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MASTER EXÉCUTIF EN
MANAGEMENT DE LA SANTÉ
RECRUTEMENT EN COURS
Programme intégralement animé par les meilleurs experts internationaux
du secteur de la santé.
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األمين العام الجديد
:»لـ«حزب السلطة
»حصار «اإلخوان
يبقى هدفًا؟

16
رئيس بلدية حاريص عامد سليامن أحمد
وأعضاء املجلس البلدي واملخاتري واألهايل
يهنئون لبنان والشعب اللبناين بإعادة انتخاب رجل اإلعتدال

دولة الرئيس نبيه بري

.لرئاسة املجلس النيايب للمرة السادسة أطال الله يف عمره

العراق

االنتخابات
نتائج
ّ
على المحك
قرار برلماني
بالفرز اليدوي
12
مع العدد

بلجيكا

ال قديسين وال مالئكة
ملحق رياضة
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سياسة

سياسة
على الغالف

كوابيس الحريري

بات سعدالحريري في الفترة األخيرة مسكونًابهاجس التفردبالزعامة السنية .لهذه الغاية ،استبعدكل الرموز «المستقبلية»
حقيقيًا ،فيما تمكنت شخصيات سنية من خارج التيار األزرق من ترسيخ حضورها في
التي تشكل بالنسبة إليه تهديدًا ّ
االنتخابات النيابية األخيرة .هي ال تشكل مصدر قلق للحريري وحسب ،بل إنها أقرب ما تكون إلى الكوابيس التي تالحقه.
ففيما هو يتراجع شعبيًا ،أظهرت االنتخابات االخيرة تقدم منافسيه ،أو على األقل ،ثبات شعبيتهم
ميسم رزق
بدافع الحاجة إلــى التفاف جمهوره
ح ـ ــول ـ ــه ،كـ ـ ــان سـ ـع ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،فــي
مـ ــا مـ ـض ــى ،يـ ـ ّـصـ ــور ال ـ ـنـ ــواب ال ـ ّـس ـن ــة
الـ ـخ ــارج ــن ع ـن ــه ب ــأن ـه ــم ال ُي ـم ـث ـلــون
للوصول
«بيئتهم» ،وب ــأن رافعتهم
ّ
إل ــى مـجـلــس الـ ـن ــواب لـيـســت ســنـيــة،
ب ــل ي ـص ـل ــون م ــن خـ ــال تـحــالـفــاتـهــم
السياسية ،سواء معه أو مع خصومه.
قبل تكليفه ّ
مجددًا تشكيل الحكومة،
ك ـ ـ ّـرر ال ـح ــري ــري ال ـن ـغ ـمــة ذاتـ ـه ــا .قــال
إنـهــم «وصـلــوا على أكـتــاف غيرهم».
هــي نغمة ُيمكن تصديقها فــي زمن
فحسب .أما في ظل
القانون األكثري،
َ
القانون النسبي ،فال ينفع تجريدهم
مــن صفتهم التمثيلية ،ال ـتــي كانت
جسر عبورهم إلى النيابة.
اختلف مشهد الـيــوم عــن عــام .2009
فقد خاض هؤالء انتخابات السادس

هل تفوز الكتلة السنية
المعارضة بمقعدين في
الحكومة الجديدة؟
من أيار  2018ضمن لوائح هم كانوا
عـلــى رأس ـه ــا ،وفـ ــازوا بــاملـقــا ُعــد التي
كــان يستولي عليها تـيــار املستقبل
ب ـقــوة ب ـلــوكــات ال ـق ــان ــون االنـتـخــابــي
األكثري.
َ
َ
بيته وبــن جمهوره
حــن احتفل في ِ
بالنصر – بعد أيــام من االنتخابات
ـصــد ال ـح ــري ــري الـتـعـبـيــر عن
ـ ـ ـ ل ــم ي ـقـ ِ
ّ
الفرح بالفوزّ ،
بالحد من
إنما الفرح
َ
الخسارة .أكثر تواضعًا من الجميع
ّ
ك ــان ،ح ــن اع ـت ــرف ب ــأن ثــمــة خـســارة
في مكان ما (يــوم أعلن أسماء نوابه
ال ـن ــاج ـح ــن م ــن وادي أبـ ــو ج ـم ـيــل).
يحسبها
وأك ـث ــر واق ـع ـيــة ،أي ـض ــا ،ل ــم
ِ
كغيره بـعــدد املقاعد الـتــي فقدها أو
ـدد ال ـن ــواب ـ ـ ـ الخصوم
نــالـهــا .بــل بـعـ ّ
(تـ ـح ــديـ ـدًا الـ ـس ــن ــة) الـ ــذيـ ــن حــال ـف ـ ّهــم
ّ
ّ
الـ ـح ــظ .ي ـشــكــل ه ـ ــؤالء ُم ـثــل ـثــا ســنـيــا
ّ
يــربــط الـشـمــال بــالـبـقــاع ،ثــم الجنوب
وب ـي ــروت ،وي ـضـ ّـم زعــامــات مناطقية

نجح هؤالء في حصد أصوات تفضيلية من بيئتهم تفوق تلك التي نالها معظم نواب المستقبل (هيثم الموسوي)

الخسارة الموصوفة
ّ
ّ
ومرد ذلك إلى
تشير أرقام انتخابات عام  2009إلى أن التصويت السني كان ال يزال في أوجه،
ّ
جملة أسبابّ ،
أهمها التأييد الكبير الذي كان يتمتع به الرئيس سعد الحريري شخصيًا ومن ثم
ّ
تياره .وهذا الواقع بدأ يتبدل تدريجيًا منذ عام  ،2012وبلغ ذروته في السنوات األخيرة ،حتى
ُ
ّ
ترجم في صناديق االقتراع في االنتخابات األخيرة .ففي مقارنة بني أرقام  2009و ،2018يتضح
ّ
حجم التراجع في العاصمة .فقد نال مرشح تيار املستقبل آنذاك الوزير نهاد املشنوق في دائرة
بيروت الثانية 16.583صوتًا ،حيث بلغت نسبة االقتراع  27.3في املئة ،إذ كانت تسوية الدوحة
ُ
تشمل انتخابات هذه الدائرة التي لم تشهد معركة تذكر .أما في بيروت الثالثة فقد حصد الحريري
 78.382صوتًا من أصل  103.243مقترعني (الفائز األخير على الئحته نال نحو  76ألف صوت).
بحسبة بسيطة ،فإن الدائرتني الثانية والثالثة ،اللتني باتت غالبية أحيائهما تشكل دائرة بيروت
الثانية في انتخابات ّ ،2018
سجلتا أكثر من  92ألف صوت لالئحة تيار املستقبل وحلفائه عام
 ،2009في مقابل  62ألف صوت حصلت عليها الئحة «املستقبل» هذا العام .وبالتأكيد ،ال يمكن
إحالة التراجع بنحو  30ألف صوت في العاصمة إلى الجماعة اإلسالمية التي كانت متحالفة مع
الحريري قبل  9سنوات ،إذ لم ينل مرشحها ،عماد الحوت ،سوى  3938صوتًا في أيار  .2018هذه
ّ
الخسارة الحريرية املوصوفة ،قابلها ّ
تقدم خصومه السنة ،أو على األقل ،ثباتهم على ما كانوا عليه.
هنا تحديدًا يكمن شعور الحريري بالقلق.

ستسعى الــى تشكيل لــوبــي ضاغط
ع ـلــى رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ف ــي املــرح ـلــة
املـقـبـلــة .هـ ــؤالء سـيـشـكـلــون كــابــوســا
حقيقيًا بالنسبة إليه.
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي ُي ـم ـكــن
تـسـجـيـلـهــا ،ه ــي ع ــدم اضـ ـط ــراره إلــى
ال ـت ـع ــاي ــش م ــع واقـ ـ ــع س ـي ــاس ــي عـلــى
َ
يـمـي ـنــه .ن ـجــح ق ـب ــل االن ـت ـخ ــاب ــات في
اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد ا ُلـ ـن ــائ ــب الـ ـس ــاب ــق خ ــال ــد
ال ـض ــاه ــر ،وأخـ ـ ـ ــرج ال ــوزي ــر ال ـســابــق
أشـ ـ ــرف ريـ ـف ــي م ــن ال ـتــرك ـي ـبــة بـحـكــم
ال ـن ـتــائــج .فـيـمــا بـقـيــت ع ـلــى ي ـس ــاره،
ّ
مجموعة سنية من  10نواب مستقلة
عن الحريرية السياسية.
ال يـنـضــوي أع ـض ــاء ه ــذه املـجـمــوعــة
ف ــي إطـ ـ ــار س ـي ــاس ــي مـ ـ ّ
ـوحـ ــد .ول ـيــس
بالضرورة أن يكون لهم موقف واحد
مــن مجمل الـقـضــايــا .حـتــى إن نسب
تــأث ـيــرهــم ع ـلــى ال ـح ــري ــري مـتـفــاوتــة.
ب ـع ـض ـهــم ي ـن ـض ــم ال ـ ــى ك ـت ــل ن ـيــاب ـيــة
كبيرة ،وبالتالي ،لن يكون قادرًا على
ّ
بـنــاء حيثية مستقلة .كما فــي حالة
الـنــائــب قــاســم هــاشــم (كـتـلــة التنمية

والتحرير) ،والنائب الوليد سكرية
(ك ـت ـلــة ال ــوف ــاء ل ـل ـم ـقــاومــة) ،وال ـنــائــب
بالل عبد الله (اللقاء الديموقراطي).
بعضهم اآلخ ــر ،قــد يسعى الحريري
ـاع
إلـ ــى اجـ ـت ــذاب ــه .أو ق ــد ت ــدخ ــل م ـ
سـ ٍ
خارجية (سعودية وإماراتية ّ
وربما
مصرية) لخفض منسوب معارضته.
فـبـ ُـحـكــم الـتـجــربــة ،ثـ ُـبــت أن فيهم من
ُي ــراع ــي ج ـي ـدًا مـصــالـحــه الـخــارجـيــة،
بعيدًا عن اعتبارات الداخل اللبناني،
وال ـحــديــث ه ـنــا ،يـعـنــي رئ ـيــس حــزب
ال ـح ــوار فـ ــؤاد م ـخــزومــي الـ ــذي جـ ِـهــد
ألن يـكــون عـلــى الئـحــة الـحــريــري في
بـ ـي ــروت دون جـ ـ ــدوى .بـيـنـمــا يمكن
أن يشكل الـنــائــب عـبــد الــرحـيــم مــراد
حــالــة فــريــدة مــن نــوعـهــا ،فـهــو كــرس
زعامته في البقاع الغربي ،من جهة،
ول ــه حـســابــاتــه الـلـبـنــانـيــة والـعــربـيــة
من جهة ثانية ،ويريد أن يتوازن في
صـيــاغــة ح ـضــور مــركــب ف ــي مـعــادلــة
البيت السني اللبناني.
ه ـن ــاك م ـس ـتــوى آخ ــر م ــن امل ـعــارضــة،
أكثر إزعــاجــا وقلقًا .نموذجه الفاقع

أس ـ ــام ـ ــة سـ ـع ــد ف ـ ــي ص ـ ـيـ ــدا وجـ ـه ــاد
الـ ـصـ ـم ــد ف ـ ــي الـ ـضـ ـنـ ـي ــة .ال ي ـت ـعــامــل
ال ـح ــري ــري م ــع «األح ـ ـبـ ــاش» (ع ــدن ــان
ط ــراب ـل ـس ــي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت) بـصـفـتـهــم
ظ ــاه ــرة م ـق ـل ـقــة ح ـت ــى اآلن ،ب ــل ق ــوة
ي ـس ـه ــل اس ـت ـي ـع ــاب ـه ــا .يـ ـس ــري األمـ ــر
نفسه على فيصل كرامي .أما نجيب
م ـي ـقــاتــي ،ف ـهــو م ـص ــدر ق ـلــق مـتـعــدد
األبعاد .نال الرجل أصواتًا تفضيلية
في طرابلس تضاهي أصــوات ثالثة
ّ
فتصدر الفائزين،
نواب من املستقبل،
ح ـتــى إن ال ـح ــري ــري نـفـســه ق ــال بعد
زي ــارت ــه ل ــه (ج ــول ــة رئ ـيــس الـحـكــومــة
املـ ـكـ ـل ــف عـ ـل ــى رؤسـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـحـ ـك ــوم ــات
ال ـســاب ـقــن) ب ــأن مـي ـقــاتــي «ه ــو خير
من يمثل طرابلس» .للرجل مشروع
سـيــاســي يتخطى عــاصـمــة الـشـمــال.
يملك شبكة عالقات أخطبوطية من
الخليج إلــى تركيا واألردن وأوروبــا
ً
وأمـيــركــا ،وص ــوال إلــى عــاقــة مميزة
م ــع ح ــرك ــة أم ــل وحـ ــزب ال ـل ــه ،وعـيـنــه
دوم ـ ـ ــا ع ـل ــى رئـ ــاسـ ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة .فــي
جيبه ورق ــة يرفعها دائ ـمــا فــي وجــه
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«انتحاريان» في الضنية وصيدا
الحريري ،عنوانها إنماء الشمال.
مـجــرد وج ــود هــذه الـكـتـلــة ،يعني أن
الحريري لم ُ
يعد قادرًا على ادعاء أنه
ّ
الزعيم السني األوحد .لهؤالء النواب
توجهات سياسية بعيدة كــل البعد
ع ــن امل ـس ـت ـق ـبــل ومـ ـش ــروع ــه .ل ــم يـ ُـعــد
الحريري قادرًا أيضًا على القول إنهم
يأتون برافعات شيعية أو مسيحية.
ّ
فـفــي وق ــت شــكــل فـيــه هــو راف ـعــة لكل
نوابه ،نجحوا هم في حصد أصوات
تفضيلية مــن بيئتهم فــاقــت أحيانًا
تلك التي نالها نواب املستقبل.
عـلــى سبيل امل ـثــال ،ن ــال الـنــائــب عبد
 15111صــوتــا ،مقابل
الــرحـيــم م ــراد ّ
 8767صــوتــا ملــرشــح تـيــار املستقبل
مـحـمــد ال ـق ــرع ــاوي .وق ــد ح ــل الـنــائــب
عدنان طرابلسي في املرتبة الثانية
(بالنسبة للمقاعد السنية) في دائرة
بيروت ،بعد الحريري بنيله ،13018
وفـ ـ ـ ــؤاد مـ ـخ ــزوم ــي الـ ـث ــال ــث (11346
صــوتــا) .أمــا فــي طــرابـلــس ،فقد ّ
تقدم
ميقاتي على الجميع بحصوله على
( 21300أكـثــر مما ناله الحريري في
بيروت).
ّ
كـ ـ ــان ال ـ ـحـ ــريـ ــري يـ ـت ــوق ــع مـ ـث ــل ه ــذه
ـطــع تـقــديــر
ال ـ ـخـ ــروق ،ل ـك ـنــه ل ــم ي ـس ـتـ ِ
حجمها .حتى إن جزءًا من ترشيحاته
ـاس .لذلك ذهب
هذا األسـ ّ
حصل على َّ
إل ــى ض ـ ّـم م ــرش ـ َـح ــن س ــن ــة ف ــي عـكــار
ك ـ ــان ـ ــا مـ ـحـ ـس ــوب ــن ع ـ ـلـ ــى خ ـص ــوم ــه
ت ـفــاديــا ألي خ ــرق (ول ـي ــد الـبـعــريـنــي
ومـ ـحـ ـم ــد سـ ـلـ ـيـ ـم ــان) .هـ ـن ــا ثـ ـم ــة مــن
يعتبر أن ضمانة وق ــوف ه ــؤالء إلى
جــانــب خ ـيــاراتــه االسـتــراتـيـجـيــة أمــر
غير ثــابــت .األمــر نفسه ينطبق على
البقاع الغربي ،لجهة ترشيح محمد
ال ـقــرعــاوي ،مـقــابــل خـســارتــه صديقه
املقرب زياد القادري.
َ
خلط املشهد األوراق السياسية ،كما
التوازنات القائمة .غداة خسارة تيار
املستقبل ثلث ال ـنــواب الـسـنــة ،وفــوز
ش ـخ ـص ـيــات أخـ ـ ــرى م ـح ـســوبــة عـلــى
فريق  ٨آذار ،أو هي في الوسط ،يعني
ذلك تقليص تمثيل التيار األزرق في
الحكومة الـجــديــدة ،ملصلحة هــؤالء.
فـفــي ظ ــل ال ـحــديــث ع ــن أن ك ــل أربـعــة
نـ ــواب ي ـحــق ل ـهــم الـتـمـثــل ب ــوزي ــر في
الحكومة ،معنى ذلك أن تكتلهم معًا
سيحجز مقعدين وزاريني على األقل،
وه ــو أم ــر صـعــب امل ـنــال ألن ــه يصعب
جمعهم في إطــار واحــد أو أكثر ،كما
كان يأمل بذلك عبد الرحيم مراد.
بعد االنتخاباتُ ،يمكن الحديث عن
تـعــدديــة فــي التمثيل الـسـنــي .هــؤالء
يجمعهم عنوان واحد وأساسي وهو
ال ـخ ـصــومــة ل ـل ـحــريــري ،ومــواج ـه ـتــه.
س ـي ـكــون هـ ــؤالء بـمـثــابــة ق ــوة ضغط
ّ
على تـيــار املستقبل .سـيــذكــرونــه كل
يوم ّبأنهم يقاسمونه صحن التمثيل
الـســنــي ،وخــاصــة عند أي استحقاق
مفصلي ،ول ــدى حـصــول أي انقسام
عمودي في لبنان.
ه ـ ـ ـ ــذا األم ـ ـ ـ ـ ــر س ـ ـي ـ ـفـ ــرض م ـ ـ ـعـ ـ ــادالت
جـ ـ ــديـ ـ ــدة ح ـ ــامل ـ ــا ت ـت ـغ ـي ــر األوض ـ ـ ـ ــاع
والـ ـ ـظ ـ ــروف اإلق ـل ـي ـم ـي ــة .ب ـم ـع ـنــى أن
حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه س ـ ـي ـ ـكـ ــون قـ ـ ـ ـ ـ ــادرًا ع ـلــى
تسمية أي شخصية سنية يجتمع
ع ـل ــى ت ــأي ـي ــده ــا ه ـ ـ ــؤالء ،ول ـ ــن ي ـكــون
هـنــاك إمـكــانـيــة لـنــزع صـفــة التمثيل
الشعبي أو الشرعية السنية عنها.
صـحـيــح أن ّال ـحــريــري ال ي ــزال حتى
اآلن هو املرشح األوفــر حظًا لترؤس
حكومة ما بعد االنتخابات ،لكن في
حـ ــال س ـق ــوط ال ـت ـســويــة واس ـت ـب ـعــاد
الـ ـح ــري ــري ،وت ـغ ـ ّـي ــر امل ـع ـط ـي ــات ،فلن
يكون بإمكانه الخروج معلنًا أن من
ّ
األكثرية لتولي رئاسة
يسمى وفــق ّ
الحكومة ،ال يمثل البيئة السنية ،ألن
ه ــؤالء وص ـل ــوا إل ــى مـجـلــس ال ـنــواب
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى انـتـخــابــات وف ــق الـقــانــون
النسبي ،وه ــذا يعني أنـهــم يمثلون
بيئتهم.

جهاد الصمد وأسامة
سعد ،هما النائبان ُ
«السنيان»
الوحيدان اللذان لم
ُيسميا سعد الحريري رئيسًا
للحكومة .خاصما تيار
المستقبل ،قبل وبعد
االنتخابات النيابية ،وبقيا
ُمتجانسين مع خياراتهما
السياسية ،بعكس «زمالء»
يعودون
آخرين ّلهما،
ّ
في كل مرة إلى تبني خيار
الحريريّ ،
بحجة «وحدة
ّ
الصف»
ليا القزي
ّ
«ه ـي ــدا ال ــرج ــل ي ـلــلــي بـيـلـبــس قميص
نـ ـ ـ ّـص ك ـ ـ ـ ّـم ،وع ـ ـنـ ــدو ذق ـ ـ ــن .ع ــرفـ ـت ــو؟».
السؤالَ ،س َبق الدعوة «التحريضية»،
ل ـع ــدم االقـ ـت ــراع ل ـه ــذا «ال ــرج ــل» خــال
االنـتـخــابــات النيابيةُ .
الجملة لسعد
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،حـ ــن تـ ـ ّ
ـوجـ ــه إلـ ـ ــى أبـ ـن ــاء
ّ
الضنية ،في الــ ،2005داعيًا إياهم إلى
حجب أصواتهم عن جهاد الصمد .منذ
سنوات ،وتيار املستقبل ُي ّ
صوب على
ّ
«زعيم الضنية» ،الذي نال  11897من
أصوات منطقته في  6أيار  .2018هو،
بـلـغــة «املـسـتـقـبــل» ،س ــوري ّ الـخـيــارات
السياسية ،وج ـ ٌ
ـزء مــن «ســنــة  8آذار».
ُرب ــط ا ّس ـمــه بــالـحـقـبــة ال ـســوريــة ،على
رغ ــم أن ــه خ ــال االنـت ـخــابــات النيابية
في الــ ،2000واجه خيار غازي كنعان،
وت ــرش ــح ض ـ ّـد الــائ ـحــة ال ـتــي تــرأسـهــا
النائب السابق عصام فارس ...ونجح.
الصمد ليس وحيدًا« .الحرب» نفسها،
يـتـعـ ّـرض لها باستمرار أســامــة سعد
في صيداُ .ح ّجة ّآل الحريري لتجييش
ال ـنــاس ض ـ ّـده ،أن ــه ُيــريــد بتحالفه مع
ّ
تهويل
هوية صيدا.
املقاومة ،تغيير
َ َ
طائفي ّ
ضد ابن العائلة الوطنية .قبل
الــدكـتــور أســامــة ،ك ــان ً شقيقه الــراحــل
مصطفى سعد ،عرضة لسهام رئيس
الحكومة الــراحــل رفيق الحريريّ .في
َ
دورت ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــ 1992والـ ـ ـ ـ ــ ،1996ل ــم ُي ــوف ــر
ّ
ُ
رف ـيــق ال ـحــريــري ج ـه ـدًا إل وبــذلــه مع
«حلفائه» السوريني ،من أجل حرمان
ّمصطفى سـعــد مــن الـنـيــابــة ،بــذريـعــة
أن ـ ـ ــه «ع ـ ــرف ـ ــات ـ ــي» .سـ ـع ــد لـ ـي ــس األول
انتخابيًا فــي صـيــدا ،كما هــو الصمد
ف ــي ال ـض ـن ـي ــة ،ولـ ـك ــن ال ُي ـم ـك ــن ال ـق ـفــز
فــوق ال ــ 9880صوتًا التي نالها خالل
االنـتـخــابــات األخ ـيــرة ُ(م ـقــابــل 13739
لبهية ال ـحــريــري) ،والـحــالــة الشعبية
التي حافظ عليها ،على رغم التضييق
والتجييش اللذين يمارسان ّ
ضده.
أم ـ ٌ
ـور عــدة ،أخ ــرى ،تجمع بــن الصمد
وس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد .ه ـ ـم ـ ــا س ـ ـل ـ ـيـ ــا عـ ــائ ـ ـل ـ ـتـ ــن،
وصـلـتــا إل ــى ال ـبــرملــان ع ــام  1957بعد
ّ
تغلبهما على الـبـكــوات واملــاكــن في
نجل
الـضـنـيــة وص ـي ــدا .أس ــام ــة سـعــد
ّ
«البستانجي» معروف سعد ،لم يشذ
ي ــوم ــا ع ــن ن ـص ــرة ا ًلـ ـفـ ـق ــراء ،ولـ ــم تـكــن
ال ـن ـيــابــة إال وس ـي ـل ــة ل ـخــدمــة «ب ـل ــده».
ج ـهــاد ال ـص ـمــد ،اب ــن «الـ ـف ــاح» مــرشــد
ال ـص ـمــد« ،ك ــاس ــر» إق ـط ــاع آل الـفــاضــل
في الضنية ،بالتعاون مع والد أحمد
فتفت .لم يرث جهاد النيابة فقط ،بل
ً
راكــم حـضــورًا خدماتيًا وتــواصــا مع
ّ
أبناء الضنية ،عــززا رصيده الشعبي.
ح ــاالت ــان مـنــاطـقـيـتــان ،ت ــؤرق ــان تـيــارًا
سـيــاسـيــا يـمـتــد ع ـلــى كــامــل األراضـ ــي
اللبنانية .صالبتهما وثباتهما على
ً
موقفيهما ،أبرز نقاط قوتهما .فضال
عن أخالقهما السياسية ،ومواقفهما
الوطنية الواضحة والصادقة.
الخالف بني الصمد وسعد من جهة،
وت ـي ــار املـسـتـقـبــل م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ال
يــرتـبــط فـقــط ب ــ«الــزعــامــة املـنــاطـقـيــة»،

عنوان العروبة ،كما يراه سعد والصمد ،ليس إال فلسطين والمقاومة (هيثم الموسوي)

ورغ ـب ــة آل ال ـح ــري ــري ب ــ«االس ـت ـئ ـثــار»
بـتـمـثـيــل ال ـطــائ ـفــة ال ـس ـن ـيــة .ال ـعــروبــة،
س ـ ـبـ ــب «جـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ــري» أي ـ ـ ـضـ ـ ــا .ع ـ ـنـ ــوان
ال ـع ــروب ــة ،ك ـمــا ي ـ ــراه س ـعــد وال ـص ـمــد،
لـ ـي ــس إال ف ـل ـس ـط ــن واملـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة .فــي
ّ
ّ
حـ ُـن أن تـيــار املستقبل ،وحــتــى بقية
ُ«امل ـس ـت ـق ـلــن» داخ ــل الـطــائـفــة السنية
ّ
املعارضني للتيار األزرق ،يعتبرون أن
عروبتهم ّ
تمر مــن البوابة السعودية
الرياض
اإللزامية .بعد أن «سيطرت» ّ
ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــرار ال ـس ـي ــاس ــي «الـ ـس ــن ــي» -
ال ـع ــرب ــي ،خ ـل ـفــا مل ـصــر ع ـبــد ال ـنــاصــر،

انطلقت حملة ُمنظمة
من تيار المستقبل في
صيدا ،تتطاول على
معروف سعد

أصبحت مالذًا وسقفًا سياسيًا ،ملعظم
ال ـعــائــات واألحـ ـ ــزاب الـلـبـنــانـيــة ،ذات
ّ
السنية .قــد يكون آل كرامي
الغالبية
ً
وعـ ـب ــد ال ــرحـ ـي ــم م ـ ـ ــراد ،اس ـت ـث ـن ــاء فــي
ذلــك .فهما يعتبران سوريا واملقاومة
وفلسطني ،عنوانًا لهذه العروبة ،من
دون أن يـقـطـعــوا ش ـعــرة م ـعــاويــة مع
السعودية.
تكامل في املوقف
وجود
ذلك،
ال يعني
ٍ
السياسي بني سعد والصمد .األخير،
ّ
م ــؤم ــن بـ ــ«الـ ـخ ــط» م ــن خـ ــال ع ـنــوانــه
ال ـ ـعـ ــريـ ــضُ .ي ـع ـت ـب ــر ح ـل ـي ـّف ــا ل ـل ـق ـي ــادة
السورية ولحزب الله ،ولكنه ال يخوض
حــربــا «أيــديــولــوجـيــة» ضـ ّـد الحريرية
السياسيةّ .
همه األكبر أن ينال أبناء
الـضـنـيــة حـقــوقـهــم .وال مـشـكـلــة لــديــه،
فــي نـســج عــاقــة «طبيعية» مــع سعد
الحريري ،شرط أن تكون من ّ
الند إلى
الـ ـن ـ ّـد .ف ــا يـسـمــح لــرئ ـيــس الـحـكــومــة،
ُ ّ
وي ـق ــل ــل من
أن ي ـت ـعـ ّـدى ع ـلــى ك ــرام ـت ــه،
«قـيـمـتــه» .فــي امل ـقــابــل ،يــأخــذ الـخــاف
ب ــن أس ــام ــة س ـع ــد وتـ ـي ــار املـسـتـقـبــل،
ُبـعـدًا «عـقــائــديــا» .نجل مـعــروف سعد
ّ
ع ــزز زع ــام ــةُ ،ولـ ــدت مــن رح ــم قــومــي -
اجتماعيُ ،ملتصقة بمشروع الفقراء.
وهو ما يضع سعد ،حتمًا ،بمواجهة
رف ـي ــق الـ ـح ــري ــري ،وورث ـ ـتـ ــهِ .مـ ــن ال ـهـ ّـم
االجتماعي ينطلق سعد ،نحو الهدف
األس ـم ــى :ال ـعــروبــة وال ـف ـكــرة الــوطـنـيــة
ال ـج ــام ـع ــة .ه ــو ح ـل ـيــف املـ ـق ــاوم ــة ،مــن
دون أن يجعله ذل ــك ُملتصقًا بـهــا أو
بــال ـق ـيــادتــن ال ـس ــوري ــة أو اإلي ــران ـي ــة.
ّ
سعد ُمتفلت من أي إطار ديني ،ال بل
ّ
يـنـبــذ ك ــل م ـح ـ ّـاوالت الـتــأطـيــر الـسـنــي
أو جعل «السنة» ّكتلة مجموعة على
أسـ ـ ــاس ط ــائ ـف ــي .إنـ ـ ــه سـ ـب ـ ٌـب إض ــاف ــي
ليكون سعد «مؤدلجًا» ضـ ّـد مــا ،ومن

ُ ّ
ً
تمثله سياسة الحريري ،وصــوال إلى
املناداة بالتغيير الديموقراطي.
يوم الجمعة املاضي ،تقاربت مواقف
الصمد وسعدّ ،
حد التقائهما في نقطة
ُمـعـيـنــة .أح ـج ـمــا ،خ ــال االس ـت ـشــارات
الـنـيــابـيــة لـتـكـلـيــف رئ ـيــس الـحـكــومــة،
عـ ــن ت ـس ـم ـيــة س ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري .غ ـ ـ ّـردا
بعيدًا عــن الـنــواب الثمانية اآلخــريــن،
الــذيــن ُيـمـثـلــون الـطــائـفــة الـسـنـيــة ،من
خـ ـ ــارج ح ـ ّـص ــة تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل .ق ــرار
«انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاري» ،فـ ـ ــي لـ ـحـ ـظ ــة «ت ـ ــواف ـ ــق
وطـ ـن ــي» .ن ــائ ــب ال ـض ـن ـيــة ،أدار األذن
ّ
لكل النصائح التي ُو ّجـهــت إليه ،بأن
ً
ُ
ال ي ـقــدم عـلــى خـطــو ٍة قــد تـكــون حــائــا
أمـ ـ ــام ت ـس ـم ـي ـتــه وزيـ ـ ـ ـرًا ف ــي ال ـح ـكــومــة
العتيدة .ولكن بالنسبة إلــى الصمد،
هو خاض معركة انتخابية ّ
ضد تيار
املـسـتـقـ ٌبــل ،أث ـبــت خــال ـهــا «ج ــدارت ــه».
ن ـت ـي ـجــة دف ـع ــت ف ـ ــؤاد ال ـس ـن ـي ــورة إلــى
االتـصــال بــه للتهنئة ،مثل سياسيني
آ ُخــريــن ...باستثناء الـحــريــري .فلماذا
ّ
نـســلــف رئـيــس تـيــار املستقبل موقفًا
إيجابيًا ،فيما هو يسعى إلى تغييبنا
وال يـعـتــرف بـحـجـمـنــا وال يـقــف على
خ ــاط ــرن ــا؟ ه ــذا ك ــان رأي ال ـص ـمــد من
تـسـمـيــة ال ـحــريــريّ .أم ــا أســامــة سـعــد،

ّ
ّ
فلم يترك ّ
مرة «املنطق السني» يتحكم
بـخـيــاراتــه وقـنــاعــاتــه الــوطـنـيــة .رفض
سابقًا االنتماء إلــى أي تكتل عنوانه
طائفي ،وبالتأكيد لن ُي ّ
سمي خصمه
ال ـس ـيــاســي ،رئ ـي ـســا ل ـل ـ ٌح ـكــومــة ،تحت
أي ّ
حجة طائفية .مـ ّـوقــف ينسجم مع
ت ــاري ــخ ال ــرج ــل ،إال أن ـ ــه ل ــم ي ـم ـ ّـر على
ســام .سريعًا ،انطلقت حملة ُمنظمة
مــن ت ـيــار املـسـتـقـبــل  -ص ـيــدا ضـ ـ ّـده ،ال
تـسـتـهــدف أس ــام ــة ف ـق ــط ،ب ــل تـتـطــاول
على الشهيد معروف سعد.
ّ
أهـمـيــة خـطــوة الـصـمــد وس ـعــد ،أنهما
ي ــواج ـه ــان خـ ـي ــارًا مـحـلـيــا  -إقـلـيـمـيــا.
فــي حــن ب ــرزت ازدواج ـي ــة فــي مواقف
ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي ،ع ـبــد ال ــر ُح ـي ــم م ــراد
ّ
وف ـي ـ ّصــل كـ ــرامـ ــي ...وك ـ ــل «امل ـس ـت ـق ـلــن
ُ
ال ـس ــن ــة» اآلخ ــري ــنُ .ي ــري ــدون م ـحــاربــة
آل الـحــريــري ّوف ــرض «ال ـشــراكــة» على
الساحة «السنية» .يطرحون أنفسهم
طموحهم إلى مستوى
«زعماء» ،يصل
ّ
رئــاســة الـحـكــومــة .وّلـكــنـهــم ،عـنــد أول
اس ـت ـح ـق ــاق ،ال ي ـ ـشـ ــذون ع ــن «ال ـص ــف
ّ
ال ـس ـعــودي» ،ك ــل لـحـســابــاتــه الخاصة
ب ـ ـ ـ ــهُ ...ي ـ ـع ـ ـيـ ــدون ت ـس ـم ـي ــة الـ ـح ــري ــري،
ُمعززين دعائم «زعامته» عليهم ،إلى
حد إنكاره لهم وألصل وجودهم!

انتقلت إىل رحمته تعاىل

إلهام شحادة ربيز

زوجها عبدو سعد
(مدير مركز بريوت لألبحاث واملعلومات)
بنتاها :أمل وسلوى
أشقاؤها :إييل ،سمري ،إدوار ،ونخلة
ووريت يف الرثى يف روضة الشهيدين
أول أمس
تقبل التعازي بوفاتها اليوم ،الثالثاء،
يف جمعية التخصص والتوجيه العلمي،
الرملة البيضاء ،قرب مبنى أمن الدولة،
من الساعة الواحدة بعد الظهر
وحتى السادسة والنصف.
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سياسة

ُ
بورصة األسماء الوزارية تفتح
قضية اليوم

ً
الحكومة الذي يغادر إلى الرياض،
رئيس
تفاؤله.
زاد
سريع
بتأليف
متفائال
انتهت استشارات تأليف الحكومة .ومن كان
ّ
يبدو واثقًا من قدرته على حلحلة العقد التي تعترضه ،وهو لن يتأخر قبل أن يضع رسمًا أوليًا لتشكيلته التي يراهن على
إبصارها النور قبل زيارة الرئيس الفرنسي للبنان بعد شهر رمضان
إيلي الفرزلي
اسـ ـتـ ـش ــارات عـ ــام  2018ل ـي ـســت كـكــل
مــا اخـتـبــره الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري
م ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات ن ـي ــاب ـي ــة لـتـشـكـيــل
ح ـك ــوم ــة س ــابـ ـق ــا .بـ ـ ــدت اسـ ـتـ ـش ــارات
ـس مرهقة له سياسيًا وشخصيًا.
أمـ ً
دفعة واح ــدة ،التقى كل من ناصبهم
الـ ـع ــداء ف ــي ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ،إمــا
ألن ـه ــم م ـنــاف ـســون داخـ ــل ال ـطــائ ـفــة أو
ألنـهــم مــن حلفاء ســوريــا ،ومنهم من
اتهمهم يــومــا بــاملـشــاركــة فــي جريمة
اغ ـت ـيــال وال ـ ــده .وج ــد نـفـســه يجالس
الجميع ويـســايــرهــم ويستمع إليهم

الجنبالطيون :إذا ّ
أصر عون
على توزير ارسالن ،فليمنحه
مقعدًا من الحصة المسيحية
الحريري ال يمانع منح رئيس
الجمهورية مقعدًا سنيًا في
مقابل توزير غطاس خوري
وإلى نصائحهم ومطالبهم .من إيلي
ال ـفــرزلــي إل ــى جـمـيــل الـسـيــد فــأســامــة
سعد وجـهــاد الـصـمــد ،إلــى خصومه
ّ
الـ ــذيـ ــن س ــلـ ـف ــوه ت ـس ـم ـي ـتــه لـتـشـكـيــل
الـحـكــومــة :الــرئ ـيــس نـجـيــب ميقاتي،
ع ـبــد ال ــرح ـي ــم مـ ـ ــراد ،ف ـي ـصــل ك ــرام ــي،
الحزب القومي...
ف ـ ــي لـ ـق ــائ ــه م ـ ــع ال ـ ـس ـ ـيـ ــد ،ب ـ ـ ــدا ع ـل ـيــه
االرتـ ـب ــاك أمـ ــام ع ــدس ــات امل ـصــوريــن.
ّ
لكن عزاءه أن اللقاءات بروتوكولية،
وال تأثير لها على مجرى التأليف،
الـ ـ ـ ــذي انـ ـطـ ـل ــق ف ـع ـل ـي ــا فـ ـ ــور ان ـت ـه ــاء
االسـتـشــارات .أولــى املهمات جوجلة
األح ـجــام الحكومية ،على أن تليها
ال ـح ـقــائــب ف ــاألسـ ـم ــاء .ال ـع ـقــد األبـ ــرز
تطال الحصتني املسيحية والدرزية.

