقابلة الشهيرة التي أجرتها معه بوال
درجة أن بوال
يعقوبيان خالل اعتقاله في السعودية ،إلى
ّ
ّ
يومها ّ
املخصص لها كي «يبل ريقه».
تبرعت بكوب املــاء
يحاول الحريري مرارًا أن يبدو على طبيعته ،لكن االفتعال
ي ـكــون سـ ّـيــد امل ـش ـهــد .ال ـح ــري ــري الـ ــذي ي ـح ــاول م ـعــاونــوه
(م ـس ـت ـش ــاروه) أن ي ـظ ـهــروه دائ ـم ــا ب ـص ــورة «الـسـيــاســي
ّ
ّ
الشفاف» الذي يتأثر بحياة املواطنني جريًا على الحمالت
الـتــرويـجـيــة لـبـعــض ال ــرؤس ــاء األج ــان ــب ،يـفـشــل دوم ــا في
ّ
االمتحان .وقد نجح «دق الجرس» بانطالقته ألنه لم يظهر
الحريري بصورة «السياسي املثالي القريب من الناس» ،بل
كشف عن الهوة الشاسعة بني السياسي واملواطن العادي
الذي يشتري الخبز يوميًا.
ّ
«دق الجرس» كل أحد ( )21:45على قناة mtv

ّ
مستمرة حتى  21آذار
ال تزال فعاليات «مهرجان البستان»
(مــارس) املقبل .وهذه السنة أيضًا ،سيكون جمهور الحدث
ّ
الــذي قـ ّـرر في يوبيله الفضي االحتفاء بيوهان سيباستيان
بــاخ ( 1685ـ  ،)1750على موعد مع اثنني من كبار املسرح
اللبناني ّ:رفعت طربيه وميراي معلوف.
في عام  ،2016أطل الثنائي مع املسرحي الراحل جالل خوري (1934
ـ  )2017في عرض ّ
مميز حمل اسم «شكسبير إن حكى» ،بعد مرور
أرب ـعــة عـقــود عـلــى والدة الـكــاتــب املـســرحــي الـبــريـطــانــي الـشـهـيــر .جــال
العمل على مسارح ّ
عدة في لبنان وخارجه ،وفيه ّأدى معلوف وطربيه
ّ
تتضمن مقتطفات من مونولوجات وحــوارات من أبرز أعمال
مشاهد
ّ
شكسبير فيما ربط بينها األخير شخصيًا الذي جسده خوري .وفي
الــدورة املاضية التي جرت تحت عنوان «ملكات وامبراطورات الشرق»،
ّأدت معلوف شخصية «جوليا» في مسرحية «جوليا دومنا» التي سبق
أن شاركت فيها في تسعينيات باريس ،تحت إدارة املخرج السوري ـ
الفرنسي شريف الخزندارُ ،
وعرضت في ُبلدان مختلفة.
أمــا هــذه الـسـنــة ،وتماشيًا مــع الـبــرنــامــج امل ـهــدى إلــى العبقري األملــانــي،
ّ
غد الخميس «باخ يعزف الشعر العربي»
فسيقدم طربيه ومعلوف ,بعد ٍ
في «فندق البستان» .اختار الثنائي قصائد من الشعر العربي الحديث
ألسماء شهيرة هي أنسي الحاج (الساعة هي الليل ،ماذا فعلت بالذهب
ماذا صنعت بالوردة) ،ومحمود درويش (غريب في مدينة بعيدة ،سنة
أخرى فقط ،مطر ناعم في خريف بعيد) ،وبدر شاكر ّ
السياب (أنشودة
املطر ،النهر واملــوت ،املسيح بعد الصلب) ،وأدونيس (الصقر) ،وطالل
حيدر (عتمة خيالو ،تتلفتني شمال) ،ويوسف الخال (السفر ،الجذور)،
وجبران خليل جبران (العطاء) ،وسعيد عقل (الشعر) ،ومحمد املاغوط
(أوراق الـخــريــف) ،وخليل ح ــاوي (الـجـســر) ،وعـمــرو ال ــوارق (العاشق
املجنون) ،وأمــن الريحاني (أنــا الشرق) ،وعبد الوهاب البياتي (أعدني
إلــى وطني) ،وكمال خير بك (خـيــام) ،ونــزار قباني (بيروت األنثى مع
ّ
حبي) .وسيترافق إلقاء هذه القصائد مع عزف لرقصات من متتاليات
التشيللو الست الشهيرة التي وضعها بــاخ بني عامي  1717و،1723
ّ
سيتوله الروسي رومان ستورجينكو.
يؤكد طربيه في اتصال مع «األخبار» ّأن اختيار الشعر العربي الحديث
ّ
تم ألنه «أكثر تناسبًا مع هذه املوسيقى من الشعر العمودي» ،ويضيف:
«عالقنا بهؤالء الشعراء متينة جدًا ونعرفهم عن كثب ونتابع أعمالهم
ّ
منذ عقود ،كما أنهم رافقوا الحركة املسرحية .أما السبب الثاني النتقاء
ّ
القصائد فهو القصة أو الرسالة اإلنسانية التي تحملها .»...ثم يشدد
ّ
طربيه على أنه «ببساطة ،مزجنا أجمل ما لدى العرب ،أي الشعر ،بأجمل
ما لدى األملان ،أي باخ».
ّ
ّ
في هذا السياق ،من الضروري اإلشــارة إلى أن هذه املتتاليات تعد أهم
وأجمل عمل ُوضع للتشيللو املنفرد ،ويعتبره عازفوا هذه اآللة بمثابة
«االم ـت ـحــان الـكـبـيــر» .بـعــد وف ــاة ب ــاخ ،بـقـيــت املـتـتــالـيــات مـغـمــورة حتى
اكتشفت بعد مرور  183عامًا على يد الكاتالوني بابلو كازالس ( 1876ـ
 )1973الذي عثر عليها في متجر لبيع السلع املستعملة .عندهاّ ،
تغيرت
حياته ،إذ أمضى سنوات في إتقانها قبل أن ّ
يسجلها ّ
للمرة األولى في
عام .1936
غد الخميس ـ الساعة الثامنة
بعد
العربي»:
الشعر
يعزف
«باخ
ٍ
ً
والنصف مساء ـ «فندق البستان» (بيت مــري ـ قضاء املــن) ـ
لالستعالم04/972980 :
ّ
متوسطة جالل خوري
ميراي معلوف
ورفعت طربيه في «شكسبير إن حكى»