الحريري ّ
يصد مطلب الـ 32وزيرًا ...ويتعهد بحل سريع لعقد التأليف (هيثم الموسوي)

في الحصة السنية ال عقبات فعلية،
ح ـيــث ُي ـت ــوق ــع أن ي ــواف ــق ال ـحــريــري
س ــريـ ـع ــا عـ ـل ــى الـ ـتـ ـخـ ـل ــي ع ـ ــن ش ــرط
حـصــول تكتله على املـقــاعــد السنية
الـ ـسـ ـت ــة ج ـم ـي ـع ـه ــا .س ـي ـس ـه ــل عـلـيــه

َ
الحريري إلى الرياضُ ...مكلفًا
ّ
ُ
أفضت االستشارات النيابية التي أجراها رئيس الحكومة املكلف سعد الحريري ،أمس ،مع الكتل
النيابية والنواب املستقلني ،إلى إجماع على ضرورة اإلسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية
بالعقد الوزارية ،إن
موسعة ،لكن اإلجماع الشفهي ال ينطبق عادة على واقع مشهد سياسي مليء ِ
من حيث النسب أو الحقائب أو األسماء.
ومع انتهاء االستشارات غير امللزمة ،وبعد أن أفرغ النواب ما في جعبتهم من مطالب ،بدأت عملية
«الجوجلة» ،على أن يزور رئيس الحكومة املكلف العاصمة السعودية في الساعات املقبلة ،بعد أن
كان تأجل املوعد أيامًا قليلة من دون معرفة السبب ،علمًا أن رئيس املجلس النيابي نبيه بري كان
قد نصح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتقريب موعد االستشارات امللزمة لتسمية رئيس
الحكومة ،حتى يتسلح الحريري خالل زيارته إلى الرياض بالتكليف النيابي الواسع .وعلمت
«األخبار» أن القائم باألعمال السعودي في لبنان ،وليد البخاري ،عاد ،أمس ،إلى بالده ،من دون
يعرف ما إذا كانت عودته مرتبطة بزيارة الحريري املرتقبة أو بأمر سياسي أو شخصي مختلف.
وانطالقًا من هذا املناخ ،بات السؤال املطروح ما إذا كانت زيارة الحريري سوف ّ
تسهل عملية
ّ
ّ
تصعبها ،ال سيما في ظل وجود بعض األطراف السياسية التي تتظلل بالعباءة
التشكيل أم
السعودية ،مخافة استبعادها عن الحكومة ،أو عدم إعطائها ما تريده من حصص ،وإجبارها
على «القبول بأقل ّ
مما تستحق» برأيها .وفيما سيلتقي الحريري بمستشار الديوان امللكي نزار
ّ
العلوال ،لم ُيعرف ما إذا كانت زيارته ستتضمن لقاءات أخرى ،وتحديدًا مع ولي العهد محمد بن
سلمان.
(األخبار)

أن ي ـت ـخ ـلــى ع ــن م ـق ـعــد واحـ ـ ـ ــد ،لـكــن
امل ـع ـض ـلــة س ـت ـكــون ف ــي ال ـت ـخ ـلــي عن
مقعدين واحد لـ 8آذار وآخر لرئيس
الجمهورية ،وهو ما يبدو أنه ال مفر
منه .وتشير مصادر الرئيس املكلف
إل ـ ــى ان ـف ـت ــاح ــه ع ـل ــى ت ـ ـكـ ــرار ت ـجــربــة
ال ـت ـبــادل م ــع عـ ــون ،فـيـحـظــى األخـيــر
بـمـقـعــد س ـنــي ،مـقــابــل إعـ ــادة تــوزيــر
غ ـطــاس خ ــوري مــن كـتـلــة ال ـحــريــري.
وإلى أن تتضح وجهة التوزير ،يكثر
الحديث عن انتقال وزير االتصاالت
إلى الداخلية ،على أن يحل محله في
األولى مستشاره نبيل يموت.
وحــدهــا الحصة الشيعية لــن تشهد
أي إشـ ـك ــال ،ع ـلــى األق ـ ــل ف ــي تـحــديــد
األح ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــام ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة ،إذ صـ ــار
الحريري ال يمانع في تلبية مطلب
ح ــزب ال ـل ــه وح ــرك ــة أم ــل بــالـحـصــول
ع ـل ــى سـ ــت ح ـق ــائ ــب ح ـك ــوم ـي ــة ،كـمــا
ال ي ـبــدو أن حـقـيـبــة املــال ـيــة سـتـكــون
محل خالف مع الرئيس املكلف ،وإن
طالب بها التيار الوطني الحر ،وفق
م ـبــدأ امل ـ ــداورة وع ــدم حـصــر حقائب
معينة لـطــوائــف م ـحــددة .أم ــا وزارة
ال ـت ـخ ـط ـيــط الـ ـت ــي ط ــال ــب ح ـ ــزب ال ـلــه
باستحداثها ،فوجودها يحتاج إلى
ق ــان ــون ي ـصــدر ع ــن مـجـلــس ال ـن ــواب،
وإل ـ ــى ذلـ ــك الـ ـح ــن ،فـ ــإن اق ـت ـصــارهــا
على وزارة دول ــة ،ال يعني موافقته
عـلــى اس ـت ـبــدال الـحـقـيـبــة األســاسـيــة
التي يسعى إليها بها .وإضافة إلى
مـطــالـبــة ال ـح ــزب بـحـقـيـبــة أســاسـيــة،
يبدو أنــه حسم ق ــراره بتوزير ثالثة
حزبيني .يبدو ذلك ردًا مباشرًا على

الربط بني لوائح اإلرهــاب األميركية
والـ ـسـ ـع ــودي ــة وت ـش ـك ـي ــل ال ـح ـك ــوم ــة.
ً
الـنــائــب محمد رع ــد لــم يـتــرك مـجــاال
ّ
للشك .تهكم بعد االسـتـشــارات على
هــذا الــربــط ،مــؤكـدًا أن تأثيره خــارج
لبنان ...في أميركا.
مـشـكـلــة امل ـشــاكــل سـتـكــون فــي تــوزيــر
ط ــال أرس ـ ــان الـ ــذي طــالــب بحقيبة
ً
لنفسه ،بوصفه ممثال لكتلة «ضمانة
الجبل»« ،احترامًا لنتائج االنتخابات
ال ـ ـن ـ ـيـ ــاب ـ ـيـ ــة» .تـ ـيـ ـم ــور جـ ـنـ ـب ــاط مــن
ناحيته دعا إلى اعتماد املبدأ نفسه.
فبالنسبة إلــى اللقاء الديموقراطي،
اح ـتــرام نتائج االنـتـخــابــات النيابية
يـعـنــي ح ـص ــول ال ـل ـقــاء ع ـلــى الـحـصــة
ال ـ ــدرزي ـ ــة ك ــامـ ـل ــة .كـ ـي ــف س ـي ـت ـعــامــل
ال ــرئـ ـي ــس امل ـك ـل ــف م ــع ه ـ ــذه ال ـع ـق ــدة؟
ال ي ـب ــدو واضـ ـح ــا ب ـع ــد ،وهـ ــو حكمًا
ّ
سـيـكــون مـحــرجــا ف ــي تـخــطــي مــوقــف
ّ
املصر على توزير
رئيس الجمهورية
ّ
أرس ـ ـ ــان ،وك ــذل ــك ف ــي ت ـخــطــي ال ـق ــرار
االشـ ـت ــراك ــي ،ال ـ ــذي أق ـف ــل زمـ ــن وه ــب
ال ـ ــوزارة كـمــا الـنـيــابــة ألرسـ ــان تحت
شـعــار وح ــدة الـجـبــل ،خــاصــة فــي ظل
رفــع الكتلة لسقف الـتـحــدي ،إلــى ّ
حد
ق ــول م ـص ــادر ج ـن ـبــاط إن ــه ف ــي حــال
أص ـ ّـر ع ــون عـلــى تــوزيــر أرسـ ــان ،فال
مانع من أن يمنحه مقعدًا درزيًا رابعًا،
مــن الحصة املسيحية ،فــي استعادة
مل ــا ق ــام ب ــه الــرئ ـيــس ب ــري م ــع الــوزيــر
فـيـصــل ك ــرام ــي ف ــي حـكــومــة الــرئـيـ َـس
نجيب ميقاتي عام ّ ،2011عندما منح
لوزير سني.
«مقعدًا شيعيا»
ٍ
هــذه الـعـقــدة ،كما سعي الجميع إلى

أن يتمثلوا فــي ال ــوزارة ،تجلت أمس
ف ــي ت ـغــريــدة أطـلـقـهــا ول ـي ــد جـنـبــاط
هزأ فيها من عملية تشكيل الحكومة
ومـ ــن امل ـط ــال ــب امل ـن ـف ــوخ ــة ل ــأط ــراف،
معتبرًا أن مــن التقاليد الـعــريـقــة في
تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــات إض ــاف ــة «حـصــة
الــرئ ـيــس وال ـص ـهــر وال ـعــديــل ولـبـنــان
القوي والجمهورية القوية والخرزة
الــزرقــة واملصالحة والــوســط املستقل
وامل ـ ـ ـ ـ ــردة وق ـ ـلـ ــب ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار وال ـت ـح ــري ــر
وال ــوف ــاء وال ـض ـمــانــة ووح ـ ــدة بـعـبــدا
ون ـ ــواب االرم ـ ــن وال ـك ـت ــائ ــب» .أض ــاف:
«اع ــذرون ــي إذا كـنــت قــد نسيت أح ـدًا
وممثل فتوش».
تكتل «لبنان القوي» (التيار الوطني
الحر وحلفاؤه) أعاد املطالبة بزيادة
ع ـ ــدد الـ ـ ـ ـ ــوزراء إل ـ ــى  32ل ـك ــي يـتـمـثــل
ال ـع ـل ــوي ــون والـ ـس ــري ــان ،ل ـك ــن مــوقــف
الحريري ّ
عبرت عنه عمته بعد انتهاء
لـ ـق ــاء ك ـت ـل ــة امل ـس ـت ـق ـب ــل مـ ــع ال ــرئ ـي ــس
املكلف .فقالت النائبة بهية الحريري
إن املـطـلــوب أن تـكــون ثــاثــن أو أقــل.
عمليًا ،لن يفتح الحريري على نفسه
ب ــاب ــا ل ـل ــري ــح .ف ـت ـكــريــس هـ ــذا ال ـع ــرف
لـ ـي ــس مل ـص ـل ـح ـت ــه ،ويـ ـعـ ـط ــي م ـجــانــا
وزيــريــن لخصومه ،خاصة أنــه يدرك
أن أي وزير علوي لن يكون إال حليفًا
ل ـســوريــا ،كـمــا أن ال ــوزي ــر الـســريــانــي
سيكون من حصة رئيس الجمهورية.
م ـط ـلــب ال ـع ــون ـي ــن ب ــال ـح ـص ــول عـلــى
املــالـيــة أو الــداخـلـيــة قــد يـكــون محقًا،
فــال ـت ـك ـتــل ل ــم ي ـس ـبــق أن نـ ــال أيـ ــا مــن
ه ــات ــن ال ـ ــوزارت ـ ــن م ـن ــذ ع ــودت ــه إل ــى
ال ـح ـي ــاة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ل ـك ــن دون ذل ــك
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الحريري رئيسًا مكلفًا:
ثمن االنحناء أمام العاصفة
جميل السيد
«يحاكم»
الحريري
فــرض الـنــائــب جميل السيد
أجندته على اللقاء األول من
نوعه بينه وبني الرئيس سعد
الحريري .لديه الكثير ليقوله
لـ ــه عـ ــن ف ـ ـتـ ــرة ال ـت ـح ـق ـي ـقــات
واالع ـت ـقــال الـسـيــاســي ،التي
ي ـت ـح ـمــل ف ــري ـق ــه ال ـس ـيــاســي
مسؤوليتها .كذلك أبلغه أنه
ذاه ــب إل ــى اله ــاي فــي  5و6
و 7ال ـش ـهــر امل ـق ـب ــل ،لـ ــإدالء
بـ ـشـ ـه ــادت ــه أم ـ ـ ـ ــام امل ـح ـك ـمــة
ال ـخ ــاص ــة ب ـل ـب ـنــان ملـصـلـحــة
فريق الدفاع.
وق ـ ــال ال ـس ـيــد إن ال ـحــريــري
أب ـ ـ ـ ــدى ك ـ ــل تـ ـفـ ـه ــم ل ـط ـب ـي ـعــة
املــرحـلــة الـســابـقــة وال ـظــروف
االسـتـثـنــائـيــة ال ـتــي رافـقـتـهــا
«وكــان إلى حد كبير يحاول
أن يـقــول لــي إنــه فــي املرحلة
ال ـتــي نـمــر بـهــا ووض ــع البلد
واملـنـطـقــة ،نحن نــرســم خطًا
ب ـ ــن امل ـ ــاض ـ ــي وامل ـس ـت ـق ـب ــل
والـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــر ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــار أن ــه
بـصــرف الـنـظــر عــن الـخــاف
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي امل ـ ــوج ـ ــود،
سـ ـيـ ـبـ ـق ــى ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ه ــاج ــس
مـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك لـ ـ ـك ـ ــل الـ ـ ـف ـ ــرق ـ ــاء
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــن ولـ ـلـ ـشـ ـع ــب
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ع ـ ــام ـ ــة عـ ـن ــوان ــه
ض ـ ـ ـ ــرورة وج ـ ـ ــود دول ـ ـ ــة فــي
لبنان ،ألنه إذا لم توجد هذه
ال ــدول ــة ب ـصــراحــة ووض ـعــت
أسـســا بــأقــرب وق ــت ممكن،
االن ـه ـيــار س ـي ـطــاول الجميع
وقــد يكون هــذا آخــر مجلس
ن ـيــابــي ت ـش ــاه ــدون ــه ألنـ ــه لن
يبقى هناك بلد بصراحة».
كذلك دعا السيد إلى إسناد
حـقـيـبــة ال ـع ــدل «إل ــى فريقنا
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ك ـ ـنـ ــوع م ـ ــن رد
االعتبار أو االعتذار الضمني
ملا لحق هذا الفريق من تجن
في الفترة التي لحقت اغتيال
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـشـ ـهـ ـي ــد رفـ ـي ــق
الحريري».

خ ـطــوط ح ـم ــراء ال تـنـتـهــيّ .أول ـه ــا أن
حقيبة املالية لــن تــؤول لغير «أمــل»،
وإن ل ــم ي ـك ـشــف ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه بــري
بعد إن كان سيبقى علي حسن خليل
على رأسها أو ال .لكن األكيد أنه صار
ألمل وحزب الله تصور واضح لكيفة
إدارة الـ ـ ـ ــوزارة ،وال سـيـمــا اس ـت ـعــادة
ال ـص ــاح ـي ــات امل ـن ـص ــوص ع ـن ـهــا فــي
ق ــان ــون ال ـن ـقــد وال ـت ـس ـل ـيــف وال ـت ــي آل
الكثير منها إلى حاكم مصرف لبنان
بفعل األمر الواقع.
ـان واض ـحــا أن
ـ
ك
ـارات،
بـعــد االس ـت ـش ـ
ّ
«ل ـب ـن ــان الـ ـق ــوي» ي ـت ـجــنــب ال ـحــديــث
عــن عــدد ال ــوزراء ال ــذي يــريــده .وهــو،
بحسب مصادره ،لم يتطرق إلى األمر

فــي اللقاء مــع الـحــريــري .وحساسية
األمر جعلت النائب الياس بو صعب
ي ـع ـت ــرض ع ـل ــى خ ـب ــر أورده امل ــوق ــع
اإللكتروني لتلفزيون  ،LBCIويشير
ً
ف ـيــه ،ن ـقــا عــن م ـصــادر الـتـكـتــل ،إلــى
أنه طالب بستة وزراء يضاف إليهم
ثالثة وزراء من حصة الرئيس ،علمًا
بأن موقع التيار عاد وأورد النفي.
ليس واضـحــا إن كــان اإلص ــرار على
النفي يعود إلى رغبة التيار في ترك
أفق التفاوض مفتوحًا ،لكن مصادره
تــؤكــد أن األم ــر عــائــد إلــى ق ــرار بترك
أمـ ـ ــور ال ـت ــأل ـي ــف ت ـس ـيــر ف ــي إط ــاره ــا
الدستوري ،وانتظار التصور ّ
األولي
ال ـ ــذي س ـي ـخــرج ب ــه ال ــرئ ـي ــس املـكـلــف
لعدد الحقائب وتوزيعها .وبالرغم
م ــن أن ال ــوق ــت ال ي ــزال م ـب ـك ـرًا ،إال أن
بورصة التوزير عند التيار فتحت،
حيث تردد أن من األسماء املطروحة
ال ـ ـنـ ــواب جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل وإب ــراه ـي ــم
كنعان والياس بو صعب ،إضافة إلى
إدارة بنك سيدروس
رئيس مجلس
ّ
ف ـ ــادي ع ـس ـلــي (س ــن ــي) وم ـس ـت ـشــارة
وزير الطاقة ندى بستاني.
ي ـس ـت ـش ـع ــر ح ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـخ ـط ــر،
خــاصــة أن «ال مصلحة فــي استثناء
قوة أساسية تمثيلية في الحكومة».
لذلك ،ومن على منبر مجلس النواب،
ـورج عـ ــدوان الـتــذكـيــر بــورقــة
أع ــاد ج ـ ّ
الـنــوايــا املــوقـعــة مــع الـتـيــار ،ال سيما
من بوابة أن «تمثيل القوات اللبنانية
يجب أن يوازي تمثيل التيار الوطني
الـ ـح ــر» .وأك ـث ــر م ــن ذلـ ــك ،قـ ــال« :نـحــن
ن ـت ـع ـه ــد ب ـ ـ ــأن ن ـ ـكـ ــون حـ ـص ــة رئ ـي ــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ف ــي ال ـح ـكــومــة املـقـبـلــة،
والـجـمـيــع يـعـلــم الـ ــدور ال ــذي لعبناه
ُ
فــي انتخابه» .وفيما تطالب القوات
بحصة مــن  6وزراء ،ي ــرد العونيون
بالقول إن حصتها ستكون مساوية
لحصة التيار ،أي  3وزراء لكل منهما،
على أن يحظى حلفاء التيار الـ 11في
ً
التكتل بحصة وزاري ــة أيـضــا ،فضال
عن حصة رئيس الجمهورية.
مع ذلك ،يبدو الحريري مقتنعًا بأنه
قـ ـ ــادر ع ـل ــى ح ــل م ـس ــأل ــة ع ـ ــدد وزراء
«الـ ـ ـق ـ ـ ّـوات» ،ف ـي ـمــا ي ـب ــدو أن األخ ـي ــرة
س ـت ـعــض ع ـلــى ال ـج ــرح وتـتـخـلــى عن
نيابة رئاسة الحكومة ،التي يتوقع أن
تكون من حصة رئاسة الجمهورية،
ويمثله فيها نجاد عصام فــارس أو
الياس بو صعب.
فــي املقابل ،طالب «التكتل الوطني»
(املـ ـ ـ ــردة وف ــري ــد ال ـ ـخـ ــازن ومـصـطـفــى
الـحـسـيـنــي وف ـي ـصــل ك ــرام ــي وج ـهــاد
الصمد) بمقعدين مسيحي ومسلم،
ت ـك ــون إح ــداه ـم ــا س ـي ــادي ــة واألخ ـ ــرى
خــدمــاتـيــة .كـمــا طــالـبــت كتلة الــوســط
املستقل ب ــوزارة ،على مــا قــال النائب
ج ــان عبيد بـعــد االس ـت ـشــارات (ت ــردد
أن ال ــرئـ ـي ــس ن ـج ـي ــب م ـي ـق ــات ــي ط ــرح
أسماء عبيد ونقوال نحاس وخلدون
الشريف للتوزير ،بحيث يحدد االسم
حـســب طــائـفــة املـقـعــد الـ ـ ــوزاري ال ــذي
تحصل عليه الكتلة).
أما الكتائب ،فلم يحسم مشاركته في
الحكومة ،بانتظار تبلور صورتها،
ّ
علمًا بأنه إذا تــوزر فسيكون بــوزارة
دولـ ــة .وتـمـنــى عـبــد الــرح ـيــم م ــراد أن
يكون للبقاع الغربي حصة وزارية.
بــوال يعقوبيان مــا ك ــادت تــدخــل إلى
االس ـت ـش ــارات ح ـتــى خ ــرج ــت .بــالـكــاد
اج ـت ـم ـعــت م ــع ال ـح ــري ــري لــدقـيـقـتــن،
دع ـ ــت ب ـع ــده ــا إل ـ ــى ت ـش ـك ـيــل ح ـكــومــة
مصغرة يكون ربعها من النساء.
أم ــا ال ـحــريــري ،فـقــال فــي خـتــام الـيــوم
الطويل إن «الجميع كان متوافقًا على
أن علينا التعجيل في التشكيل بسبب
الـتـحــديــات اإلقـلـيـمـيــة واالقـتـصــاديــة
ال ـت ــي نــواج ـه ـهــا ف ــي ال ـب ـل ــد» ،مــؤك ـدًا
القدرة على الوصول إلى تفاهمات.

بين المرة األولى رئيسًا
مكلفًا تأليف الحكومة
عام  2009واليوم ،الفروق
أكثر من أن تحصى أمام
الرئيس سعد الحريري ،أبرزها
أنه في المحاولة الثالثة
ليس الرجل نفسه ما كان
في المرة األولى .لم يعد
ُيعرف حلفاؤه األولون وال
خصومهم الحاليون
نقوال ناصيف
خـ ـ ــرج ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري مــن
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات حـ ـ ــزيـ ـ ــران  2009رئ ـي ــس
عليها
الغالبية النيابية التي قبضت
ّ
قــوى  14آذار ،والزعيم الوحيد للسنة
في لبنان ،وقائد تيار سياسي أضحى
الكتلة النيابية الكبرى في البرملان لم
تتح ألي من أسالفه على ّ
مر تاريخ هذا
البلد بـ َـمــن فيهم وال ــده الــراحــل .مــع أن
الواجهة كانت للرئيس فؤاد السنيورة
مـ ــا بـ ــن ع ــام ــي  2005و ،2009إال ان
ال ـح ــري ــري االب ـ ــن اس ـت ـح ــوذ املــرجـعـيــة
األص ـ ــل ل ـي ــس ف ــي تـ ـي ــاره ف ـح ـس ــب ،بــل
أيـضــا فــي فــريــق  14آذار .مــن السهولة
ب ـم ـكــان تـلـمــس دوران ول ـي ــد جـنـبــاط
وحزب الكتائب والقوات اللبنانية في
فلكه.
أكثر من أي وقت مضى ّ
مر فيه الرئيس
رفـيــق الـحــريــري ،بما فــي ذلــك وصوله
للمرة األولى إلى رئاسة الحكومة عام
 1992واكتساحه بيروت في انتخابات
 2000بتوجيهه ضربة قاسية إلى عهد
الرئيس اميل لحود ،أعطت انتخابات
 2009الـ ـح ــري ــري االبـ ـ ــن م ــا ل ــم يـخـطــر
فــي مخيلة أحــد قبله .بــالـكــاد انقضت
ثالثة شهور على بدء املحكمة الدولية
أع ـمــال ـهــا ف ــي األول م ــن آذار ،وكــانــت
ح ـي ـن ــذاك جـ ــزءًا ال ي ـت ـجــزأ م ــن مـعــادلــة
الـ ـق ــوة وال ـس ـل ـطــة ف ــي الـ ــداخـ ــل .م ــع كل
فــائــض الـقــوة ذاك ،وجــد نفسه يعتذر
عــن تكليفه تأليف الحكومة الجديدة
جراء شروط الحلفاء والخصوم .أعيد
تكليفه بعد  80يــومــا ،ولــم يتمكن من
إبـصــارهــا ال ـ ُنــور إال بـعــد أرب ـعــة أشهر
و 13يــومــا ،فــأعـلـنــت مــن الــرابـيــة ال من
قصر بعبدا ،وحازت معارضة خسرت
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة ال ـث ـلــث  1+في
نصاب مجلس الــوزراء .كان األول منذ
اتفاق الطائف يدفع ثمن هذه املادة في

الدستور ،إذ ُيسقط الثلث  1+الحكومة،
ويطيح رئيسها زعيم طائفته ورئيس
الغالبية النيابية.
ليس بني يدي الحريري الحالي شيئًا
م ــن ذل ــك ك ـل ــه ،وه ــو ُي ــدع ــى ال ـي ــوم إلــى
تــأل ـ ّيــف ثــال ـثــة ح ـكــومــاتــه :ل ـيــس زعـيــم
السنة الوحيد بعدما خــذلــه ناخبوه،
فأضحى ثلثهم في كنف الفريق اآلخر.
ليس رئيس غالبية نيابية صارت بني
يـ ـ ّـدي ال ـث ـنــائــي الـشـيـعــي وح ـل ـفــائــه .لم
يعد بالتأكيد رئـيــس التكتل النيابي
األكبر عددًا بتدني أعضائه من  34إلى
 ،20بـعــدمــا اكـتـشــف االه ـت ــراء فــي تيار
املـسـتـقـبــل وأنـ ـ ــزل م ــن مــرك ـبــه وجــوهــا
صنعت مــرحـلــة مــا بــن  2005و.2018
أق ـص ــى ال ــذي ــن الزم ـ ــوه غ ــرف ــة ق ــرارات ــه
وأسراره حتى.
ال ــرج ــل ل ــم ي ـعــد ن ـف ـســه أم ـ ــام أك ـث ــر من
ام ـ ـت ـ ـح ـ ــان ،أوشـ ـ ـ ـ ــك أن ي ـ ـن ـ ـهـ ــار ت ـحــت
وطأته .أوالهــا محنة  4تشرين الثاني
 2017واحـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــازه ف ـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة،
وإص ـ ـ ــراره ع ـلــى ك ـتــم حـقــائـقـهــا م ــع أن
صــديـقــه الــرئـيــس الـفــرنـســي إيمانويل
مــاكــرون ج ــزم بــ«تــوقـيـفــه» فــي اململكة
وإن ـ ـجـ ــاده لـ ــه .ل ــم يـسـعــه ال ـع ـث ــور على
مخرج الستقالته يومذاك لــوال رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ورئ ـي ــس امل ـج ـل ــس .خــرج
من انتخابات  2018منهكًا بنتائجها.
رب ــح نـصــف ب ـيــروت ونـصــف طرابلس

يتقاسم الحريري االبن
وجنبالط االبن فكرة
االنحناء للعاصفة

ونصف صيدا ـ مسقطه ـ ونصف البقاع
الـ ـغ ــرب ــي ،ب ـي ـن ـمــا آل ال ـن ـص ــف ال ـثــانــي
فيها إلــى خصومه األلـ ــداء .افتقر إلى
حلفائه القدامى ،فلم يجد أمامه سوى
الرئيسني ميشال عون ونبيه ّبري.
ب ـ ــل ق ـ ــد ي ـ ـكـ ــون املـ ـشـ ـه ــد الـ ـ ـ ــذي أب ـص ــر
الرئيس املكلف نفسه فيه البارحة ،ولم
يكن يتوقع أن يمتحن ذاته فيه ،وال أن
يهضمه حـتــى :أن يستقبل نــائـبــا قــال
عنه تياره إنــه يساوي  127نائبًا ،هو
ّ
السيد ال ــذي قال
النائب الـلــواء جميل
أمــس إن الـحــريــري اجتمع بــه كأنما ال
م ــاض ــي بـيـنـهـمــا .ال ــواق ــع لـكـلـيـهـمــا أن
مــاض ـي ـه ـمــا ،واح ــدهـ ـم ــا ف ــي مــواج ـهــة
اآلخــر ثقيل للغاية ،هو توقيف املدير

بين  2009و :2018أي حريري رئيسًا للحكومة؟ (مروان طحطح)

العام السابق لألمن العام أربع سنوات
قبل إطالقه من املحكمة الدولية بريئًا،
مما ساقه إليه الحريري وحلفاؤه في
قوى  14آذار بتهمة ضلوعه في اغتيال
والده.
ربما من غير أن يعرفا ،ثمة ما يجمع
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري االب ـ ـ ـ ــن بـ ـجـ ـنـ ـب ــاط االب ـ ـ ــن،
وي ـفـ ّـرق ـه ـمــا أك ـثــر م ـمــا ه ــو م ـتــوقــع عن
ج ـن ـب ــاط األب والـ ـح ــري ــري األب ،هــو
أن االبـنــن ـ خالفًا لألبوين ـ ينحنيان
لـ ـلـ ـع ــاصـ ـف ــة .انـ ـحـ ـن ــى ول ـ ـيـ ــد ج ـن ـب ــاط
لـهــا أك ـثــر مــن م ــرة :حينما زار دمشق
بــان ـق ـضــاء أرب ـع ــن اغ ـت ـيــال وال ـ ــده هي
ّ
تحوله إلى
املتهمة بأنها الجاني ،ثم
حليفها القوي فمنحته عام  1983حرب
ّ
مجددًا للعاصفة بعيد
الجبل .انحنى
ّ
ان ـت ـخــاب الــرئ ـيــس ام ـيــل ل ـحــود وســلــم
بالتخلي عن مفاتيح قصر بيت الدين
وم ـك ـت ـبــة ب ـع ـق ـلــن وث ـك ـنــه ال ـع ـس ـكــريــة،
ثــم خبر ق ــرار منع دخــولــه ســوريــا عام
 2001قبل أن يتصالح مع اللواء غازي
ك ـن ـع ــان وي ـ ـ ـ ــزوره .ث ــم ك ــان ــت ان ـح ـن ــاءة
رابـ ـع ــة ل ـل ـعــاص ـفــة ب ـم ـصــال ـح ـتــه ن ـظــام
الرئيس بشار األسد بعد نعوت 2005
واتهامه إياه باغتيال الرئيس السابق
للحكومة إلــى حد االعـتــذار العلني .لم
ي ـمـ ّـر جـنـبــاط األب بــاخ ـت ـبــارات كهذه
ما خال اثنني كافيني إلبــراز وقوفه في
وجــه الـعــاصـفــة :قـيــادتــه «ث ــورة »1958
ّ
ضد الرئيس كميل شمعون فلم يتخل
عــن ال ـســاح إال لـلــرئـيــس ف ــؤاد شهاب
بعد انتخابه ،ورفـضــه دخــول الجيش
ال ـســوري إلــى لبنان عــام  1976إلــى أن
خسر قبالته املعركة العسكرية فانكفأ
إلى قصر املختارة قبل أن يدفع حياته
ثمن العناد.
ال ـ ـحـ ــريـ ــري االب ـ ـ ــن أي ـ ـضـ ــا ،عـ ـل ــى ط ــرف
نقيض من والــده ،تـ ّ
ـدرب على االنحناء
للعاصفة.
مــرتــان أوشــك الحريري األب أن يشعر
بالهزيمة إال أنه تداركها فتجنبها :عام
 1998عندما أبـعــده لـحــود عــن رئاسة
الـحـكــومــة ،وع ــام  2004عـنــدمــا استبق
تـ ـك ــرار املـ ـح ــاول ــة م ـ ــرة أخـ ـ ــرى ف ــأخ ــرج
ه ــو نـفـســه سـلـفــا م ــن ال ـس ــراي ــا .ف ــي أي
ينحن للعاصفة .كــان يكفي
منهما لم
ِ
أن يـقــول عـلــى مــر سـنــي عـهــد الرئيس
الياس هراوي إنه يعتكف كي يستنفر
امل ـســؤولــن ال ـســوريــن لـلـتــوســط لــديــه،
وإعادته إلى السرايا .بذلك لم ُيقل مرة
ُ
عنه أنــه هــزم ،وإن لم يربح كل حروبه
ال ـص ـغ ـي ــرة وجـ ـه ــا ل ــوج ــه مـ ــع ه ـ ــراوي
ّ
وبري.
ُ
لـيــس الـحــريــري االب ــن كــذلــك ،فـلــم يقم
فـ ــي صـ ـ ـ ــورة األب :كـ ـ ــان أول رئ ـي ــس
حكومة ُيسقطه الثلث  1+فــي إحــدى
أق ــوى لحظات قــوتــه عندما ُيستقبل
فـ ــي ال ـب ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض ،وأول مــرشــح
لـ ــرئـ ــاسـ ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ـ هـ ـ ـّـو ال ــزعـ ـي ــم
ال ــوح ـي ــد امل ـف ـت ــرض ل ـل ـســنــة ـ يـخـســر
أصـ ــوات الـغــالـبـيــة الـنـيــابـيــة لتكليفه
تأليف الحكومة أمــام الرئيس نجيب
م ـي ـقــاتــي عـ ــام  ،2011ف ـلــم يـ ـت ــردد في
إشـعــال طــرابـلــس وب ـيــروت احتجاجًا
على الهزيمة .ســرعــان مــا تهادنا في
االنـتـخــابــات البلدية عــام  ،2016وها
ه ـم ــا ي ـت ـص ــال ـح ــان فـ ــي االس ـت ـح ـق ــاق
ال ـ ـحـ ــالـ ــي لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة .ات ـ ـهـ ــم س ــوري ــا
بقتل والــده ،ثم قادته السعودية إلى
مصالحتها عام  2009قبل أن ينقلب
ّ
مجددًا عام ّ .2011
كرت سبحة
عليها
االنحناءات أمام عواصف تارة باردة
وط ــورًا ســاخـنــة :جلس مــع حــزب الله
الـ ــذي يـتـهـمــه بــاغ ـت ـيــال وال ـ ــده وع ـ ّـده
ّ
شــريـكــه فــي إشــاعــة االس ـت ـقــرار وســلــم
له بأن سالحه إقليمي فحسب .ذهب
إل ــى ان ـت ـخــاب الــرئ ـيــس م ـي ـشــال عــون
بعدما تيقن من أنه بابه الوحيد إلى
ّ
السرايا .سلم بفرض استقالته عليه
من الرياض ،ثم كان الثمن املكلف في
انتخابات .2018
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سياسة

سياسة
تقرير

ّ
رامي عليق  vsعلي األمين:
ّ
تقرير

فتشوا عن مصدر األموال؟
لم تهدأ المعركة بين المحامي رامي
عليق والصحافي علي األمين .هجومٌ
ٌ
ٌ
هجوم مضاد .اتهامات متبادلة
يقابله
بالفساد واالختالس وإساءة األمانةِ .من
على صفحته الفايسبوكية ،وبشكوى
ُس ِّ
قاضي التحقيق األول في
أمام
لت
ج
ّ
بعبدا ،انطلق عليق لـ«مكافحة الفساد»
في صفوف المعارضة الشيعية ،فيما ّرد
ّ
المدعى عليه األمين ،من منبر «جنوبية»،
عملوا إلى جانب شريكه
على ألسنة من ِ
على الالئحة المعارضة لثنائي حزب الله
وحركة أمل في دائرة الجنوب الثالثة
رضوان مرتضى
َّ
َ
املرشح عماد الخطيب ّ
الجرة بني
ك َس َر
الصحافي علي ّاألمني واملحامي رامي
ّ
عليق ،اللذين ترشحا في االنتخابات
النيابية األخـيــرة على الئحة واحــدة،
إلى جانب القوات اللبنانية وآخرين،
في مواجهة حزب الله وحركة أمل في
دائ ــرة الجنوب الثالثة .الـ ْشــرارة التي
َ
ض األمني
أشعلت الحرب تمثلت في رف ِ
ن ـش ــر ف ـي ــدي ــو ع ـل ــى ص ـف ـحــة الــائ ـحــة
ّ
عما ّ
يتحدث ّ
سماه
(«شبعنا حكي»)،
ّ
عــلـيــق «ف ـســاد عـمــاد الـخـطـيــب» ،رأس
الئـ ـح ــة تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل فـ ــي الـ ــدائـ ــرة
نفسها.
ّ
منذ أيامّ ،
تقدم املحامي عليق بشكوى
أمــام قاضي التحقيق في جبل لبنان
ض ـ ـ ّـد زم ـي ـل ـي ــه ع ـل ــى الئـ ـح ــة «ش ـب ـع ـنــا
حكي» ،علي األمــن وأحمد اسماعيل،
وكـ ــل م ــن أح ـم ــد ع ـل ـيــق ون ـ ــور ال ـه ــدى
بحلق ،بجرم االحتيال وإساءة األمانة
وغـ ـي ــره ــا مـ ــن الـ ـتـ ـه ــم .وف ـ ــي لـ ـق ــاء مــع
ّ
ّ
«األخبار» ،لفت عليق إلى أن حسابات
األم ـ ــن م ــع ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـحــريــري
والـ ـسـ ـع ــود َي ــن واإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــن كــانــت
السبب في قلب األمور رأسًا على عقب،
ّ
مــؤك ـدًا أن امل ـ ّـدع ــى عـلـيــه األم ــن رفــض
ّ
نشر أي شيء يتعلق بالخطيب كرمى
لعيون الحريري.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــلّ ،
رد األم ـ ـ ــن ع ـب ــر مــوقــع
ّ
«ج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــة» ،مـ ـتـ ـح ــدث ــا ع ـ ــن خ ـل ـف ـيــة
ّ
تقديم رامــي عليق لدعواه وخفاياها.
ّ
وان ـطــاقــا م ــن سـ ــؤال :ه ــل ل ــدى عليق

حقوقًا في ذمة الئحة «شبعنا حكي»،
ع ـمــد إل ــى اس ـت ـص ــراح امل ــدع ــى عليهم
األربعة الذين كانوا يعملون ملصلحة
الــائـحــة نفسها عبر صحيفته .فبدأ
املدعيّ ،
عم ّ
مع ّ
املدعى عليه أحمد عليق
ّ
الذي قال ردًا على السؤال املطروح« :ال
أمـ ــوال لــديــه ،ول ــم يــدفــع مــن جـيـبــه ّ
أي
فلس» .بهذه الكلمات نفى أحمد عليق
ك ــل االت ـه ــام ــات الـ ـ ـ ــواردة ف ــي ال ــدع ــوى
املقدمة من قبل ابن شقيقه رامي عليق،
ّ
م ــوض ـح ــا أن ال ــائ ـح ــة ق ــد خـ ّـصـصــت
لعليق مبلغًا ماليًا ليدعم فيه حملته
ّ
االنتخابية ،غير أن األخير صرفه على
ّ
مشاريعه الشخصية .وذكــر أن املبلغ
الــذي تقاضاه ّ
املدعي يبلغ  ٦٧مليون
ّ
ليرة ،مؤكدًا أنــه يملك أرقــام الشيكات
وصورًا عنها .أما األسباب التي دفعت
ابــن شقيقه إلــى االدع ــاء فيقول عنها
لــ«جـنــوبـيــة»« :بــرأيــي األس ـبــاب مالية
بالدرجة األول ــى ،ولربما أيضًا هناك
أج ـنــدة خـفـيــة وراءه تـسـعــى لتشويه
سمعة أعضاء الالئحة».
في املقابل ،وفــي شكواه التي حصلت
عليها «األخـبــار» مــن مصدر قضائي،
عاد رامي عليق إلى تاريخ تقدمه بطلب
ّ
ترشحه إلــى االنتخابات النيابية عن
املقعد الشيعي في قضاء النبطية في
 ٦آذار الفائت .حكى عن بداية التواصل
م ــع امل ـ ّـدع ــى عـلـيـهـمــا ال ـص ـحــافــي علي
األم ــن وأحـمــد اسـمــاعـيــل ،إضــافــة إلــى
ع ـمــاد قـمـيـحــة .ه ــذا ال ـتــواصــل ت ـ ّـم عبر
فايسبوك ،ليعرضوا عليه االنضمام
إلــى ن ــواة الئحتهم («شبعنا حـكــي»).
س ــرد دقــائــق اجـتـمــاعــاتـهــم ،مستعيدًا
واق ـ ـعـ ــة ت ـن ـظ ـي ــم وك ـ ــال ـ ــة ،بـ ـت ــاري ــخ 26
آذار ،لـتـفــويــض األمـ ــن ل ـي ـنــوب عنهم
ويـ ـسـ ـجـ ـلـ ـه ــم ف ـ ــي الئ ـ ـحـ ــة ان ـت ـخ ــاب ـي ــة
واحدة ،ولفتح حساب مشترك للحملة
االنتخابية لــدى بنك مصر لبنان .في
مــن شـكــواه ،ح ــاول اسـتـبــاق ّ
أي اتهام
ض ــده .تـحــدث بالتفصيل عــن تقسيم
الـعـمــل وت ــوزي ــع امل ـه ـمــات عـلــى فــريـقــه.
ّ
فــذكــر أن األم ــن طـلــب مـنــه االسـتـعــانــة
بفريق عمله ملصلحة الالئحة إلعــداد
مـشــروع إلطــاقـهــا ،مقابل بــدل أتعاب
ُيــدفــع مــن ال ـح ـســاب امل ـش ـتــرك لــائـحــة.
تحدث عليق عن املراحل التي مـ ّـر بها
ّ
اإلعــداد لالنتخابات ،فذكر أن الناشط
فاروق يعقوب ،وهو يعمل لدى ّ
املدعى
عليه األم ــن بحسب الـشـكــوى ،اقـتــرح
فـ ـك ــرة اس ـت ـئ ـج ــار س ـ ـيـ ــارات وت ـك ـل ـيــف
شبان االنتقال بها في شوارع بيروت

عليق :حسابات
األمين مع الحريري
والسعوديين
واإلماراتيين كانت
سبب األزمة

حــامـلــن ش ـع ــارات وم ـك ـبــرات صــوتـيــة
لتسليط الضوء على مبادئهم وإقناع
ّ
الناس بالتصويت لهم .فذكر أن االمني
ّ
واب ـن ــه ونـ ــور بـحـلــق ت ــول ــوا التنسيق
واشـ ـت ــروا مـ ــواد الـطـبــاعــة واسـتـئـجــار
م ـك ـب ــرات الـ ـص ــوت والـ ـسـ ـي ــارات ،فيما
ساعد ّ
املدعي في تأمني شبان لقيادة
ال ـس ـي ــارات امل ـس ـتــأجــرة ،ل ـكــون املــدعــى
عليهما األمــن وإسماعيل لــم يتمكنا
من ذلك ،بسبب ما ّ
سماه «عوامل حذر

سياسية في املنطقة».
وذكر أنه بتاريخ الحق ،فوجئ ّ
املدعي
بمطالبة الشبان والفتيات له شخصيًا
باألتعاب واملصاريف التي ّ
تكبدوها
أثناء التحضيرات ،وكذلك مطالبة جزء
مــن فــريــق عـمــل الــائ ـحــة لــه شخصيًا
ب ــالـ ـج ــزء امل ـت ـب ـق ــي مـ ــن امل ـب ـل ــغ امل ـت ـفــق
عليه وال ــواج ــب دفـعــه مــن قـبــل األمــن
بصفته مفوض الالئحة االنتخابية.
ورغ ـ ـ ــم م ــراجـ ـع ــة امل ـ ـ ّـدع ـ ــي الثـ ـن ــن مــن
ّ
املدعى عليهم إلفادته بتقرير ّ
مفصل
ّ
عــن الـحـســابــات والـنـفـقــات ،لــم ي ــزوداه
ّ
إطالقًا .وكتب عليق في منت
بالتقرير ّ
الـشـكــوى أن ــه اض ـطــر ،تـفــاديــا للحرج،
إلى دفع املبالغ املستحقة من حسابه
ّ
الخاصُ .يكمل عليق في شكواه :قبل
حلول موعد االنتخابات بأيام ،وبعد
تراكم تصرفات غير مبررة ،بدأ ّ
املدعي
يالحظ تغييرًا واضـحــا فــي تصرفات
املـ ّـدعــى عليهم (علي األمــن تحديدًا)،
كــال ـت ـهـ ّـرب مــن إطــاعــه عـلــى تفاصيل
حسابات املرشحني واألمــوال املحددة
مسبقًا لـكــل حـســاب ،وإه ـمــال طلباته
املتكررة لعقد اجتماع لالئحة ملناقشة
هذه األمــور .وذكــر أنه تم قيد وصرف

ّ
ّ
«جنوبية» :عليق استغل اموال الالئحة لدعم مشروعه التجاري (مروان طحطح)

م ـب ــال ــغ مـ ــن ح ـس ــاب ــه ال ـ ـخـ ــاص ضـمــن
حساب الالئحة ،لم يأمر بصرفها وال
حتى اطلع أو وافــق عليها ،فبأي حق
ّ
ّ
تم قيدها على اسمه؟ واعتبر عليق أن
ّ
ّ
ّ
املــدعــى عليهم أخــلــوا باملبادئ املتفق
ع ـل ـي ـهــا ض ـم ــن ال ــائ ـح ــة ف ــي م ـحــاربــة
ال ـف ـس ــاد ،ف ـحـج ـبــوا ف ـي ــدي ــوات تتعلق
بمكافحة الـفـســاد عــن صـفـحــة الئحة
«شبعنا حكي» على مواقع التواصل
ّ
وضمن الشكوى صورًا عن
االجتماعي.
شـيـكــات وكـشــف حـســاب وتسجيالت
صوتية تثبت أقواله ،أحدها تسجيل
عمه ّ
صوتي عبر الواتساب من ّ
املدعى
ّ
عليه أحمد عليق ُيعلمه فيه أن األمني
يتهرب من دفــع ما يجب له في ّ
ّ
ذمته.
وت ـح ــدث ع ــن ع ـم ـل ـيــات م ـشــاب ـهــة أدت
إل ــى اع ـت ــراض امل ــرش ــح ع ـمــاد قميحة.
وات ـص ـلــت «األخـ ـب ــار» بــاألخ ـيــر ،ال ــذي
ّ
دافع على «فايسبوك» عن عليق ،لكنه
رفض التعليق على النزاع القائم بني
زمالئه.
ّ
وبالعودة إلى ّ
رد جنوبية على عليق،
ّ
فقد نقلت عــن مـصــادرهــا أن «الحملة
خصصت مبلغًا ماليًا وقدره  100ألف
دوالر للمصاريف املـشـتــركــة ،وعليق
ك ـ ــان مـ ــن بـ ــن امل ـس ـت ـف ـي ــدي ــن مـ ــن ه ــذه
املصاريف» .وذهب األمني في ّ
رده إلى
ّ
ات ـهــام عــلـيــق بــالـســرقــة ،فــذكــر تحقيق
ّ
«ج ـن ــوب ـي ــة» أن املـ ــدعـ ــي كـ ــان ي ـصــرف
األموال ملصلحته الخاصة ،مشيرًا إلى
ّ
أن «أعضاء الالئحة ،بعدما أدركوا ذلك،
ّ
أوقفوا املصاريف ،إذ تبني أن الشيكات
ال ـتــي يـصــرفـهــا امل ـحــامــي رام ــي عليق
ّيأخذها تحت أسماء ألشخاص يقول
إنهم يعملون معه في الحملة ثم يعمل
على تجييرها السمه الحقًا ،لنكتشف
ّ
تعمل
بعدها أن هــذه األسماء لم تكن ُ
ف ــي حـمـلـتــه االن ـت ـخــاب ـيــة» .كــذلــك نـقــل
عن مسؤولة الـ«سوشال ميديا» لدى
عليق ،نــور الهدى بحلق ،التي تكتب
ّ
في «جنوبية» أيضًاّ ،أن ّ
املدعي استغل
أمـ ـ ــوال ال ـح ـم ـلــة ل ـ ُ
ـ«ي ـق ــدم دع ـم ــا مــالـيــا
ك ـب ـي ـرًا مل ـش ــروع الـع ـســل (ال ـخ ــاص بــه)
الــذي هو عبارة عن شركة تعمل على
ّ
إنتاج وبيع العسل» .وذكرت بحلق أن
عليق «أرسـلـنــي مــرتـ ّـن ألخــذ شيكات
صـ ــرفـ ــت لـ ـن ــا عـ ـل ــى أنـ ـ ـه ـ ــا م ـص ــاري ــف
امل ــواص ــات واالتـ ـص ــاالت ،ول ـكــن هــذه
الشيكات كانت باسمه ولم نأخذ منها
أي قـ ـ ــرش» ،ق ـبــل أن ُي ـخ ـتــم الـتـحـقـيــق
الصحافي بجملة مقتبسة لها« :رامي
عليق هو ّ
رب الفساد».

علم
و خبر
التريث في ترشيح طربيه
عـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ج ـب ــران بــاسـيــل طلب
التريث في تقديم طلب لبنان ترشيح السيدة ريما طربيه إلى
منصب نائب األمــن العام لالتحاد من أجــل املتوسط (راجــع
«األخ ـ ـبـ ــار» أم ـ ــس) ،وذلـ ــك ف ــي ض ــوء م ــداخ ــات سـيــاسـيــة في
الساعات األخـيــرة ،على أن يخضع االمــر لتشاور ّ
معمق بني
املراجع الرئاسية.

مفاوضات النقل المباشر للمونديال
عـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن وزي ــر االت ـص ــاالت فــي حـكــومــة تصريف
األعـ ـم ــال ج ـمــال الـ ـج ــراح ي ـجــري م ـف ــاوض ــات بــاســم الـحـكــومــة
اللبنانية مــع شركتي «ألـفــا» و«إم تــي ســي» مــن أجــل تغطية
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تكاليف نقل مباريات املونديال عبر شاشة «تلفزيون لبنان»
مجانًا لكل اللبنانيني.
وكــانــت اللجنة ال ــوزاري ــة الثالثية الـتــي تضم ال ـجــراح ووزيــر
اإلعالم ملحم رياشي ووزير الشباب والرياضة محمد فنيش
قد كلفت األول بمتابعة املفاوضات مع شركة «سما» ،الوكيل
الحصري لبيع حقوق بث قنوات «بي إن سبورت» في لبنان،
الـتــي طلبت مبلغ خمسة مــايــن دوالر ألج ــل نـقــل مـبــاريــات
املــونــديــال عبر شــاشــة «تـلـفــزيــون لـبـنــان» مــن دون أن يضطر
املواطنون إلى دفع بدل مالي .وتلت ذلك مفاوضات بني الجراح
وشركتي االتصال الخلويتني ،على أن تجتمع اللجنة قريبًا
لتقييم نـتــائــج ه ــذه االت ـص ــاالت ،وم ــن ثــم تــرفــع تـقــريــرهــا إلــى
رئيس حكومة تصريف األعمال سعد الحريري قبل الخامس
من حزيران املقبل.
وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة كـلـفــت وزي ــر اإلع ــام
بوضع «الخطة باء» في حال فشل املفاوضات الحالية ،وذلك
عـلــى قــاعــدة تنفيذ االل ـت ــزام ال ــذي أعـلـنــه ريــاشــي قـبــل حــوالــى

شهرين بأن وزارة اإلعالم ستقوم بالتواصل مع شبكة «بي إن
سبورت» القطرية ،لتأمني النقل املباشر للمونديال مجانًا عبر
شاشة «تلفزيون لبنان».

مذكرات فصل عونية ...بالجملة
بتاريخ  22أيــار ،أصــدرت الهيئة الثانية في مجلس ّ التحكيم
فــي التيار الوطني الـحـر ،خمس ُمــذكــرات فصل بحق خمسة
حزبيني :بسام الهاشم ُ ،زيــاد البيطار ،ميشال كيروز ،جورج
تهمني» بمخالفتهم األصول والقواعد
شقير ،وكميل حبيب« ،امل ُ ّ
الـحــزب ـيــة .الــوحـيــد ال ــذي خــفـضــت عـقــوبـتــه هــو كميل حبيب؛
فبعد صــدور ق ــرار فصلهّ ،
تقرر تعليق عضويته لسنة كاملة.
ّ
وتجدر اإلش ــارة إ لــى أن فصل بسام الهاشم من «التيار» أتى
بعد تقديمه استقالته ،قبل االنتخابات النيابية ،ليتمكن من
الترشح على «الئحة التضامن الوطني» في كسروان ـ ـ جبيل.

سقوط :Sayfco

الشركاء يتبادلون االتهامات باالختالس
ّ
تعددت الروايات والنتيجة
واحدة :سقطت
« .»Sayfcoانفجر هذا
الوحش العقاري من
الداخل .تبادل الشركاء
ّ
اتهامات باالختالس وتهربوا
من مسؤولية عدم
اإليفاء بااللتزامات تجاه
الزبائن .مع مرور الوقت،
سيتضح سبب السقوط.
الثابت أن انفجار الشركة كان
فضائحيًا ويكشف عن بنية
منظومة القطاع العقاري
الغارقة بالفساد

محمد وهبة
ب ـ ـ ـ ــدأت قـ ـص ــة «سـ ـيـ ـفـ ـك ــو ه ــول ــدن ــغ»
ت ـت ـك ـشــف فـ ــي  19ن ـي ـس ــان امل ــاض ــي.
يومها أعلنت الشركة على صفحتها
عـلــى مــوقــع فــايـسـبــوك أن ـهــا تــواجــه،
مجددًا ،عوائق من السلطات املحلية
فــي إن ـجــاز م ـشــروع «ب ــان ــورام ــا» في
م ـن ـط ـقــة م ـ ــار روكـ ـ ـ ــز .وأعـ ـلـ ـن ــت أن ـهــا
ستفضح باألسماء املعرقلني لعملية
تسجيل  270وحدة سكنية ،مباشرة
بعد تعرفها إليهم ،شــاكــرة الزبائن
عـ ـل ــى صـ ـب ــره ــم .وفـ ـ ــي  20ن ـي ـس ــان،
أعلنت أنها تقوم بعملية «تنظيف»،
ث ــم س ـك ـتــت ح ـتــى يـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء في
 16أيـ ــار .وقـ ـت ــذاك ،قــالــت ال ـشــركــة إن
ّ
مؤسسها شاهي يروانيان سيكون
مـبــاشــرة عـلــى الصفحة فــي  31أيــار
إلع ــان آخ ــر املـسـتـجــدات وال ـق ــرارات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ف ـ ــي م ـ ــا خ ـ ـ ـ ّـص الـ ـش ــرك ــة.
«انـتـظــرونــا» ختم اإلع ــان .االنتظار
ً
طويال .شاهي يروانيان ّ
قرر
لم يدم
ّ
في اليوم التالي أن يكشف عن قصته
مع الشركاء.
مــن اإلم ــارات وعبر فايسبوك ،اختار
شـ ــاهـ ــي يـ ــروان ـ ـيـ ــان رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
إدارة  Sayfco Holdingأن يــرمــي
الشبهات على شركائه .قــال إنــه منذ
ثــاث سـنــوات اشـتــرى أسـهــم أشقائه
ف ـ ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،وبـ ـ ـ ــات ي ـم ـل ــك %100
مـ ــن ّاألس ـ ـه ـ ــم« .ب ـ ـعـ ــد هـ ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة
تمكنا مــن بـيــع  6000وح ــدة سكنية
والـ ـت ــروي ــج ألكـ ـث ــر م ــن  30م ـشــروعــا
قيمتها تساوي مليارات الــدوالرات».
وأضـ ـ ــاف« :وب ـخ ـط ــوة اسـتــراتـيـجـيــة،
ف ــي  2015أدخ ـ ــل ش ــرك ــاء ج ـ ــددًا معه
ظـنــا أن بــإمـكــانـهــم م ـســاعــدة الـشــركــة
على االنـتـشــار فــي املنطقة مــن خالل
زي ــادة عــدد املـشــاريــع بــواسـطــة الـقـ ّـوة
املالية للشركاء (الـجــدد) .إال أنــه منذ
ذل ــك ال ــوق ــت ،س ــاءت سـمـعــة الـشــركــة،
وت ــأخ ــر ال ـك ـث ـيــر م ــن املـ ـش ــاري ــع ،ول ــم
ُي ـس ـ َّـوق ملـشــاريــع ج ــدي ــدةّ ،
وأدى ذلــك
إلى مشاكل داخلية .سنعلن قريبًا عن
اإلدارة الجديدة والشخص املسؤول
الــذي يقود الشركة من اآلن فصاعدًا.
ّ
الجيد
السيد يروانيان يتمنى الحظ
للفريق الجديد(.»)...
لم ينته إعالن يروانيان ،بل استكمله
بعد دقيقتني ،بأنه سيكشف أسماء
املـ ـس ــاهـ ـم ــن الـ ـ ـج ـ ــدد .وبـ ـع ــد س ــاع ــة،
ّ
وضع صــورة علق عليها باآلتي :في
منتصف الصورة (حـمــدون) تجدون
الداعم األكبر لشركة سيفكو هولدنغ
مـ ــع الـ ـق ــائ ــد الـ ـس ــاب ــق ل ـل ـج ـيــش ج ــان
ق ـهــوج ــي م ــع امل ــدي ــر ال ـس ــاب ــق لـلـبـنــك

ّ
النظام يتيح ّ
لتجار العقارات ومصرفيين ورجال أعمال من ذوي النفوذ السياسي التمتع بأرباح الريوع (مروان طحطح)

ال ـل ـب ـنــان ــي ال ـك ـن ــدي م ـح ـمــد ح ـم ــدون
ودافيد عيسى.
وب ـع ــد يـ ــوم واحـ ـ ــد ،أي يـ ــوم الـجـمـعــة
املاضي ،قال إن شركة ريل ديفلوبمنت
(هــولــدنــغ) ّ«وهــي املساهم األكـبــر في
الشركة ،تمثلها السيدة غريتا غفري
ح ـب ـي ـقــة وه ـ ــي ع ـض ــو م ـج ـلــس إدارة
الشركة .وباإلضافة إلى غريتا ،هناك
فــريــق  Five Holdingاملـمـثــل بمحمد
أبـ ـ ــو دروي ـ ـ ـ ـ ــش ،وهـ ـ ــو أي ـ ـضـ ــا رئ ـي ــس
مجلس إدارة ـ املدير العام ملشروع les
.»suites de Faqra
وقـ ّـرر شاهي أن يأخذ وقتًا مستقطع
إلعـ ـ ــان ت ــأخ ـي ــر ف ــي مـ ـش ــروع ســانــت
ت ــوم ــاس ـ ـ ـ ن ــاب ــاي ،ث ــم أك ـم ــل رواي ـت ــه،
م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ش ــرك ــة «س ـي ـف ـكــو» لم
تعد مسؤولة عــن مـشــروع les suites
 de Faqraبعد إبطال التوكيل املمنوح
إل ـي ـهــا ،مـشـيـرًا إل ــى أن ه ـنــاك فــاتــورة
ي ـج ــب ت ـس ــدي ــده ــا ب ـق ـي ـمــة  5مــايــن
دوالر ،طالبًا من الزبائن مراجعة أبو
درويش بشأن أي ّ توضيح.
وفـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـتـ ـ ــام بـ ـ ــثـ ـ ــه امل ـ ـ ـبـ ـ ــاش ـ ــر ع ـل ــى
الفايسبوك ،ادعــى شاهي أن شريكه
مـنــذ  2015هــو محمد ح ـمــدون الــذي
اشـتــرى  %90مــن أسـهــم الـشــركــة عبر
شــركــة  .Real Holdingه ــذه الـشــركــة
ي ـ ــرأس م ـج ـلــس إدارت ـ ـهـ ــا ومــديــرت ـهــا
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة غ ــريـ ـت ــا حـ ـبـ ـيـ ـق ــة ،وه ــي
املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة ال ـش ـخ ـص ـي ــة لـ ـحـ ـم ــدون،
ومـ ـح ــام ــي الـ ـش ــرك ــة هـ ــو جـ ــو زغ ـيــب
امل ـ ـح ـ ــام ـ ــي ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـصـ ــي ل ـ ـح ـ ـمـ ــدون.
أض ـ ـ ـ ــاف« :مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  2009اشـ ـت ــرى
حمدون وأصدقاؤه شققًا من سيفكو
بـمــايــن الـ ـ ــدوالرات وحـقـقــوا أربــاحــا
ّ
ك ـب ـيــرة» .وي ــذك ــر بــأنــه ف ــي ع ــام 2011
وضـعــت الـخــزانــة األميركية عقوبات

على البنك الــذي كــان يــديــره حمدون
(الـبـنــك اللبناني الـكـنــدي) وأج ـبــروه
على اإلغ ــاق بسبب شبهات تتعلق
بـ ـتـ ـبـ ـيـ ـي ــض األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال لـ ــارهـ ــاب ـ ـيـ ــن
وتهريب املخدرات».
وفــق رواي ــة يــروانـيــان ،إن واح ـدًا من
املـشــاريــع الـتــي كــان حـمــدون شريكًا
ف ـي ـهــا ه ــو مـ ـش ــروع Les Suites de
« .Faqraاشـ ـت ــرى ح ـم ــدون وال ـعــديــد
من أصدقائه ،شاليهات فخمة .وقد
حصلت سيفكو للتطوير العقاري،
امل ـم ـل ــوك ــة ب ـش ـكــل ك ــام ــل م ــن شــاهــي
يـ ــروان ـ ـيـ ــان ،ع ـل ــى ع ـق ــد ت ـن ـف ـيــذ ه ــذا
املشروع في  2010لبناء الشاليهات
وتسويقها بسعر  1250دوالرًا للمتر
الواحد تشمل كل األكــاف .ومع بدء
أع ـمــال الـحـفــر ،ب ــدأت أرض املـشــروع
تـنــزلــق ،مــا فــرض على سيفكو بناء
حائط دعم على محيط األرض بكلفة
تـصــل إل ــى  5مــايــن دوالر وتــأخـيــر
سنتني .هذه الكلفة غير املتوقعة تقع
على عاتق صاحب املشروع».
وب ـح ـس ــب ادع ـ ـ ـ ــاءات ي ــروانـ ـي ــان ،ف ــإن
ح ـم ــدون أقـنـعــه ب ـعــدم املـطــالـبــة بـهــذا
امل ـب ـلــغ لـتـحـقـيــق أرب ـ ــاح كــاف ـيــة يمكن
توزيعها على الشركاء في املشروع،
وأن ت ـت ـح ـ ّـم ــل س ـي ـف ـكــو ه ـ ــذه ال ـك ـل ـفــة
وتـ ـحـ ـص ــل فـ ــي املـ ـق ــاب ــل عـ ـل ــى اآلتـ ـ ــي:
يـسـتـثـمــر حـ ـم ــدون ف ــي ال ـش ــرك ــة بعد
خ ـ ــروج أشـ ـق ــاء ش ــاه ــي م ـن ـهــا ،تمنح
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ع ـ ـق ـ ــودًا مل ـ ـشـ ــاريـ ــع ع ــدي ــدة
بـمــايــن الـ ـ ـ ــدوالرات ،مـنـهــا  180ألــف
متر مربع فــي ضبية (كــان يتوقع أن
يحقق  20مـلـيــون دوالر) و 300ألــف
متر مربع في بــرمــانــا ...ولفت إلــى أن
ّ
«تحدث عن عالقاته بمصرف
حمدون
ل ـب ـنــان (ي ـش ـت ـهــر ب ـعــاق ـتــه م ــع حــاكــم

مـصــرف لبنان ري ــاض ســامــة) ،ومع
امل ـ ـصـ ــارف ،ال ـت ــي س ـت ـســاعــد سيفكو
كـثـيـرًا ،وإال فستتأثر ال ـشــركــة ،ال بل
قــال إنــه باتصال واحــد مــع املصارف
يمكن أن يوقف العمل مع سيفكو».
تـ ـح ــت هـ ـ ـ ــذه اإلغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات والـ ـ ــوعـ ـ ــود
والـتـهــديــدات ،واف ــق يــروانـيــان إال أنه
ب ـع ــد ثـ ــاث سـ ـن ــوات «لـ ــم ي ـك ــن ه ـنــاك
ّ
وتبي أن الوعود
أي مشروع جديد،
كانت فارغة .وعندما طالبنا مجددًا
بمبلغ الـ 5ماليني دوالر ،طلب حمدون
من أبو درويش املساعدة على تشويه

حمدون :لست شريكًا مع
يروانيان ،بل كنت وسيطًا في
المشكلة التي نشأت بين
يروانيان وأبو درويش
سمعة شاهي» .ثم عمد أبــو درويــش
إل ــى رف ــع «دع ــوى قـضــائـيــة ال أســاس
لـهــا َمــن الـصـحــة ضــد يــروان ـيــان .لــذا،
ُ
سترفع دع ــاوى قضائية ضــد غريتا
غفري وأبــو درويــش ونأمل أال تتأثر
ال ـس ـل ـط ــات ال ـق ـض ــائ ـي ــة وتـ ـض ــع ح ـدًا
لـهــذا ال ـنــوع مــن البلطجة مهما كــان
قــويــا سـيــاسـيــا .عـلـمــا ب ــأن يــروان ـيــان
تلقى الكثير مــن الـتـهــديــدات إذا قــام
بالحديث العلني».
ه ــذا بـعــض مـمــا قــالــه يــروان ـيــان .فقد
وضع بوستات ّ
تلمح إلى أن شركاءه
يعملون فــي مجال تبييض األم ــوال،
لـكـنــه ح ــذف ه ــذه ال ـت ـع ـل ـي ـقــات .كــذلــك
وضع تعليقًا يشير فيه إلى دور ّأداه

بنك االعتماد اللبناني ّ
ضده ملصلحة
شركائه ،ثم حذفه أيضًا.
«األخ ـبــار» حــاولــت االتـصــال بشاهي
تهرب من الـ ّ
يروانيان ،إال أنه ّ
ـرد على
ّ
األسئلة ،لكنها تمكنت من جمع عدد
م ــن ال ــرواي ــات م ــن أط ـ ــراف مـعـنـيــة أو
مـقـ ّـربــة مــن املـعـنـيــن .أبــرزهــا مــا قاله
امل ـص ــرف ــي ال ـس ــاب ــق م ـح ـمــد ح ـم ــدون.
يجزم حـمــدون بأنه ليس شريكًا مع
يروانيان ،ال من قريب وال من بعيد،
ب ــل كـ ــان وس ـي ـط ــا ف ــي امل ـش ـك ـلــة ال ـتــي
نـشــأت بــن يــروان ـيــان وأب ــو دروي ــش.
«الوساطة التي قمت بها من أجل عدم
ان ـه ـيــار ال ـشــركــة ج ــاءت بـعــدمــا تـبـ ّـن
أن يــروانـيــان اختلس نحو  5ماليني
دوالر من الشركة .هذه املبالغ جمعها
من الزبائن بموجب تفويض من أبو
درويش ّ
ينص على تسويق العقارات
وبيعها ،لكن يروانيان أساء األمانة،
وه ـ ــو ح ــال ـي ــا خـ ـ ــارج ال ـ ـبـ ــاد .ت ــاري ــخ
يروانيان معروف في هذا املجال .هو
أزعـ ــر .لــم يــأمــن لــه ال ـعــديــد مــن رجــال
األع ـمــال واخـتـلـفــوا معه بعدما فشل
في إنجاز العقود معهم».
يقال إن شاهي في اإلمــارات .وجوده
ه ـنــاك ت ـفـ ّـســره روايـ ــة م ـصــدرهــا أحــد
املصرفيني الــذي قــال إن «مــا قيل عن
اخ ـتــاس ق ــام بــه ح ـمــدون مــن شركة
سـيـفـكــو ل ـيــس ص ـح ـي ـحــا .ومـ ــا يـقــال
أيضًا عن أنه ممتنع عن ســداد يدفع
ديــونــه املصرفية ليس دقيقًا أيضًا،
ف ـه ــو تـ ـع ـ ّـرض ل ــاح ـت ـي ــال ب ـق ـي ـمــة 11
مليون دوالر على يــد يــروان ـيــان ،ثم
خرج األخير من لبنان وال يتوقع أن
يعود قريبًا .إن حمدون مليء ماليًا،
وه ــو زب ــون قــديــم ل ــدى بـنــك ّس ــرادار،
ول ـ ـيـ ــس لـ ــديـ ــه أي مـ ـل ــف تـ ـع ــث ــر كـمــا
يشاع».
ال أح ـ ــد ي ـم ـلــك ال ـح ـق ـي ـق ــة ،ب ــل ه ـنــاك
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة روايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات مـ ـتـ ـن ــاقـ ـض ــة
وات ـ ـهـ ــامـ ــات م ـت ـب ــادل ــة ب ــاالخ ـت ــاس
وس ــوء األم ــان ــة .ال أح ــد يعلم مــا هو
الدور الحقيقي لحمدون في الشركة،
وال ل ـق ــائ ــد ال ـج ـي ــش الـ ـس ــاب ــق ج ــان
قهوجي .يشاع أن قهوجي وحمدون
ك ــان ــا ش ــري ـك ــن أيـ ـض ــا فـ ــي م ـش ــروع
سـ ـ ـ ّـوقـ ـ ــت لـ ـ ــه س ـي ـف ـك ــو فـ ـ ــي قـ ـب ــرص.
ال ــرواي ــات الــدائــرة حــول هــذه القصة
كثيرة .من بينها رواية متفق عليها
ب ــن امل ـص ــرف ـي ــن وتـ ـج ــار ال ـع ـق ــارات
ورجـ ـ ــال األع ـ ـمـ ــال ،ال ــذي ــن يـعـتـبــرون
ح ـمــدون مــالـكــا للشركة مــن الـبــاطــن.
ي ـفـ ّـســرون ب ــأن وجـ ــوده ب ـهــذا الشكل
ّ
مبرر ،فهو كان مديرًا للبنك اللبناني
الـ ـكـ ـن ــدي الـ ـ ـ ــذي ات ـه ـم ـت ــه ال ـ ــوالي ـ ــات
املتحدة بتبييض أموال .حمدون قام
بتسوية فــي الـقـضــاء األمـيــركــي ولــم
يعد مدرجًا على اللوائح السوداء ،إال
أنه يفضل البقاء بعيدًا عن األضواء.
أم ـ ــا الـ ـث ــاب ــت ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى شــاهــي
ي ـ ــروان ـ ـي ـ ــان ،فـ ــأنـ ــه خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
املاضية ،فشل في تسويق العديد من
امل ـشــاريــع املـمـلــوكــة مــن رج ــال أعـمــال
لـبـنــانـيــن ،أبــرزهــا مــع شــركــة ديمكو
اململوكة من اليكس دمرجيان.
ً
فــي النتيجة ،مــن الــواضــح أن كــا من
هذه الروايات تحتمل هامشًا واسعًا
من الخطأ والتحريض ،إال أنه بشكل
عـ ــام ت ـعـ ّـبــر ع ــن حـقـيـقــة هـ ــذا ال ـن ـظــام
الـسـيــاســي ـ ـ االق ـت ـص ــادي الـ ــذي أت ــاح
ّ
لتجار الـعـقــارات ومصرفيني ورجــال
أعـ ـم ــال م ــن ذوي ال ـن ـف ــوذ الـسـيــاســي
ّ
التمتع بأرباح الريوع… واالختالف
ع ـل ـي ـه ــا .م ـص ـيــر الـ ـش ــرك ــة ق ــد يــذهــب
نـحــو اإلف ــاس ال ـت ـجــاري أو اإلف ــاس
االح ـت ـي ــال ــي ويـ ـق ــع ال ــزب ــائ ــن ضـحـيــة
ّ
املستجدة بني
هذا النوع من العداوة
شركاء الصف الواحد .هذا بعض من
نماذج الفساد املستشري في لبنان.

8

الثالثاء  29أيار  2018العدد 3478

الثالثاء  29أيار  2018العدد 3478

مجتمع

مجتمع
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المعهد العالي للدكتوراه للعلوم والتكنولوجيا في «اللبنانية»

معطلة
أجهزة
ّ
والصيانة متوقفة

ينفذ األساتذة الباحثون وطالب الماستر في الكيمياء وعلوم المواد في الجامعة اللبنانية ،اعتصامًا
عند العاشرة والنصف من صباح غد ،احتجاجًا على عدم صيانة األجهزة المخبرية وتأخير المشاريع
البحثية والتخرج

طالب الـ«ماستر ـ  »2في الكيمياء وعلوم المواد ينجزون مشاريع تخرجهم «بطلوع الروح» (هيثم الموسوي)

فاتن الحاج
العمل متعثر منذ أشهر في املنصات
ال ـب ـح ـث ـيــة ال ـتــاب ـعــة لـلـمـعـهــد ال ـعــالــي

للدكتوراه للعلوم والتكنولوجيا في
الجامعة اللبنانية .طالب الـ «ماستر
ـ  »2فـ ــي ال ـك ـي ـم ـي ــاء وع ـ ـلـ ــوم املـ ـ ــواد
ينجزون مشاريع تخرجهم «بطلوع

الروح» وبعد تأخير كبير .والسبب،
بحسب أساتذة باحثني ،عدم صيانة
أجـ ـ ـه ـ ــزة مـ ـخـ ـب ــري ــة م ـ ـت ـ ـطـ ــورة وغ ـي ــر
مـكـ ّـررة اشترتها الجامعة اللبنانية

ي ـ ــوم قـ ـ ـ ـ ّـررت افـ ـتـ ـت ــاح املـ ـنـ ـص ــات فــي
ال ـ ـحـ ــدث وال ـ ـف ـ ـنـ ــار وطـ ــراب ـ ـلـ ــس ع ــام
 .2007وي ــوض ــح ه ــؤالء أن «أس ـعــار
األجـ ـ ـه ـ ــزة ب ـل ـغ ــت ي ــومـ ـه ــا أضـ ـع ــاف
أسـ ـع ــاره ــا ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ف ــي الـ ـس ــوق،
وقـ ـ ــد جـ ـ ــرى ش ـ ــراؤه ـ ــا عـ ـب ــر وس ـي ــط
( )dealerهــو نفسه شــركــة medilab
ال ـت ــي فـ ــازت ف ــي م ــا ب ـعــد بـمـنــاقـصــة
تـلــزيــم عـقــد الـتـشـغـيــل وال ـص ـيــانــة».
ّ
الباحثون يلفتون إلى أن قسمًا من
األجـ ـه ــزة كـ ــان يـتـعـثــر ب ـش ـكــل دائـ ــم،
وق ـس ـمــا آخـ ــر ل ــم ي ـجــر تـشـغـيـلــه مــن
األس ــاس» .واملـشـكـلــة ،كما يــؤكــدون،
أن نظام املناقصات في الجامعة ال
يسمح بتجزيء األجهزة انما تجمع
ك ـل ـهــا ف ــي م ـن ــاق ـص ــة واحـ ـ ـ ــدة ،فـيـمــا
عالقة الجامعة مع الوسيط وليس
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة م ـ ــع ّالـ ـ ــوكـ ـ ــاء االص ـي ـل ــن
للشركات املصنعة لألجهزة« ،يعني
من ربح إلى ربح».
وبينما يشير األساتذة إلى أن هناك
م ــافـ ـي ــا ت ـت ـح ـك ــم بـ ـه ــذا املـ ـل ــف داخـ ــل
ّ
الجامعة وخارجها ،يلفتون الــى أن
قيمة عقد الصيانة هو مليونا دوالر
ّ ّ
في السنة .إال أن مدير  ،medilabلبيب
ّ
مرتضى ،يوضح أن قيمة العقد هذه
ت ـش ـمــل امل ـن ـص ــات الـ ـث ــاث وتـقـتـصــر
عـلــى املـنــاقـصــة األولـ ــى ( 4س ـنــوات)
فـ ـق ــط حـ ــن كـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك  64مــوظ ـفــا
مـتـخـصـصــا ي ـت ـقــاضــون رواتـ ـ ــب من
الشركة ،وكانت األخـيــرة توفر مواد
كيميائية غب الطلب ،أمــا اليوم فلم
يعد العقد يتجاوز 900ألف دوالر.
وفيما يتحدث األساتذة عن تمديد
عـقــد الـشــركــة ،يــؤكــد مــرتـضــى «أنـنــا
تــوق ـف ـنــا ع ــن ال ـت ـش ـغ ـيــل وال ـص ـيــانــة
االستباقية لألجهزة منذ  5كانون
ال ـث ــان ــي املـ ــاضـ ــي ،بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى طـلــب
مــن دي ــوان املـحــاسـبــة ،وب ــات عملنا
اليوم يقتصر على إصالح األعطال
ف ـق ــط ب ـم ــوج ــب كـ ـت ــاب خ ـط ـ ّـي مــوقــع
م ــن الـ ـج ــامـ ـع ــة» .ويـ ـش ــرح أنـ ـ ــه مـ ّنــذ
الـعــام  2009تــولــت الـشــركــة املشغلة
القيام بكل أعمال الصيانة املطلوبة
وكــانــت تشتري اإلكـسـســوارات على
ن ـف ـق ـت ـه ــا ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،ف ـي ـم ــا ت ـض ـطــر
ل ـش ـحــن ب ـعــض األجـ ـه ــزة إلـ ــى مـكــان
املـ ـنـ ـش ــأ ل ـص ـي ــان ـت ـه ــا .وخ ـ ـ ــال ه ــذه
امل ـ ـ ــدة أج ـ ــري ـ ــت ،ب ـح ـس ــب م ــرت ـض ــى،
«مناقصتان رسـتــا علينا لنواصل
بعدها أعـمــال التشغيل والصيانة
بحكم االستمرارية ،رغم التأخر في
دفع املستحقات ،إذ لم نقبض قرشًا
واحدًا منذ .»2016/5/5

ّ
مرتضى يشير إلــى أنــه بعد توقيف
الـ ـصـ ـي ــان ــة االسـ ـتـ ـب ــاقـ ـي ــة اضـ ـط ــرت
الـ ـش ــرك ــة ل ـس ـحــب م ـه ـن ــدس ــن اث ـنــن
كانا يتواجدان في كل من املنصات
الثالث على مــدار الساعة .وينفي أن
ت ـكــون مـعـظــم األجـ ـه ــزة مـعـطـلــة كما
يـقــول الـبــاحـثــون ،و«ل ـيــس صحيحًا
أن ه ـنــاك اج ـه ــزة ل ــم يـجــر تشغيلها
م ــن األس ـ ــاس ،وك ــل م ــا ف ــي األم ــر انــه
يصعب تحريك بعض األج ـهــزة من
م ـكــان ـهــا ت ـج ـن ـبــا ل ـت ـع ـط ـي ـل ـهــا» .هـنــا
يوضح األســاتــذة أن األعـطــال دائمة
رغ ـ ـ ــم أن الـ ـ ـط ـ ــاب ال ي ـس ـت ـخ ــدم ــون
األجـ ـه ــزة بــأيــدي ـهــم ب ــل يـسـتـعـيـنــون
ّ
بتقنيني لفحص العينات واملركبات
الكيميائية ،علمًا بــأن هــذا األمــر هو

توقفت الشركة
عن التشغيل
والصيانة االستباقية
منذ كانون الثاني

جزء أساسي من إعدادهم وتأهيلهم.
مراجعة الدولة للعقد التشغيلي مع
 medilabأدت ،بحسب الباحثني ،إلى
تــراكــم الكثير مــن املـشــاكــل وأصــابــت
األع ـط ــال أج ـهــزة يـحـتــاجـهــا الـطــاب
ي ــوم ـي ــا .ورغ ـ ــم أن رئ ـي ــس الـجــامـعــة
ّ
فــؤاد أيــوب شكل لجنة للمناقصات
وض ـعــت ع ــددًا مــن االق ـت ــراح ــات على
ّ
السكة إال أنها لم تبصر النور بسبب
«قـ ـط ــب م ـخ ـف ـي ــة» ،ع ـل ــى ح ــد تـعـبـيــر
األساتذة.
الـبــاحـثــون يـتـحــدثــون عــن تعقيدات
قـ ـ ــانـ ـ ــون ـ ـ ـيـ ـ ــة ووض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ع ـ ـ ـصـ ـ ــي ف ــي
الدواليب اإلداريــة في الجامعة ،في
ح ــن أن «ت ـجــرب ـت ـنــا ك ــأف ــراد أثـبـتــت
أن ـن ــا ق ـ ـ ــادرون ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر الـكـثـيــر
م ــن امل ـبــالــغ املــال ـيــة ع ـلــى املــؤس ـســة،
حــن ّنتعاطى مـبــاشــرة مــع الشركة
املـصــنـعــة أو عـلــى األق ــل مــع وكيلها
األصيل ،وهذا ما ملسناه لدى شراء
بعض األجـهــزة واملــواد للمختبرات
التطبيقية مــن مـيــزانـيــات األبـحــاث
فــاك ـت ـش ـف ـنــا الـ ـ ـف ـ ــوارق ال ـك ـث ـي ــرة فــي
األسعار».

متابعة

ُ
مخالفات «ايدن باي» :هل يهدم المشروع؟
هديل فرفور
ُرخـ ـص ــة ب ـن ــاء مـ ـش ــروع «إيـ ـ ــدن ب ــاي»
عـ ـل ــى شـ ــاطـ ــئ ال ــرمـ ـل ــة ُال ـب ـي ـض ــا فــي
صــة األهـ ّـم
بـيــروت بــاطـلــة .هــذه الــخــا ُ
الـتــي أفـضــت الـيـهــا جميع املعطيات
ّ
ُ
ال ـتــي كـشـفــت أخ ـي ــرا ،وع ــززت ـه ــا كتب
دائـ ـ ــرة ال ـه ـنــدســة ف ــي ب ـلــديــة ب ـيــروت
الـتــي اسـتـفــاقــت عـلــى مـخــالـفــات ّ
جمة
قــام بها أصـحــاب امل ـشــروع خــافــا ملا
ّ
نصت عليه رخصة املشروع الصادرة
عــن محافظ العاصمة القاضي زيــاد
شبيب.
وكـ ــان األخـ ـي ــر ،م ـنــح ف ــي 2016/9/6
رخـ ـ ـص ـ ــة بـ ـ ـن ـ ــاء مل ـص ـل ـح ــة «الـ ـش ــرك ــة
العقارية والسياحية إيدن روك» ،قبل
أن ُيعيد منحها رخـصــة ُ «تعديلية»
ب ـت ــاري ــخ  ،2017/1/19مل ـســاعــدت ـهــا
على استكمال املـشــروع بعدما أبطل
م ـج ـل ــس شـ ـ ـ ــورى الـ ـ ــدولـ ـ ــة ال ــرخ ـص ــة
األولى.
وإلــى املخالفات التي رافقت املشروع

ب ـ ـ ــدءا مـ ــن عـ ـ ــدم ق ــان ــونـ ـي ــة ال ــرخ ـص ــة
املـ ـمـ ـن ــوح ــة ن ـ ـظـ ــرا لـ ـتـ ـع ــارضـ ـه ــا مــع
ّ
ال ـخ ــطــة ال ـشــام ـلــة ل ـتــرت ـيــب األراضـ ــي
التي تمنع البناء على شاطئ الرملة
البيضا باعتباره منطقة محميةّ ،
ثمة
معطيات إضــافـيــة كشفت انتهاكات
ك ـب ـي ــرة ق ـ ــام ب ـه ــا أصـ ـح ــاب املـ ـش ــروع
خ ــاف ــا مل ـض ـم ــون ال ــرخـ ـص ــة نـفـسـهــا
وشروطها.
مؤتمر «قضية شاطئ الرملة ُالبيضا:
ملاذا ال ُيهدم مبنى اإليدن باي املخالف
ـون؟» ،الـ ـ ــذي ُعـ ـق ــد ،أمـ ـ ــس ،فــي
لـ ـلـ ـق ــان ـ
ُ ّ
مبنى «املفكرة القانونية» بدعوة من
«إئتالف الشاطئ اللبناني» بالتعاون
ّ
و«الخط األخضر»ّ ،
صوب
مع «نحن»
على املخالفات الفاضحة التي تشوب
ّ
امل ـ ـشـ ــروع ،خ ـص ــوص ــا ت ـل ــك املـتـعــلـقــة
بـ ــإقـ ــدام أص ـح ــاب ــه ع ـل ــى إب ـ ـ ــراز إفـ ــادة
شقالت خاطئة ( ،)...وإخفاء معلومات
عن بلدية بيروت لجهة إزالة الوحدة
ال ـع ـقــاريــة ،فـضــا عــن الـقـيــام بــأعـمــال
ب ـن ــاء خ ـ ــارج ح ـ ــدود ال ـع ـق ــار وض ـمــن

االمـ ـ ـ ـ ــاك الـ ـع ــام ــة الـ ـبـ ـح ــري ــة .وأب ـ ــرز
ّ
القيمون على املؤتمر خالصة ُللتقرير
ّ
الــذي أعدته الــدائــرة الفنية املختصة
في مصلحة الهندسة والــذي يوصي
بـعــدم مـنــح الـشــركــة رخـصــة اإلشـغــال
على خلفية ارتكاب مخالفات كثيرة

تصر على
بلدية بيروت
ُ
أن المشروع لم يقم فوق
أمالك عامة بحرية
ف ــي تـنـفـيــذ رخ ـصــة ال ـب ـنــاء كـتـقـ ّـدمـهــا
بخرائط غير مطابقة للواقع وتحوير
وجـ ـه ــة اس ـت ـع ـم ــال ال ـط ــاب ــق الـسـفـلــي
االول والسطح األخـيــر للبناء خالفا
للرخصة.
ُ
ُ ّ
ال ــاف ــت ه ــو م ــا ت ـش ـيــر ال ـيــه «امل ـف ــك ــرة
ّ
القانونية» بــأن موقف كــل مــن بلدية
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت وه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا تـ ـب ــدو
ُ
«ملتبسة»« ،فقد بــدا هــذان املرجعان

ّ
ّ
يتمسكان بالرخصة حتى
وكأنهما
لو تم إصدارها خالفا للصالح العام
ول ـل ـقــانــون وع ـُل ــى أسـ ــاس املـعـطـيــات
املغلوطة التي أعطيت لهما (.»)...
ُ
اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـقـ ـط ــة ،تـ ـع ـ ّـد
ض ـ ــروري ـ ــة ل ـف ـه ــم م ـ ــدى الـ ــدعـ ــم الـ ــذي
ي ـت ـم ـت ــع ب ـ ــه أصـ ـ ـح ـ ــاب امل ـ ـش ـ ــروع مــن
ر ُج ــوع مـجـلــس ش ــورى ال ـ ُـدول ــة «غير
ّ
امل ّ
برر» ،على حد تعبير «املفكرة» ،عن
ق ــراري وقــف تنفيذ الــر ُخـصــة ،مــرورا
بــإهـمــال تقرير نقيب املـهـنــدســن في
بيروت جاد تابت وطلبه وقف تنفيذ
ا ُلــرخ ـصــة ،وص ــوال ال ــى مـنــع الـخـبــراء
املكلفني من قبل القضاء من الدخول
الى موقع املشروع للقيام باملسح.
ّ
وبالفعل ،بــدا أمــس أن بلدية بيروت
لم ّ
تتقبل أن تظهر في موقع الرافض
ّ
امل ـبــاشــر ل ـل ـم ـشــروع .ف ـقــد اص ـ ــرت في
بـ ـي ــان ع ـل ــى أن ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ح ـي ــث تــم
تشييد املشروع «ليست أمالكا عامة
بـحــريــة» .وداف ــع البيان عــن الرخصة
الـ ـت ــي م ـن ـح ـهــا املـ ـح ــاف ــظ ل ـل ـم ـش ــروع،

الفتا الــى أنها صــدرت وفقا لقوانني
الـبـنــاء ومــراسـيـمــه التطبيقية .وعــن
مــاحـظــات مصلحة الـهـنــدســة ،لفتت
البلدية إلى أن طلب اإلشغال الحالي
هـ ــو فـ ــي م ــرحـ ـل ــة الـ ـكـ ـش ــف والـ ـ ـ ــدرس
واملتابعة« ،وكتاب التحرير املنشور
ه ــو إجـ ـ ــراء روت ـي ـن ــي مـتـبــع ف ــي كــافــة
م ـعــامــات رخ ــص اإلشـ ـغ ــال ورخ ــص
ال ـب ـن ــاء وق ــان ــون ـي ــة ال ـب ـن ــاء وغ ـيــرهــا،
والـ ـت ــي ت ـس ـتــوجــب إب ـ ــاغ مــاح ـظــات
الــدائــرة الفنية إلــى أصـحــاب العالقة
للعمل بموجبها تمهيدا ليصار بعد
ذل ــك إل ــى م ـتــاب ـعــة درس ال ـط ـل ــب .مع
اإلشــارة إلــى أن غالبية امللفات ينظم
لها أكثر من كتاب تحرير وذلك حسب
وضعية كل ملف وبحسب إستجابة
أصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـ ـعـ ــاقـ ــة لـ ـلـ ـم ــاحـ ـظ ــات».
وخ ـت ـم ــت ال ـب ـل ــدي ــة ب ــ«ت ـط ـم ــن الـ ــرأي
الـ ـع ــام» إل ــى أن ّ ال ـتــرخ ـيــص بــإشـغــال
املشروع لن ُيوقع قبل تأكد املصلحة
ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــن مـ ـط ــابـ ـقـ ـت ــه ل ــأن ـظ ـم ــة
والقوانني».

مفكرة
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يفتتح الخامسة بعد ظهر غد
مهرجان الربيع ومعرض الحدائق
بنسخته الخامسة ،في ميدان سباق
الخيل ـ ـ المتحف .ترعى االفتتاح
السيدة ناديا عون ،بالتعاون مع
محافظ بيروت القاضي زياد شبيب.

 2500سيارة جديدة في نيسان

¶¶¶

تعقد نقابة المحامين في بيروت
ومكتبة صادر ندوة حول كتاب
النقيب رمزي جريج «كلمات عابرة»،
الرابعة والنصف من بعد ظهر

«العجقة»
باقية
ّ
وتتمدد
وصلت مبيعات السيارات الجديدة في لبنان
في نيسان املاضي إلى  2539سيارة .وبحسب
جمعية مـسـتــوردي ال ـس ـيــارات ،بيعت نحو 10
آالف و 185سيارة في األشهر األربعة األولى من
العام الجاري .ورغــم ّأن أرقــام الجمعية ُت ّ
سجل
انخفاضًا في نسبة املبيعات مقارنة مع العام
ُ
ّ
املاضي (تراجعت بنسبة  ،)%4.4إل أنها تنبئ
بــواقــع أزم ــة النقل فــي لبنان الـتــي تعتمد على
السيارات الخصوصية بشكل أساسي.
بـحـســب ُم ـم ـثــل ن ـقــابــة امل ـه ـنــدســن ف ــي الـلـجـنــة
ّ
الوطنية ّ للسالمة املــروريــة تـمــام الـنـقــاش ،فــإن
عــدم تـ ُـوفــر الـبــديــل عــن ّ ال ـس ـيــارات ،مــن شــأنــه أن
يدفع املقيمني الــى تبني خيار اقتناء سيارات
ُ
خــاصــة ،رغ ــم أن ال ـضــرائــب امل ـفــروضــة «ال تـعـ ّـد
قليلة ،ومن شأنها أن تكون رادعة في حال كان
ّ
ُ ّ
ولعل ُ
الب ّعد األبــرز الــذي تذكر به
هناك بديل».
أرقام هذه املبيعات يتمثل بزحمة السير الخانقة
تشهدها املدن الكبرى والضواحي ،والتي
التي
ُ
يدفع ثمنها املقيمون في لبنان.
يبقى التذكير بأن كلفة زحمة السير في لبنان،
بحسب مركز الــدراســات في «بلوم بنك»ُ ،ت ّ
قدر
بملياري دوالر سنويا ،أي نحو  %4من الناتج
املحلي ،فيما ال تزال خطط تأهيل سكك الحديد
واعـتـمــاد نـظــام نقل ُيجنب الــدولــة هــذه الكلفة
الباهظة «نائمة» ومهملة.

الخميس المقبل ،في قاعة االحتفاالت
الكبرى في بيت المحامي .تتخلل
البرنامج كلمات لكل من نقيب محامي
طرابلس السابق رشيد درباس،
رئيس مجلس القضاء االعلى القاضي
جان فهد ،نقيب المحامين في بيروت
اندره الشدياق والمؤلف جريج.
¶¶¶

دعت الحركة الثقافية ـ ـ أنطلياس،
بالمشاركة مع مؤسسة الفكر
اللبناني في جامعة سيدة اللويزة ،الى
ندوة تعقد في مقر الحركة السادسة
مساء غد حول كتاب "Anthologie
de la Littérature Libanaise
"D'Expression Française
للبروفسور جورج لبكي.
¶¶¶

(مروان
طحطح)

ّ
يوقع مدير كلية االعالم في الجامعة
الثاني هاني صافي
اللبنانية ـ ـ الفرع ً
كتاب «صارت حبرا» ،السابعة مساء
غد في القاعة الكبرى لكنيسة مار
الياس ـ ـ انطلياس .تتخلل التوقيع كلمة
لوزير االعالم ملحم الرياشي.

«شارع المشاة» في صور
كما في األعــوام الخمسة املاضية ،وعلى أبواب
الصيف ،افتتحت بلدية صــور فعاليات شارع
امل ـش ــاة ال ـتــي تـسـتـمــر حـتــى ان ـت ـهــاء امل ــوس ــم في
املدينة التي صارت قبلة سياحية .الشارع الواقع
عـنــد الــواج ـهــة الـبـحــريــة الـجـنــوبـيــة يـضــم عــددا

كبيرا من املطاعم واملقاهي التي تسمح البلدية
لـهــا كــل ي ــوم سـبــت خ ــال ه ــذه الـفـتــرة بالتمدد
نحو الشارع املخصص للسيارات والكورنيش.
ويـشـهــد ه ــذا ال ـيــوم أسـبــوعـيــا اح ـت ـفــاالت فنية
وثـقــافـيــة السـتـقـطــاب الـسـيــاح والـ ـ ــرواد .تــزامــن

شهر رمضان مع موعد افتتاح الشارع ،ألبسه
زي ـنــة رم ـضــان ـيــة نـصـبـتـهــا ال ـب ـلــديــة ع ـلــى طــول
الواجهة والشوارع املحيطة والساحات العامة.
(تصوير محمد ابو سالم)

¶¶¶

أطلق رئيس «جمعية محترف الفن
التشكيلي للثقافة والفنون» شوقي
دالل األعمال الحرفية للفنان مرسال
البتديني في مقر الجمعية راشيا
الوادي .وأشاد دالل بعمل البتديني
الذي «يستحق التقدير ،ونحن في
الجمعية نقف الى جانبه لنشر هذا
الفن الجميل» متمنيا إحتضانه من

وزارتي الثقافة اللبنانية والشؤون
اإلجتماعية إلقامة دورات تعليمية
عن هذا الفن وعدم ضياعه وتسويق
نتاجه في بيت المحترف اللبناني.
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الثالثاء  29أيار  2018العدد 3478

مصارف

تجارة التجزئة في لبنان
عديدة
األسوأ منذ فصول
َ

كشف «مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسبنك لتجارة التجزئة» للفصل األول من عام 2018
أن هذا الفصل ّ
تميز «بضعف حركة أســواق تجارة التجزئة ،ال بل يمكن القول إنه كان األسوأ
ّ
منذ فصول عديدة سابقة» ،إذ «شهدت النتائج املجمعة ألداء قطاعات تجارة التجزئة تراجعًا
حقيقيًا مقلقًا ،ما بني أرقام أعمال الفصل األول لعام  2018والفصل األول للعام السابق ،حيث
بلغت تلك النسبة ّ
املجمعة – ( %9.31أي بعد التثقيل بنسبة مؤشر غالء املعيشة لهذه الفترة).
أمــا إذا استثنينا قـطــاع املـحــروقــات (ال ــذى شهد زي ــادة فــي الكميات تناهز  ،)%2.44 +يكون
التراجع الحقيقي في أرقام األعمال ّ
املجمعة لقطاعات تجارة التجزئة قد بلغ نسبة – %11.47
ً
مقارنة بمستوى أرقام أعمالها ّ
املجمع خالل الفصل األول من السنة املاضية (أيضًا دون قطاع
املحروقات).
ووفقًا للمؤشر ،فإن «العامل االقتصادي البحت هو املسؤول األول واألساسي عن حالة التراجع

الثالثاء  29أيار  2018العدد 3478

ّ
لبنان مكلف ...ولم يعد جذابًا سياحيًا
قطاع

١٧٣
١٧٥
١٧٦

٢٠٠

البنك اللبناني الفرنسي ...يكافئ عمالءه

مفكرة

إفطار «تاتش» السنوي

تقيم شركة «تــاتــش» لالتصاالت بــإدارة مجموعة زيــن ،برعاية وحضور وزيــر االتصاالت
جمال الجراح ،حفل إفطارها السنوي في فندق «كمبينسكي» بيروت وذلك مساء األربعاء
ً
مساء.
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عيد ً«بورش» الـ 70

احـ ـ ّتـ ـف ــاال ب ـع ـي ــده ــا ال ـس ـب ـعــن،
ّ
تنظم شركة «بــورش» ،املصنع
ال ـعــاملــي ل ـل ـس ـيــارات الــريــاضـيــة
ً
ال ـفــاخــرة ،حـفــا ضخمًا تحت
عنوان Sportscar Together
 Dayعلى مــدى يومي السبت
واألحـ ـ ــد  9و 10ح ــزي ــران في
منطقة خليج الزيتونة ،والــذي
سيقام في التوقيت نفسه في كل أرجاء العالم ،حيث من املتوقع أن تعرض الشركة األسطورية
للزوار طرازات قديمة ،إضافة إلى أحدث السيارات التي أنتجتها.