الثالثاء  27شباط  2018العدد 3406

صورة
وخبر

ّ
ّ
الكلـب ،الـذي يمثـل اإلخلاص والحمايـة والصداقـة،
عـام
هـو
العـام
هـذا
التيبتـي.
التقويـم
فـي
األعيـاد
أهـم
«لوسـار»
أو
التيبتيـة
السـنة
رأس
يعـد
فيمـا تزامـن مـع رأس السـنة القمريـة .تسـتمر االحتفـاالت بيـن البوذييـن علـى مـدى  15يومـا ،فيما ُت َع ّـد األيـام الثالثة األولى هـي األبـرز ،وهي ّ
تغص
ُ
وت َّ
بالمباريـات المسـلية والحماسـية ،وأنشـطة الغنـاء والرقـص ،فيمـا يرتـدي المشـاركون/ات ً
خصـص مسـاحة وافـرة للصلاة والعبـادة.
أزيـاء تقليديـة،
(جوهانـس إيزيـل ـــ أ ف ب)

خالد الهبر و«معروف سعد» ...صيدا اللقاء!

«أيوبة» الفلسطينية
عائدة إلى «النمر»!
بعد النجاح الذي حققته العام
املاضي ،تعود مسرحية «أيوبة»
(تأليفَ وإخراج عوض عوض)
َ
جديد ْين تحتضنهما
في عرض ْي
«دار النمر للفن والثقافة» في 1
و 2آذار (مارس) املقبل .العمل
مقتبس عن قصص حقيقية
لثالث فلسطينيات من ّ
مخيمي
ّ
ّ
والبداوي
الرشيدية (جنوبًا)
ً
(شماال) ،جمعت قصصهن في
ّ
«أيوبة» واحدة ،التي وجدت
الحياة مخرجًا لنفسها من
اللجوء
ظلم الحياة ،بني مأساة ّ
ومأساتها الفردية التي تمثل
اختصارًا للقضية الفلسطينية
ّ
ولقضية املرأة العربية
من جهة،
من جهة أخرى.
مسرحية ّ
«أيوبة» 1 :و 2آذار ـ الساعة
ً
السابعة والنصف مساء ـ قاعة املسرح
في «دار النمر للفن والثقافة» (شارع
أميركا ـ كليمنصو ـ الحمرا ـ ط /2
بيروت) .لالستعالم01/367013 :

قبل عام تقريبًا ،أحيا خالد
الهبر (الصورة) حفلة ناجحة
بكل املقاييس في «مركز معروف
سعد» في صيدا (جنوب لبنان)
التي عاد إليها بعد انقطاع دام
حوالى  33عامًا .وفي  10آذار
ّ
سيكرر الفنان
(مارس) املقبل،
اللبناني امللتزم التجربة بعد
حوالى شهر من إحياء الذكرى الـ
 33لتحرير املدينة من االحتالل
اإلسرائيلي .إلى جانب األغنيات
الجديدة مثل «ما تنسوا
فلسطني» و«فارس» ،والقديمة
منها «شارع الحمرا» و«أغنية
عاطفية» و«سنديانة حمرا»،
ً
ّ
سيؤدي الهبر أعماال قديمة
ّ
(«كفركال» و«الشياح») أطلقها
في بداياته ولم يسبق له تقديمها
ّ
على املسرح ،ضمن مدلي «يذكر

بخالد السبعينيات» ،وفق ما
يقول نجله ريان في اتصال مع
ّ
«األخبار» .كالعادة ،يتولى ريان
التوزيع املوسيقي ،وسيعزف
على البيانو مع الفرقة التي
يقودها وتتألف من املوسيقيني:
فؤاد عفرا (درامز) ،ووليد ناصر
(طبلة) ،وسلمان بعلبكي (رق)،
ّ
وبشار ّ
فران (باص) ،ونضال أبو
سمرا (ساكسوفون) ،وريان الهبر
(بيانو) ،وعفيف مرهج (عود).
أما الكورال ،فسيضم زينب زهر
الدين ،ومهنا حجا ،وإيلي سعد.
السبت  10آذار ـ الساعة الثامنة
ً
مساء ـ «مركز معروف سعد
الثقافي» (صيدا ـ جنوب لبنان).
للحجز واالستعالم 07/725001 :أو
03/749811