على أبواب الصيف
والتمنيات المعتادة بأن
يجلب معه خيرات ّ
السياح،
يبدو أن لبنان بات يفقد
جاذبيته السياحية ليس
ً
مقارنة بدول مشهود لها
باستقطاب ّ
السياح على

المستوى العالمي ،لكن
أمام دول عربية كان من
الصعب ّ
تخيل أن تتخطى
الكثير منها لبنان كمقاصد
ّ
مفضلة للمسافرين

فيما ال يجوز التقليل مــن املجهودات
التي بذلتها العديد من الدول املجاورة
ف ــي ك ــاف ــة امل ـ ـجـ ــاالت وتـ ـح ــديـ ـدًا ق ـطــاع

الخدمات لجذب أعداد أكبر من ّ
السياح،
وآخرها السعودية التي ولجت مرحلة
جــديــدة كليًا فــي مـجــاالت الترفيه فإن
ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ــام ــة ت ـق ــع ع ـل ــى لـبـنــان
الذي لم يحسن حتى اآلن املواءمة بني
امل ـق ــوم ــات الـسـيــاحـيــة ال ـتــي يختزنها
ُ
وارت ـف ــاع األكـ ــاف ال ـتــي تـفـقــده الكثير
من بريقه وخاصة لناحية تعرفة غرف
الفنادق...

األكثر جاذبية
أظهر تقرير صادر عن شركة «ويغو»،
املـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة فـ ـ ــي قـ ـ ـط ـ ــاع ال ـس ـي ــاح ــة
ّ
وال ـس ـفــر أن لـبـنــان ح ــل فــي املــرب ـتــة 18
ّ
للسياح
عامليًا كأفضل وجهات السفر
م ــن مـنـطـقــة الـ ـش ــرق وشـ ـم ــال إفــريـقـيــا
،2018
خ ـ ــال ال ـف ـص ــل األول م ــن ع ـ ــام
ً
مـتـقــدمــا بــذلــك مــرت ـبــة واح ـ ــدة م ـقــارنــة
ب ــال ـف ـت ــرة ن ـف ـس ـهــا م ــن عـ ــام  .2017أمــا
الــافــت فـكــان حـلــول لـبـنــان فــي املرتبة
 9من أصل أفضل  10وجهات سفر في
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا
للمسافرين مــن ه ــذه املنطقة متقدمأ

على البحرين فقط.
وعلى مستوى أفضل وجهات السفر في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
حافظت كل من مصر والسعودية على
مركزيهما األول والثاني على التوالي
كما فــي الـعــام املــاضــي ،فيما تراجعت
اإلمارات العربية املتحدة مرتبة واحدة
ّ
إلــى املركز الــرابــع لتحل مكانها تركيا
التى حصدت املركز الثالث .أما القفزة
ال ـك ـب ـيــرة ف ـكــانــت م ــن ن ـص ـيــب سلطنة
عـمــان الـتــي صـعــدت أرب ـعــة مــراكــز بني
الـفـصــل األول مــن ع ــام  2017والـفـصــل
األول م ــن ع ــام  2018لـتـحــل بــذل ــك في
املرتبة .8
حـ ـت ــى عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد أك ـ ـثـ ــر ال ــوجـ ـه ــات
جاذبية على مستوى العالم للمسافرين
م ــن مـنـطـقــة الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط وش ـم ــال
ّ
إفريقيا حلت كل من مصر والسعودية
في املرتبتني األولى والثانية ،متقدمتني
على الهند الـتــي ح ــازت املــركــز الثالث.
والـ ـب ــارز أن فــرنـســا ال ـتــي تـعــد املقصد
ّ
ّ
للسياح عامليًا حلت في املرتبة 22
األول
بالنسبة للمسافرين من الشرق األوسط

١٠٠

١٥٠

وش ـمــال إفــريـقـيــا بـتــرا ّجــع مــركــزيــن عن
ً
العام املاضي ،الذين فضلوا عليها دوال
كالفيليبني ( ،)7وإندونيسا وباكستان
( 9و ،)10واململكة املـتـحــدة والــواليــات
املتحدة وأملانيا ( 13و 14و .)17الخرق
الكبير كان من نصيب أذربيجيان التي
صعدت  6مراكز لتحل في املرتبة .23

٥٠

اإلشغال الفندقي
في سياق متصل بالقطاع السياحي
كشف تقرير صادر عن شركة إرنست
أنـ ــد ي ــون ــغ حـ ــول أداء ال ـف ـن ــادق ذات
ف ـئ ـتــي األرب ـ ـ ــع وال ـخ ـم ــس ن ـج ــوم فــي
مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ـ ــط أن ب ـيــروت
سـ ّـج ـلــت ث ــان ــي أدن ـ ــى ن ـس ـبــة إش ـغــال
فندقي فــي املنطقة لشهر آذار 2018
بلغت  %57.9بتراجع بنسبة %4.5
عن الفترة عينها من عام  . 2017أما
الـنـسـبــة األك ـب ــر م ــن اإلش ـغ ــال فكانت
من نصيب أبو ظبي ( )%86.6تليها
مسقط ( )%84.4ثم القاهرة (.)%73.6
مــن جهة أخ ــرى بلغ متوسط تعرفة
الغرفة في بيروت  173دوالرًا أميركيًا

ّ
حل لبنان في المرتبة
 9من أصل أفضل 10
وجهات سفر
في المنطقة

فــي شهر آذار  2018بــارتـفــاع بنسبة
 %1,9عـ ــن الـ ــرقـ ــم ال ـ ـ ــذي س ـ ّـج ــل فــي
الـفـتــرة عينها مــن ع ــام  2017وال ــذي
بلغ  170دوالرًا أميركيًا .وهــذا الرقم
ت ـح ــدي ـدًا ي ـس ـتــوجــب ال ـت ــوق ــف ع ـنــده
وخ ــاص ــة إذا م ــا رب ـط ـن ــاه ب ـم ـعــدالت
اإلشغال وأفضل الوجهات السياحية
امل ــذك ــورة أعـ ــاه .فـعـلــى سـبـيــل املـثــال
بـلــغ مـتــوســط تـعــرفــة الـغــرفــة فــي أبــو
ظبي التي سجلت أعلى نسب إشغال
في املنطقة  104دوالرات بانخفاض

تطوير أعمالهم وإحداث ّ
تحول كبير فيها.
وأوض ـح ــت الـغــرفــة أن بــرنــامــج ال ــزي ــارة يـشـمــل ورش عـمــل ول ـق ــاءات مــع أبــرز
املــؤسـســات الـعــاملـيــة ال ــرائ ــدة فــي مـجــال االبـتـكــار والـتـكـنــولــوجـيــا ،تـحــت عـنــوان
 ،Executive Innovation Retreatوهي النسخة الثالثة من سلسلة Start Up
 ،Lebanonالتي أطلقتها غرفة التجارة األميركية اللبنانية عــام  2015ضمن
جهودها لتعزيز اقتصاد املعرفة في لبنان.

¶ شركات
«ألفا» ِّ
تكرم الصحفيين
في إفطارها السنوي

أقــامــت شــركــة ألـفــا ب ــإدارة أوراس ـكــوم لــاتـصــاالت ،بــرعــايــة وزيــر
االتصاالت جمال الجراح وحضوره ،اإلفطار السنوي على شرف
أه ــل الـصـحــافــة واإلعـ ــام فــي فـنــدق فينيسيا فــي ب ـيــروت ،الــذي
حضره رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ،مديرها العام املهندس
مروان الحايك ،ونقيب الصحافة عوني الكعكي ،وحشد من الوجوه
اإلعالمية من الوسائل املكتوبة واملرئية واملسموعة واإللكترونية،
إضافة إلى مديرين ومستشارين في وزارة االتصاالت وأعضاء
الهيئة اإلدارية في شركة ألفا.
وقال الحايك خالل الكلمة التي ألقاها إن «ألفا» بلغت «في  13نيسان
 2018سرعة  25غيغابيت في الثانية عبر التجربة األولــى على
الجيل الخامس في لبنان ،وهي محطة استثنائية أسست ملستقبل
مضيء لقطاع االتصاالت ،ألن الــ 5Gسيغير طريقة التواصل في
ما بيننا ومع األشياء املحيطة بنا ،وسيطور االقتصاد في حدود
ّ
ملياري دوالر في السنة بني عام  2020وعام  .»2035وأكد الحايك
ّ
«أن لبنان يحقق مراتب متقدمة من حيث سرعة اإلنترنت» ،الفتًا
إلى أن «االنتقادات ال تعكس الواقع ،إذ بحسب التقارير الفصلية ل ـ
ّ
 ،OpenSignalحل لبنان في أول فصل من  2018في املرتبة الـ 30
من أصل  80دولة من حيث سرعة الــ ،4Gمتقدمًا على دول مثل
بريطانيا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا ،بمعدل سرعة  26ميغابيت
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اﻟﻘﺎﻫﺮة
أﺑﻮ ﻇﺒﻲ
ّ
ﻋﻤﺎن
اﻟﺪوﺣﺔ
ﺑﻴﺮوت
ﻣﺴﻘﻂ
اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ
اﻟﺮﻳﺎض
اﻟﻜﻮﻳﺖ
٠

اﻟﻤﺼﺪر :إرﻧﺴﺖ آﻧﺪ ﻳﻮﻧﻎ  -وﺣﺪة اﻷﺑﺤﺎث ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻹﻋﺘﻤﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ

ّ
سجلت بيروت ثاني أدنى نسبة إشغال فندقي في المنطقة لشهر آذار 2018

منح البنك اللبناني الفرنسي أصحاب الحسابات الجارية والحسابات الخاصة ،Multi Package
و ّ ،Expat Packageو ،Wedding Packageو ،Pro Packageو ،Pharmacist PackageوYouth
فواتير استهالك أو فواتير إنترنت لدى املصرف ،فرصة الفوز ببطاقات
 ،Packageالذين وطنوا ّ
مدفوعة مسبقًا تبلغ قيمة كل منها  300،000ل.ل .وذلك بهدف مكافأتهم على والئهم للمصرف.
ُ
ٌ
سحب واحـ ٌـد في  17أيــار  ،2018في مركز البنك اللبناني الفرنسي في القنطاري،
وقــد أجــري
بإشراف مديرية اليانصيب الوطني اللبناني .وقد ّتم سحب  15اسمًا للفوز بهذه البطاقة.

التوظيف عبر اإلنترنت ...أسهل

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺮﻓﺔ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ آذار ) ٢٠١٨ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ(
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ّ
الحاد التى شهدتها األسواق في معظم قطاعاتها ،وال سيما القطاعات املعيشية كاملواد الغذائية
ّ
ً
مستقرة « واستتبابًا في األمن ،في
«أجواء سياسية
والحياتية األساسية» ،خاصة أن البلد عرف
ُ َ
ظل غياب أي حوادث بارزة تذكر.
اإلضافية واملستحدثة ،في الوقت األقل تناسبًا مع
وبحسب املؤشر ،جاء «إقرار جعبة الضرائب ُ َ
ُّ
الحالة االقتصادية ،وال سيما أن تلك الضرائب ط ِّبقت على أسعار لحقتها نسبة تضخم مرتفعة
للفترة ما بني الفصل األول لعام  2017والفصل األول لعام  .»2018كذلك إن «إقــرار الضرائب
وزيــادة غالء املعيشة جاءا مصحوبني أيضًا بارتفاع في نسبة الفوائد ،األمر الذى كان له األثر
ً
الكبير على القدرة الشرائية لألسر اللبنانية ،املنتكسة أصال من جراء املنافسة الشديدة وغير
املتكافئة في أسواق العمل على مختلف مستوياتها ،من قبل اليد العاملة النازحة».
للفترة املعنية،
املركزي،
وأظهر املؤشر استنادًا إلى أرقام غالء املعيشة التي أعلنتها إدارة اإلحصاء
ً
أن االرتفاع في األسعار بلغ في نهاية شهر آذار من عام  ،2018نسبة  %5.35مقارنة بنسبة
 %5.01للفصل السابق.
ّ
وبينت نتائج الفصل األول لكل قـطــاع مــن قطاعات تـجــارة التجزئة أن هنالك قطاعات عديدة
تشكو تراجعًا واضحًا .ومن أهم القطاعات التى سجلت تراجعًا حقيقيًا عن مستويات مبيعاتها
فــي الفصل األول لـعــام  :2018األث ــاث واملـفــروشــات ( ،)%51.80 -األحــذيــة والـسـلــع الجلدية (-
 ،)%33.72الهواتف الخلوية ( ،)%25.95 -اللعب واأللعاب ( ،)%16.50 -امللبوسات (– ،)%15.05
الكتب ،والصحف واملجالت ،واألدوات املكتبية والقرطاسية ( ،)%11.94 -معارض السيارات (-
 ،)%9.57التجهيزات املنزلية ( %7.42 -بعد تراجع في الفصل السابق كان قد بلغ .)%3.29 -

bus@al-akhbar.com

في الثانية» .ولفت إلى أن «لبنان تقدم  5مراتب من حيث سرعة
اإلنترنت خالل الفصول الثالثة السابقة ،محققًا خاللها املرتبة
الثانية بني دول الشرق األوســط ،بفارق ضئيل جدًا عن صاحب
املركز األول».

النسخة الثالثة من Start Up Lebanon

أعـلـنــت غــرفــة الـتـجــارة اللبنانية األمـيــركـيــة ( )AmChamخــال
مؤتمر صحافي عقدته فــي فـنــدق «فينيسيا» فــي بـيــروت أنها
ّ
ّ
يضم
سـتـنــظــم مــن  4إل ــى  8ح ــزي ــران املـقـبــل زيـ ــارة لــوفــد كـبـيــر
أكـثــر مــن  20مــن مــديــري أه ـ ّـم الـشــركــات اللبنانية ،ملــديـنــة ســان
ّ
منهجية االبتكار
فرانسيسكو األميركية ،بهدف تعريفهم الــى
والتفكير التصميمي الحديثة والتوجهات الراهنة في هذا املجال،
ّ
وإطالعهم على أبرز ما تحمله تكنولوجيا املستقبل ،ما يمكنهم
من تعزيز قدرات شركاتهم في لبنان على االبتكار ،ويؤدي إلى

تطوير الخدمات الصحية في البلديات

ّ
للصحة ّ
العامة مؤتمرًا صحافيًا يوم
عقدت شركة بويكر® (®)Boecker
الـثــاثــاء  22أي ــار فــي فـنــدق لــو روي ــال فــي الضبية بـعـنــوان «تـطــويــر خدمات
البلديات» بحضور رؤســاء من ّ
ّ
ّ
الصحة ّ
بلديات قضاء كسروان
العامة في
– جبيل ومحافظة املنت الشمالي ومحافظة البقاع وقضاء بعلبك – الهرمل
ّ
ومنطقة جبل لبنان .ويهدف املؤتمر إلى تسليط الضوء على ّالدور الذي تؤديه
ّ
ّ
الصحية
شركة بويكر® في تنظيم حمالت توعية ومؤتمرات حول الشؤون
الص ّ
ّ
ّ
البلديات وتــدريــب املراقبني ّ
حيني ومنحهم شهادات
البيئية فــي سائر
ّ
ّ
ّ
مصادق عليها عامليًا واإلش ــراف على بعض عمليات التدقيق على سالمة
ّ
امليدانية وتزويد املراقبني بأدوات سالمة
الغذاء من خالل املراجعة واملساعدة
ّ
ّ
الصحية لتحضير الطعام بحسب املعايير
الـغــذاء لضمان تطبيق الطريقة
ّ
العاملية.
ّ
ّ
وقد تخلل املؤتمر عرضان ،األول قدمته املديرة العامة لشركة بويكر® بانا
قبرصلي يتمحور حول األساليب الحديثة إلجراءات السالمة ّ
والصحة البيئية
فــي الـبـلـ ّ
ـديــات ،والثاني تـنــاول مــوضــوع سالمة الـغــذاء وقدمته رشــا حطيط،
مديرة قسم سالمة الغذاء في شركة بويكر®.

تقرير

بنسبة  %14.7م ـقــارنــة بـ ــآذار 2017
إذ كــانــت الـتـعــرفــة تبلغ حينها 122
دوالرًا أميركيًا .بالنسبة إلى القاهرة
ف ــإن م ـتــوســط ت ـعــرفــة ال ـغــرفــة سـ ّـجــل
ف ــي آذار امل ـن ـص ــرم  99دوالرًا ،وهــو
ال ــرق ــم األدنـ ـ ــى ب ــن ع ــواص ــم املـنـطـقــة
خــاصــة إذا مــا قيس بجاذبية مصر
ال ـت ــي وك ـم ــا أش ــرن ــا تـعـتـبــر الــوجـهــة
ال ـس ـي ــاح ـي ــة امل ـف ـض ـل ــة ل ـل ـم ـســافــريــن
مــن منطقة ال ـشــرق األوس ــط وشـمــال
إفــريـقـيــا .وعـلــى الــرغــم مــن أن تعرفة
الغرفة ليست املعيار األوحد لتحديد
نـســب اإلق ـب ــال الـسـيــاحــي واإلش ـغ ــال
الفندقي إال أنـهــا عــامــل مــؤثــر بشكل
كبير .وبالتالي يجوز الـتـســاؤل عن
ّ
املتبعة لبنانيًا لتشجيع
اإلج ــراءات
ال ـسـ ّـيــاح ،وخــا ًصــة لـنــاحـيــة األس ـعــار
املرتفعة مقارنة بالعواصم املذكورة
خ ــاص ــة وأن امل ـس ــؤول ــن ال يـنـفـكــون
ي ـ ــرددون ع ــن تـخـفـيـضــات كـبـيــرة في
تـ ـع ــرف ــة ال ـ ـغـ ــرف وهـ ـ ــو مـ ــا تــدح ـضــه
الدراسة.
(األخبار)

¶ سياحة
مهرجانات زحلة

كشف استبيان أجراه موقع بيت.كوم املتخصص في مجال التوظيف في منطقة الشرق األوسط،
بالتعاون مع يوجوف ،املنظمة الرائدة املتخصصة بأبحاث السوق عبر اإلنترنت خالل الفترة املمتدة
من  14آذار حتى  26نيسان  ،2018بمشاركة  2,491شخصًا من اإلمارات ،والسعودية ،والكويت،
ُ
وعمان ،وقطر ،والبحرين ،ولبنان ،واألردن ،والعراق ،وفلسطني ،وسوريا ،ومصر ،واملغرب ،والجزائر،
وتــونــس ،وليبيا ،والـســودان وباكستان أن مواقع التوظيف عبر اإلنترنت بــرزت كأكثر الوسائل
استخدامًا لتوظيف املرشحني في مناصب إدارية وغير إدارية في الشركات في بالد الشام .ووافق
أكثر من  4من كل  5خبراء توظيف في بالد الشام على أن شبكة اإلنترنت سهلت عملية توظيف
املرشحني في شركاتهم.

فعالية أكبر
أش ــارت نتائج االستبيان ال ــذي حمل عـنــوان «مـمــارســات التوظيف فــي الـشــرق األوس ــط وشمال
أفــريـقـيــا» إلــى تــزايــد اسـتـخــدام خـبــراء التوظيف فــي بــاد الـشــام للمصادر اإللـكـتــرونـيــة .ويعتبر
املشاركون في االستبيان ببالد الشام أن مواقع التوظيف عبر اإلنترنت ( )٪42هي املصدر األكثر
فعالية لتوظيف املرشحني في املناصب اإلداريــة في جميع أنحاء املنطقة ،تليها مواقع الشركات
اإللكترونية ( )٪33وإحــاالت املوظفني ( .)٪30أمــا بالنسبة إلــى املناصب غير اإلداري ــة ،فبرزت
إحاالت املوظفني ( )٪40الوسيلة األكثر استخدامًا ،تليها مواقع الشركات اإللكترونية ( ،)٪38في
حني برزت مواقع التوظيف عبر اإلنترنت ( )٪37كثالث أكثر مصادر التوظيف فعالية .باإلضافة
إلى ذلك ،يستخدم حوالى خمس ( )٪14خبراء التوظيف أنظمة تتبع طلبات املرشحني مللء املناصب
اإلدارية ،في حني يستخدمها  ٪19مللء املناصب غير اإلدارية .ووافق أكثر من أربعة من كل خمسة
( )٪85من املشاركني في بالد الشام على أن شبكة اإلنترنت ّ
سهلت عملية توظيف املرشحني في
ّ
املناصب اإلدارية ،إذ يعتقد اثنان من خمسة مشاركني ( )٪38بأن شبكة اإلنترنت سهلت بشكل
كبير عملية التوظيف لهذه املناصب .وينطبق ذلــك أيضًا على املرشحني غير اإلداري ــن (،)٪83
حيث يقول أكثر من ثلث املشاركني ( )٪36إن شبكة اإلنترنت ّ
سهلت بشكل كبير عملية توظيف
هؤالء املرشحني.

االنطباع األول ...مهم
من جهة أخــرى ،أظهر االستبيان أن مقابالت العمل كــاألداة األكثر استخدامًا في عملية توظيف
املرشحني اإلداريــن وغير اإلداريــن في بالد الشام ( ٪72و ٪78على التوالي) ،تليها الشهادات
األكاديمية ( ٪47و ،)٪40إضافة إلى التحقق من خلفية املرشح ( ٪53و ،)٪46واختبارات ما
قبل التوظيف ( ٪47و ،)٪43واملقابالت الثانية ( ٪35و .)٪33وبالنسبة إلى أكثر من ثالثة أرباع
الشركات ،تدوم عملية مقابلة كل من املرشحني اإلداريني وغير اإلداريني ( ٪77لكليهما) نحو 30
دقيقة .وفي غالبية الشركات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،عادة ما يقابل شخصان أو ثالثة
أشخاص مختلفني املرشحني لكل من املناصب اإلداريــة واملناصب غير اإلداريــة ( ٪79لكليهما).
وكشف االستبيان أن االنطباعات األولــى تحدث فارقًا كبيرًا في مقابلة العمل ،إذ يعتقد حوالى
نصف املشاركني في املنطقة بأن االنطباعات األولى مهمة للغاية عند مقابلة املرشحني اإلداريني
( )٪44وغير اإلداريــن ( ،)٪43في حني قال اثنان من كل خمسة ( ٪37و )٪36إنها مهمة إلى
حد ما .من ناحية أخرى ،يعتقد حوالى واحد من كل خمسة ( ٪19و )٪21بأن االنطباعات األولى
ال تهم.
وبحسب االستبيان ،فإنه بعد إجــراء املقابالت تحتاج غالبية الشركات في بــاد الشام إلــى أقل
من أربعة أسابيع التخاذ قرار التوظيف في ما يتعلق باملناصب اإلداريــة ( )٪96واملناصب غير
اإلدارية ( ،)٪95بينما تحتاج أكثر من  3من كل  ٪63 ٪69( 5على التوالي) إلى أقل من أسبوعني.
باإلضافة إلى ذلك ،قال أكثر من  4من كل  5مشاركني في بالد الشام إن عملية التوظيف لكل من
املناصب اإلدارية ( )٪84وغير اإلدارية ( )٪85يمكن أن تستغرق إلى حد شهرين في شركتهم،
في حني يقول حوالى النصف ( ٪48و )٪44إن عملية التوظيف تستغرق عادة أقل من شهر واحد.
ووفقًا لالستبيان ،فإن الطريقة األكثر شيوعًا إلعالم املرشح بأنه تم اختياره إما ملنصب إداري
( )٪79أو ملنصب غير إداري ( )٪75يتم عبر الهاتف في منطقة الشام ،في حني ُيعتبر البريد
اإللكتروني ( ٪46و ٪35على التوالي) والهاتف ( ٪38و )٪50الطريقة األكثر شيوعًا إلعالم
املرشح بأنه تم رفضه للمنصب.

برعاية وحضور وزيــر السياحة أفيديس كيدانيان وحضور رئيس بلدية
زحلة أسعد زغيب ،أعلنت مهرجانات زحلة الدولية عن سلسلة حفالتها لهذا
العام ،خالل مؤتمر صحافي ُعقد يوم الجمعة  25أيار في فندق كريستال
غراند قــادري ،زحلةّ .
وتقدم مهرجانات زحلة الدولية هذا العام بتنظيم من
شركة  ،ICE International Eventsالفنان كاظم الساهر خالل ليلتني في
 15و 16آب  ،2018إلى جانب عرض موسيقي خاص يحييه املوسيقي غي
مانوكيان يرافقه مغني أغنية « 3دقات» الفنان «أبو» في  17آب.

«سيزار بالس»...من الس فيغاس إلى دبي

أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت «س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــزارز
إن ـت ــرت ـي ـن ـم ـن ــت» إحـ ــدى
أشهر شركات الضيافة
والترفيه في العالم والتي
ت ــدي ــر  39,000غــرفــة
وج ـن ــاح ف ـنــدقــي وأك ـثــر
مـ ــن  500م ـط ـع ــم عـبــر
 53ع ـ ـقـ ــارًا فـ ــي خـمــس
دول ،إطــاق ـهــا فـنــدقــن
في بلو واترز دبي ،ومن
ضمنهما ثــانــي فـنــادق
سيزر باالس على مستوى العالم« ،سيزر باالس بلو واتــرز دبي» ولكن الذي
لن يضم كازينو وذلك تماشيًا مع قوانني دولة اإلمــارات العربية املتحدة بشأن
املقامرة .ومن املتوقع افتتاح الفندقني الذين يجري العمل على بنائهما حاليًا
بالتعاون مع شركة «مراس» خالل الربع األخير من العام الجاري.
وسيضم فندق «سيزر باالس بلو واتــرز دبي»  178غرفة فاخرة ،إضافة إلى
مسبحني خارجيني وآخــر داخلي و 6مطاعم ،ونــادي صحي ،فيما سيحوي
َ
فندق «سيزر بلو واتــرز دبي»  301غرفة وحوضي سباحة خارجيني وثالثة
مطاعم عاملية ،باإلضافة إلــى ثــاث غــرف اجتماعات خاصة برجال األعمال،
وصالة كبيرة بمساحة  850مترًا مربعًا مخصصة للمناسبات .وسيتوسط
املشروع «عني دبي» التي سيبلغ طولها  210أمتار والتي ستوفر إطاللة على
مدى  360درجة على كامل املدينة.
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العالم

ّ
العراق في ظل استمرار الجدل على النتائج التي أفرزتها
االنتخابات البرلمانيةّ ،
صوت مجلس النواب على قرار بإلغاء
انتخابات الـخــارج وإع ــادة الـعـ ّـد والـفــرز بأسلوب يــدوي.
قــرار أثــار ردود فعل متباينة على المستويين السياسي
والقانوني ،وأضاف تعقيدات جديدة إلى مشهد ما بعد
أنبأت مشاورات تشكيل
إتمام عملية التصويت ،والــذي ّ
«الكتلة األكبر» بأنه لن يخلو من مشاق وربما مفاجآت

ّ
نتائج االنتخابات على المحك:

قرار برلماني
بالفرز اليدوي
ً
فتح الـبــرملــان الـعــراقــي ،أم ــس ،فصال
ـدل ح ــول
ج ـ ــديـ ـ ـدًا م ـ ــن ف ـ ـصـ ــول الـ ـ ـج ـ ـ ُ
االنتخابات البرملانية التي أجريت
في الــ 12من الشهر الجاريُ ،م ِّ
شرعًا
األب ـ ــواب ع ـلــى ت ـعــديــات ف ــي نـتــائــج
عملية التصويت قد تفوق ما جرى
ال ـح ــدي ــث ع ـنــه خ ــال األي ـ ــام الـقـلـيـلــة
ّ
املـ ــاض ـ ـيـ ــة .وفـ ـ ــي ظـ ـ ــل ردود ال ـف ـعــل
ّ
املـتـضــادة الـتــي خلفها ق ــرار مجلس
ّ
ال ـ ـنـ ــواب إع ـ ـ ــادة ف ـ ــرز م ــا ال يـ ـق ــل عــن
 10ف ــي امل ـئــة م ــن ص ـنــاديــق ال ــداخ ــل،
وت ـفــاوت ق ــراءة الـخـبــراء القانونيني
ّ
لـهــذا ال ـقــرار ،تـظــل إمكانية ترجمته
مرهونة بموقف «املفوضية العليا
املستقلة لالنتخابات» التي حــذرت
م ـم ــا س ـ ّـم ـت ـه ــا «مـ ـح ــاول ــة ل ــان ـق ــاب
ع ـلــى ال ـن ـت ــائ ــج» .ل ـكــن يـبـقــى الـثــابــت
أن امل ــزاع ــم ف ــي ش ــأن حـ ــدوث تــزويــر
وخــروقــات خــال االنتخابات دخلت
دائ ـ ـ ـ ــرة أكـ ـث ــر جـ ــديـ ــة ،وأن ال ـت ـس ـلــح
بـهــا مــن قـبــل الـضــاغـطــن فــي اتـجــاه
تعديل نتيجة التصويت أو إلغائها
سيترك تأثيراته فــي مجمل املشهد
ال ـس ـي ــاس ــي ،وفـ ــي ص ــدارت ــه ال ـح ــراك
الـ ــدائـ ــر فـ ــي س ـب ـيــل ت ـش ـك ـيــل الـكـتـلــة
البرملانية األكبر.
وبعد فشله ،األسبوع املاضي ،مرتني
فــي عقد جلسة استثنائية ملناقشة
ال ـ ـخـ ــروقـ ــات الـ ـت ــي راف ـ ـقـ ــت الـعـمـلـيــة
االنتخابية واتخاذ قرار في شأنها،

التأم البرملان العراقي أمس بنصاب
م ـك ـت ـمــل ب ـل ــغ  165ن ــائ ـب ــا مـ ــن أ ُص ــل
ُ ّ
 .328واستهلت الجلسة ،التي أعلن
فــي ختامها أنـهــا ستبقى مفتوحة،
بكلمة لرئيس مجلس النواب ،سليم
الجبوري ،الذي لم يسعفه الحظ في
االنتخابات ،تحدث فيها عن «تثبيت
تجاوزات بالدليل القطعي» ،معتبرًا
أن ذل ـ ــك «ي ـ ـعـ ـ ّـرض س ـم ـعــة الـعـمـلـيــة
السياسية لحرج كبير أمام املجتمع
الدولي» ،وداعيًا الجميع إلى «تحمل
امل ـســؤول ـيــة ال ـقــانــون ـيــة بــأتــم ص ــورة
ووض ــع األمـ ــور فــي نـصــابـهــا» .وفــي
أعـ ـق ــاب ك ـل ـم ــات م ـت ـتــال ـيــة ل ـع ــدد مــن
النواب املشاركني في الجلسةّ ،
صوت
املجلس على ق ــرار مـقــدم مــن اللجنة
القانونية ّ
ينص على البنود التالية:
إلغاء انتخابات الخارج التي تثبت
فـيـهــا ع ـم ـل ـيــات ت ــزوي ــر وال ـت ـصــويــت
املـشــروط فــي جميع املحافظات عدا
نينوى ،إلزام «مفوضية االنتخابات»
ّ
بإجراء ّ
عد وفرز يدويني ملا ال يقل عن
 10في املئة من صناديق االقتراع على
أن ّ
تتم هــذه العملية فــي املحافظات
كــافــة فــي ح ــال بلغت نسبة التباين
 25في املئة ،وكذلك القيام ّ
بعد وفرز
ُيــدويــن فــي كــركــوك واملـحـطــات التي
ألغيت نتائجها في املناطق املتنازع
عليها .ودعــا القرار الجهات املعنية
إلى «إعادة الثقة للعملية االنتخابية

رفض «التيار الصدري» قرار البرلمان ،واضعًا إياه في إطار «الضغوط» (أ ف ب)

بصورة عادلة ونزيهة» ،مشددًا على
ضرورة «إحالة من يثبت تورطه إلى
القضاء تمهيدًا ملحاسبته».
هــذه البنود اختلفت ق ــراءة الخبراء
ال ـقــانــون ـيــن وال ـس ـيــاس ـيــن ل ـهــا بني
مــن عـ ّـدهــا «غير شرعية» كونها من
خــارج صالحيات البرملان ،وبني من
رآهــا مستوفية لشروط اإللــزام التي
تـسـتــوجــب تطبيقها .ونـ ّـبــه الخبير
ال ـقــانــونــي ،ط ــارق ح ــرب ،فــي حديث
إلــى «األخ ـب ــار» ،إلــى أن مــا صــدر عن

رأى خبراء قانونيون
أن قرار البرلمان غير
ملزم لـ«مفوضية
االنتخابات»

البرملان هو «قــرار» وليس «قانونًا»،
وه ـن ــا ت ـك ـمــن امل ـش ـك ـلــة ب ــرأي ــه ،إذ إن
مـجـلــس ال ـن ــواب «ال يـمـلــك صالحية
إصـ ـ ـ ــدار قـ ـ ــرار فـ ــي مـ ــوضـ ــوع خـطـيــر
كـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذا» ،بـ ـ ــل تـ ـقـ ـتـ ـص ــر ص ــاح ـي ـت ــه
ف ــي إصـ ـ ــدار ال ـ ـقـ ــرارات ع ـلــى «سـحــب
الـ ـثـ ـق ــة ،واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــواب ،وامل ــوافـ ـق ــة
ع ـ ـلـ ــى تـ ـعـ ـي ــن مـ ــوظ ـ ـفـ ــي الـ ـ ــدرجـ ـ ــات
ال ـخ ــاص ــة» ،وبــال ـتــالــي «كـ ــان األج ــدر
ب ـم ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب إصـ ـ ـ ـ ــدار ق ــان ــون
ً
بـ ــدال م ــن الـ ـق ــرار» ح ـتــى يـمـكــن إل ــزام

«مـفــوضـيــة االن ـت ـخــابــات» والـجـهــات
امل ـع ـن ـي ــة األخ ـ ـ ـ ــرى بـ ـ ــه .لـ ـك ــن آخ ــري ــن
اعـتـبــروا أن مــن حــق الـبــرملــان الطعن
فـ ــي ن ـت ــائ ــج االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات؛ بــال ـن ـظــر
إلـ ــى أن امل ـف ــوض ـي ــة إن ـم ــا ه ــي هـيـئــة
َّ
مستقلة ُمشكلة مــن قبله وخاضعة
ل ــه ،وع ـل ـيــه ف ـمــن صــاحـيـتــه مــراقـبــة
أدائها وحملها على تنفيذ القرارات
ال ـصــادرة عنه طــاملــا أنـهــا مستوفية
َ
لشرطي النصاب والتصويت.
وكما على املستوى القانوني ،كذلك

عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،حـيــث
تـ ـف ــاوت ــت ردود الـ ـفـ ـع ــل عـ ـل ــى ق ـ ــرار
الـ ـب ــرمل ــان ب ــن ُمـ ـ ِّ
ـرحـ ــب ب ــه وس ــاخ ــط
ع ـ ـل ـ ـيـ ــهُ .
وس ـ ـ ّـجـ ـ ـل ـ ــت أولـ ـ ـ ـ ــى امل ـ ــواق ـ ــف
الرافضة على مقلب «كتلة األحــرار»
املـحـســوبــة عـلــى «الـتـيــار ال ـصــدري»،
والـتــي اعترضت على لـســان النائب
فيها ،رياض غالي ،على عدد النواب
الذين حضروا جلسة أمس ،قائلة إنه
دون الـنـصــاب (أق ــل مــن  140نــائـبــا).
واعـ ـتـ ـب ــر غـ ــالـ ــي ال ـج ـل ـس ــة م ـح ــاول ــة
لـ«الضغط على املفوضية لتصعيد
بـ ـع ــض ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـ ـخـ ــاسـ ــرة»،
الف ـت ــا إلـ ــى أنـ ــه «ل ـي ــس ه ـن ــاك بــرملــان
فــي الـعــالــم يـقــوم بــإلـغــاء انـتـخــابــات،
ف ـه ــذا ض ــد ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» .ورأى
رئـ ـ ـي ـ ــس «ت ـ ـحـ ــالـ ــف تـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدن» ،ف ــائ ــق
الشيخ علي ،بدوره ،أن «إلغاء نتائج
االن ـت ـخ ــاب ــات (ك ـل ـيــا أو ج ــزئ ـي ــا) من
اختصاص القضاء الـعــراقــي وليس
مجلس الـنــواب» ،مشيرًا إلــى أن «كل
ال ـخــاســريــن مـمـثـلــون ف ــي مـفــوضـيــة
االنـتـخــابــات ،وبالتالي ال يحق لهم
الطعن في النتائج».
هــذا الجدل الــذي فاقمه قــرار مجلس
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ي ـ ـ ــوازي ـ ـ ــه إصـ ـ ـ ــرار
ل ــدى «مـفــوضـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات» على
صوابية إجــراءاتـهــا وبعدها مــن أي
اخ ـت ــال .إصـ ـ ٌ
ـرار جـ ـ ّـدده أم ــس رئيس
الــدائــرة االنتخابية في «املفوضية»،
رياض البدران ،بتحذيره في مقابلة
تـلـفــزيــونـيــة م ــن «م ـح ــاول ــة االن ـق ــاب
على نتائج االنتخابات» ،منبهًا إلى
أن تلك املحاوالت «قد تؤدي إلى وقوع
ح ــرب أه ـل ـيــة ف ــي الـ ـب ــاد» .وتــراف ـقــت
تصريحات الـبــدران مع صــدور بيان
عن مدير العمليات في «املفوضية»،
ص ـفــاء ال ـج ــاب ــري ،رف ــض فـيــه حــديــث
م ـح ــاف ــظ كـ ــركـ ــوك راكـ ـ ـ ــان ال ـج ـب ــوري
عــن تــاعــب بنتائج االنـتـخــابــات في
ً
محافظة كركوك ،قائال إن «الجبوري
صـ ـ ــادق ب ـخ ــط يـ ــده ع ـل ــى ال ـن ـت ــائ ــج»،
مـعـتـبـرًا أن «أي تـصــريــح خــاطــئ قد
ّ
يعرض األمن واالستقرار في كركوك
للخطر» .فــي خضم ذلــك ،لــم يعد من
املستبعد تدخل «املحكمة االتحادية
العليا» لحسم النزاع الدائر ،والدفع
فـ ــي ات ـ ـجـ ــاه ت ـط ـب ـيــق ق ـ ـ ــرار ال ـب ــرمل ــان
أو إلـ ـغ ــائ ــه .وأي ـ ـ ــا ي ـك ــن مـ ــا س ـي ــؤول
إلـيــه ال ـقــرار املــذكــور ،فــإن الـثــابــت أنه
سيؤدي إلــى تمديد الفترة الفاصلة
عــن تشكيل الـحـكــومــة ،وال ـتــي تنبئ
ً
املـشــاورات الجارية أصــا باتسامها
بالتعقيد واالستطالة.
(األخبار)
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االزمة الخليجية

شيخ إماراتي في شباك قطر
بالتزامن مع مرور
عام على اندالعها ،تدخل
األزمة الخليجية منعطفًا
جديدًا تتسارع فيه تطورات
من شأنها أن تحسم مصير
الخالف ،سواء ّ
بتسعره أكثر
أو بلملمته .آخر هذه
التطورات كان لجوء نجل
ّ
أحد حكام اإلمارات إلى قطر
قبل أيام ،األمر الذي أعطى
الدوحة ورقة ضغط على
ولي عهد أبو ظبي محمد
بن زايد الذي يرفض فكرة
التفاوض مع قطر
علي مراد
على رغم كل التصريحات التي تخرج
عــن مـســؤولــن فــي الـبـيــت األب ـيــض عن
ّ
األزمة
نية الرئيس دونالد ترامب حل
ّ
الخليجية ،إال أن األحداث تنبئ بتجذر
الخالف كونه بدأ يمس بعائالت األسر

الحاكمة في املمالك الخليجية .مصدر
ّ
خليجي مطلع كشف ل ــ«األخ ـبــار» عن
لجوء نجل حاكم إمارة الفجيرة الشيخ
راش ــد بــن حمد الـشــرقــي (رئـيــس هيئة
الفجيرة للثقافة واإلعــام) إلى سفارة
ق ـطــر ف ــي ل ـنــدن ي ــوم  19أيـ ــار ال ـج ــاري.
يقول املصدر إن الشيخ اإلماراتي ذهب
بــرج ـل ـيــه إلـ ــى ال ـس ـف ــارة ال ـق ـطــريــة قبل
عشرة أيــام وطلب اللجوء في الدوحة،
وقد مكث في سفارة القطريني في لندن
ّ
مسربًا لهم الكثير من
ملــدة ثالثة أيــام
أس ــرار الـ ُـدولــة ،ومـســاء األربـعــاء فــي 23
املــاضــي نـ ِقــل بـسـيــارة دبلوماسية من
ال ـس ـفــارة الـقـطــريــة إل ــى م ـطــار هـيـثــرو،
ومنه بطائرة خاصة إلى الدوحة التي
دخلها بجواز سفره الدبلوماسي.
بحسب امل ـصــدر ،تــواصــل اإلمــاراتـيــون
م ــع ال ـبــري ـطــان ـيــن ل ـل ـك ـشــف ع ــن م ـكــان
الشيخ الشرقي الذي فقدت سفارة أبو
ظبي في لندن أثره ولم تعثر في مكان
إقــام ـتــه بـجـنــاحــه ف ــي ف ـنــدق « 45ب ــارك
ّ
الي ــن» عـلــى أي اث ــر ي ــدل عـلــى تعرضه
ل ــاخ ـت ـط ــاف .ال ـش ــرق ــي ك ـ ــان ق ــد حـجــز
جناحًا في الفندق املذكور ملدة شهرين
متتاليني ،لكنه أمضى فقط  34يومًا في
الفندق .يشير املصدر إلــى أن الشرطة
البريطانية أكــدت لقاء الشرقي بشيخ
ق ـط ــري م ــن آل ث ــان ــي ف ــي رده ـ ــة ف ـنــدق
« 45بــارك اليــن» فــي الـيــوم نفسه الــذي
اختفى فيه ،وهــي أملحت ألبــو ظبي أن

لجأ نجل حاكم إمارة الفجيرة إلى سفارة قطر في لندن

الشيخ االماراتي ليس مختطفًا وذهب
إلــى القطريني بــإرادتــه وفــق معلومات
األج ـ ـهـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة .ه ــذا
م ــا يــرف ـضــه مـحـمــد ب ــن زايـ ــد وي ـح ــاول
ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـس ـل ـطــات الـبــريـطــانـيــة
لكي تتعامل مــع اختفاء الشرقي على
أن ـ ــه «ح ــال ــة خـ ـط ــف» ل ـت ــأخ ــذ وض ـع ـيــة
الهجوم ،حال ّ
تسرب الخبر إلى االعالم.
يتابع املصدر أن القطريني واإلمارتيني
على حــد ســواء يسعيان إلبـقــاء الخبر
ط ــي ال ـك ـت ـمــان ،ف ــأب ــو ظ ـبــي ال ت ــري ــد أن
ت ـظـهــر وك ــأن ـه ــا ت ـع ـ ّـرض ــت لـلـصـفــع من
قـبــل الـقـطــريــن ،خـصــوصــا أن الشرقي
كــان يشارك في اجتماعات أبيه ضمن
«امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى ل ـح ـك ــام اإلم ـ ـ ـ ــارات»
ويملك أسرارًا ومعلومات حساسة عن
أبــو ظبي .فيما يسعى القطريون إلى
استعمال الشيخ اإلمــاراتــي ومــا ّ
قدمه
مــن مـعـلــومــات كــورقــة ضـغــط لتحسني
ّ
ظــروف ـهــم ف ــي امل ـف ــاوض ــات ال ـتــي يــؤكــد
امل ـصــدر نفسه أنـهــا تـجــرى مـنــذ أشهر
فـ ــي س ــويـ ـس ــرا بـ ــن م ـم ـث ـلــن عـ ــن قـطــر
والسعودية بإشراف األميركيني.
ال ي ـب ــدو أن االم ـ ــور ب ــن ال ــدوح ــة وأب ــو
ّ
ظبي ستتجه نحو الحلحلة قريبًا مع
ّ
ت ــراك ــم ع ــوام ــل الـ ـخ ــاف وتـ ــأزمـ ــه ،ومــن
غير الواضح إذا ما كانت قضية لجوء
الشيخ اإلماراتي إلى الدوحة ستنتهي
ب ـت ـس ـل ـي ـم ــه إلـ ـ ـ ــى بـ ـ ــن زايـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـخ ـ ـفـ ــورًا،
فــامل ـع ـلــومــات ت ـقــول أن ال ــدوح ــة تسعى
م ــن وراء اح ـت ـض ــان ال ـش ــرق ــي إل ــى فتح
ّ
ك ـ ّـوة فــي ج ــدار تـصــلــب اإلم ـ ــارات لتقبل
الـتـفــاوض املـبــاشــر ،وت ـبــدي مــرونــة في
م ـس ــأل ــة ت ـس ـل ـيــم الـ ـش ــرق ــي ،ت ـم ــام ــا كـمــا
فعلت مع األمير نواف بن طالل الرشيد
ّ
(الــذي يحمل جنسيتها) والــذي سلمته
الكويت للسعودية برضى قطر ،إضافة
إلى الناشط الحقوقي السعودي محمد
العتيبي الذي ّ
تمر في هذه األيام ذكرى
عام على تسليم قطر إياه إلى السعودية.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ال ـش ـيــخ راش ـ ــد بــن
ح ـم ــد الـ ـش ــرق ــي ح ـ ــاز ع ـ ــام  2013عـلــى
االقتصاد من جامعة لندن
دكتوراه في
َ
ميتروبوليتان ،وهو ن ِشط على الصعيد
الثقافي واالجتماعي في إمارة الفجيرة،
ّ
ولــم تتضح بعد حقيقة األسـبــاب التي
دفعته للجوء إلى الدوحة.

سوريا

 %54أسقطوا الصحافة المطبوعة
و %49يلجأون إلى األصدقاء والمعارف

ّ
كيف يحصل سوريو الحرب
على معلوماتهم؟
ّ
تدخلت عوامل
عديدة في تحديد
مصادر معلومات
السوريين ،العامة وتلك
المتعلقة بأوضاع البالد.
بعض هذه العوامل
كانت نتيجة إفرازات الحرب،
وبعضها اآلخر متعلق
بالمصادر نفسها

دمشق ــ زياد غصن
منذ األيام األولى لألزمة السورية ،لم
ً
يكن مـقـبــوال بنظر البعض لجمهور
أي طرف أن يتابع وسائل إعالم اآلخر
تحت أي ظــرف .ال بل إن تلك املتابعة
أو امل ـش ــاه ــدة كـ ــان يـمـكــن أن تـتـحــول
إل ــى «تـهـمــة» ت ـقــود صــاحـبـهــا إل ــى ما
ال تحمد عقباه ،وربما إلى املوت كما
كـ ــان ي ـح ــدث ف ــي امل ـن ــاط ــق الـخــاضـعــة
ل ـس ـي ـطــرة ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» وغـ ـي ــره.
ورغ ـ ـ ــم ذل ـ ـ ــك ،ب ـق ــي هـ ـن ــاك مـ ــن يـسـمــع
ويتابع اآلخــر ألسـبــاب عــدة ،فــي حني
أن ه ـنــاك فــريـقــا ع ــدده لـيــس بالقليل
ّ
فضل خيار «املقاطعة» تحت عناوين
مختلفة.

ف ـه ــل وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ع ـلــى اخ ـت ــاف
أش ـك ــال ـه ــا م ــؤث ــرة إلـ ــى هـ ــذه ال ــدرج ــة
ف ـ ـ ــي تـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــن مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارف الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن
ومـعـلــومــاتـهــم قـبــل األزمـ ــة وخــالـهــا؟
ّ
وأي مـ ــن وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام امل ـح ـل ـيــة
واألج ـن ـب ـي ــة اع ـت ـمــد عـلـيـهــا ال ـس ــوري
خـ ــال ف ـت ــرة الـ ـح ــرب ل ـل ـح ـصــول على
م ـع ـلــومــاتــه ال ـع ــام ــة أو ت ـلــك املـتـعـلـقــة
بأوضاع البالد؟!

مقاطعة الصحف

ُ
ف ــي امل ـس ــح الــوح ـيــد الـ ــذي ن ـف ــذ خــال
سـ ـن ــوات الـ ـح ــرب ،وح ـم ــل اسـ ــم مسح
الـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــان وشـ ـ ـم ـ ــل جـ ـمـ ـي ــع املـ ـن ــاط ــق
ال ـســوريــة بــا اسـتـثـنــاء فــي منتصف
ع ـ ــام  ،2014ت ـ ــم ،ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى اقـ ـت ــراح
شـخـصــي ،ط ــرح ال ـس ــؤال الـتــالــي على
املبحوثني :من أين يستقي أغلب أفراد
املـجـتـمــع معلوماتهم الـعــامــة أو تلك
املتعلقة باألوضاع العامة للبالد ،وتم
وضع خيارات لإلجابة شملت وسائل
اإلع ــام املحلية والعربية واألجنبية
(ال ـص ـح ــف ،اإلذاع ـ ـ ـ ــات ،ال ـف ـضــائ ـيــات،
املـ ــواقـ ــع اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة) واألصـ ــدقـ ــاء
واملعارف ،وبني مصادر أخرى.
وقـ ــد أظـ ـه ــرت ن ـت ــائ ــج املـ ـس ــح ،املـنـفــذ
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون ب ـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـس ــوري ــة
ل ـ ـشـ ــؤون األسـ ـ ـ ــرة واملـ ـكـ ـت ــب امل ــرك ــزي
لــإحـصــاء وامل ــرك ــز ال ـس ــوري لبحوث
السياسات ،أن هناك شريحة ليست

بالقليلة بعيدة كــل البعد عــن التأثر
بوسائل اإلع ــام املحلية واألجنبية،
وه ــذا ظهر جليًا أكـثــر خــال سنوات
الـ ـح ــرب ألسـ ـب ــاب ت ـت ـع ـلــق بـصـعــوبــة
الوصول إلى تلك الوسائل ،كانقطاع
ال ـت ـي ــار ال ـك ـه ــر ّب ــائ ــي ،وغـ ـي ــاب خــدمــة
اإلن ـتــرنــت وت ــدن ــي جــودت ـهــا ،لـكــن في
وسائل اإلعالم
املقابل فإن «تخندق»
ّ
إلــى جانب أط ــراف الـحــرب أثــر بشكل
واض ـ ـ ـ ــح عـ ـل ــى خ ــريـ ـط ــة «تـ ـم ــوض ــع»
م ـتــاب ـع ـت ـهــا ج ـغ ــراف ـي ــا ع ـل ــى األرض
السورية ،إضافة إلــى تسجيل تطور
الفـ ــت ف ــي االع ـت ـم ــاد ع ـلــى األص ــدق ــاء
وامل ـعــارف للحصول على املعلومات
املرغوبة.
في تفاصيل النتائج الكمية لإلجابات
املـسـجـلــة عــن ال ـس ــؤال الـســابــق ذك ــره،
يالحظ «هجرة» كثير من السوريني،
وب ـش ـكــل ن ـه ــائ ــي ،لـلـصـحــف املـحـلـيــة
كمصدر للمعلومة .فقبل األزم ــة ،لم
تكن نسبة هذه الظاهرة تسجل أكثر
من  ،%12لكنها خالل األزمــة ارتفعت
لتصل إلــى نحو  ،%54وتــأكـيـدًا على
امل ـش ـك ـل ــة الـ ـت ــي ت ــواج ـه ـه ــا ال ـص ـحــف
ال ـس ــوري ــة م ــع ق ــرائ ـه ــا ،فـ ــإن الـنـتــائــج
تـضـيــف أن نـسـبــة ال ـس ــوري ــن الــذيــن
كــانــوا يـلـجــأون أحـيــانــا إلــى الصحف
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى م ــا ي ـح ـتــاجــون إلـيــه
من معلومات بلغت قبل األزمــة نحو
 ،%37,5واملـفــاجــأة أنـهــا خــال األزمــة

ان ـخ ـف ـضــت ب ـم ـق ــدار ال ـن ـصــف تـقــريـبــا
حيث سجلت نحو .%13,6
ولم تكن الصحف العربية واألجنبية
ً
أفضل حــاال مــن نظيرتها املحلية ،إذ
تظهر النتائج ارتفاع نسبة السوريني
املـقــاطـعــن نهائيًا للصحف العربية
واألجـ ـنـ ـبـ ـي ــة مـ ــن نـ ـح ــو  %58.3قـبــل
األزمة إلى نحو  %75,8خالل سنوات
األزمة .وحتى الذين كانوا يتابعونها
بــن الفينة واألخـ ــرى ،فقد انخفضت
تحولت شبكات التواصل االجتماعي
إلى مصدر رئيس للمعلومة على رغم
سوء خدمة اإلنترنت (أ ف ب)

نسبتهم مــن نحو  %11,9قبل األزمــة
إل ـ ــى ن ـح ــو  ،%2,3وهـ ـ ــذه هـ ــي أي ـضــا
حال القراء الدائمني الذين انخفضت
نسبتهم من نحو  %4قبل األزمــة إلى
نحو  %1خاللها.

الفضائيات ...واالصطفاف
السياسي!
ردة ف ـع ــل الـ ـس ــوري ــن ح ـي ــال وس ــائ ــل
اإلع ــام تبعًا لالصطفافات واملــواقــف

ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـن ــاش ـئ ــة ب ـف ـع ــل األزم ـ ــة
ت ـت ـب ـلــور أك ـث ــر ف ــي ط ـب ـي ـعــة عــاقـتـهــم
م ــع ال ـف ـضــائ ـيــات امل ـح ـل ـيــة وال ـعــرب ـيــة
واألج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة ،إال أن ال ـ ـحـ ــاجـ ــة إل ــى
املعلومة املحلية بمختلف مجاالتها،
والــرغ ـبــة فــي االطـ ــاع عـلــى مــا يقوله
اآلخ ــر حـيــال مـجــريــات ال ـحــرب ،شكال
س ـب ـبــا ح ـ ــال دون حـ ـ ــدوث م ـت ـغ ـيــرات
عـمـيـقــة ف ــي اع ـت ـم ــاد ال ـس ــوري ــن على
الفضائيات كمصدر للمعلومة خالل
سنوات األزمة ،وال سيما الفضائيات
امل ـح ـل ـي ــة ،إذ أظ ـ ـهـ ــرت ن ـت ــائ ــج امل ـســح
املذكور أنه في الوقت الذي كانت فيه
نسبة املقاطعني نهائيًا للفضائيات
امل ـح ـل ـيــة ت ـت ــراج ــع م ــن ن ـحــو  %3قبل
األزم ــة إل ــى نـحــو  %2,1خ ــال األزم ــة،
فــإن نسبة املــواظـبــن بصفة «غالبة»
على متابعة هــذه القنوات انخفضت
من نحو  %51,7قبل األزمــة إلــى نحو
 %39,8خالل سنوات األزمة.
ّ
يسجل للفضائيات العربية واألجنبية
حضورها الواسع في مجريات األزمة
ال ـســوري ــة ،والـ ــذي ت ـج ــاوز فــي أحـيــان
ك ـث ـيــرة ت ــأدي ــة الــوظ ـي ـفــة امل ـه ـن ـيــة إلــى
االنخراط املباشر في صناعة األحداث
وتــأجـيـجـهــا تـحـقـيـقــا ملـصــالــح بعض
األطــراف اإلقليمية والدولية ،والدليل
على ذلك التحريض الطائفي الواضح
الــذي عملت عليه بعض الفضائيات،
وتزييف الحقائق واملعلومات ،وبثها

ب ـطــري ـقــة ت ـخ ــال ــف ال ـت ـقــال ـي ــد املـهـنـيــة
واألخالقية.
وم ــع ذل ــك ،ف ــإن الـفـضــائـيــات الـعــربـيــة
واألجنبية استطاعت تغيير تركيبة
املؤشرات املتعلقة بموقف السوريني
منها كمصدر ملعلوماتهم قبل األزمة،
إذ تشير نـتــائــج املـســح إل ــى أن نسبة
السوريني الذين اعتمدوا بشكل دائم
ع ـلــى هـ ــذه ال ـف ـضــائ ـيــات ف ــي اس ـت ـقــاء
م ـع ـلــومــات ـهــم ارت ـف ـع ــت خ ـ ــال األزم ـ ــة
ّ
لتسجل نـحــو  %23.6مـقــابــل %16.3
قبل األزمة.

ّ
يسجل للفضائيات العربية
واألجنبية حضورها الواسع
في مجريات األزمة
هـ ــذه امل ـت ـغ ـي ــرات ك ــان ــت ع ـلــى حـســاب
عـ ـ ـ ـ ـ ــادات امل ـ ـش ـ ــاه ـ ــدة األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى لـ ـه ــذه
الـ ـفـ ـض ــائـ ـي ــات ،ف ـن ـس ـب ــة امل ـش ــاه ــدي ــن
غالبًا تــراجـعــت مــن نحو  %55.2قبل
األزمــة إلــى نحو  ،%44.6واملشاهدين
أح ـي ــان ــا م ــن ن ـحــو  %25.5إلـ ــى نـحــو
 .%18.1وب ـ ـم ـ ـقـ ــاربـ ــة ب ـس ـي ـط ــة ل ـكــل
ال ـن ـســب ال ـســاب ـقــة ،يـمـكــن االسـتـنـتــاج
ب ــأن نـسـبــة ال ـس ــوري ــن ال ــذي ــن غ ـ ّـي ــروا
مــن عـ ــادات مـشــاهــدتـهــم للفضائيات
العربية واألجنبية لتصبح «دائـمــة»

كانت أعلى من نسبة الذين أصبحوا
يتابعونها بصفة نادرة.

سطوة اإلعالم الجديد
أم ــا امل ــواق ــع اإلل ـك ـت ــرون ـيــة ،ب ـمــا فيها
شـبـكــات ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،فقد
فــرضــت خ ــال س ـن ــوات األزم ـ ــة واق ـعــا
جـ ــدي ـ ـدًا ،ح ـي ــث ت ـح ــول ــت إل ـ ــى م ـصــدر
رئـيـســي لـلـمـعـلــومــة ،رغ ــم أن انـقـطــاع
خدمة اإلنترنت عن كثير من املناطق،
وت ــدن ــي جــودت ـهــا ف ــي م ـنــاطــق أخ ــرى
أدي ــا إل ــى تــراجــع نـسـبــة متصفحيها
واملعتمدين عليها كمصدر للمعلومة
امل ـح ـل ـيــة والـ ـع ــام ــة .وه ـ ــذا م ــا تـظـهــره
نتائج املسح التي أشارت إلى أن نسبة
غـيــر املـتــابـعــن لـلـمــواقــع اإللـكـتــرونـيــة
املحلية ارتفعت من نحو  %14,6قبل
األزمة إلى نحو  %24,9خالل سنوات
األزم ـ ـ ـ ــة ،ك ـم ــا أن ن ـس ـبــة املـتـصـفـحــن
«ال ـنــادريــن» تــراجـعــت مــن  %24,6إلى
نحو .%17,8
الـ ــوضـ ــع هـ ــو ن ـف ـس ــه فـ ــي مـ ــا يـتـعـلــق
بحضور اإلعــام اإللكتروني العربي
واألجنبي على الساحة السورية خالل
األزمـ ــة ،إذ تـكـشــف الـنـتــائــج أن نسبة
ال ـســوريــن املـتـصـفـحــن ل ـهــذا اإلع ــام
ارت ـف ـعــت م ــن ن ـحــو  %3,7ق ـبــل األزم ــة
إلـ ــى ن ـحــو  ،%5,9ك ـمــا ح ـق ـقــت نسبة
املتصفحني «غــالـبــا» زي ــادة ملحوظة
وصلت إلى  ،%20,2مقارنة مع %12,6

خالل سنوات ما قبل األزمة .وفي تماه
واض ــح مــع واق ــع اإلع ــام اإللـكـتــرونــي
الـ ـس ــوري ،ف ــإن ال ـن ـتــائــج أش ـ ــارت إلــى
أن ن ـس ـبــة غ ـيــر امل ـت ـص ـف ـحــن لــإعــام
العربي واألجنبي زادت خالل سنوات
األزم ـ ــة ل ـت ـصــل إلـ ــى  ،%27,7م ـقــارنــة
ب ـن ـحــو  .%22,1واالنـ ـخـ ـف ــاض األبـ ــرز
كــان في نسبة املتصفحني «أحيانًا»،
وال ـتــي تــراجـعــت فــي األزم ــة إل ــى نحو
 %23,1بعدما كانت تسجل قبل األزمة
نحو .%35,2

المعلومة «الشعبية»
ت ـظ ـهــر ن ـت ــائ ــج املـ ـس ــح بـ ــوضـ ــوح ت ــام
ك ـيــف أن ك ـث ـي ـرًا م ــن ال ـس ــوري ــن خــال
فترة األزمــة أصبحوا يعتمدون على
األصـ ــدقـ ــاء وامل ـ ـعـ ــارف ف ــي ال ـح ـصــول
على ما يريدونه من معلومات تتعلق
باألوضاع العامة في البالد ،وبنسب
أعلى من نسب اعتمادهم على وسائل
اإلعالم .فقد أكد  %49.4من املبحوثني
في مناطق البالد املختلفة أنهم خالل
ف ـت ــرة األزم ـ ـ ــة ي ـع ـت ـم ــدون غ ــال ـب ــا عـلــى
األصــدقــاء واملـعــارف فــي معلوماتهم،
بينما نسبة ه ــؤالء لــم تـكــن تتجاوز
قبل األزم ــة نحو  .%31.9كــذلــك األمــر
بالنسبة الــى الــذيــن يعتمدون بشكل
«دائ ــم» ،والــذيــن بلغت نسبتهم خالل
فترة األزمة نحو  ،%18.3مقابل %9.9
قبل األزمة.
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فلسطين

االتفاق النووي

عباس «إلى الحياة» من جديد ...وغزة تغامر في البحر
بعدما اضطرت فصائل فلسطينية
إلى عقد جلسات للنقاش في مرحلة
بعد محمود عباس ،جراء الغموض
ما ّ
الذي لف حالته ،خرج الرجل من
تأجيل لثالث مرات ،معلنًا
المستشفى بعد
ٍ
مواصلة مهماته ،وذلك في وقت
تواصل فيه غزة خطواتها لكسر الحصار،
مطلقة أول رحلة بحرية تحمل على
متنها مصابين وجرحى
غ ــادر رئـيــس السلطة الفلسطينية،
م ـح ـمــود عـ ـب ــاس ،أم ـ ــس ،املـسـتـشـفــى
االستشاري في مدينة رام الله بعد
نحو أسبوع على مكوثه فيه ،وعقب
ثـ ــاثـ ــة تـ ــأج ـ ـيـ ــات ملـ ــوعـ ــد خ ــروج ــه
امل ـع ـل ــن .وق ـ ــال ع ـب ــاس لـلـصـحــافـيــن
إنــه سيعود إلــى عمله غ ـدًا (ال ـيــوم)،
شــاكـرًا أطـبــاء املستشفى الــذي أشــاد
بأطبائه وطــواقـمــه ،وكــذلــك الزعماء
وال ـق ــادة الــذيــن اتـصـلــوا لالطمئنان

قرر ملك المغرب إرسال
مستشفى ميداني إلى غزة
استجابة لطلب هنية
إلـ ـيـ ــه .ول ـت ــأك ـي ــد قـ ـ ــدرة عـ ـب ــاس عـلــى
مــواص ـلــة مـهـمــاتــه ،أعـلـنــت «الـلـجـنــة
امل ــرك ــزي ــة ل ـحــركــة ف ـت ــح» أن ـه ــا تـنــوي
عقد اجتماع فــي مساء الـيــوم نفسه
(أمس) برئاسة «أبو مازن» ،في مقر
املقاطعة في رام الله .وقــال أمني سر
اللجنة ،جبريل الــرجــوب ،إن عباس
سيترأس بنفسه االجتماع ،مؤكدًا أن
رئيس السلطة «باشر أعماله تجاه
الشعب والقضية منذ لحظة خروجه
األولى من املستشفى».
وب ـي ـن ـم ــا كـ ـ ــان املـ ـشـ ـه ــد فـ ــي ال ـض ـفــة
يـ ـع ــود إل ـ ــى مـ ــا ك ـ ــان ع ـل ـي ــه ،مــزي ـحــا

بهذا تنبؤات كثيرة حــول املستقبل
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،خ ــاص ــة
وسـ ـ ــط الـ ـتـ ـس ــريـ ـب ــات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
الكثيرة ،تنطلق اليوم رحلة بحرية
مـ ــن «مـ ـيـ ـن ــاء غ ـ ـ ــزة» (مـ ـيـ ـن ــاء صـغـيــر
للصيادين) «إلى العالم بهدف كسر
الحصار اإلسرائيلي املـفــروض منذ
أك ـثــر مــن  11س ـنــة» .وقـ ــررت اللجنة
امل ـس ــؤول ــة ع ــن إط ـ ــاق هـ ــذه الــرح ـلــة
ال ـت ــي ت ـج ــرى ألول مـ ــرة أن ي ـتــزامــن
انطالقها مع الذكرى الثامنة لحادثة
سفينة مرمرة التركية عندما قتلت
بحرية الـعــدو اإلسرائيلي فــي املياه
اإلق ـل ـي ـم ـيــة ق ـبــالــة ال ـق ـط ــاع ( 29أي ــار
 )2010عشرة متضامنني أتــراك على
منت السفينة.
وفيما يتوقع أن تتصدى قوات العدو
لهذه الرحلة باعتقال مــن عليها أو
حتى االعتداء عليهم ،قالت «الهيئة
العليا لكسر الـحـصــار عــن غ ــزة» إن
الرحلة «تحمل أحالم إنهاء الحصار
والظلم لغزة وخروجها من عزلتها...
ّ
ك ــذل ــك ت ــأت ــي ت ـط ـب ـي ـقــا لـ ـك ــل مـعــايـيــر
ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ال ـت ــي ت ـك ـفــل حــريــة
التنقل والسفر» .وقال عضو الهيئة
عـ ــاء ال ـب ـط ــة ،إن «ال ــرحـ ـل ــة سـتـكــون
سفينة صغيرة تحمل بضع عشرات
من الحاالت اإلنسانية التي تحتاج
للسفر ،مــن املــرضــى وال ـطــاب ،وهي
ح ــراك مــدنــي كــال ـحــراك املـسـتـمــر في
غزة» ،مشيرًا إلى أنه جرى التواصل
مع جهات دولية.
وفي رسالة إسرائيلية مبكرة ،كانت
طــائــرات الـعــدو قــد استهدفت نهاية
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي سـفـيـنـتــن لكسر
الحصار كانتا ترسوان داخل حوض
امليناء في غزة ،ما أدى إلى تدميرهما،
علمًا أن غزة تنتظر «أسطول حرية»
ج ــدي ـدًا انـطـلـقــت سـفـنــه ف ــي  15أي ــار
الجاري من الدانمارك ،ومــن املتوقع
أن تصل في تموز املقبل.
فــي سـيــاق متصل ،قــرر ملك املـغــرب،
مـحـمــد ال ـس ــادس ،إرسـ ــال مستشفى
ـى
مـ ـي ــدان ــي إلـ ـ ــى غـ ـ ــزة لـ ـع ــاج ج ــرح ـ ً
«مسيرات الـعــودة» ،وذلــك استجابة

من المقرر أن يرسل في السفينة التي تبحر اليوم عدد من الجرحى والمرضى والطالب (األناضول)
لطلب رئيس املكتب السياسي لحركة
«حـ ـم ــاس» ،إس ـمــاع ـيــل ه ـن ـيــة .وذك ــر
امل ـك ـتــب اإلع ــام ــي ل ـه ـن ـيــة ،ف ــي بـيــان
أمـ ــس ،أن «رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء املـغــربــي
سـعــد ال ــدي ــن الـعـثـمــانــي ،أب ـلــغ هنية

بقرار العاهل املغربي» ،موضحًا أنه
ستبحث ترتيبات دخول املستشفى
إلى القطاع مع السلطات املصرية.
م ـي ــدان ـي ــا ،ن ـع ــت «ك ـت ــائ ــب ال ـق ـس ــام»،
ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ل ـ ــ«ح ـ ـمـ ــاس»،

الشهيد محمد الــرضـيــع ( 25عــامــا)
ال ـ ـ ـ ــذي قـ ـض ــى بـ ـقـ ـص ــف إس ــرائـ ـيـ ـل ــي
مـ ـ ــدف ـ ـ ـعـ ـ ــي اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف م ـ ــرص ـ ــدي ـ ــن
ل ـل ـم ـقــاومــة ش ـ ــرق بـ ـل ــدة ب ـي ــت اله ـيــا
شـمــالــي الـقـطــاع عـصــر أم ــس .ووفــق

ادعــاء موقع « »0404العبري ،اعتقل
ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي فلسطينيني
اثـنــن مــن أص ــل « 3ح ــاول ــوا التسلل
إلى البالد من شمال غزة ضمن كمني
مخطط لــه ...الثالث تمكن من الفرار
إلى غزة ،ويبدو أن إطالق النار نحو
قــوات الجيش حــدث خــال انسحاب
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ،وردًا عـ ـل ــى ذل ـ ـ ــك أط ـل ـق ــت
مدفعية الجيش قذائف تجاه نقطة
مراقبة لحماس» ،فيما قال املوقع إن
ُ
ّ
الفلسطينيني اللذين اعتقال ضبط
ّ
بـ ـح ــوزتـ ـهـ ـم ــا سـ ـك ــاك ــن وقـ ــطـ ــاعـ ــات
ومواد حارقة.
وه ــذا هــو االع ـت ــداء الـثــانــي مباشرة
بعد اغتيال العدو ثالثة من مقاتلي
«ســرايــا ال ـقــدس» ،ال ــذراع العسكرية
لـ«الجهاد اإلسالمي» ،أول من أمس،
في قصف مدفعي مشابه.
أمـ ــا ف ــي ال ـض ـف ــة ،فــان ـس ـح ـبــت ق ــوات
االحتالل من مخيم األمعري في رام
الله (وسط) ،بعد محاولتها اقتحامه
ً
أمس ،إذ عملت على حصاره أوال ،ثم
انــدل ـعــت مــواج ـهــات عـنـيـفــة ،خــاصــة
أن الجنود اعتلوا أسـطــح البنايات
ت ـخ ــوف ــا مـ ــن ت ـ ـكـ ــرار س ـي ـن ــاري ــو قـتــل
جـنــدي إسرائيلي األسـبــوع املاضي
عندما ألقي حجر رخامي على رأسه
من مبنى .وانسحبت قوات االحتالل
م ـ ــن األم ـ ـع ـ ــري عـ ـق ــب إخـ ـف ــاقـ ـه ــا فــي
الوصول إلى شاب فلسطيني يتهمه
العدو بالضلوع في مقتل الجندي.
وخالل االقتحام ،اندلعت مواجهات
ب ــن ال ـش ـبــان وع ـش ــرات ال ـج ـنــود ،ما
أوقـ ـ ــع  13إصـ ــابـ ــة ب ـج ــان ــب اع ـت ـقــال
 15آخ ـ ــري ـ ــن ،ف ـي ـم ــا هـ ــدمـ ــت ج ــراف ــة
إسرائيلية منشأة داخل املخيم.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ان ــدل ــع ح ــري ـق ــان ج ــدي ــدان
أراض زراعـ ـي ــة داخ ـ ــل فلسطني
ف ــي
ٍ
املحتلة أمس ،وتحديدًا في منطقتي
«نــاحــل ع ــوز» ش ــرق الـقـطــاع ،و«ك ــرم
أبو سالم» (جنوب) ،بفعل «طائرات
ورقية حارقة» أطلقها شبان من غزة،
فيما عملت طواقم إطفاء إسرائيلية
على إخماده.
(األخبار)

«مسيرات العودة» تأكل حصاد مستوطني «غالف غزة»
في غضون أسابيع قليلة ّ
تحولت
حارقة
الطائرات الورقية المحملة بمواد
ً
إلى مصدر قلق كبير للمستوطنين بدال
من الصواريخ .فمع خطورة األخيرة
المباشرة على حياتهم ،تضيف هذه
الطائرات البسيطة التكلفة مقارنة
بأي صاروخ عبئًا ماليًا كبيرًا ال تنهيه
الحكومة اإلسرائيلية المالية،
تعويضات ً
بل يطرح سؤاال حول جدوى العيش
بالقرب من غزة
عبد القادر عقل
لم يتوقع أحد أن تتحول التكتيكات
التي يستخدمها الشباب على طول
حـ ــدود ق ـطــاع غـ ــزة ،ض ـمــن فـعــالـيــات
«مسيرات العودة» و«كسر الحصار»،
إل ـ ــى مـ ـص ــدر خـ ـس ــارة ف ـع ـل ـيــة وق ـلــق
متصاعد في شــأن مستقبل الزراعة
وحياة مستوطني «غالف غــزة» ،إذا
أكلت «الـطــائــرات الحارقة» املصنعة
مـحـلـيــا بـتـكـلـفــة زهـ ـي ــدة املـحــاصـيــل
الــزراع ـيــة الـتــي انـتـظــر املستوطنون
شهورًا عدة لنضوجها ،فيما تسبب
حـ ـ ــرق اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــارات (الـ ـ ـك ـ ــوش ـ ــوك) فــي
أضرار أخرى شملت الزراعة ومعدات
ً
الجيش ،فضال على تصاعد عمليات

العالم

15

قص السياج الـحــدودي و«التسلل»،
وهـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ــا يـ ـ ـض ـ ــع قـ ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـجـ ـي ــش
اإلسرائيلي في حالة استنفار دائمة.
األســالـيــب الـتــي يستخدمها الشبان
ضد قــوات االحتالل تندرج في إطار
املـ ــواج ـ ـهـ ــة ب ــأق ــل ت ـك ـل ـف ــة ،وذل ـ ـ ــك فــي
ضــوء الوعي الجماعي لــدى الغزيني
بـ ـصـ ـع ــوب ــة الـ ـ ــذهـ ـ ــاب إل ـ ـ ــى م ــواج ـه ــة
عـسـكــريــة حــالـيــا .فـمــع م ــرور الـقـطــاع
ـروب ،ال ت ــزال ال ـف ـجــوة في
بـثــاثــة ح ـ ـ ٍ
السالح والـعــدة مع العدو كبيرة وال
ُ
ت ـق ـ َـارن .وال ــاف ــت أن االح ـت ــال حــاول
مـ ـ ـ ــرارًا ن ـس ــب ه ـ ــذه ال ـت ـك ـت ـي ـكــات إل ــى
فـصــائــل امل ـقــاومــة املـسـلـحــة م ــن دون
ً
أن يـ ـق ــدم دلـ ـي ــا واض ـ ـحـ ــا ،ال سـيـمــا
أن الــوقــائــع تـثـبــت أن مــن يـنـفــذ هــذه
األعـ ـ ـم ـ ــال هـ ــم شـ ـب ــان م ــدنـ ـي ــون وإن
كانوا قد لبسوا ألثمة سوداء إلخفاء
وجوههم في تقليد يشبه املقاومني،
لكن ذلك لدواع أمنية ولحمايتهم من
االستهدافات واالغتياالت.
أم ـ ـ ــا «الـ ـتـ ـكـ ـتـ ـي ــك» األب ـ ـ ـ ـ ــرز وامل ـ ـ ـ ــؤرق
لـلـمـسـتــوطـنــن م ـنــذ أك ـثــر م ــن شـهــر،
فتمثل في الطائرات الورقية املحملة
ب ــامل ــواد ال ـحــارقــة ،وأي ـضــا لــم يتوقع
ٌ
أحد نجاح هذا األسلوب في بدايته،
لكن تسببها في حرق مناطق واسعة
م ــن حـ ـق ــول وأحـ ـ ـ ــراش امل ـس ـتــوط ـنــن
أدى إلـ ـ ـ ــى ت ـك ـث ـي ــف اسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا.
حـ ـت ــى ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،عـ ـل ــى رغ ـ ــم م ـح ــاول ــة
الجيش اإلسرائيلي ابتكار أساليب
ّ
ملـحــاربـتـهــا ،لــم يستطع اب ـت ـكــار حــل

َ
شوهدت طائرات
ناجع ،على رغم أنه
ُ
إســرائـيـلـيــة مـسـ ّـيــرة ت ـح ــاول إسـقــاط
طـ ــائـ ــرات ورق ـ ـيـ ــة ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة أك ـثــر
مــن م ــرة .وال ـشـ ّـبــان اسـتـخـلـصــوا من
جهتهم الــدروس ،وأتبعوا الطائرات
ال ــورق ـي ــة ب ـب ــال ــون ــات م ـحـ ّـم ـلــة أيـضــا
بمواد حارقة.
خ ـ ـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ـ ـ ــام املـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة ،س ـج ـل ــت
ع ـش ــرات ال ـح ــرائ ــق ف ــي مـسـتـ ُـوطـنــات
ال ـغ ــاف ،ووفـ ــق إح ـصــائ ـيــة ،أطـلـقــت
أكـثــر مــن  300طــائــرة ورقـيــة أسفرت
عــن إح ــراق أكـثــر مــن  3000دون ـ ٍـم من
ح ـقــول املـسـتــوطـنــن ،وف ــق صحيفة
«يـ ــدي ـ ـعـ ــوت أحـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ــوت» .وي ـع ـت ــاد

املـسـتــوطـنــون تــأخـيــر حـصــد القمح،
ل ـكــن «ك ــاب ــوس ال ـط ــائ ــرات الــورق ـيــة»
جعلهم ُي ّ
عجلون الحصاد ويسرقون
الـ ـ ــوقـ ـ ــت قـ ـب ــل احـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق امل ـ ـ ــزي ـ ـ ٍـد مــن
مـحــاصـيـلـهــم« .ط ــائ ــرة ثـمـنـهــا نحو
 10شيقل (أقل من  3دوالرات) تحرق
ُ
محاصيل بـخـســائـ ٍـر ت ـقـ ّـدر بعشرات
آالف ال ـش ــواق ــل ف ــي املـ ــرة ال ــواح ــدة»،
مستوطن في
هــذا مــا كــرره أكثر مــن
ٍ
ـاءات متلفز ٍة عبر اإلعــام العبري
لـقـ ٍ
خ ــال األس ـب ــوع امل ــاض ــي .كـمــا حمل
أحــد أعـضــاء الكنيست بقايا طائرة
ً
ورق ـيــة قــائــا إنـهــا ال تـقــل ض ــررًا عن
الصواريخ.

ما أنجح فكرة الحرائق والطائرات أن الرياح غربية في غزة (آي بي أيه)

فــي املـقــابــل ،ح ــاول أحــد املستوطنني
ّ
نقل التجربة إلــى غ ــزة ،لكنه فوجئ
أن «ال ـ ــري ـ ــاح لـ ــم ت ـج ــر ك ـم ــا تـشـتـهــي
طـ ــائـ ــرتـ ــه» ،فــان ـق ـل ـبــت اآليـ ـ ــة ل ـت ـحــرق
أحراشًا جديدة للمستوطنني ،كما أن
املستوطن ذاته أصبح محط سخريةٍ ،
ّ
إذ عقب الفلسطينيون بأنه «يحتاج
ّ
إل ــى دروس ف ــي غ ـ ــزة ،ألن ــه ال يــوجــد
ش ـ ــيء إلح ـ ــراق ـ ــه ،ف ــامل ـح ــاص ـي ــل عـلــى
الحدود تم قطف ثمارها وحصادها
م ــع األي ـ ــام األول ـ ــى مل ـس ـيــرات ال ـع ــودة
تحسبًا من ضياعه.
وب ـ ــدأت ه ــذه األس ــال ـي ــب املـسـتـحــدثــة
م ـن ــذ ان ـ ـطـ ــاق «م ـ ـس ـ ـيـ ــرات ال ـ ـعـ ــودة»
ف ــي  30آذار امل ــاض ــي ،وه ــي تـطــورت
تدريجًا بعدما نجح عدد من الشبان
ف ـ ــي اخـ ـ ـت ـ ــراق الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ،وسـ ـجـ ـل ــوا
أرب ــع عمليات دخ ــول عـلــى األق ــل في
ـذاك ،وأشـعـلــوا
غـضــون ثــاثــة أي ــام آنـ ـ ّ
ـارات بناء
النار أكثر من مــرة في حــفـ ٍ
ال ـ ـجـ ــدار اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ك ـم ــا أح ــرق ــوا
ّ
ات ونـقــاطــا عـسـكــريــة ،ثــم ع ــادوا
م ـع ــد ٍ
بـســام .والـحــادثــة األخـطــر هــي التي
أش ــار إلـيـهــا اإلعـ ــام ال ـع ـبــري عندما
تسللت مـجـمــوعــة مــن ال ـشـ ّـبــان نحو
م ـس ـتــوط ـنــات «غ ـ ــاف غـ ـ ــزة» ،وب ـقــوا
ساعات داخل
يمشون ألكثر من أربع
ٍ
فلسطني املحتلة قبل أن يتمكن العدو
من اكتشافهم واعتقالهم .وقبل ذلك،
كان تكتيك «األعــام امللغومة» أخطر
مــا يخشى مـنــه االح ـت ــال ،خــوفــا من
عبوات ناسفة مربوطة
تكرر انفجار
ٍ

«درع قانوني» لحماية الشركات:

األوروبيون أكثر تمسكًا باالتفاق
جددت أوروبا ،أمس ،تأكيد
التزامها باالتفاق النووي مع
طهران .وفي ثاني اجتماع
من نوعه منذ خروج الواليات
المتحدة من االتفاق،
ّ
تمسك وزراء خارجية االتحاد
األوروبي بحماية الشركات
األوروبية العاملة في إيران
أو المتعاملة معها ،من
العقوبات األميركية .في
األثناء ،بدأت إيران تحركًا باتجاه
األسواق اآلسيوية ،تحسبًا
لضرورات المرحلة المقبلة،
بداية من الهند ،على أن يبلغ
التحرك ذروته في قمة
ثالثية ،إيرانية روسية صينية،
ستعقد الشهر المقبل
ال ت ــزال األخ ـبــار اآلت ـيــة مــن بروكسيل
وع ـ ـمـ ــوم الـ ـ ـح ـ ــراك ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي فــي
أوروب ــا «مـبـشــرة» بالنسبة للحكومة
اإليرانية .املوقف األوروبــي ثابت عند
دع ــم االت ـف ــاق ال ـن ــووي م ــع إيـ ــران على
رغـ ــم ان ـس ـح ــاب واش ـن ـط ــن ،ومــواص ـلــة
العمل الـتـجــاري مــع ط ـهــران ،وتثبيت
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـ ـ ــرادع ـ ـ ـ ــة لـ ـلـ ـعـ ـق ــوب ــات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة .هـ ـ ــذه خـ ــاصـ ــة اج ـت ـم ــاع
وزراء خارجية االتـحــاد األوروب ــي في
الـعــاصـمــة البلجيكية أم ــس .اجـتـمــاع
حـســم سـيــاســة االت ـحــاد تـجــاه االتـفــاق
الـ ـن ــووي واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة األوروبـ ـي ــة
حيال إيران.
لكن املوقف األوروبي لن يكون كافيًا من
املنظار اإليــرانــي ،حيث تعكف الحكومة
ع ـل ــى بـ ـل ــورة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة اق ـت ـصــاديــة
تتماشى والــواقــع الجديد الــذي تفرضه

ع ـق ــوب ــات اإلدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة .م ــن ه ــذا
املنطلق ،عـمــدت حكومة الرئيس حسن
روح ــان ــي إل ــى إق ـ ــرار تــوس ـيــع ال ـعــاقــات
ال ـت ـجــاريــة م ــع دول الـ ـج ــوار ،واألس ـ ــواق
اآلس ـي ــوي ــة وال ـش ــرق ـي ــة ،ال س ـي ـمــا الـهـنــد
والصني وروسيا .وهي أسواق ستشكل
حاجة ملحة في املرحلة املقبلة ،كبديل
ي ـف ــرض ــه ض ـي ــق ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات ال ـت ـج ــاري ــة
م ــع دخ ــول ال ـع ـقــوبــات حـيــز الـتـنـفـيــذ ،ال
س ـي ـمــا ف ــي م ـج ــال ب ـي ــع ال ـن ـف ــط والـ ـغ ــاز.
ولـعــل التحرك اإليــرانــي باتجاه روسيا
والعمالقني اآلسيويني ،الصني والهند،
م ـ ــرده إل ـ ــى ت ـش ـج ـيــع األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن عـلــى
اتـخــاذ سياسة صــارمــة بــوجــه ال ـقــرارات
األميركية ،إذ كرر املسؤولون األوروبيون
في الفترة املاضية خشيتهم من خسارة
الـ ـس ــوق اإلي ــرانـ ـي ــة ل ـح ـس ــاب ال ـش ــرك ــات
الصينية .وهـكــذا سيشكل التعاون بني
طهران والعواصم الشرقية ،عامل ضغط
يحفز األوروبيني على التمسك باجتراح
ضـ ـم ــان ــات إليـ ـ ـ ــران ت ـح ـف ــظ امل ـك ـت ـس ـبــات
االقتصادية من االتفاق النووي ،وتحمي
الشركات األوروبية العاملة في إيران أو
املتعاملة معها.
م ــن جـهــة ثــان ـيــة ،ف ــإن حـكــومــة روحــانــي
ملزمة بــاجـتــراح بــدائــل مــن الـتـعــاون مع
األوروبيني ،تحت وطأة ضغوط البرملان
اإليــرانــي ومؤسسات أخــرى في النظام،
تشكك بـقــدرة األوروب ـيــن وجديتهم في
املـضــي بصيغة فاعلة لتطبيق االتـفــاق

خ ـ ـ ـ ــارج الـ ـ ـس ـ ــرب األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي .م ـ ــن ه ـن ــا،
تتوجه األنظار إلى قمة ثالثية ستجمع
رؤس ــاء كــل مــن إي ــران والـصــن وروسـيــا،
ع ـلــى هــامــش اج ـت ـمــاع مـنـظـمــة «ت ـعــاون
ش ـن ـغ ـهــاي» ،ال ـت ــي سـتـعـقــد ف ــي الـتــاســع
والعاشر من حزيران املقبل ،بحسب ما
أع ـلــن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـصـيـنــي ،وان ــغ
ي ــي .ول ـئــن لــم يـكـشــف عــن ج ــدول أعـمــال

قمة إيرانية ــ روسية
ــ صينية الشهر المقبل
في شنغهاي

الـقـمــة الـثــاثـيــة ،إال أن ح ـضــور االت ـفــاق
ال ـ ـنـ ــووي ،والـ ـتـ ـع ــاون ف ــي إط ـ ــار مــرحـلــة
انـسـحــاب واشـنـطــن ،يـبــرز كملف رئيس
ع ـل ــى ج ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال م ــوس ـك ــو وب ـك ــن،
الــداع ـم ـتــن الس ـت ـمــرار الـعـمــل بــاالت ـفــاق.
ً
وف ـض ــا ع ــن أه ـم ـيــة ال ـت ـع ــاون الـصـيـنــي
 اإليــرانــي فــي هــذه املرحلة ملــا يمكن أنيقدمه من استثمارات بديلة لبكني تحل
محل الشركات األوروب ـيــة امل ـغــادرة ،فإن
ال ـص ـي ـن ـيــن ي ـح ــرص ــون ع ـل ــى اس ـت ـم ــرار

أكدت وزيرة الخارجية الهندية رفضها أي عقوبات على إيران من خارج األمم المتحدة (أ ف ب)

التعاون االقتصادي الحالي مع طهران
و«ت ـفــادي تعطيل رئيسي للمشروعات
املشتركة بني الجانبني» ،وفق نائب وزير
الـخــارجـيــة الصيني تشانغ هــان هــوي.
الحرص على التعاون مع إيــران تجاريًا
واقتصاديًا أبدته موسكو في مناسبات
س ــاب ـق ــة ،وظ ـه ــر ب ـص ــورت ــه الـعـمـلـيــة من
خـ ـ ــال ت ــوقـ ـي ــع م ـ ــذك ـ ــرات ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
االتحاد االقتصادي األوراسي ،قبل أيام.
ويتولى وزير الخارجية اإليراني ،محمد
جــواد ظريف ،تثبيت التعاون التجاري
الكبير مع الهند ،ضمن زيــارة يقوم بها
إل ــى نـيــودلـهــي .وه ــو ت ـعــاون يـعــد مهمًا
بالنسبة إل ــى ط ـهــران ،وكــذلــك بالنسبة
إلى الهند التي تعد سوقًا ضخمة للنفط
اإليراني (تستورد نيودلهي بمعدل يزيد
على  425ألف برميل من النفط اإليراني
ً
يوميًا) ،فضال عن وجود مشروع ميناء
ج ــاب ـه ــار امل ـش ـت ــرك .وع ـق ــب ل ـق ــاء ظــريــف
مــع نظيرته الهندية ،سوشما ســواراج،
أمـ ـ ــس ،أكـ ـ ــدت األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي ح ــدي ــث إل ــى
الصحافيني عــدم االع ـتــراف بالعقوبات
األميركية ،بالقول« :نعترف بالعقوبات
ال ـتــي تـفــرضـهــا مـنـظـمــة األمـ ــم امل ـت ـحــدة،
وال نعترف بتلك التي تفرضها الــدول».
وشـ ـ ـ ـ ــددت سـ ـ ـ ـ ـ ــواراج عـ ـل ــى أن س ـي ــاس ــة
ن ـي ــودل ـه ــي الـ ـخ ــارجـ ـي ــة «ال تـ ـق ــوم عـلــى
أساس ضغوطات من دول أخرى».
أوروبيًا ،جددت وزيرة خارجية االتحاد
فـيــديــريـكــا مــوغـيــريـنــي ،م ــن بــروكـسـيــل،
التشديد على تمسك االتـحــاد باالتفاق
الـ ـن ــووي اإليـ ــرانـ ــي .وق ــال ــت ،ف ــي مــؤتـمــر
صحافي في العاصمة البلجيكية حيث
شـهــد اجـتـمــاع وزراء خــارجـيــة االت ـحــاد
مناقشة سبل حماية االتفاق النووي ،إن
االجـتـمــاع نــاقــش «تــدابـيــر الـحـفــاظ على
االت ـف ــاق ال ـن ــووي وال ـتــزامــات ـنــا الـنــوويــة
مــع إيـ ــران ،وه ــذه أيـضــا مصلحة أمنية
ألوروبـ ـ ـ ــا ،ألنـ ــه ف ــي غ ـي ــاب االتـ ـف ــاق أمــن
أوروبـ ــا واملـنـطـقــة سـيـكــون عـلــى املـحــك».
وأك ــدت أن الـشــركــات األوروب ـيــة العاملة
ف ــي إيـ ـ ــران «س ـي ـك ــون ل ـهــا درع قــانــونــي
يحمي عملها».
(األخبار)

اليمن

«أنصار الله» مطمئنة على الحديدة« :العمق االستراتيجي» في أيدينا
لم يتوقع أحد أن
ينجح أسلوب الطائرات
الورقية بهذه
الطريقة والكمية

بعلم فلسطني على الـحــدود ،لكن لم
ُ
ت ـعــرف الـجـهــة الـتــي تـقــف خـلــف هــذا
الحدث.
وبـعــد انـتـبــاه الـشـبــان إل ــى أن اتـجــاه
الــريــاح غــربـيــة (م ــن الـبـحــر املتوسط
إلـ ـ ــى ف ـل ـس ـط ــن املـ ـحـ ـتـ ـل ــة) فـ ــي غـ ــزة،
استخدم الفلسطينيون أسلوب حرق
القمامة على الحدود كأحد تكتيكات
امل ـق ــاوم ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ،فـتـنـقــل ال ــري ــاح
دخ ــان الـحــرائــق ورائـحـتـهــا الكريهة
إلـ ـ ــى املـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــات ،بـ ـج ــان ــب ح ــرق
اإلطارات لحجب الرؤية عن القناصة
واحـتـمــاء ال ـشـ ّـبــان .أم ــا «وح ــدة قص
الـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــك» ،فـ ـه ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة ش ـ ّـب ــان
يحملون ّ
مقصات حديدية ومهمتهم
ق ــص أج ـ ـ ــزاء م ــن ال ـس ـل ــك الـ ـح ــدودي
لـسـحـبــه وإزال ـ ـتـ ــه أو إلحـ ـ ــداث ثـغــرة
تتيح عـبــور ال ـحــدود نحو األراض ــي
املحتلة.

ال ي ـن ـق ـطــع الـ ـت ــروي ــج فـ ــي وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام امل ــوال ـي ــة
لــ«الـتـحــالــف» عــن «ان ـت ـصــارات متالحقة» على جبهة
الـســاحــل ال ـغــربــي ،تـجـعــل ال ـق ــوات الـتــابـعــة للسعودية
واإلمارات على «مرمى حجر» من مدينة الحديدة .لكن
التدقيق فــي خــارطــة التقدم الــذي أحــرزتــه تلك القوات
خالل األيام القليلة املاضية ،يظهر أن ما حدث ليس إال
ّ ً
توغال مدعومًا بغطاء جوي كثيف في شريط ساحلي
مفتوح ،من دون التمكن من إسقاط ّأي من املدن التي
ُيقال إنه تمت السيطرة عليها ،ومن دون االحتكاك ّ
بأي
مــن خـطــوط الـتـمــاس .ومــن هـنــا ،يمكن فهم توصيف
قــائــد حــركــة «أن ـص ــار ال ـل ــه» ،عـبــد امل ـلــك ال ـحــوثــي ،في
كلمته أول من أمس« ،تكتيك العدو في الساحل» بأنه
«تكتيك صبياني» ،وتأكيده أن «االختراقات في الخط
الساحلي قابلة لــاحـتــواء والسيطرة وتحويلها إلى
تهديد للغزاة».
ول ــم تـكــد ت ـمـ ّـر س ــاع ــات عـلــى طـمــأنــة ال ـحــوثــي إل ــى أن
«ال ـش ـعــب الـيـمـنــي ي ـخــوض ال ـيــوم مـعــركـتــه عـلــى نحو
أفضل من أي وقت مضى» ،وتشديده على «التكاتف
الشعبي والقبلي» ،حتى كانت قوات حكومة اإلنقاذ قد
دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة إلــى جنوب غرب
محافظة الحديدة وغربها ،حيث تحاول التشكيالت
املــوالـيــة للرياض وأبــو ظبي تحصني خروقاتها على
الشريط الساحلي بتقدم ذي طابع استراتيجي ،من
دون أن تتمكن مــن تحقيق م ــراده ــا إل ــى اآلن بفعل
امل ـقــاومــة ال ـشــرســة ال ـتــي تــواجـهـهــا م ــن قـبــل الـجـيــش

واللجان الشعبية .محاوالت ُس ّجل آخرها مساء األحد
وفجر اإلثنني ،عندما سلكت «ألوية العمالقة» السلفية،
إثر سيطرتها على قرية غليفقة في مديرية الدريهمي
القريبة من مدينة الحديدة ،طرقًا فرعية ورملية واقعة
شــرق الطريق الساحلي بهدف إح ــراز تقدم إضافي
في املديرية املذكورة ،إال أنها وقعت في كمائن نصبها
لـهــا الـجـيــش وال ـل ـجــان مــا أدى إل ــى تــراجـعـهــا بحسب
مــا تؤكد مـصــادر ميدانية .بــالـتــوازي مــع ذلــك ،وعقب
سـيـطــرة ق ــوات «الـعـمــالـقــة» مـســاء أول مــن أم ــس على
منطقة الجاح التابعة ملديرية بيت الفقيه ،كثفت قوات
الجيش واللجان عمليات «االسـتــدراج واملباغتة» ضد
املهاجمني ،بعدما كــانــت تمكنت خــال األي ــام الثالثة
املاضية مــن «تدمير أكثر مــن  12مــدرعــة وقتل أكثر
من  »120لدى استدراجها القوات املهاجمة إلى خارج
منطقة الجاح.
انطالقًا مما تقدم ،يبدو واضحًا مغزى قول الحوثي
إن «املناطق التي تمثل العمق االستراتيجي والتاريخي
للبلد ملواجهة الغزاة ال تزال بيد الشعب اليمني» .وهو
مــا ّ
تبينه م ـصــادر مــن «أن ـصــار ال ـلــه» بتوصيفها ما
يجري بأنه «مـحــاوالت اخـتــراق في أماكن معينة من
دون مواجهات في بعض األحيان» .وإذ تؤكد املصادر
حدوث اختراق في أطــراف مديرية الدريهمي ،إال أنها
املهاجمة لن تستطيع أن تأمن
تشدد على أن القوات
ِ
عـلــى عـنــاصــرهــا أو أن تـثـبــت لـهــا مــوطــئ ق ــدم هـنــاك.
وتلفت إلــى أن مراكز مديريات زبيد والتحيتا وبيت

الفقيه والحسينية ال تــزال في أيــدي الجيش واللجان،
مضيفة أن التشكيالت املوالية للسعودية واإلم ــارات
تسيطر فقط على مركز مديرية حيس ،الــذي كانت
دخلته مطلع العام الجاري .وفي السياق نفسه ،توضح
مصادر محلية في محافظة الحديدة أن جميع املناطق
التي يقول إعالم «التحالف» إنه تمت السيطرة عليها
ُ
وت ّ
عد محورًا واحدًا يقوده
إنما هي «قرى متقاربة جدًا،
اللواء الثالث عمالقة الذي أصيب قائده في املواجهات
فيما قتل ُرئيس عملياته السبت املاضي».
حــدوديــا ،قتل وجــرح ،أمــس ،عــدد من املقاتلني املوالني
لـلـسـعــوديــة ف ــي عـمـلـيــة لـلـجـيــش وال ـل ـجــان اسـتـهــدفــت
مــواقـعـهــم فــي جـبــل حــوالــي بمنطقة ج ـيــزان ،بحسب
مــا أف ــادت بــه وكــالــة «سـبــأ» الرسمية املــوالـيــة لحكومة
اإلنقاذ .وفي منطقة نجران ،أدى هجوم للقوات اليمنية
على مواقع مستحدثة شرق جبل وعوع إلى «مصرع
وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي ،وإحراق
طقم عسكري ،وتدمير آخــر غــرب مــوقــع السديس»،
وفــق مــا نقلت «سـبــأ» عــن مـصــدر عـسـكــري .أمــا في
مــديــريــة م ـيــدي ش ـمــال غ ــرب مـحــافـظــة ح ـجــةّ ،وال ـتــي
استهدفتها طائرات «التحالف» أمــس بما ال يقل عن
عشر غــارات ،فقد أفيد عن مصرع عدد من عناصر
القوات املوالية لـ«التحالف» في هجوم لوحدة الهندسة
الـعـسـكــريــة فــي الـجـيــش وال ـل ـجــان اسـتـهــدف آل ـيــة لهم
شمال صحراء ميدي.
(األخبار)
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العالم

المغرب أسدل أول ّمن أمس« ،حزب األصالة والمعاصرة» المغربي المعروف اختصارًا بـ«البام» ،الستار على أعمال مؤتمره الوطني االستثنائي الذي
انعقد خصيصًا للبت في استقالة أمينه العام إلياس العماري ،الموضوعة على رأس أجندة الحزب منذ عدة أشهر .وكما بات معروفًا ،انتهى األمر
بتولي حكيم بنشماس ،منصب األمانة العامةُ ،ليسدل بذلك ٌ
ٌ
خلفي آخر على نقاشات ساخنة بين أبرز قياداته
ستار

أمين عام جديد لـ«حزب السلطة»:

حصار «اإلخوان» يبقى هدفًا؟

الرباط ــ مصطفى حيران
عـ ــام  ،2008ت ــأس ــس «ح ـ ــزب األص ــال ــة
واملعاصرة» وشــارك في «االنتخابات
الـجـمــاعـيــة» (ال ـب ـلــديــة) سـنــة بـعــد ذلــك
( )2009وح ـصــل ع ـلــى أغ ـلــب اُمل ـقــاعــد،
متبوعًا بغريمه اإلسالمي «املعتدل»،
«حـ ــزب ال ـعــدالــة وال ـت ـن ـم ـيــة» .إزاء تلك
ٌ
ُ
الـنـتــائــج ،ط ـ ِـرح س ــؤال م ـشــروع« :كيف
حـقــق (ال ـب ــام) ه ــذا الـنـجــاح الـســريــع؟».
أتـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ــواب ب ــدي ـه ـي ــا عـ ـل ــى أل ـس ـنــة
ٌ
الجميع :مؤسس هذا الحزب هو رجل
ُي ُ
لقب بـ«صديق امللك» ،واملقصود فؤاد
عالي الهمة ،وهو مستشار امللك محمد
السادس.
امل ـع ـل ــوم ــات اإلض ــاف ـي ــة ال ـت ــي ت ــواف ــرت
ّ
ت ـ ـبـ ــاعـ ــا ،أف ـ ـ ـ ـ ــادت ب ـ ـ ـ ــأن ت ــأسـ ـي ــس ه ــذا
الحزب جاء «نتيجة تدبير على أعلى
مستويات الــدولــة» ،بهدف «محاصرة
االن ـ ـت ـ ـشـ ــار الـ ـسـ ـي ــاس ــي واالنـ ـتـ ـخ ــاب ــي
املـتـعــاظــم ل ـحــزب ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة»،
ّ
وهــذا ما حصل عمليًا بسرعة ،إذ حل
ً
الحزب أوال في تلك االنتخابات التي
خاضها عقب عام من تأسيسه.
ّ
عقب ذلــك ،لم يعد خافيًا أن «األصالة
َ
ُّ
وامل ـع ــاص ــرة» ك ــان ُي ــع ـ ُّـدُ ،
وي ــع ــد ،ل ــدور
ِ
ك ـب ـي ــر ي ـل ـع ـب ــه ،لـ ـي ــس أقـ ـ ــل مـ ــن الـ ـف ــوز
ب ــاالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة األولـ ـ ــى
الـ ـت ــي س ـي ـش ــارك ّف ـي ـه ــا .ح ـص ـلــت تـلــك
ً
املشاركة فعال ،لكنها جاءت في خريف
ع ـ ــام  2011وس ـ ــط ظ ـ ـ ــروف ّ س ـيــاس ـيـ ًـة
واجتماعية استثنائية ،تمثلت خاصة
ف ــي انـ ــدالع «الــرب ـيــع ال ـع ــرب ــي» ،وعـقــب
التصويت على نــص دسـتــوري جديد
ً
ت ـّضـ ّـمــن ت ـعــديــات مـهـمــة (م ـن ـهــا مـثــا
أن ــه لـلـمــرة األولـ ــى ي ـجــري التنصيص
ً
على منصب رئيس الحكومة بــدال من
الــوزيــر األول ،كما نـ ّـص كــذلــك على أن
رئـيــس الـحـكــومــة ُيـعـ ِّـيـنــه املـلــك ويـكــون
من الحزب الحاصل على أكبر عدد من
املقاعد البرملانية).
جرت انتخابات  2011في تلك الظروف،
َّ
ً
أوالُ ،
وعـ ِّـن
وح ــل «الـعــدالــة والتنمية»
رئيس حكومة منه ،وهــو أمينه العام
ً
وبناء عليه ،يمكن
عبد اإللــه بنكيران.
ّ
القول إن األمور سارت بعكس ما كانت
تشتهيه ال ـس ـفــن ...سـفــن الـنــافــذيــن في
أعلى مستويات القرار بالدولة.

ّ
تجرع الخيبة

عـقــب تـلــك املــرح ـلــة ،اخ ـت ــار «األص ــال ــة
واملعاصرة» ضفة معارضة األغلبية
ّ
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ش ــكـ ـلـ ـه ــا وت ــول ــى

ال ـ ـع ـ ـمـ ــاري ق ـب ـي ــل تـ ـل ــك االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
التشريعية ،وكــان أكثر من واضــح أن
الــدور ُامل َّ
ٌ
كبير .لكن ذلــك لم يكن
عد له
ُ
ِّ
ّ
ليمر مــن دون مـشــاكــل ،حيث وجـهــت
إلـيــه انـتـقــادات بــاعـتـبــاره «شخصًا ال
يحوز شهادات تعليمية» و«ال كفاءة
تنظيمية أو تدبيرية متراكمة لديه»،
ّ
وأنـ ــه «صــديــق صــديــق امل ـلــك فحسب،
وهـ ــذه لـيـســت ش ـه ــادة وال ك ـف ــاءة وال
تجربة» .كل ذلك لم يكن ِل َي ُج َّب طموح
الــرجــل ورغـبــة الـنــافــذيــن الــذيــن كانوا
يريدونه «حيث يجب أن يكون» .لكن
كلما كــان الــرهــان كبيرًا ،ينزل الفشل
أك ـب ــر ...فـقــد ف ــاز «ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة»
مـ ـج ــددًا ب ـت ـلــك االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،وب ـع ــدد
م ـقــاعــد ل ــم يـسـبــق ألي ح ــزب مـغــربــي
عـبــر كــل ال ـ ــدورات االنـتـخــابـيــة أن فــاز
ّ
بها ،فيما حــل «األصــالــة واملعاصرة»
ثانيًا بفارق  22مقعدًا عن ّ
األول.

ََ
َ
ورحل معه؟!
َّرحل بنكيران...

أغلب مناصبها «العدالة والتنمية»،
وبـ ــدا ،فــي ال ـظــاهــر ،أن األمـ ــور ه ــدأت.
ّ
بـيــد أن املـعـطـيــات ال ـتــي كــانــت تطفو
عـلــى الـسـطــح م ــرة بـعــد أخـ ــرى ،كانت
ّ
تـفـيــد ب ــأن ال ـص ــراع ب ــن الـحــزبـيــن ال
يني يحتد ويـشـتــد ،وهــو مــا عكسته
تـصــريـحــات فــي شـكــل تلميحات كــان
ُيلقيها رئيس الحكومة بنكيران ،من
ً
بينها مـثــا إشــارتــه إل ــى نــافــذيــن في
أعلى مستويات الـقــرار بـ«التماسيح
والعفاريت» ...وال أحد يجهل أنه كان
يـقـصــد ب ــاألس ــاس أش ـخــاصــا نــافــذيــن
في محيط امللك محمد السادس.
فـ ـ ـ ــي تـ ـ ـل ـ ــك امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،كـ ـ ـ ـ ــان «األصـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة
واملـعــاصــرة» يتجرع خيبة فشله في

مقارنة بغيره،
ُي ُّ
عد حكيم
بنشماس
قياديًا
مغمورًا في
حزبه (عن
الويب)

تــولــي ق ـيــادة ال ـح ـكــومــة .وإل ــى جــانــب
مـشــاداتــه السياسية والـتــدبـيــريــة مع
«العدالة والتنمية» تحت قبة البرملان
ب ـغ ــرف ـت ـي ــه ،وعـ ـل ــى أع ـ ـمـ ــدة ال ـص ـحــف
وامل ـ ــواق ـ ــع اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة أو
املوالية له ،كان ُي ِّ
فعل تدابير تنظيمية
ّ
ب ـغــايــة إع ـ ــداد الـ ـع ــدة مل ــوع ــد آخ ــر هو
االنتخابات التشريعية لسنة .2016
مـ ــن بـ ــن ت ـل ــك الـ ـت ــدابـ ـي ــر ،أن ـ ــه تـخـلــى
ع ــن أم ـي ـنــه الـ ـع ــام ُ ال ـس ــاب ــق مصطفى
ال ـبــاكــوري ،ال ــذي نـظــر إلـيــه باعتباره
إط ــارًا تــدبـيــريــا عــالـيــا فــي مـجــال املــال
واالقتصاد أكثر منه قياديًا سياسيًا،
ّ
وحل مكانه خالل املؤتمر العام للحزب
الذي انعقد في  2016إلياس العماري.

ه ـ ــذا األخـ ـي ــر ُي ـن ـظ ــر إلـ ـي ــه ب ـّـاع ـت ـب ــاره
«صديق صديق امللك» ،أي إنه صديق
ّ
فؤاد عالي الهمة ،علمًا أن مساره في
السياسة لصيق بالكواليس وليس
ف ــي امل ـنــاصــب وامل ـه ـم ــات التنظيمية
املعلنة.
ي ـن ـحــدر ال ـع ـم ــاري م ــن أق ـص ــى شـمــال
البالد ،تحديدًا من منطقة الريف التي
اندلع فيها الحراك االجتماعي الشهير
الذي ال يزال يخلق الحدث لغاية هذه
ال ـس ــاع ــة م ــن خ ـ ــال أط ـ ـ ــوار مـحــاكـمــة
ق ــادت ٌــه ب ـعــد مـتــابـعـتـهــم بـتـهــم ثقيلة.
ظروف غامضة قادت هذا الرجل نحو
مربع النفوذ في القصر امللكي ،ليظهر
كشخصية قــويــة بــاعـتـبــاره «صــديــق

صديق امللك» ،وليبرز مؤثرًا في كثير
ّ
مــن امللفات التدبيرية .وقــد ظــل فعله
املــؤثــر ُي ــرى ،لكن مــن خلف ستار إلى
غاية توليه مناصب تدبيرية كبيرة،
م ــن ب ـي ـن ـهــا رئ ــاس ـت ــه ل ـج ـهــة «ت ـط ــوان
طـنـجــة ال ـح ـس ـي ـمــة» ع ـقــب ان ـت ـخــابــات
 2015البلديةّ ،
ثم توليه منصب األمني
العام لحزبه في بداية .2016
ك ـ ــان واض ـ ـحـ ــا أن الـ ــرهـ ــان ع ـل ــى ه ــذا
ّ
ٌ
كبير ،وال يقل عن الفوز
الرجل النافذ
باملرتبة األول ــى فــي انـتـخــابــات 2016
الـتـشــريـعـيــة وت ــول ــي مـنـصــب رئــاســة
الحكومة ،وبالتالي ّ
رد الصاع صاعني
ـ«حزب العدالة والتنمية».
ل ّ
ت ـكــثــف ال ـح ـض ــور اإلع ــام ــي إلل ـيــاس

تونس

َ
مطر «نهضاوي» في قرطاج ...والخراج للشاهد
تونس ــ األخبار
ق ــاب قــوســن أو أدن ــى مــن إقــالــة رئيس
الحكومة يوسف الشاهد ،وإعفائه من
مهامه ،وبالتالي تحقق رغبة «إخوته»
ِ
في «نداء تونس» في إبعاده عن الحكم
والقيادة ،سقطت وثيقة قرطاج بعدما
ق ـل ـب ــت «ح ـ ــرك ـ ــة الـ ـنـ ـهـ ـض ــة» م ـ ـعـ ــادالت
املـ ـف ــاوض ــات ف ــي ال ـل ـح ـظ ــات االخـ ـي ــرة،
واستمسكت بالشاهد الذي عمل حزبه
على إزاحته بشتى الطرق.

هذا الواقع دعا رئيس البالد الباجي قائد
السبسي إلــى تعليق العمل بالوثيقة،
ّ
ألن ــه إذا كــانــت وثـيـقــة قــرطــاج (األول ــى
والثانية) بمثابة الورقة الحمراء التي
كان ّ
يخبئها في رف مكتبه ويرفعها في
ّ
وجــه من انتهى دورهــم في أي مرحلة،
ً
وبمثابة املسار الــذي نصبه بديال من
املـســار املؤسساتي البرملاني فــي منح
ـرؤســاء الـحـكــومــات ،أو سحبها
الثقة لـ ّ
منهم ،فإنها شهدت للمرة األولــى منذ
بدء تطبيق قواعدها في صيف ،2016

ُّ
تحكم العــب آخــر في مسارها ،وهــو ما
قلب قواعد اللعبة وبعثر األوراق .ولم
يـكــن ه ــذا ال ــاع ــب إال «ال ـن ـه ـضــة» التي
وثيقة قرطاج
خاضت جميع مشاورات ّ ً
مقدمة مواقف
على امتداد ثالثة أشهر،
فضفاضة في مسألة إقالة الشاهد من
عدمها.
ومساء أول من أمس ،عقدت «النهضة»
اجتماعًا لـ«مجلس الشورى» من أجل
مناقشة النقطة الـ 64من وثيقة قرطاج
امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــإعـ ـف ــاء رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة،

ّ
لكنها استقرت على مواصلة الشاهد
لـعـمـلــه م ــع ال ـت ــزام ــه بـ ــ«اإلص ــاح ــات»
ال ــواردة فــي بقية الـنـقــاط ،معتبرة في
ّ
الوقت نفسه أن «الحكومة ال يضيرها
تغيير جــزئــي» ،األمــر الــذي أكــده زعيم
الحركة راشــد الغنوشي .وأحــال زعيم
«النهضة» الراغبني في إطاحة الشاهد
الــى البرملان ،عبر سحب الثقة منه أو
إع ـفــائــه م ــن ق ـبــل رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة،
فــي رســالــة مفادها بــأن يتحمل «نــداء
تونس» املسؤولية املباشرة عن إعفاء

ف ــي أعـ ـق ــاب ت ـل ــك االنـ ـتـ ـخ ــاب ــاتُ ،ع ـ ِّـن
عبد اإلله بنكيران ،ملرة ثانية رئيسًا
ّ
لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وكـ ــل ـ ـفـ ــه امل ـ ـلـ ــك ت ـش ـك ـيــل
«أغ ـل ـب ـيــة ح ـكــوم ـيــة» وفـ ــق م ــا ينص
ً
عليه الدستور .لم يكن ذلك سهال كما
بدا للوهلة األولــى ،إذ وجد بنكيران
املـفــاجــآت السيئة بــانـتـظــاره ،تمثلت
آخرها بقرار امللك بصرفه من منصب
رئــاســة الحكومة وتعيني زميله في
«الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة» س ـع ــد ال ــدي ــن
ُ َّ
العثماني ،خلفًا له ،لتشكل الحكومة
الجديدة وفق الشروط التي رفضها
بنكيران.
ُ
ّ
فشل بإيعاز
رأى كثيرون أن بنكيران أ ِ
م ــن قـ ـي ــادة «األصـ ــالـ ــة واملـ ـع ــاص ــرة»،
ّ
وذه ـ ـبـ ــوا إلـ ــى الـ ـق ــول إن ي ــد إل ـي ــاس
العماري ،ومن خلفه فؤاد عالي الهمة،
«أكثر من واضـحــة» .لكن مهما يكن،
ّ
فإن الخيبة من األمني العام لـ«األصالة
ُ
َّ
واملـعــاصــرة» كــانــت ال ت ـعــوض ،حتى
بــإبـعــاد بـنـكـيــران .حـ ّـمـلــه زمـ ــاؤه في
املـكـتــب الـسـيــاســي ،وه ــو أعـلــى هيئة
تنفيذية فــي «األصــالــة واملـعــاصــرة»،
م ـســؤول ـيــة ال ـف ـشــل ،وذهـ ــب بعضهم
إ ّل ــى ال ـقــول فــي تـصــريـحــات إعــامـيــة
ّ
إنـ ـ ــه ع ــط ــل ك ــل األج ـ ـهـ ــزة الـتـنـفـيــذيــة
والتنظيمية لـلـحــزب ،وعـلــى رأسـهــا
املكتب السياسي واملجلس الوطني،
ّ ً
ُمفضال اتخاذ قرارات فردية .وذهبت
ّ
تلك االنتقادات إلــى القول إن إلياس
العماريّ ،
كرس «ميزان قوى جهويًا»
(م ـن ــاط ـق ـي ــا) داخ ـ ـ ــل ال ـ ـحـ ــزب ل ـف ــائ ــدة
قاعدته «الشمالية» ،وتحديدًا لفائدة
منطقة الريف التي ينتمي إليها.
وس ـ ــط ه ـ ــذه األجـ ـ ـ ـ ــواء ،ق ـ ـ ـ ّـدم إل ـي ــاس
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاري ،اس ـت ـق ــال ـت ــه مـ ــن رئ ــاس ــة
حزبه عقب االنتخابات التشريعية،
م ــرف ـق ــا إي ــاه ــا ب ـم ــا ورد ف ــي خ ـطــاب
للملك محمد السادس ،كان قد ّ
وجه
فـيــه ان ـت ـقــادات قـ ّـاسـيــة إل ــى األح ــزاب
السياسية (أي إنــه صـ ّـور االستقالة
ّ
كما لو أنها تأتي استجابة لالنتقاد
امللكي).
ّ
ي ـب ــدو أن هـ ــذا ال ــرج ــل امل ـس ـت ـق ـيــل كــان
ي ـت ــرق ــب وق ـع ــا الس ـت ـق ــال ـت ــه ،م ــن قـبـيــل
اقتداء قيادات حزبية أخــرى بخطوته
(وفــق ما دفع به مراقبون ومحللون)،
وع ـنــدمــا ل ــم ي ـحــدث ذلـ ــك ،ب ــدر مـنــه ما
أك ــد أن ــه ن ــدم عـلــى خ ـطــوة االسـتـقــالــة،
لكن األوان كــان قد فــات .فقد انبرى له

لم تسمح
«النهضة»
بإقالته
(أرشيف)

رئيس الحكومة «ال أن ّ
يفرق دمــه بني
ال ـق ـب ــائ ــل» ،ك ـمــا ُيـ ـق ــال .هـ ــذا م ــع الـعـلــم
ّ
بــأن «الـنــداء» ال يستطيع سحب الثقة
ّ
مــن ال ـشــاهــد ،خــاصــة أن األخ ـيــر نجح
فــي تكوين ح ــزام بــرملــانــي يضم «آفــاق
ت ــون ــس» و«ك ـت ـلــة املـ ـش ــروع» و«الـكـتـلــة
الوطنية».
م ــن ج ـه ــة «االت ـ ـحـ ــاد الـ ـع ــام ال ـتــون ـســي
لـلـشـغــل» ،فـقــد ص ـ ّـرح ّ أمـيـنــه ال ـعــام نــور
ال ــدي ــن ال ـط ـبــوبــي ب ــأن ــه ل ــم ي ـعــد مـلــزمــا
بوثيقة قــرطــاج ،فيما ّ
رجـحــت مصادر

مـقـ ّـربــة مــن «االتـ ـح ــاد» ،فــي حــديــث إلــى
«األخبار» ،ذهاب املنظمة العمالية «نحو
الـضـغــط» على الـ ــوزراء القريبني منها
من أجل االنسحاب من حكومة الشاهد،
والعودة الى التصعيد واالحتجاج من
ّ
خالل طرح «امللفات الحارقة» واملعلقة.
وأم ــام هــذا املشهد ،يبقى ترقب موقف
حافظ قائد
«النداء» ومديره التنفيذي
ً ّ
السبسيّ ،
سيد املوقف ،خاصة أن ردود
فـعــل «ال ـنــدائ ـيــن» األول ــى ج ــاءت ،وفــق
متابعني« ،صبيانية وغير ناضجة».

قياديون من أعضاء املكتب السياسي
ل ـح ــزب ــه ،ع ـل ــى رأسـ ـه ــم رئـ ـي ــس فــري ـقــه
البرملاني السابق عبداللطيف وهبي،
ـام
وه ــو ق ـي ــادي ي ـس ــاري س ــاب ــق وم ـح ـ ٍ
مشهور ،وهدده باالستقالة من الحزب
برفقة قياديني آخرين في حال تراجعه
ّ
احتد الخالف
عن االستقالة .وعندما
ب ــن قـ ـي ــادات «األص ــال ــة وامل ـع ــاص ــرة»،
ّ
استقر الجميع ،مـعــارضــون ومــوالــون
ل ــأم ــن الـ ـع ــام ،ع ـلــى إرجـ ـ ــاء ال ـب ــت في
أم ــر االس ـت ـقــالــة إل ــى املـجـلــس الــوطـنــي
االستثنائي للحزب الذي أنهى أعماله
مساء أول من أمس.

«شمالي جديد»

ُ
بينما كان املتوقع أن يظفر أحد من بني
أبرز القياديني املعارضني لخط إلياس
العماري ،بمنصب األمانة العامة ،مثل
عبد اللطيف وهـبــي وفــاطـمــة الــزهــراء
امل ـن ـص ــوري امل ـح ـســوبــن ج ـهــويــا على
تيار وســط الـبــاد ،فــاز قـيـ ٌّ
ٌ
مغمور
ـادي
نسبيًا ،هــو حكيم بـنـشـمــاس ،ينتمي

قبل بنشماس ،كان
الرهان على الياس
العماري وهو «صديق
صديق الملك»
إلى منطقة العماري نفسها ،أي الريف،
وهو عضو باملكتب السياسي للحزب
ويتولى منصب رئاسة الغرفة الثانية
للبرملان .هذه النتيجة دفعت مراقبني
للمشهد السياسي وملسار هذا الحزب،
ّ
ن ـح ــو ال ـ ـقـ ــول إن «اتـ ـف ــاق ــا مـ ـ ــا» ج ــرى
التوصل إليه بني فرقاء قيادة الحزب
بغية «تهدئة األم ــور» حتى ال تتطور
إلــى مــا هــو أفــدح على خلفية الصراع
الجهوي والتنظيمي بني قيادييه.
ّ
إزاء ذل ــك ،إن ال ـســؤال الــراهــن ه ــو :هل
يـمـكــن حـكـيــم بـنـشـمــاس أن يـنـجــح في
ما فشل فيه سلفه إلياس العماري ،أي
انـتــزاع ال ـصــدارة االنتخابية (البلدية
«العدالة والتنمية»؟
والتشريعية) من
ً
ّ ّ
ال ـ ـجـ ــواب م ـع ـق ــد ،خ ــاص ــة ف ــي ظ ـ ــل أن
ال ـح ــزب اإلس ــام ــي «امل ـع ـت ــدل» بـصــدد
ف ـق ــدان بـعــض م ــن أه ــم عـنــاصــر قــوتــه،
مــن بينها أن قــائــده الـســابــق الـشــرس
عبد اإلله بنكيران ،يتوارى بصورة أو
بــأخــرى إلــى الـخـلــف ،مكتفيًا بتوجيه
انـتـقــادات إلــى ق ـيــادات حــزبــه أكـثــر من
أي طــرف آخــر ،فيما يجلس مكانه في
رئــاســة الـحـكــومــة وع ـلــى رأس الـحــزب
ق ـيــادي مـســالــم «أك ـثــر مــن ال ـ ــازم» هو
سعد الدين العثماني ،الــذي يبدو أنه
يتولى منصبني أكبر منه.
ٍّ
تحد آخر داخلي يواجه رئيس «حزب
األصـ ــالـ ــة وامل ـ ـعـ ــاصـ ــرة» الـ ـج ــدي ــد :هــل
سـيـتـخــذ ن ـم ـطــا س ـيــاس ـيــا وتـنـظـيـمـيــا
م ـن ــاس ـب ــا ي ـك ـف ــل ت ــوج ـي ــه دف ـ ــة األم ـ ــور
على مستوى الـقـيــادة والـقــاعــدة نحو
ّ
ال ـت ـه ــدئ ــة؟ أم أن ال ـف ـشــل س ـي ـكــون مــن
ّ
نـصـيـبــه ،مــا ُيـســعــر ال ـص ــراع الجهوي
ال ــداخ ـل ــي الـ ــذي ك ــان ق ــد اش ـت ـعــل إب ــان
رئاسة سلفه العماري؟ لننتظر ونرى...
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«العولمة السعيدة»:
حروب ال نهاية لها ...وبربرية بال قعر
آالن جوكس ،أو طراوة النظرة الصائبة التي
لم تنل منها قساوة ِس ِنيه التسعين .العالم
لدى أعلى المراجع االستراتيجيين الفرنسيين،
فضاء تحكمه قوانين الغابة .فعندما
كان المفكرون ينقسمون يسارًا ويمينًا،
محتف بالعولمة السعيدة ومستسلم
بين
ٍ
لتيارها الجارف ،آالن جوكس ،رئيس «مركز
ٌ
مفكر امتهن
دراسات السالم واالستراتيجيا»
السباحة ضد التيار ،راصدًا معالم البربرية
القادمة ،ومفتاحها ،التوحش النيوليبرالي.
فمن التسعينيات حتى العقد الثاني لهذا
القرنّ ،
كرس جوكس ثالثة كتب« ،أميركا
المرتزقة» و«إمبراطورية الفوضى» و«حروب
اإلمبراطورية العالمية» ،ليقول فيها كلمته
في العولمة ،وأن شرط استكمالها المزيد من
الدماء والحروب وعسكرة العالقات الدولية،
ورأى أن العولمة في قبضة «البنتاغون»
الخفية تتضمن انتفاء السياسة وتحولها إلى
استمرارية للحرب ،بوسائل أخرى
وليد شرارة ــ محمد بلوط
آخر تقارير مؤسسة «أوكسفام» غير الحكومية ،قالت إن واحدًا
في املئة من سكان هذا العالم ،استحوذوا على  82في املئة مما تم
ً
إنتاجه العام املاضي .يطرح الرقم على آالن جوكس ،سؤاال عن
الوصول إلى ما وصل إليه العالم ،وكيف أصبح العالم على ما
هو عليه ،مع الفوارق الهائلة في املداخيل ،واستيالء أقلية ضئيلة
جدًا على الثروات واملوارد.
«أعتقد أنها املرة األولى التي يمكن القول فيها إننا أمام بورجوازية
متحررة من أي مسؤولية سياسية أو ترابية على إدارة مصالح
شعوبها بفضل الثورة اإللكترونية .هذه الثورة تسمح بالتفكير
والقيادة في نظام منفلت من الضوابط والقيود ،ويعمل كما
ّ
نظام التقلبات املناخية ،حيث إن التدخل يكون ممكنًا حصرًا من
أجل تحقيق األرباح وليس لفرض االستقرار الضروري لحسن
سير عملية اإلنتاج .يفضي ذلك إلى واقع هجني غير مسبوق من
فلب املشكلة هو أنه ٌ
املستحيل اإلحاطة بهّ .
نظام ال مركز يدار
منه .ال األمم املتحدة وال البنك الدولي يديرانه».
لكن في املقابل ،يصعب القول إنه ليس هناك فاعلون يقودونه؟
«صحيح ،إنهم مجموعة من رجال األعمال وأصحاب املليارات
الذين يلتقون بقادة سياسيني في دافوس ،وهم بورجوازية
دافوس ،جاؤوا الستشارتهم .إنهم قادة سياسيون يقومون
بدور الشرطة التي تحرس مصالح هؤالء .املسألة املطروحة
أمامنا بسيطة جدًا ،وفي غاية التعقيد في آن واحد .نحن لم نعتد
النظر في املسائل التي يتماهى فيها السياسي باالقتصادي،
واملالي والعسكري في وقت واحد ،ألنها تشكل موضوعات
متباينة ،لم تنضج حتى اآلن النظريات الضرورية لشرحها في
مظهرها الجديد .وبسبب هذا القصور في فهم الظاهرة الجديدة،
ال نزال نسمي هذا الكائن اإلمبريالية».
إن اإلمبريالية ،كما عهدناها ،هي نسق ملراكمة املال من خالل
االستعمار أو وسائل أخرى ،ليس بينها كما اليوم تدمير الدولة
اإلمبريالية نفسها .إن هذه اإلمبريالية املستحدثة تقوم بتدمير
الهويات الوطنية ،والدول الوطنية التقليدية.
«نحن اليوم أمام النسخة األحدث لإلمبريالية غير املمركزة ،أو
متعددة املراكز ،متعددة تتحمل السلطة السياسية أحيانًا ،أو ال
تبغي أن تتحملها .إن هذه اإلمبريالية ليس لها من أيديولوجية
سوى الدعوة إلى تحرير األسواق من تحكم البنى الفوقية
الضخمة ،أي األمم .إن هذه الدعوة تنشر املزيد من الفوضى.
كما أن الرعب الذي يجتاح العالم اليوم ليس ثمرة استراتيجية
مركز ما ،أو تحقيقًا لغاية واضحة ،أو انعكاسًا لنظرية األواني
املستطرقة التي تنفجر في النهاية .إنها إشكالية لم تجد لها
حتى اآلن نظرية تشرحها ،وتستحق باسم ذلك أن تسمى
املسألة التي ال تعريف لها حتى اليوم .بيد أن الناس فهموا تمامًا
أن املصارف هي التي تهيمن على العالم ،وأن الغاية األسمى
للمصارف هي املزيد ،واملزيد من مراكمة األموال».
لكن العوملة أفضت إلى التقدم التكنولوجي النوعي والتحوالت

الجيواستراتيجية ،وإلى عودة التنافس بني القوى العظمى ،ما
أحيا املخاوف من صدام كبير بينها.
«إنها رغبة الواليات املتحدة الدفينة في أن تحظى إلى ما ال نهاية
بعدو جدير بها .فمن غير عدو ّ
جلي ومميز وقوي ،ال يمكن
تبرير هيمنة أميركا على العالم كأمة إمبريالية ،وخصوصًا إذا
كان هذا العدو مهزومًا مسبقًا في أي صدام معها .يحق لنا
التساؤل عما إذا كانت القوى النووية العظمى ستستسلم مجددًا
أمام إغراء التهديد بالحرب النووية .أظن أن التلويح بالضربة
النووية فكرة خرقاء حازت إعجاب بعض الرؤساء وأدمنوها،
وما عاد بوسعهم االستغناء عنها ،ألنها تمنح من يستخدمها
عرشًا راسخًا ،في مفارقة تخشى الشعوب فيها الحرب النووية،
لكنها ترى ،في آن واحد ،أن التهديد بالنووي هو أيضًا وسيلتها
إلبعاد السعير النووي عنها .كان ذلك صحيحًا َ
أثناء الحرب
الباردة ،لكن هذا النموذج انتهى .إن الردع النووي الحقيقي كان
ً
متبادال بني دولتني ،لكن هذا النظام اختفى في وقتنا الحاضر».
إن انحسار دور الدولة وتفكك املجتمعات وانتشار العنف ،ينذر
بالكوارث ،فإلى أين نتجه؟
«تمامًا ،وأكثر من ذلك أن موجات الهجرة التي تبعث بها أقواس
املجازر في العالم ،تصيب باالهتراء ،مع تعاظمها ،قانون إغاثة
الغرقى ،وال سيما في موطنها األصلي بني الجزر اليونانية،
حيث سادت قاعدة إلزامية للبشرية في البحار منذ األزل .كانت
الجزر اليونانية واإليطالية تهب امللجأ لكل غرقى البحار ،لكن
هذا الناموس األزلي للتعاضد بني البشر يتهاوى اآلن بذريعة
تكاثف موجات املهاجرين .من املشروع أن نتساءل اليوم عن
كوننا عشية حرب عاملية».
بوسعنا أن نزعم أيضًا أننا في خضم هذه الحرب التي تتخذ
ً
شكال مغايرًا للحرب العاملية الثانية .تلك الحرب التي انطوت
على إرادة عميقة للدول التي خاضتها للهيمنة على العالم وهي
ظاهرة تقادم عليها الزمن.
«إن ما يبدو بربريًا اليوم ،فألنه غير مسبوق وال شبيه له في أي
حقبة من التاريخ البشري ،وهو فوضى ال أكثر ،وغير معطوف
على أي ظاهرة سابقة تفسره .ينبغي أن نعرف أن ما يجعل

ما يبدو بربريًا اليوم ...هو فوضى ال أكثر

وجود هذه الفوضى ممكنًا ،وإدارتها في متناول األيدي هي
الثورة اإللكترونية ،التي دفعت قدمًا كل القطاعات اإلنتاجية بما
ً
فيها الروبوت .فالعمال ليسوا عماال من اآلن فصاعدًا ،ومن
املمكن استبدالهم بالروبوت متى شئنا ،كما أن السلع التي يلقى
بها إلى األسواق ،ليست غايتها تلبية الحاجات األساسية للناس
وإطعامهم ،وإنما تحقيق املزيد من األرباح .هناك الكثير مما
يدفعنا إلى القول إننا في خضم حرب عاملية ال ّيعاني فيها
الجميع بالطريقة نفسها .هي حرب عاملية تخلصنا منها
عندما دفعنا برحاها لكي تدور بعيدًا في فضاءات تتكثف
فيها إشكاليات جيواستراتيجية وجيواقتصادية ،يحولها إلى
ساحات نزاع كالشرق األوسط وجنوب الصحراء في أفريقيا.
نحن نحيا في لحظة تسود فيها الالمباالة عاملًا ال تؤرقه
الحروب ،وال يرغب في إيقافها ،ألن االنتصار لم يعد الهدف
منها».
نحن نعلم جيدًا أن هدف كل حرب هو االنتصار ،واستتباب
السلم ،حتى لو لم يكن ذلك هدفًا بعينه للتوقف عن اللجوء الى
السالح في السياسة ،هل هذا يعني أننا لم نعد نعرف ما هي
الحرب؟
«لم تعد الحرب ما كانت عليه في املاضي ،فال منتصر بعد اليوم،
ألن ال أحد يريد ذلك االنتصار .الواليات املتحدة هي النموذج
األبرز واألكثر تقدمًا في النظام العاملي العابر للدول .إن هدف
الواليات املتحدة من حروبها لم يعد االنتصار على العدو ،وإنما
تصفيته وإعدامه نهائيًا ،ألنها ال تريد التفاوض مع العدو .إذ ال
مكان ألي تفاوض معه ،ألنه مصنف كوغد ومارق أو كشرير
وإرهابي ومتطرف دينيًا».
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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

زوج الفقيدة شكري مرقس شكري
(مختار كفرحتنا السابق)
أبناؤها موريس وزوجته فلورانس
كوليو وعائلتهما
مـ ـ ــارك وزوجـ ـ ـت ـ ــه ج ــوسـ ـل ــن غـصــن
وعائلتهما
روالن وزوجـتــه مجدولني الـخــوري
وعائلتهما
شربل
ابنتها ميشلني
وأن ـ ـس ـ ـبـ ــاؤهـ ــم يـ ـنـ ـع ــون ف ـق ـيــدت ـهــم
املرحومة
كاتيا طانيوس بطرس اللقيس
ي ـح ـت ـفــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـسـهــا
اليوم الثالثاء  29أيار  2018الساعة
الخامسة بعد الظهر في كنيسة مار
شليطا ،كفرحتنا.
تقبل ال ـت ـعــازي ال ـيــوم ال ـثــاثــاء قبل
الدفن في منزل الفقيدة وبعد الدفن
ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة مـ ــار شـلـيـطــا،
كـفــرحـتـنــا وغـ ـ ـدًا األرب ـ ـعـ ــاء  30أي ــار
فــي مـنــزل الـفـقـيــدة ،كفرحتنا ويــوم
الخميس  31أيار في صالون كنيسة
م ــار ال ـي ــاس ،ان ـط ـل ـيــاس ابـ ـت ـ ً
ـداء من
الساعة الـحــاديــة عشرة قبل الظهر
ً
مساء.
ولغاية السابعة

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

أبـنــاء الفقيدة رمــزي فــؤاد ناصيف
زوجته نجاة صيموعة وأوالده:
الني وكاترين
الدكتور كمال فؤاد ناصيف زوجته
نينات عبدالله وأوالده:
كبريال ونيكوال وايزابيال
ابنتها ساميا زوجــة الدكتور ايلي
يوسف صادق وأوالدها:
مارك زوجته أمل النبتي وعائلته
تانيا زوجة روبير النجار وعائلتها
الرا زوجة جورج الصراف وعائلتها
شقيقاتها عائلة املرحومة هانريات
زوجة املرحوم الياس الصراف
ع ــائـ ـل ــة املـ ــرحـ ــومـ ــة ن ـي ـل ـل ــي زوج ـ ــة
املرحوم جورج ديب السبع
وأن ـ ـس ـ ـبـ ــاؤهـ ــم يـ ـنـ ـع ــون ف ـق ـيــدت ـهــم
املرحومة
للي نجيب غصن
أرملة املــرحــوم الدكتور فــؤاد أسعد
ناصيف
ي ـح ـت ـفــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـسـهــا
ال ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء  29أيـ ــار  2018في
تمام الساعة الخامسة بعد الظهر
ف ــي كـنـيـســة ال ـقــدي ـســن ســرجـيــوس
وباخوس ،كوسبا.
تقبل ال ـت ـعــازي ال ـيــوم ال ـثــاثــاء قبل
الدفن وبعده حتى الساعة السابعة
مـسـ ً
ـاء ويــومــي األرب ـعــاء والخميس
 30و  31الجاري من الساعة الرابعة
حـتــى ال ـســاب ـعــة م ـس ـ ً
ـاء ف ــي صــالــون
الكنيسة.

ابنها جوزف كفوري وعائلته
بناتها سعاد كفوري
س ــامـ ـي ــة زوج ـ ـ ـ ــة مـ ـيـ ـش ــال الـ ـج ــاد
وعائلتها
مــرســال زوج ــة روم ــان ــوس الـحــايــك
وعائلتها
م ـن ــى ارم ـ ـلـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم جـ ـ ــاك بــايــو
وعائلتها
نهى زوجة روجيه مطر وعائلتها
زينة زوجة نديم أبو رزق وعائلتها
امال زوجة حلمي سليمان
ينعون الكيم وفاة فقيدتهم الغالية
املرحومة
مباركة حنا دياب (بيرت)
ارمـ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم م ـي ـش ــال دي ـم ـتــري
كفوري
(مختار األشرفية سابقًا)
ي ـح ـت ـفــل ب ــال ـص ــاة ل ــراح ــة نـفـسـهــا
ال ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء  29أيـ ــار  2018في
تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر
ف ــي ك ـن ـي ـســة ال ـق ــدي ــس ن ـي ـق ــوالوس
لـلــروم األرثــوذكــس األشــرفـيــة حيث
ت ــوارى الـثــرى فــي مــدافــن العائلة –
مار متر.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ق ـبــل ال ــدف ــن اب ـت ـ ً
ـداء
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة قـبــل
الـظـهــر وال ـيــوم اإلث ـنــن  28الـجــاري
وي ــوم األرب ـع ــاء  30مـنــه اب ـت ـ ً
ـداء من
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
ً
مساء في صالون
ولغاية السادسة
كنيسة القديس نـيـقــوالوس للروم
األرثوذكس األشرفية.

استراحة
1

2

ف ــؤاد بـحـســون وإخ ــوت ــه يتقدمون
بالشكر
ل ـك ــل مـ ــن ش ــاركـ ـه ــم ال ـ ـعـ ــزاء ب ــوف ــاة
والدهم املرحوم
أحمد خليل بحسون
وي ـخ ـص ــون بــال ـش ـكــر دول ـ ــة رئـيــس
مجلس ال ـنــواب نبيه ب ــري ونجله
الـ ـح ــاج ع ـب ــد الـ ـل ــه بـ ـ ــري ،وم ـعــالــي
الــوزراء والسادة النواب واملقامات
الــروحـيــة وأع ـضــاء هيئة الــرئــاســة
واملـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــب ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي والـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
التنفيذية فــي حــركــة أمــل واإلخــوة
ف ـ ــي قـ ـ ـي ـ ــادة ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه واملـ ـ ـ ـ ــدراء
ال ـ ـعـ ــامـ ــون واألس ـ ـ ـ ـ ــاك ال ـق ـض ــائ ـي ــة
واألك ـ ــادي ـ ـم ـ ـي ـ ــة وال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
وال ـع ـس ـك ــري ــة ورؤسـ ـ ـ ــاء ال ـب ـلــديــات
والجمعيات الخيرية.
ن ـت ـم ـن ــى ل ـل ـج ـم ـي ــع دوام ال ـص ـحــة
راجني الله أال يفجعهم بمكروه.
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ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1617وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 42 - 36 - 31 - 13 - 7 - 2 :الرقم
اإلضافي29 :
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¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
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¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):
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¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
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¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
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¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

أفقيا
 -1إعــامــي لـبـنــانــي م ـقــدم بــرنــامــج سـيــاســي –  -2مــديـنــة أمـيــركـيــة عــاصـمــة واليــة
أركنساس – مقياس مساحة –  -3أكبر سلسلة جبال في أوروبا أعلى قممها املون
بالن – مياه مجمدة –  -4أمـ ّـد قدمي – مدينة في فلسطني على املتوسط إشتهرت
بمقاومة حصار بونابرت عام  -5 – 1799غرسهم في األرض – نهر في فرنسا – -6
للنفي – ضد أبعدا –  -7أهازيج أصوات النساء في الفرح – يصيح التيس –  -8من
األشجار املثمرة – سالم وطمأنينة – أنت باألجنبية –  -9نعم باألجنبية – سقطات
وزالت في التكلم أو الكتابة –  -10أكبر محيطات العالم ُيعرف باملحيط الهادي أو
األوقيانوس الكبير

عموديًا
 -1فنان لبناني من أغانيه « تقبرني « –  -2مقياس بحري – مدينة إيطالية في
نبي في حياته وبعد مماته – ّ
ّ
صقلية –  -3كل من آمن برسول أو ّ
صوت الرصاص –
ّ
 -4أشار وأومأ الى الشيء – من األفاويه مطيب لألطعمة – ثار وهاج الهواء أو طلع
النجم –  -5مدينة في بلجيكا بضاحية أنڤرس – من أقدم مدن فلسطني التاريخية
–  -6خصب – بطل أ ّسـطــوري فينيقي أنشأ مدينة طيبة فــي اليونان ونقل إليها
األبجدية –  -7أقام وحل باملكان – طعم الحنظل – آلة موسيقية –  -8ريقي ورضابي
– بصق من فمه –  -9نسبة الى مواطن من بلد روســي –  -10من األحجار الكريمة
ُيعتبر من املواد الحيوانية – ماركة سيارات

أفقيا

◄ شكر على تعزية ►

نتائج اللوتو اللبناني
كلمات متقاطعة 2 8 8 1

شروط اللعبة
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 عدد الشبكات الرابحة 13.711 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل .ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 213.494.787 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 96.402.726 :ل .ل.

نتائج زيد

جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1617
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح36755 :

¶ الجائزة األولى

 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة2 : -الجائزة اإلفرادية لكل ورقة37.500.000 :

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.6755 :
 -الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل .ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.755 :
 -الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل .ل.

مشاهير 2881

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
هرمي –  -4أم – غربال –  -5مالي – أبواب
 -1الدومنيكان –  -2سانتوس – الب –  -3ورق –
ّ
–  -6آفاته – يسير –  -7بني – ويل – اي –  -8ا ا – ينق – سر –  -9الدفاع –  -10البازورية

2

3

4

5

6

7

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.55 :
8

9

10

11

من أشهر املخرجني السينمائيني الهنود ( )1992-1921إكتشفه العالم
من خالل أفالم كبيرة وضخمة .عرف طاغور خالل حياته وتأثر به

عموديًا

ّ
موقر –
 -1اسالم آباد –  -2ال – مافيا –  -3دنو – الن – ال –  -4وترغيت – يلب – -5
هوندا – ّ -6
نس – با – يقفز –  -7هابيل – او –  -8كارلوس – سعر –  -9ألم – أيار
–  -10نبيه بري – ة ة

حل الشبكة 2880

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.

إعداد
نعوم
مسعود

 = 9+7+11+6+3تظهير السند ■  = 6+10+8+9باب عظيم ■ 2+4+1+5
= إحدى القارات

حل الشبكة الماضية :هواري بومدين

19

 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل .ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل .ل.

نتائج يومية

ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب "يــوم ـيــة" رق ــم 592
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة477 :
• يومية أربعة9854 :
• يومية خمسة96881 :

زوج ـ ـ ـ ــة الـ ـفـ ـقـ ـي ــد ل ـي ـل ــى إب ــراهـ ـي ــم
اليوسف
أب ـن ــاؤه سـعـيــد زوج ـت ــه غـ ــادة آدم
وعائلتهما
جورج فارس
كـ ـ ــابـ ـ ــي زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه م ـ ـي ـ ــري ـ ــام ح ـن ــا
وعائلتهما
اب ـن ـت ــاه ك ـل ــودي ــت زوج ـ ــة الـعـمـيــد
الركن يوسف جبران وعائلتهما
ميشلني زوج ــة املـفـتــش املتقاعد
فــي األم ــن ال ـعــام فــرنـســوا فــرحــات
وعائلتهما
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه امل ـ ــرح ـ ــوم ك ــري ــم فـ ــارس
زوجته نــوال التنوري وأوالدهما
وعائالتهم
كايد وعائلته
امل ـق ــدم املـتـقــاعــد مـنـصــور زوجـتــه
لــوســن ش ـغــردم ـيــان وعــائـلـتـهـمــا
(رئيس بلدية عني حرشه)
ف ــارس زوج ـتــه س ـهــام الـعـنـتــوري
وعائلتهما
ن ـ ـ ـقـ ـ ــوال زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه جـ ــاك ـ ـلـ ــن رعـ ــد
وعائلتهما
ش ـق ـي ـق ــات ــه ن ــايـ ـف ــة زوج ـ ـ ــة أن ـي ــس
فارس وعائلتهما
أدي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــة زوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة امـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل داوود
وعائلتهما
أوالد املــرحــومــة حفيظة داق ــوري
وعائالتهم
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم
الغالي املأسوف عليه املرحوم
ملحم سعيد فارس
(مــؤهــل أول متقاعد فــي الجيش
اللبناني)
الراقد على رجاء القيامة والحياة
األبــديــة يــوم األح ــد  27أي ــار 2018
متممًا واجباته.
ينطلق مــوكــب الـجـثـمــان الساعة
ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ق ـب ــل ظ ـه ــر ال ـي ــوم
الثالثاء  29الجاري من مستشفى
اللبناني الجعيتاوي إلى مسقط
رأسـ ــه ع ــن حــرشــه ح ـيــث يحتفل
ب ــال ـص ــاة ل ــراح ــة ن ـف ـســه ال ـســاعــة
الثالثة من بعد الظهر في كنيسة
مارميخائيل لـلــروم األرثــوذكــس،
ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل الـتـعــازي قبل الــدفــن وبعده
وغ ـ ـ ـدًا األرب ـ ـعـ ــاء  30ال ـ ـجـ ــاري فــي
ً
ابتداء
صالة البلدية ،عني حرشه
مــن الـســاعــة ال ـحــاديــة ع ـشــرة قبل
ً
مساء.
الظهر ولغاية السادسة
ويـ ـ ــومـ ـ ــي الـ ـخـ ـمـ ـي ــس والـ ـجـ ـمـ ـع ــة
 31الـ ـج ــاري واألول م ــن حــزيــران
ف ـ ــي ص ـ ــال ـ ــون ك ـن ـي ـس ــة الـ ـق ــدي ــس
جــاورجـيــوس لـلــروم األرثــوذكــس،
ج ــدي ــدة امل ــن ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن الـســاعــة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء.
السادسة

◄ ذكرى ►
ب ـم ـنــاس ـبــة م ـ ــرور ث ــاث ــة س ـنــوات
على وفاة فقيدتنا الغالية
نجاة عالم فاخوري
ي ـت ـم ـن ــى زوج ـ ـهـ ــا عـ ـب ــد ال ـح ـم ـيــد
وأبناؤهما توفيق ،هــادي ،مــازن
وعائالتهم من محبيها وعارفيها
أن يــدعــوا لها فــي صلواتهم وأن
يحفظهم الله من كل مكروه.
رحمك الله أيتها ّالفقيدة ّالغالية
رحمة واسعة ،وإنــا لله وإنــا إليه
راجعون

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2017/558
طــالــب الـتـنـفـيــذ :بـنــك سوسيتيه ج ـنــرال في
لبنان ش.م.ل.
املنفذ عليه :مفيد عدنان هاشم
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة دائـ ـ ــرة تنفيذ
بيروت برقم  2017/413تاريخ 2017/11/23
املـتـضـمـنــة مـتــابـعــة اج ـ ـ ــراءات الـتـنـفـيــذ على
الـقـســم  4م ــن ال ـع ـقــار /338مـ ــزرعـ ــة كـفــرجــوز
ً
تحصيال للدين البالغ  143.610.855ل.ل .عدا
الفوائد واللواحق.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/2/27 :
تاريخ تبليغ االنذار2017/9/10 :
ت ــاري ــخ قـ ــرار ال ـح ـجــز 2017/9/25 :وتــاريــخ
تسجيله 2017/10/11
ت ــاري ــخ مـحـضــر وص ــف ال ـع ـقــار2018/1/5 :
وتاريخ تسجيله2018/1/23 :
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف 2400 :سـهـمــا م ــن القسم
/338/4ك ـ ـفـ ــرجـ ــوز ال ـع ـقــاريــة ح ـيــث ي ـقــع في
الطابق السفلي من الجهة الشمالية للبناء
القائم على العقار  338ويتألف من صالون
وط ـع ــام ومـطـبــخ وم ـم ــرات وثـ ــاث حـمــامــات
وغرفة خادمة غرفتان نوم وشرفتان ويتمتع
بمواصفات عالية وباشغال املنفذ عليه مفيد
هاشم.
مساحته 160.5 :م2
التخمني 104.325 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 62.595 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ن ـهــار الخميس
الواقع فيه  2018/7/12الساعة  11:00ظهرًا
امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد العلني
العقار املوصوف اعاله ،فعلى الراغب بالشراء
ايـ ــداع ب ــدل ال ـطــرح فــي قـلــم ال ــدائ ــرة بموجب
شيك مصرفي منظم المر رئيس دائرة تنفيذ
النبطية واتخاذ محل اقامة له ضمن نطاقها
واال عـ ّـد قلمها مقامًا مـخـتــارًا لــه مــا لــم يكن
ً
م ـم ـثــا ب ـم ـحــام ،وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى قـيــود
الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع
الثمن والرسوم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن بيع باملعاملة 2017/1363
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تـ ـب ــاع ب ـ ــامل ـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي نـ ـه ــار االث ـ ـنـ ــن فــي
 2018/6/11الساعة  2:00بعد الظهر سيارة
املنفذ عليها سنيوره يوسف الـقــارح ماركة
كيا  Picantoمــوديــل  2016رقــم /570730/ج
ً
الخصوصية تحصيال لدين طالب التنفيذ
ب ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس ش.م.ل .وك ـي ـل ـتــه امل ـحــام ـيــة
جويل بطرس البالغ  $/13230/عدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/6881/واملطروحة بسعر
/4700/د.أ .أو ما يعادلها بالعملة الوطنية
وان رس ــوم امليكانيك قــد بلغت /928.000/
ل.ل.
فـعـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء ال ـح ـضــور بــاملــوعــد
املحدد الى مرآب مجاعص في بيروت خلف
قصر العدل مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
بيع صادر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات
في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
عدد 2013/1174
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي االث ـن ــن 2018/6/11
الـ ـس ــاع ــة  3:00ظـ ـهـ ـرًا س ـ ـيـ ــارة امل ـن ـف ــذ عـلـيــه
ج ـ ــورج غ ـس ــان م ـقــدســي م ــارك ــة بـيـجــو 207
مــوديــل  2008رق ــم /259084/ب ل ــون فضي
ً
املحجوزة تحصيال لدين فرنسبنك ش.م.ل.
وك ـي ـل ـت ــه امل ـح ــام ـي ــة م ـ ـ ــاري ش ـ ـهـ ــوان ال ـب ــال ــغ
/20.487.372/ل.ل .عــدا الـلــواحــق واملخمنة
ب ـم ـب ـل ــغ /2896/د.أ .واملـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة بـسـعــر
/2000/د.أ .أو ما يعادلها بالعملة الوطنية
ويستحق عليها ميكانيك  /704/د.أ .فعلى
الراغب بالشراء الحضور باملوعد املحدد الى
م ــرآب فرنسبنك بـيــروت الـحـمــراء مصحوبًا
بــالـثـمــن ن ـق ـدًا أو شـيــك مـصــرفــي و %5رســم
بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن صادر عن محكمة الدرجة االولى في حلبا
الناظرة في الدعاوى العقارية  -غرفة الرئيس
طارق صادق
رقم االوراق2018/565 :

من املدعي :عالء ظافر طالب.
ال ـ ــى ورث ـ ـ ــة املـ ــدعـ ــى ع ـل ـي ـهــا امـ ـتـ ـث ــال مـحـمــد
معصراني الغير محددين.
بتاريخ  2016/1/19تقدم املدعي عالء ظافر
طالب بدعوى ضد ورثة وجيه محمد حبلص
ومنهم املــرحــومــة امتثال محمد معصراني
ال ـتــي ت ـبــن ب ــان ورث ـت ـهــا ي ـت ـعــذر تـحــديــدهــم
بسبب عدم مطابقة قيود االحوال الشخصية
ل ــواق ــع الـ ـح ــال ،طــال ـبــا امل ــواف ـق ــة وامل ـص ــادق ــة
عـلــى م ـش ــروع تـصـحـيــح ح ــدود ال ـع ـقــار 355
ذوق الـحـصـنـيــة مــع ح ــدود الـعـقــار  26ذوق
الحبالصة كما رفعه امــن السجل العقاري
في الشمال بتاريخ  2015/5/4وفقًا ملشروع
التصحيح الذي احاله رئيس دائرة املساحة
في الشمال بتاريخ  2015/4/28وقد تأسست
بالرقم .2016/919
فيقتضي حضوركم الى قلم هذه املحكمة او
ً
ارسال وكيال قانونيًا من قبلكم بموجب سند
رسمي الستالم اوراق الدعوى ومربوطاتها
ف ــي خ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر
واالل ـص ــاق وات ـخــاذ مـقــامــا لـكــم ضـمــن نطاق
هــذه املحكمة ،واذا لــم تـحـضــروا او ترسلوا
ً
وك ـ ـيـ ــا ع ـن ـك ــم فـ ــي امل ـه ـل ــة املـ ـ ـح ـ ــددة ت ـجــري
املعاملة القانونية بحقكم وفقًا لالصول واال
فكل تبليغ لكم فــي قلم هــذه املحكمة يعتبر
قانونيًا ما عدا الحكم النهائي.
رئيس القلم
ابراهيم شلهوب
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ّ
القاضي فيصل مكي
يـبـلــغ ال ــى امل ـن ـفــذ عـلـيــه ب ــرك ــات ن ـع ـمــان فــزع
املجهول املقام
ً
ع ـم ــا ب ــأح ـك ــام املـ ـ ــادة /409/أ.م.م .تنبئكم
دائ ــرة تنفيذ بـيــروت بــأن لديها فــي املعاملة
التنفيذية رق ــم  2017/3169انـ ــذارًا تنفيذيًا
موجهًا اليكم من طالب التنفيذ بنك بيروت
وال ـبــاد الـعــربـيــة ش.م.ل ،.ونــاتـجــا عــن طلب
تنفيذ الحكم الصادر عن املحكمة االبتدائية
في بيروت قــرار رقــم  2016/186/177تاريخ
 2017/6/22واملتضمن الزام املنفذ عليه بدفع
مبلغ /96.430/د.أ .والـفــائــدة القانونية من
تاريخ  2016/5/18ولغاية الدفع الفعلي.
وعليه تدعوكم هــذه الــدائــرة للحضور اليها
شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني الستالم
االن ــذار التنفيذي واالوراق املرفقة بــه ،علمًا
بـ ــأن الـتـبـلـيــغ ي ـتــم ق ــان ــون ــا بــان ـق ـضــاء مهلة
عشرين يومًا على نشر هــذا االع ــان ،وعلى
تعليق نسخة عنه وعن االنــذار املذكور على
لــوحــة االع ــان ــات ل ــدى دائـ ــرة تنفيذ بـيــروت
ُ
ويصار بعد انقضاء هذه املهلة ومهلة االنذار
التنفيذي الـبــالـغــة خمسة أي ــام ال ــى متابعة
ً
التنفيذ بحقكم اصوال حتى الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
رقم املعاملة2018/52 :
املنفذ :ابراهيم جبور اسحق وليلى اسحق
وكيلهما االستاذ جورج حنا.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا :ح ـب ـيــب وج ـن ـف ـي ــاف اب ـنــي
ً
انطانيوس الشمر كفرحاتا اص ــا مجهوال
االقامة
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة دائـ ـ ــرة تنفيذ
طرابلس رقم  2017/585بازالة الشيوع على
العقار  /886/كفرحاتا/
تاريخ محضر الوصف2018/4/12 :
تاريخ تسجيله2018/4/13 :
امل ـطــروح للبيع كــامــل الـعـقــار  886كفرحاتا
وهــو عـبــارة عــن قطعة ارض غير مبنية في
منطقة سكنية يمكن الوصول اليه عبر طريق
معبدة  -العقار مستطيل الشكل وهــو ارض
بور منبسطة ومن ثم تنحدر بشكل جل وفي
وس ـطــه طــريــق تــرابـيــة وه ــو عـلــى مستويني
قسم مرتفع وقسم منخفض.
مساحة العقار /1045/ :م.2
قيمة التخمني وبدل الطرح/104500/ :دوالر
اميركي او ما يعادلها بالليرة اللبنانية.
موعد املزايدة ومكانها :نهار االربعاء الواقع
في  2018/7/4عند الساعة الثالثة والنصف
امــام رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا على الراغب
بــالـشــراء وقـبــل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة ان يدفع
ق ـي ـمــة بـ ــدل الـ ـط ــرح ب ـم ــوج ــب ش ــك مـصــرفــي
مـسـحــوب الم ــر رئ ـيــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ زغــرتــا
وان يتخذ محل اقــامــة ضمن نـطــاق الــدائــرة
واالطـ ـ ــاع عـلــى الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة للعقار
ودفــع رســوم التسجيل ورســم الــداللــة البالغ
خمسة باملئة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم

إعالن قضائي
تدعو محكمة صيدا املنفردة العقارية املدنية
غــرفــة الــرئ ـيــس ج ــورج ســالــم امل ــدعــى عليها
شـفـيـقــة م ـن ـصــور وامل ـج ـهــولــة م ـحــل االق ــام ــة
للحضور الى قلم املحكمة الستالم صورة عن
كافة اوراق الــدعــوى ومربوطاتها بما فيها
ً
محضر ضبط املحاكمة كامال وذلك بالدعوى
اساس  2017/338مدور  2018/233واملقدمة
من املدعية نعمات سعد الدين سمهون ضد
املــدعــى عليهم ورثــة املــرحــوم محمود حسن
بــديــع بـتــاريــخ  2017/6/12بـمــوضــوع ال ــزام
املدعى عليهم تسجيل القسم  /44/من العقار
 /233مدينة صيدا على اسم املدعية واتخاذ
محل اقــامــة ضمن نـطــاق املحكمة والـجــواب
خ ــال عـشــريــن يــومــا م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر واال
يـصــار ال ــى ابــاغــك بقية االوراق وال ـق ــرارات
باستثناء الـحـكــم الـنـهــائــي بــواسـطــة رئيس
القلم والتعليق على لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
ناديا سعيد مرعي
وثيقة تبليغ اوراق مدنية
ص ــادرة عــن محكمة االسـتـئـنــاف املــدنـيــة في
بيروت
الرئيس نسيب ايليا
رقم االستئناف2012/25 :
طالب التبليغ :سنى محمد شبقلو وكيلها
املحامي ريان القوتلي
املـطـلــوب تبليغهم :م ــروان رض ــوان  -ومــازن
رضوان واحمد عبدان
االوراق امل ـط ـلــوب اب ــاغ ـه ــا :الـ ـق ــرار ال ـصــادر
بتاريخ  2016/2/15والقرار الصادر بتاريخ
 2017/1/11مع موعد جلسة .2018/7/11
فيقتضي حـضــوركــم بــالــذات او مــن يمثلكم
قانونًا بموجب سند مصدق الستالم االوراق
أو الحكم واال تسري املهل القانونية بحقكم
من تاريخ النشر واللصق سندًا للمادتني 409
و 630أ.م.م.
رئيس القلم
مرسال شديد
إعالن قضائي
ب ـتــاريــخ  2018/5/23ق ــرر ال ـقــاضــي املـنـفــرد
املــدنــي فــي بعلبك نـشــر خــاصــة االسـتــدعــاء
اســاس  2018/169املـقــدم مــن حسن محمود
مشيك ال ــذي يطلب فـيــه اع ــادة تـكــويــن ملف
الج ــل اعـطــائــه ص ــورة صــالـحــة للتنفيذ عن
ح ـكــم اثـ ـب ــات وح ـص ــر ارث ص ـ ــادر ع ــن هــذه
املحكمة في العام  1962والذي يتضمن اثبات
وفاة كل من كاظم اسماعيل مشيك وزوجته
محمودة سالمة وحصر ارثهما بأوالدهما
محمود ونجيبة وليلى.
فعلى مــن لــديــه اي اع ـتــراض الـتـقــدم مــن قلم
املـحـكـمــة بمهلة اقـصــاهــا ع ـشــرون يــومــا من
تاريخ النشر.
رئيس القلم
محمد سيف الدين
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب ال ـس ـي ــد ح ـس ــن م ـح ـمــد س ـع ـيــد خـلــف
ب ــوك ــالـ ـت ــه ع ـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة م ـ ــي عـ ـب ــد ال ـف ـت ــاح
سحمراني التي هي بدورها وكيلة عن السيد
كريم جــورج شربل خياطه مالك  1200سهم
في القسم رقم  /5/من العقار رقم  /2581/من
منطقة بعبدات والسفيلة العقارية والسيدة
ليا ارليت شربل خياطه مالكة  1200سهم في
نفس القسم من العقار املذكور اعــاه سندي
تـمـلـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع بـحـصـتــي املــال ـكــن
كريم جورج شربل خياطه وليا ارليت شربل
خياطه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
تبليغ مجهول املقام
محكمة ايجارات بيروت برئاسة القاضي رين
ابي خليل تدعو عبد الحميد مــراد لحضور
جلسة  2018/6/26واسـتــام اوراق الدعوى
 2017/611املقامة من سليم ويحي ومحمد
واحـمــد ومحمود وعـمــر عبد الفتاح شهاب
وموضوعها اسقاط حق الجهة املدعى عليها
بالتمديد القانوني والزامها باخالء املأجور
الكائن بالطابق االرضي بالعقار /3970راس
بيروت.
رئيس القلم بالتكليف
محمد ابراهيم
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب ع ــادل كــامــل وط ـفــى بــوكــالـتــه عــن علي
حسني فواز ملورثه حسني علي يعقوب فواز
سندات تمليك بدل عن ضائع للعقارات 1507

و 1125و 1439و 428و 357العباسية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب ن ـمــر ح ـســن ط ـ ــراد بــوكــال ـتــه ع ــن امـنــه
محمد علي جواد ملورثها محمد احمد حسن
املـعــروف بمحمد احمد حسن قاسم (حسب
قرار حصر االرث املرفق) سند تمليك بدل عن
ضائع للعقار  845معركه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب اب ــراه ـي ــم ع ـبــدال ـلــه اديـ ــب بــوكــال ـتــه عن
لـيـلــى ال ـع ـبــد حـ ــدرج ملــورث ـهــا ال ـع ـبــد ال ـحــاج
حسني حدرج سندات تمليك بدل عن ضائع
لـلـعـقــارات  29و 49و 146و 188و 596و710
و 750و 953و 1171و 1201و 1428قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب عــادل كامل وطفى ملوكله احمد مهدي
جباعي جباعي الوارد اسمه على الصحيفة
العقارية احـمــد مـهــدي جباعي سند تمليك
بدل عن ضائع للعقار  262عيتيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب ع ــادل كــامــل وطـفــى بوكالته عــن احمد
مـهــدي جـبــاعــي جـبــاعــي ملــورثـتــه زيـنــه داود
خير الله سند تمليك بدل عن ضائع للعقار
 504عيتيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب اسماعيل عبدالله الخليل وكـيــل نينا
ميريام فوزي فرحات احد ورثة فوزي محمد
فرحات سندات ملكية بدل ضائع عن حصته
في العقارات  21 ،10 ،9 ،6 ،5 ،4 /1359الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف
في بعبدا
يوسف شكر
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طـلــب غ ــازي بـهـجــات نـصــر الــديــن اح ــد ورثــة
بهجت سليم نصر الدين سندات ملكية بدل
ضــائــع لـلـعـقــارات  176و 384و 1319و1505
غريفة.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

◄ مبوب ►
◄خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية
BILKISA ABU GIZA
م ـك ــان عـمـلـهــا ل ــدى مـحـمــد هــاشــم,
مفرق النميرية يرجى ممن يجدها
اإلتصال على الرقم03/830301 :
غادر العامل البنغالدشي
MONIR HOSSAIN
نحذر بعدم استخدامه
غادرت العامله االثيوبيه
Beza tasew lemma
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 71/126719
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ دوما
الرئيسة ران الحاج
رقم املعاملة 2015/5
املـنـفــذ :البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
وكيله املحامي ميشال تويني
الحالل محل املنفذ جورج ميشال شالال.
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـيـ ـه ــم :شـ ــركـ ــة ش ـ ـ ــاال اخ ـ ـ ــوان
للمفروشات
قزحيا نعمة شالال
حنا نعمة الله شالال
ورثــة فــؤاد نعمة الـلــه شــاال وهــم جوني
وطوني فؤاد شالال وماري صوايا.
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
الـبـتــرون تنفيذ ( )12سـنــد دي ــن مــع عقد
تــأمــن درج ــة اول ــى بقيمة /217150/د.أ.
اض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ــى ديـ ـ ـ ــون بـ ــاقـ ــي ال ـح ــاج ــزي ــن
واملشتركني واملبلغ املتبقي /182309/د.أ.
اضافة الى الفوائد والرسوم والنفقات.
تاريخ التنفيذ2004/1/27 :
تاريخ الحجز2004/1/28 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2004/1/29 :
املطروح للبيع 386,667 :سهمًا في العقار
رقم  1290منطقة كفرحلده.
مـ ـحـ ـت ــوي ــات ــه :ارض صـ ـخ ــري ــة ح ــرج ـي ــة
م ـن ـح ــدرة ض ـم ـن ـهــا غ ــرف ــة ق ــدي ـم ــة الـعـهــد
مسقوفة توتيا مع قبوة صغير مالصقة
ل ـهــا م ــع غ ــرف ــة ح ــدي ـثــة ال ـع ـه ــد مـسـقــوفــة
ات ــرنـ ـي ــت م ـش ـغ ــول ــة مـ ــن ال ـس ـي ــد ب ـطــرس
بشاره.
مساحته/5967 :م2
ً
حدوده :شماال :طريق عام و 1261و1263
و 1265و1266
غربًا 1262 :و 1288و 1291و 1292و 1293
شرقًا :طريق عام و 1296جنوبًا 1299 :و
 1295و 1292وطريق عام
التخمني/62000 :د.أ.
بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح املـ ـخـ ـف ــض لـ ـلـ ـم ــرة االولـ ـ ـ ــى:
/35,340د.أ.
امل ـطــروح للبيع :كــامــل الـعـقــار رق ــم /840
بيت شالال
محتوياته :ارض زراعية مشجرة زيتون
ومختلف ضمنها االبـنـيــة التالية وهي
مــن الـنــوع الــوســط وحــالــة االبـنـيــة حاليًا
وسـ ــط ت ـع ــدى هـ ــذا ال ـع ـق ــار ع ـل ــى ال ـع ـقــار
/8309بيت شالال.
ً
اوال :البناء االول للجهة الشرقية ويتألف
من خمسة طوابق:
 .1سفلي رابــع  -مؤلف من غرفة نــوم مع
غــرفــة جـلــوس وح ـمــام ومـطـبــخ مساحته
حوالي  40م2
 .2سفلي ثالث :عبارة عن مستودع ضمنه
غرفتني وحمام مساحته  190م2
 .3سفلي ثاني :عبارة عن صالة ضمنها
حـمــام ودرج ي ــؤدي ال ــى الـسـفـلــي الثالث

مساحته  190م2
 .4سـفـلــي اول :م ـنــزل سـكـنــي يـتــألــف من
ث ــاث غ ــرف ن ــوم وص ــال ــون وس ـفــرة ودار
ومطبخ وغرفة مونة وحمامني مساحته
 180م.2
 .5أرض ــي :صالة عــرض كبيرة مــع حمام
ومطبخ مساحته  180م.2
ثانيًا :البناء الغربي ويتألف مــن اربعة
طوابق.
 .1سفلي ثــانــي عـبــارة عــن غــرفــة شوفاج
ومازوت وامامه سطيحة موقف سيارات
مساحتها  90م.2
 .2سفلي اول منزل سكني مؤلف من ثالث
غرف نوم ودار وصالون وسفرة ومطبخ
وغرفة نوم وحمامني مساحته  260م.2
 .3ارض ــي :مـنــزل سكني مــؤلــف مــن اربــع
غــرف نــوم وصــالــون وسـفــرة ودار وثــاث
حمامات ومطبخ وغرفة مونة مساحته
 260م 2مــع سطيحة مسقوفة مساحته
 70م.2
 .4علوي اول :طابق على اعمدة مع سقف
شاحط غير منجز مساحته مع الشرفات
330م2
مساحته/2555 :م2
ً
حـ ـ ــدوده :شـ ـم ــاال 792 :و 902غ ــرب ــا792 :
و839
ش ــرق ــا 902 :وط ــري ــق عـ ــام ج ـن ــوب ــا839 :
وطريق عام
التخمني/600000 :د.أ.
بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح املـ ـخـ ـف ــض لـ ـلـ ـم ــرة االولـ ـ ـ ــى:
/342.000د.أ.
املزايدة ومكانها :نهار الجمعة الواقع في
 2018/6/22الساعة  12ظهرًا امام رئيس
دائرة التنفيذ في محكمة دوما.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـشــراء
وقـ ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة بـ ــاملـ ــزايـ ــدة ايـ ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـط ــرح بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة ام ــا ن ـقــدا في
صندوق الخزينة او تقديم شيك او كفالة
مصرفيني باسم رئيس دائرة تنفيذ دوما
وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق هذه
الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا مختارًا له
وعليه ان يدفع رسم  %5داللة اضافة الى
رسوم التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة رقم 2017/1585
املـنـفــذ :البنك اللبناني للتجارة وكيلته
املحامية لبنى مسقاوي
املـنـفــذ عـلـيــه :ســركـيــس حـ ــارس ال ـبــايــع -
كفردالقوس
السند التنفيذي :عقد قرض مدعوم بكفالة
ش ــرك ــة ك ـف ــاالت ش.م.ل .م ــع ش ـه ــادة قيد
تأمني بمبلغ قــدره /51.333.888.89ل.ل.

عدا الفوائد والنفقات.
تاريخ قرار الحجز2017/7/4 :
تاريخ تسجيله2017/10/6 :
تـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـض ـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــار:
2017/11/24
تاريخ تسجيله2017/12/22 :
العقار املـطــروح للبيع :كامل العقار رقم
 /1040/ك ـفــردالقــوس مـســاحـتــه  450م2
وه ـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن م ـس ـت ــودع ع ـل ــى كــامــل
الـ ـعـ ـق ــار ت ـق ــري ـب ــا ض ـم ـنــه م ـن ـش ــرة خـشــب
وه ــو مبنى مــن الخفنني وذو سـقــف من
االترنيت ويقع هذا العقار ضمن محيط
سكني بحيث في محيطه االبنية القديمة
واملتوسطة العهد.
ب ــدل الـتـخـمــن/162.110.000 :ل.ل .مئة
واثنان وستون مليون ومئة وعشر اآلف
ليرة لبنانية.
بـ ــدر الـ ـط ــرح/97.266.000 :ل.ل .سبعة
وتـسـعــون مـلـيــون مـئـتــان وسـتــة وسـتــون
الف ليرة لبنانية.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ي ــوم االرب ـع ــاء
الواقع في  2018/7/4الساعة الثالثة من
بـعــد الـظـهــر مــوعــد جـلـســة امل ــزاي ــدة ام ــام
رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا فعلى الراغب
بالشراء وقبل املباشرة باملزايدة ان يدفع
ب ــدل ال ـط ــرح ف ــي ص ـن ــدوق م ــال زغــرتــا أو
ب ـمــوجــب ش ـيــك م ـصــرفــي م ـس ـحــوب المــر
رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ زغ ــرت ــا وأن يتخذ
مقام له ضمن نطاق هــذه الــدائــرة وعليه
االطـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
للعقار موضوع املزايدة وان يدفع رسوم
التسجيل والداللة البالغة خمسة باملئة.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى
إعالن
تلزيم مشروع اشغال غب الطلب النشاء
خطوط توتر متوسط ومحطات تحويل
هوائية في محافظتي الشمال وعكار
الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة والـ ـنـ ـص ــف مـ ــن ي ــوم
الـجـمـعــة ال ــواق ــع فـيــه الـثــانــي والـعـشــرون
م ــن ش ـهــر ح ــزي ــران  ،2018ت ـج ــري ادارة
امل ـن ــاق ـص ــات ـ ـ ـ ـ ف ــي م ــرك ــزه ــا ال ـك ــائ ــن فــي
بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ الصنايع
ـ ـ ب ـيــروت ،لحساب وزارة الـطــاقــة واملـيــاه
 املـ ــديـ ــريـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــوارد امل ــائـ ـي ــةوال ـك ـهــربــائ ـيــة م ـنــاق ـصــة ت ـلــزيــم م ـشــروع
اشـغــال غــب الطلب النـشــاء خطوط توتر
مـتــوســط ومـحـطــات تـحــويــل هــوائـيــة في
محافظتي الشمال وعكار.
ـ ـ ـ ـ ال ـت ــأم ــن امل ــؤق ــت :ف ـقــط م ــاي ــة وخـمـســة
وثالثون مليون ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـس ـج ـل ــون وف ـق ــا الحـ ـك ــام املـ ــرسـ ــوم رق ــم
 3688تاريخ  1966/1/25واملصنفون في
الــدرجــة االولــى لتنفيذ صفقات االشغال
الـكـهــربــائـيــة ال ـج ــدول رق ــم  1/4وش ــروط
اضافية.
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــون
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
املـنــاقـصــات ،قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة

مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية.
التكليف 1133
إعالن
تلزيم مشروع اشغال غب الطلب النشاء
خطوط توتر متوسط ومحطات تحويل
هوائية في محافظتي الجنوب والنبطية
الساعة العاشرة والنصف من يوم الثالثاء
الواقع فيه السادس والعشرون من شهر
حزيران  ،2018تجري ادارة املناقصات ـ ـ
فــي مــركــزهــا الـكــائــن فــي بناية بيضون ـ ـ
شارع بوردو ـ ـ الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب
وزارة الـطــاقــة وامل ـي ــاه  -املــديــريــة الـعــامــة
ل ـل ـمــوارد املــائ ـيــة والـكـهــربــائـيــة مناقصة
تلزيم مشروع اشغال غب الطلب النشاء
خطوط توتر متوسط ومحطات تحويل
هوائية في محافظتي الجنوب والنبطية.
ـ ـ ـ ال ـتــأمــن امل ــؤق ــت :فـقــط تـسـعــون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـس ـج ـل ــون وف ـق ــا الحـ ـك ــام املـ ــرسـ ــوم رق ــم
 3688تاريخ  1966/1/25واملصنفون في
الــدرجــة االولــى لتنفيذ صفقات االشغال
الـكـهــربــائـيــة ال ـج ــدول رق ــم  1/4وش ــروط
اضافية.
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــون
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
املـنــاقـصــات ،قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية.
التكليف 1134
إعالن
تـلــزيــم مـشــروع اشـغــال غــب الـطـلــب إنــارة
عامة ()LED
على كافة االراضي اللبنانية
الساعة التاسعة من يوم االربعاء الواقع
فـيــه ال ـع ـشــرون مــن شـهــر ح ــزي ــران ،2018
ت ـجــري ادارة امل ـنــاق ـصــات ـ ـ ـ ف ــي مــركــزهــا
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو
ـ ـ ـ الـصـنــايــع ـ ـ ـ ب ـي ــروت ،لـحـســاب املــديــريــة
ال ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة وال ـك ـهــربــائ ـيــة
مناقصة تلزيم مشروع اشغال غب الطلب
إنـ ــارة عــامــة ( )LEDعـلــى كــافــة االراض ــي
اللبنانية .
ـ ـ التأمني املؤقت/90.000.000/ :ل.ل .فقط
تسعون مليون ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـس ـج ـل ــون وف ـق ــا الحـ ـك ــام املـ ــرسـ ــوم رق ــم
 3688تاريخ  1966/1/25واملصنفون في
الــدرجــة االولــى لتنفيذ صفقات االشغال
الـكـهــربــائـيــة ال ـج ــدول رق ــم  1/4وش ــروط
اضافية.
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع

والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
املـنــاقـصــات ،قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية.
التكليف 1130
إعالن
تـلــزيــم مـشــروع اشـغــال غــب الـطـلــب إنــارة
عامة على الطاقة الشمسية
على كافة االراضي اللبنانية
الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة والـ ـنـ ـص ــف مـ ــن ي ــوم
االرب ـعــاء الــواقــع فيه الـعـشــرون مــن شهر
حــزيــران  ،2018تـجــري ادارة املناقصات
ـ ـ فــي مــركــزهــا الـكــائــن فــي بناية بيضون
ـ ـ ـ ـ ش ـ ــارع بـ ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ـ ب ـي ــروت،
لحساب املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـهــربــائ ـيــة م ـنــاق ـصــة ت ـلــزيــم م ـشــروع
اشغال غب الطلب إنارة عامة على الطاقة
الشمسية على كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ ـ ال ـتــأمــن امل ــؤق ــت/170.000.000/ :ل.ل.
فقط ماية وسبعون مليون ليرة لبنانية
ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـس ـج ـل ــون وف ـق ــا الحـ ـك ــام املـ ــرسـ ــوم رق ــم
 3688تاريخ  1966/1/25واملصنفون في
الــدرجــة االولــى لتنفيذ صفقات االشغال
الـكـهــربــائـيــة ال ـج ــدول رق ــم  1/4وش ــروط
اضافية.
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
املـنــاقـصــات ،قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية.
التكليف 1131
إعالن
تـلــزيــم ش ــراء أج ـهــزة  UPSل ــزوم مــديــريــة
املالية العامة  -وزارة املالية
الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع
فيه السادس والعشرون من شهر حزيران
 ،2018تـ ـج ــري ادارة امل ـن ــاق ـص ــات  -فــي
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
بوردو ـ ـ الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة
املالية  -مناقصة تلزيم شراء أجهزة UPS
لزوم مديرية املالية العامة.
ـ ـ التأمني املؤقت/10.000.000/ :ل.ل .فقط
عشرة ماليني ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم اسعار.
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والحصول عليه من وزارة املالية  -مديرية
املالية العامة  -املركز االلكتروني  -رياض
الصلح  -بيروت.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
املـنــاقـصــات ،قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة

إعالن
تجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية مناقصتني عامتني وبواسطة الظرف املختوم حسب التواريخ واملواعيد املحددة تجاه اسم
كل منها وذلك في محطة تل العمارة الزراعية ـ ـ رياق ـ ـ البقاع:
اسم املناقصة

التاريخ

املوعد

 .1تلزيم بناء بنك البذور في محطة تل العمارة

2018/6/20

الساعة العاشرة من صباح يوم األربعاء.

 .2تلزيم تقديم مــواد كيميائية ،كواشف ولــوازم مخبرية لــزوم فرع 2018/6/21
وقاية النبات في محطة تل العمارة.

الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس.

فعلى مــن يهمه االم ــر الحصول على دفـتــر الـشــروط الـخــاص امل ــودع نسخًا عنه فــي محطة تــل الـعـمــارة ـ ـ ري ــاق ـ ـ البقاع لــدى قسم
املناقصات وفي محطة الفنار ـ ـ جديدة املنت لدى السيد غي قاروط ضمن اوقات الدوام الرسمي علمًا بأن ثمن كل نسخة عن دفتر
الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الى ادارة مصلحة االبحاث العلمية في محطة تل العمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع خالل الدوام الرسمي على
ان تصل العروض قبل الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ اجراء هذه املناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد
هذا املوعد.
تل العمارة في  22أيار 2018
رئيس مجلس االدارة – املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 1140

التلزيم.

املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية.
التكليف 1136

مناقصة عامة
رقم /1601م ع إ /م م3/
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن نـ ـه ــار الـخـمـيــس
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي  2018/6/7تـ ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني  -املديرية العامة لــادارة
 مـصـلـحــة ال ـع ـتــاد فــي قــاعــة املـنــاقـصــاتالـكــائـنــة ف ــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل  -اول
ط ــري ــق الـ ـح ــدت م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
خــدمــات نـقــل امل ـحــروقــات فــي الــداخــل من
أماكن خزنها الى االراضي اللبنانية كافة
بــواسـطــة صـهــاريــج لصالح الجيش غب
الطلب خالل العام .2018
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم  /6م
ع إ /م ع 1/تاريخ 2018/3/6
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفـتــر الـشــروط
ال ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـ ـ ــادارة -
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل
خالل اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
الى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الــوطـنــي  -املــديــريــة العامة
ل ـ ــادارة  -مـصـلـحــة املــال ـيــة  -مـكـتــب عقد
النفقات  -اليرزة.
يـجــب ان تـصــل عـ ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليررزة في 2018/5/23
العميد الركن مالك شمص
املدير العام لالدارة بالتكليف
التكليف 1141
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استقصاء اسعار الختيار متعهد "EPC
 "contractorلشراء وتركيب وحدة جديدة
النـتــاج املـيــاه املقطرة " "Mixed Bedلــزوم
معمل الذوق بقدرة انتاجية  h/45m3مع
التجهيزات الكهربائية واجـهــة التحكم
واملراقبة التابعة لها.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى ام ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2018/6/22عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11.00قبل
الظهر.
بيروت في 2018/5/24
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1161
إعالن تلزيم
الساعة العاشرة من يوم االربعاء املوافق
في  20من شهر حزيران 2018
تجري وزارة االعــام فــي مركزها الكائن
في الصنائع ـ ـ بيروت اسـتــدراج عروض
لتلزيم تقديم شراء مواد كهربائية لزوم
مبنى مديرية االذاع ــة اللبنانية  -وزارة
االعالم.
التأمني املؤقت :مليون ليرة لبنانية.
طريقة التلزيم :تقديم اسعار
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـح ــق لـ ـ ــه االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك:
االشخاص الحقيقيون واملعنويون الذين
يتعاطون تجارة املواد املطلوبة.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـشــروط ال ــذي يمكن الحصول عليه من
قسم ال ـلــوازم فــي ال ــوزارة .يجب أن تصل
العروض الى ديــوان الــوزارة قبل الساعة
الثانية عشرة من يوم الثالثاء املوافق في
 19من شهر حزيران .2018
بيروت في 24 :أيار 2018
وزير االعالم
ملحم انطون الرياشي
التكليف 1164
إعالن قضائي
تــدعــو محكمة صـيــدا امل ـن ـفــردة الـعـقــاريــة

املدنية غرفة الرئيس جــورج سالم ورثة
املرحومة نجاح حسن النحفاوي مالكة
العقار رقم  /225/قناريت للحضور الى
ق ـلــم املـحـكـمــة الس ـت ــام صـ ــورة ع ــن كــافــة
اوراق ال ــدع ــوى ومــربــوطــاتـهــا بـمــا فيها
ً
م ـح ـضــر ض ـب ــط امل ـح ــاك ـم ــة ك ــام ــا وذل ــك
بــالــدعــوى اســاس  2016/529مــدور برقم
اس ــاس  2018/183وامل ـقــدمــة مــن املــدعــي
حسن حسني خليفة ضــد املــدعــى عليهم
ورث ــة املــرحــومــة نـجــاح حسن النحفاوي
ب ـتــاريــخ  2016/9/29ب ـمــوضــوع اع ـطــاء
ع ـق ــار امل ــدع ــي رقـ ــم  /224/ق ـن ــاري ــت حق
املـ ــرور عـلــى الـعـقــار رق ــم  /225/قـنــاريــت
وفقًا لالحكام والقوانني املرعية االجــراء
والجواب خالل مهلة خمسة عشرة يومًا
تلي النشر واال ليصار الــى تعيني ممثل
خاص يقوم مقام املمثل القانوني من قبل
املحكمة وذلك بحسب الطريقة املنصوص
عليها في املادة /15/أ.م.م.
رئيس القلم
ناديا مرعي
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة في
صيدا برئاسة القاضي محمد الحاج علي
وع ـضــويــة ال ـقــاض ـيــن رودن ـ ــي داك ـس ـيــان
وريشار السمرا املدعى عليه محمد خليل
حمود واملجهول محل االقــامــة الحضور
ال ـ ــى ق ـل ــم امل ـح ـك ـمــة السـ ـت ــام ن ـس ـخــة مــن
اوراق الدعوى رقم  2018/1447املقامة من
مــاري بل حسني صعب بموضوع شطب
اشارة تأمني عن عقار رقم  689عني بعال
والـجــواب خــال عشرين يومًا مــن تاريخ
ال ـن ـشــر واال ي ـتــم اب ــاغ ـكــم بـقـيــة االوراق
والـ ـ ـق ـ ــرارات بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـح ـكــم الـنـهــائــي
بــواس ـطــة الـتـعـلـيــق عـلــى لــوحــة اعــانــات
املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب محمد حسني الجوهري باالصالة
عن نفسه وبوكالته عن مصطفى حسني
الجوهري سندي تمليك بــدل عن ضائع
بــاس ـمــه وب ــاس ــم مــوك ـلــه بــال ـق ـســم  30من
العقار  4717مزرعة.
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات /املصلحة املالية االقليمية في محافظة النبطية ـ ـ دائرة االلتزام الضريبي،
دائــرة التدقيق امليداني ،ودائــرة خدمات املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول ادنــاه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مدينة
النبطية ،مفرق الراهبات ،سنتر حرب ،الطابق الثاني ،هاتف  07/768491لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
ً
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه
سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

محمد جمال جابر

3228134

RR173924959LB

2018/03/16

2018/03/28

الياس يوسف نجم

1005445

RR173925490LB

2018/04/12

2018/04/19

محمد خضر جفال

3418252

RR173925574LB

2018/04/12

2018/04/19

عاطف احمد حطيط

550110

RR173911646LB

2018/04/27

2018/05/07

شركة ضاهر للمقاوالت

361703

RR173925716LB

2018/04/16

2018/04/25

شركة حمود للتجارة واملقاوالت

724504

RR173925720LB

2018/04/17

2018/04/24

ش ــرك ــة ل ـي ــد ل ـل ـخ ــدم ــات ال ـف ـن ـي ــة ش.م.م2525855 lead .
technical services s.a.r.l

RR173925835LB

2018/04/17

2018/04/24

علي حسني بسمه

1551247

RR173911561LB

2018/04/30

2018/05/10

ابراهيم محمد مصطفى

2502981

RR173925923LB

2018/05/03

2018/05/10

نايف حسن حجازي

175127

RR173925971LB

2018/05/02

2018/05/10

ميساء ش.م.م.

252025

RR173926022LB

2018/05/03

2018/05/11

رضوان فارس زين الدين

1711496

RR173922595LB

ــ

ــ

الشركة الحديثة للتجارة ش.م.م.

2580488

RR173925764LB

ــ

ـ

شركة الرشيد التجارية ش.م.م.

2900103

RR173925747LB

ــ

ـ

عماد احمد جابر

2779095

RR173911650LB

ــ

ـ

محمد علي حايك

168459

RR173926019LB

ــ

ـ

غسان محمود دبوق

973055

RR173925781LB

ــ

ـ

احمد اسعد حجازي

1391757

RR173925628LB

ــ

ـ

نورا حسن جابر

3415931

RR173925557LB

ــ

ـ

شركة الرشيد التجارية ش.م.م.

2900103

RR173925747LB

ــ

ـ

شركة سوديكوم ش.م.م.

1265584

RR163173645LB

ــ

ـ

مرتضى عبد الرضا ابراهيم

909937

RR173910257LB

ــ

ـ

هنادي حسن االعرج

1553346

RR173925906LB

ــ

ـ

حسن احمد سالمي

383237

RR173925676LB

2018/04/12

2018/04/19

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية االقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف 1170
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نساء الميلودراما في أبهى حللهن

2018

حمى األربعينيات تــصيب «ليالي أوجيني»
في مجتمع يعبق
بالحنين إلى الماضي،
ويعيش على فوهة
بركان ،ويعاني من
القمع السياسي ،كما
لم ّ
يحدد موقفه من
المرأة أو الحب أو الحريات
الشخصية ،يأتي هذا
المسلسل ليجذب جمهورًا
عريضًا من الطبقة
الوسطى .العمل الذي
تدور أحداثه ّفي بورسعيد
األربعينيات ،يتكئ إلى
أدوات «المايسترو» هاني
خليفة الذي أحاط نفسه
بجيش من الموهوبين،
وإلى نجاح سماء عبد
الخالق وإنجي القاسم في
«اقتباس» مجموعة من
«الحواديت» المستهلكة
محليًا وعالميًا بطريقة
«قابلة للتصديق»
القاهرة ــ عصام زكريا
فــي اللقطة األول ــى مــن الحلقة األول ــى
ملـسـلـســل «ل ـي ــال ــي أوج ـي ـن ــي» (تــأل ـيــف
إن ـج ــي ال ـق ــاس ــم وس ـم ــاء ع ـبــد ال ـخــالــق
عــن مسلسل إسـبــانــي ،وإخ ــراج هاني
خليفة ،وإنتاج شركة  Beelinkللمنتج
م ـح ـم ــد م ـش ـي ــش ـّ ـ ـ  ،cbcو«دب ـ ـ ـ ـ ــي» ،و
ماض
 )OSNيضعنا صناع العمل في
ٍ
يـ ـع ــود ألكـ ـث ــر مـ ــن س ـب ـعــن عـ ــامـ ــا ،عــن
طــريــق تـقــويــم عـلــى ال ـحــائــط ت ـقــوم يد
إح ــدى الـشـخـصـيــات بـنــزع ورق ــة عنه.
لكن مثلما هــو الـحــال فــي الـفــن دائـمــا،

املعلومة ليست ّ
مهمة ،بل الطريقة التي
تصل من خاللها.
ق ـبــل أن ي ـب ــدأ امل ـش ـهــد ح ـت ــى ،تــدخـلـنــا
ّ
مقدمة املسلسل إلــى عــالــم مــن األل ــوان
وامل ــاب ــس وال ــدي ـك ــورات املـقـتـبـســة من
األرب ـع ـي ـن ـيــات ،وأغ ـن ـيــة أن ـثــويــة رقيقة
ّ
تـتـكــلــم عــن ال ـحــب املـسـتـحـيــل ،بـصــوت
ن ـس ـم ــة م ـ ـح ـ ـجـ ــوب .ب ــانـ ـتـ ـه ــاء ال ـت ـت ــر،
ت ـم ـتــد ي ــد خـ ـ ــادم ن ــوب ــي ل ـت ـن ــزع ورق ــة
مـ ــن الـ ـتـ ـق ــوي ــم ،وي ـ ـقـ ــول ج ـم ـل ــة ت ـمـ ّـهــد
َ
للموقف وال ـحــوار املـقـبــلـ ْـن .استخدام
ال ـت ـق ــوي ــم ل ـت ـحــديــد الـ ــزمـ ــن ،والـ ـخ ــادم
لـتـحــديــد الـطـبـقــة ال ـتــي تـنـتـمــي إلـيـهــا
ال ـش ـخ ـص ـيــات ،ه ـمــا أي ـض ــا وسـيـلـتــان
ن ـم ـطـ ّـي ـتــان م ــن سـيـنـمــا األرب ـع ـي ـن ـيــات
املـ ـص ــري ــة .ومـ ــع ظ ـه ــور الـشـخـصـيـ ّـات
والحوار الذي يدور بينها ،نشعر بأننا
أمام عمل يحاكي تفاصيل الحياة في
تلك الفترة ،من العمارة والديكور إلى
املالبس وتصفيفات الشعر واملاكياج
وش ـ ـكـ ــل الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوارب ،وح ـ ـتـ ــى ال ـل ـه ـجــة
ال ـعــام ـيــة ال ـقــدي ـمــة ال ـت ــي ت ـت ـحـ ّـدث بها
الـشـخـصـيــات ...أو عـلــى األق ــل يحاكي
الـصــورة الـســائــدة عــن تلك الفترة كما
ّ
عبرت عنها السينما املصرية وقتها.
يسحبنا
ه ـك ــذا م ــن ال ـل ـح ـظــة األول ـ ـ ــى،
ّ
«ل ـيــالــي أوج ـي ـنــي» إل ــى طــريــق مـلـتــف،
صــف
ومـ ـنـ ـح ــدر ،وم ـب ـت ــل ب ــاملـ ـط ــر ،ون ـ ّ
مـضــيء ،مفعم برغبات غير متحققة،
وشوق غير مشبع ،وحنني إلى املاضي
ال يــرتــوي .ه ــذا الـحـنــن هــو ل ـ ّـب وقلب
ّ
«ليالي أوجيني» ،كما أن الطريقة التي
يتم تــولـيــده بها هــي الـخــدعــة الكبرى
ل ـل ـســاحــر .وال ـس ــاح ــر ه ـنــا ه ــو امل ـخــرج
ه ــان ــي خـلـيـفــة الـ ــذي يـخـلــط عـنــاصــره
بمقادير وطريقة ّ
ّ
فتدب الحياة
معينة،
في الصور.
ّ
ً
أهمية
العناصر
ـل
ـ
ق
أ
هي
مثال
القصة
ّ
ف ــي ه ـ ــذا ال ـع ـم ــل ،وع ـ ـ ــاوة ع ـل ــى أن ـه ــا
«مـ ـقـ ـتـ ـبـ ـس ــة» م ـ ــن م ـس ـل ـس ــل إس ـب ــان ــي
مـعــروف اسـمــه «أكــاسـيــاس  ،»38فهي
ّ
مجرد تجميع للقصص امليلودرامية
«الفاقعة» التي عاشت عليها السينما
اإلسبانية واملصرية في األربعينيات،
قـبــل أن تــرثـهــا مـسـلـســات الـ ـ «س ــوب ـ
أوب ــرا» التركية واملكسيكية والهندية
وغيرها.
ه ــذه الـقـصــص ك ــان يـمـكــن أن تتحول

ـش» مـبـتــذل عـلــى يــد مخرج
إل ــى «كـيـتـ ّ
آخ ــر ،غـيــر أن ــه ل ــدى خـلـيـفــة مــوهـبــة ال
تبارى في معالجة القصص الجماعية
ّ
املـتـشــابـكــة ،خــاصــة تـلــك ال ـتــي تتعلق
ب ــالـ ـع ــواط ــف وشـ ـ ـ ـ ــؤون الـ ـقـ ـل ــب ،وف ــي
اخ ـت ـي ــار امل ـم ـث ـل ــن وت ــوج ـي ـه ـه ــم ،كـمــا
ظهر فــي فيلمه ّ
األول «سهر الليالي»
( .)2003لقد نضجت هذه املوهبة عبر
أعـمــالــه ،وزاد عليها امتالكه لناصية
إخراج الدراما التلفزيونية ،التي انتقل
إليها أخيرًا مثل كثيرين من مخرجي
السينما .في «ليالي أوجيني» ،يثبت
أيضًا قدرته على معالجة األعمال التي
تدور في مراحل تاريخية قديمة(  (�Ep
ّ
وتعد من أصعب األنــواع الفنية،
،)ics
نـظـرًا ملــا تحتاجه مــن بـحــث ،وتدقيق،
واهتمام باألشياء الصغيرة ،ومعايشة
امل ـم ـث ـل ــن ل ـش ـخ ـص ـيــات لـ ــم ي ـعــرفــوهــا
ّ
وع ــال ــم ل ــم ي ـخ ـت ـب ــروه .وك ــل ـه ــا أش ـي ــاء
تحتاج إلى وقت ال ُيتاح عادة للدراما
التلفزيونية ،خاصة الرمضانية.
ه ــان ــي خ ـل ـي ـفــة ق ــد يـ ـك ـ ّـون امل ــاي ـس ـت ــرو،
ّ
لكن براعته تكمن في أنــه أحــاط نفسه
بكتيبة من املوهوبني ،كل في مجاله ،ال
ّ
سيما على صعيد التصوير ،وتصميم
املالبس ،واملوسيقى ،إضافة إلى فريق
املـ ـمـ ـث ــات :أم ـي ـن ــة خ ـل ـيــل (ك ــريـ ـم ــان أو
كــري ـمــة) ،وك ــارم ــن بصيبص (ع ــاي ــدة)،
وأس ـمــاء أب ــو الـيــزيــد (جـلـيـلــة) ،وإنـجــي
املـ ـ ـق ـ ــدم (ص ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــا) ،وم ـ ــري ـ ــم ال ـخ ـشــت
(نبيلة) ،ونادين (لوال) .كلهن بدون كما
لو أنهن مصابات بمس األربعينيات!
ب ـط ــرس غ ــال ــي (ص ــدق ــي ب ـي ــه ،صــاحــب
«تياترو أوجيني») ومراد مكرم (عزيز)،
هـمــا األك ـثــر تـمـ ّـيـزًا بــن ال ــرج ــال .ورغــم
املالحظات التي يمكن تسجيلها حول
أداء بطل العمل ظافر العابدين (فريد)،
ألفاظه التي تحتاج ّإلى
مخارج
خاصة
ّ
ّ
تــدريــب مـكــثــف ،إال أن ــه اخـتـيــار مــوفــق
ـواح كـثـيــرة أخ ـ ــرى ،مـثــل هيئته،
م ــن ن ـ ـ ٍ
ولـ ـغ ــة ج ـ ـسـ ــده ،وط ـب ـي ـع ــة شـخـصـيـتــه
«الجوانية».
«ال ـحــواديــت» ،م ـ ّـرة ثانية ،هــي آخــر ما
ّ
يـهــم فــي «لـيــالــي أوجـيـنــي» ،مــع أن كل
العناصر األخ ــرى ال شاغل لها سوى
تعزيز تصديقنا لها .كاتبتا املسلسل
س ـم ــاء ع ـبــد ال ـخ ــال ــق وإن ـج ــي ال ـقــاســم
نجحتا في «اقتباس» هذه الحواديت

ظافر العابدين وكارمن بصيبص في مشهد من المسلسل

امل ـس ـت ـه ـل ـكــة م ـح ـل ـيــا وع ــامل ـي ــا بـطــريـقــة
«قــاب ـلــة لـلـتـصــديــق» .ه ــذه «الـقــابـلـيــة»
مـ ـي ــزة ي ـج ــب أن ي ـت ـســم ب ـه ــا أي عـمــل
ّ
ّ
محررو
جيد ،وكثيرًا ما يطلق عليها
الـصـفـحــات الفنية تسمية «وا ّقـعـيــة»،
ّ
مــع أن ال ـفــرق كبير بينهما ،ألن ـنــا قد
ن ـص ـ ّـدق ف ــي ال ـف ــن أش ـي ــاء ال ت ـمــت إلــى
الواقع أو املنطق بصلة!
كــاتـبـتــا املـسـلـســل نـقـلـتــا األحـ ـ ــداث إلــى
مــديـنــة بــورسـعـيــد املـصــريــة الساحلية
ال ـش ـه ـي ــرة ب ـج ـغــراف ـ ّـي ـت ـه ــا وت ــاري ـخ ـه ــا
ال ـس ـي ــاس ــي .اخ ـت ـي ــار ي ـف ـتــح ف ــي خـيــال
املشاهدين املصريني والـعــرب مساحة
لـلـتـ ّـأمــل وال ـح ـنــن ،وم ــن ثــم التصديق.
املــؤل ـف ـتــان اس ـت ـطــاع ـتــا أي ـض ــا صـيــاغــة

التصوير ،وتصميم المالبس،
والموسيقى ،والممثالت...
أبرز عناصر النجاح
غالي ومراد مكرم ،هما
بطرس
ّ
األكثر تميزًا بين الرجال
ش ـخ ـص ـيــات ح ـ ّـي ــة ،خ ــاص ــة الـنـســائـيــة
منها ،قريبة من الواقع املصري ،وكذلك
مــن ال ـصــور املـطـبــوعــة فــي ّال ــذاك ــرة عن
ن ـســاء تـلــك املــرح ـلــة ،كـمــا أنـهـمــا كتبتا
ح ــوارًا قريبًا مــن العامية القديمة إلى
ّ
حـ ّـد مــا… مع أن هــذه املهمة كــان يمكن
إنجازها بشكل أفضل بكثير.
ـواح أخ ـ ـ ـ ــرى ،أس ـه ـم ــت ع ـنــاصــر
مـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ٍ
اإلخ ـ ـ ـ ــراج املـ ـتـ ـع ـ ّـددة ف ــي ت ــرس ـي ــخ ه ــذا
ال ـش ـع ــور ب ــال ـت ـص ــدي ــق ،ل ـك ــن الـعـنـصــر
األك ـث ــر أه ـم ـيــة ه ــو اس ـت ـع ــداد جـمـهــور
«ليالي أوجيني» نفسه للتصديق.
من املالحظ أن أغلب األعـمــال الدرامية
امل ـ ـ ـعـ ـ ــروضـ ـ ــة حـ ــال ـ ـيـ ــا تـ ـنـ ـتـ ـم ــي لـ ـن ــوع
املـ ـيـ ـل ــودرام ــا ،وال ع ـمــل يـنـطـبــق عليه
ه ــذا الـحـكــم أك ـثــر م ــن مسلسل «لـيــالــي
أوجـ ـيـ ـن ــي» ،ك ـم ــا ال ص ـف ــة م ــن ص ـفــات
امليلودراما ال تنطبق عليه.
ت ــدور امل ـي ـلــودرامــا ،بـ ــداءة ،فــي املــديـنــة،
خــاصــة الـحــديـثــة ،الكوزموبوليتانية
التي تلتقي فيها األعــراق والجنسيات
ووس ــائ ــل االت ـص ــال الـحــديـثــة (الـهــاتــف

والسيارة والغرامافون) ،كما تصطدم
فيها أنماط الحياة القديمة بالحداثة.
امليلودراما هي وليدة املدينة ،والحداثة،
وال ـص ــدم ــة ال ـت ــي تـعــانـيـهــا املـ ــدن الـتــي
غزتها الحداثة.
ح ـ ـب ـ ـكـ ــات ال ـ ـق ـ ـصـ ــص امل ـ ـي ـ ـلـ ــودرام ـ ـيـ ــة
«مهلهلة» ،وفضفاضة ،وال ـســرد فيها
ُ
ّ
متشعب ،وخيوطه غير متماسكة .تبنى
شخصياتها بطريقة «اسـتـقـطــابـيــة»،
إذ تـنـقـســم ال ـش ـخ ـص ـيــات إلـ ــى طـ ّـيـبــن
مفرطني فــي الطيبة ،وأشـ ــرار مفرطني
ف ــي الـ ـش ـ ّـر .واملـ ــوضـ ــوع ال ــرئ ـي ــس فيها
ّ
ه ــو أخ ــاق ــي ،يـتـعــلــق بــالـخـيــر وال ـشــر،
والفضيلة والرذيلة ،والكرم والجشع.
ّ
بالرغم مــن أن امليلودراما «تتجاهل»
ّ
ال ـس ـيــاســة ع ــن ع ـمــد ،إال أن حبكاتها
الـ ـع ــاطـ ـفـ ـي ــة غ ــالـ ـب ــا م ـ ــا ت ـ ـكـ ــون ق ـن ــاع ــا
ملناقشة الـصــراع الطبقي ،والطائفية،
والـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــة ،والـ ـقـ ـم ــع ال ـس ـي ــاس ــي،
وحــريــة امل ــرأة ،بطريقة مـجــازيــة وغير
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة .ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـن ـســائ ـيــة
هــي عـمــاد املـيـلــودرامــا ،وامل ــرأة البطلة
فــي امل ـي ـلــودرامــا غــالـبــا ضـحـيــة بريئة
ل ـل ــرج ــال ،وال ـ ـظـ ــروف ،وال ـت ـقــال ـيــد .في
امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،هـ ـن ــاك ال ـ ـغـ ــاويـ ــة الـ ـش ــري ــرة،
والحماة أو العجوز القاسية ،سليطة
اللسان.
األثر األساسي الذي تسعى امليلودراما
ّ
املتفرج هو الشعور
إلحــداثــه في نفس
بــال ـش ـف ـقــة ع ـل ــى ال ـب ـط ــل /ة ال ـض ـح ـيــة.
ولـلــوصــول إلــى هــذا ال ـهــدف ،تستخدم
كافة الوسائل ،مثل االنفعاالت املبالغ
فـيـهــا ،واملــوسـيـقــى ،وال ـغ ـنــاء ،واإلب ـهــار
البصري بأنواعه.
فــي مـنــاخ يعبق بالحنني إلــى املاضي
الرومانتيكي ،ومجتمع ملا يــزل يــراوح
ّ
مكانه بني «األصالة» و«الحداثة» ،ويئن
بــال ـحــروب األهـلـيــة بــأشـكــالـهــا ،وي ــرزح
تحت القمع السياسي بألوانه ...مجتمع
لم ّ
يحدد بعد موقفه من املرأة ،أو الحب،
أو الـحــريــات الشخصية ،يأتي «ليالي
أوجيني» في وقته ،ليضرب وتـرًا لدى
فـئــة ال ب ــأس بـهــا م ــن جـمـهــور الطبقة
ّ
الوسطى املتعلمة ،خاصة النساء.
«ليالي أوجيني» 00:00 :على  ،cbcو16:00
ع ـلــى « cbcدرام ـ ـ ــا» ،و 20:00ع ـلــى «دبـ ــي»،
و 23:00على « OSNيا هال»

إعداد
نادين
كنعان

أمينة خليل
ّ
تطل أمينة خليل في رمضان  2018بدور «كاريمان» في «ليالي
أوجيني» .امرأة شابة ّ
متزوجة «إسماعيل» (خالد كمال) امليسور
ّ
ّ
ّ
سنًا وال ّ
تحبهّ ،فهو غيور وشكاك ويعنفها .ذات يوم،
الذي يكبرها
يأخذها إلى القاهرة ويستغل األمر لتهريب ابنتهما الصغيرة إلى
فرنسا .صدمة ّ
تحول ّ
األم املولعة ّ
بحب وحيدتها إلى لبوة ثائرة،
ً
فتضرب زوجـهــا بعصا لترديه قتيال وتـهــرب إلــى بــور سعيد.
ّ
تسمي نفسها «كريمة» وتخفي حقيقتها عن الجميعّ ،
مكرسة
ّأيــامـهــا للعمل وجـمــع امل ــال السـتـعــادة «لـيـلــى» .بـصــدق وحرفية،
توصل خليل إلى املشاهد أحاسيس ّ
األم التي تأكلها نار الشوق
ّ
والحرمان ،فيما تحاول حتى اآلن كبت مشاعر الحب التي بدأت
تولد في داخلها تجاه «فريد» (ظافر العابدين).

كارمن بصيبص
م ـ ّـرة ج ــدي ــدة ،تـلـفــت الـلـبـنــانـ ُيــة كــارمــن بصيبص األن ـظ ــار في
ّ
املحروسة .إنها «عايدة» التي أرغمت على الزواج بـ«فريد» (ظافر
العابدين) ،شقيق زوجها الــذي توفي أثناء حملها بـ«ناديا».
ّ
ال يشكل الحب جــزءًا مــن عالقة الثنائي املسكونة بالبرودة.
تحاول الصبية الرقيقة ّ
التقرب من الطبيب الوسيم لخلق حياة
ّ
زوجية طبيعيةّ ،
لكن األكيدّ أن دون األمر عوائق ،على الرغم من
مساعي الطرفني ،وفــي ظــل ب ــوادر عالقة الحب التي ستجمع
ال ــر ّج ــل ب ــ«كــري ـمــة» .ب ــوض ــوح وب ـســاطــة وس ــاس ــة بـعـيــدة عن
التكلف واملبالغة ،تنقل إلينا بصيبص مشاعر «عايدة» العميقة
الضائعة بني الغضب وامللل والحب والغيرة واالشتياق والخجل،
إن كان عبر الكالم أو لغة العيون التي أجادتها.

ّ
إنجي المقدم
«صوفيا»ّ ،
سيدة إيطالية تسكن في مصر منذ عشرين عامًا
ّ
تقريبًا ،حيث تدير مقهى يقدم الحلويات واملشروبات اللذيذة.
في سبيل هــذه الشخصية ،خضعت إنجي ّ
املقدم لــدروس في
اللغة اإليطالية وطريقة لفظها ،حاصدة اإلعجاب منذ الحلقات
واالستقاللية والثقة بالنفس
األولــى .خلف الحيوية والتلقائية
ّ
ّ
والالمباالة بـ«كالم الناس» ،توجد سيدة هشة ووحيدة تخفي
ّ ّ
ّ
شك أنها ال تزال
سرًا لم يتضح حتى كتابة هذه السطور ،وال
ّ
ّ
تـحــب «عــز ّيــز» (م ــراد م ـكــرم) ال ــذي لــم ت ـتــزوجــه عـلــى مــا يبدو
بسبب تسلط والدته (ليلى ّ
عز العرب) ـ التي تكرهها ـ وضعف
شخصيتهّ .
ّ
تقدم إنجي نموذجًا فريدًا المرأة تشبه كثيرات اليوم
وحينها؛ فهي املصرية «الجدعة» واإليطالية املنفتحة والعصرية.

أسماء أبو اليزيد
«جليلة» أرض بور سعيد بعدما هربت من إحدى
وطأت قدما
ّ
قرى الصعيد وتخلت عن أهلها ،الهثة وراء تحقيق حلمها :أن
تصبح مغنية شهيرة و«مـحـتــرمــة» .طـمــوح هــذه الفتاة ّ
القوية
ّ
ّ
يتخطى حدود «تياترو أوجيني» حيث تعمل ،إذ عليها أن تحقق
ّ
ّ ّ
إنجازات أكبر لتبثت ألسرتها أنها كانت على حق .لكنها بينما
تصارع لفعل ذلك من دون تقديم «تنازالت»ّ ،
تقرر االنفصال عن
ّ
حبيبها الذي يريدها أيضًا أن تتخلى عن السعي وراء النجومية.
السمراء ،عامًا بعد عام،
آتية من عالم املـســرح ،تحجز املمثلة
ً
مستثمرة هذه ّ
املرة قدراتها
مكانًا لها في الدراما التلفزيونية،
الغنائية ،والفتة األنظار بأدائها اللطيف ألغنية «يا وردة قولي
متخافيش».

ّ
ليلى عز العرب
ّ
ّ
ّ
صـحـيــح أن ـه ــا مـتـعـجــرفــة ومـتـســلـطــة وت ـنــفــر الـجـمـيــع منها
ّ
ّ
ّ
وحشريتها ،غير أن ليلى عز العرب،
بسبب لسانها الطويل
ّ
وفيما ّ
فيها ،تمكنت من تطعيم شخصية
املشاهدين
كرهت
ّ
ّ
«ماجدة» بالكثير من خفة الظل.
ّ
ّ
جـ ّـراء ّ
حبها الشديد لــه ،تتدخل هــذه األرمـلــة فــي كــل كبيرة
ّ
وصغيرة في حياة ابنها «عزيز» (مــراد مكرم) ،حتى إنها
حرمته من الزواج بحبيبة عمره «صوفيا».
ّ
ّ
كــل مــا تــريــده فــي الحياة هــو أن تــراه سعيدًا ،إال أنـهــا تريد
ل ـلــزوجــة املـسـتـقـبـلـيــة أن ت ـك ــون مـفـ ّـصـلــة ع ـلــى مـقــاســاتـهــا.
والحلقات املقبلة ستكون كفيلة بالحسم إذا ما كان «عزيز»
ّ
سيتمرد على والدته أم سينصاع لرغباتها!

انتصار
ف ــي «ل ـيــالــي أوج ـي ـ ّن ــي» ،اخ ـت ــارت ان ـت ـصــار أداء دور «أب ـلــة
ُ
نعمات»ّ .
سيدة مطلقة وبسيطة من بيئة متواضعة ،تشرف
على عامالت التنظيف في الفندق التابع لـ «تياترو أوجيني».
يفيض قلبها ّ
حبًا وعناية باآلخرين ،في الوقت الذي يتكالب
فيه عليها شقيقاها ،طمعًا بمدخولها املحدود.
ُ
ّ
ّ
السن بطلب صاحب العمل
املتوسطة
وفجأة ،تصعق املرأة
«صدقي بيه» (بطرس غالي) يدها للزواجّ .
ومع موافقتها على العرض ،تبدأ رحلة تخطي الصعوبات،
وال ّ
سيما تلك املتعلقة برفض ابنة الرجل الثري« ،نبيلة»
ّ
ّ
(م ــري ــم الـ ـخـ ـش ــت) ،ل ـل ـم ــوض ــوع ظ ــن ــا ب ـ ــأن ال ـ ـعـ ــروس تــريــد
استغالله.
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زياد دويري ّ
يتبرأ من «حب إسرائيل»… بصيغة الغائب!
زينب حاوي

صورة
وخبر

الرغـم مـن الحرمـان الـذي يعيشـه
علـى ّ
ّ
قطـاع غـزة ،وافتقـاره إلى أبسـط مقومات
الحيـاة ،مـا زال األمل وفعـل الخير موجودين
فـي البقعـة المحاصرة بالبطش اإلسـرائيلي.
ّ
منـذ بدايـة رمضـان ،يحـرص وليـد الحطـاب
ّ
بكميـات كبيـرة
علـى طهـو الطعـام
فـي الشـارع ،فـي مبـادرة أطلقهـا العـام
الماضـي ،بهـدف مسـاعدة المحتاجيـن.
(محمـود حمـس ـــ أ ف ب)

ً
صورة زياد دويري تتوسط مقاال في «يديعوت أحرونوت»
يحمل توقيع مراسل الصحيفة في نيويورك أمير بوغون.
فــي هــذه املقابلة الـتــي نـشــرت فــي امللحق الفني للصحيفة
اإلسرائيلية ( ،)22/5/2018يطل صاحب فيلم «الصدمة»
( )2012ال ــذي ص ـ ّـور فــي األراضـ ــي الفلسطينية املحتلة،
واس ـت ـعــان بـطــاقــم صـهـيــونــي ،لـيـتـحــدث عــن فيلمه الـجــديــد
«قضية رقم ّ ،»23
معرجًا طبعًا على «الصدمة» .بدأ املراسل
ّ
مقاله باإلشادة بـ «شجاعة دويري وجرأته» ،مصورًا إياه كـ
«نبي منبوذ» ،و«مضطهد» من قبل ناشطي حملة مقاطعة
اسرائيل .بعدها ،فتح املخرج اللبناني النار على الفلسطينيني
والعرب ،غامزًا من قناة النضال الفلسطيني ضد االحتالل،
حني قــال« :قبل أن تخرج للنضال الكبير ،عليك أن تنظف
البيت وتـكــون صــادقــا مــع نفسك .أعتقد ّأن البيت العربي
قذر جدًا ،إذا أردنا قول الحقيقة» .وفي معرض حديثه عن
«قضية رقم  ،»23وتحديدًا مجزرة «الدامور» ( )1976التي
ّ
الخبيث
تشكل ال ــذروة الــدرامـ ّـيــة للفيلم ،وتستبطن خطابه
ّ
بأبلسة الفلسطينيني وتهميش قضيتنا املــركـ ّ
ـزيــة ،علق
بصفة التباهي أنــه اعتمد على صــور املذبحة «التي نفذها
الفلسطينيون ضد لبنانيني مسيحيني» ،مضيفًا أنه ّ
تقصد
اختيار بطل فيلمه (عــادل كــرم) مسيحيًا ،وهــو الــذي أهان
الالجئ الفلسطيني (كامل الباشا) في الفيلم ،عندما خاطبه
ـض عليكم كـلـكــم» ملا
بــال ـقــول« :خ ـس ــارة أن شـ ــارون لــم يـقـ ِ
لشارون من «رمزية في إهانة الفلسطينيني» .ولدى سؤال
مراسل صحافة ّ
العدو عن استخدام عبارة «ش ــارون» في
ّ
الحوار ،لفت دويري إلى أن اللبنانيني عمرهم «لم يميزوا بني
«اليهود» و«اإلسرائيليني» » ،وأن سيناريو الفيلم في البداية
كــان مبطنًا ،إلــى حني استخدام الصريح لعبارة «شــارون»
بغية توظيفها فــي الـسـيــاق املــذكــور آن ـفــا .سـيــاق الحديث
الـصـحــافــي ال ــذي يــأتــي ضـمــن ت ــروي ــج دويـ ــري لفيلمه في
الواليات املتحدة األميركية ،ال يحتمل أي لبس بكون صاحب
«بيروت الغربية» كان يعي ّأن الصحافي أمامه إسرائيلي،
ّ
ّ
بانتهازيته املعروفة ،إلى رأي عام
يتوجه،
أو على األقل كان
ّ
متعاطف مع الخطاب اإلسرائيلي .لقد صور دويري نفسه
كضحية ،تفترسها «حملة مقاطعة إسرائيل» .وبعد كالم
كتب مقالة «يــديـعــوت» بأنه «يتعرض لهجوم مــن ناشطي
املقاطعة في بلده» ،مسميًا إياهم «املعادين إلسرائيل» ،رد
ً
دويري قائال« :تلقيت اآلن رسالة مفادها أن حملة املقاطعة
استأنفت هجومها ّ
علي» .وتابع متباهيًا وفـخــورًا« :دفعت
ثمنًا باهظًا جدًا ،عانيت كثيرًا بسبب جرأتي على التصوير
ً
في إسرائيل (…) إنها معركة خاسرة ،إنهم فعال ضدي،

ويملكون قوة أكثر مما ّ
نتخيل».
دوي ــري ال ــذي تقمص دور الـضـحـيــة ،واملـغـلــوب عـلــى أم ــره،
وامل ـحــارب فــي ب ــاده ،لــم ي ـتـ َ
ـوان عــن تـبــريــر فعلته فــي فيلم
«الـ ـص ــدم ــة» ،إذ ص ـ ـ ّـور ن ـف ـســه م ـض ـط ـه ـدًا ،ل ـك ــون ــه «أظ ـه ــر
اإلســرائـيـلــي (فيلم «الـصــدمــة») ،فــي سـيــاق مقاربة تحاول
تفهمه وتضع نفسها مكانه».
املقابلة املشينة لم تكن األولى التي يظهر فيها دويري على
مـنـبــر صـهـيــونــي .فـقــد ش ــارك ع ــام  ،2013فــي «مـهــرجــان
القدس السينمائي الدولي» اإلسرائيلي ،عبر «سكايب» ،في
مناسبة االحتفال بفيلمه «الـصــدمــة» .كذلك أدلــى منذ عام
 2011بعدد ملحوظ مــن األحــاديــث إلــى الصحافة العبرية
ّ
املكتوبة وتلفزيون الـعـ ّ
لبنانية،
ـدو .علمًا أن مواقع إخبارية
ّ
ُ
تناقلت حرفيًا وأوتوماتيكيًا خبرًا «كتب لها» ولم تتدخل
ّ
في تحريره ،يكذب إدالء دويري بحديث إلعالم العدو .يورد
الخبر مقتطفات مــن« بـيــان» منسوب ل ـ #زي ــاد_دوي ــري ال
ً
ُ
نعرف أين نشر كامال .في هذا «الخبر» الذي نشره دويري

(هيثم الموسوي)

على صفحتهّ ،يدعي السينمائي املتأسرل بضمير الغائب
ً
ّ
ّ
إسرائيليةّ .أوال غريب
(هو) أنه لم يدل بأي حوار لصحيفة
استنكار دويــري لــإدالء بحديث إلى إعــام العدو هو الذي
فعلها مـ ــرارًا (صـحــافــة مـكـتــوبــة وتـلـفــزيــون وسـكــايــب مع
«مهرجان الـقــدس») منذ  ،2011بعد إقامته أشهرًا في تل
أبيب وتصويره أبرز أجزاء فيلمه «الصدمة» في «إسرائيل»،
األمر الذي لم يعتذر عنه .ثانيًا قراءة متمهلة لحوار يديعوت
ّ
ـؤكــد أن ــه يـتـ ّ
ـوجــه إل ــى ق ــارئ إســرائـيـلــي ،أو في
أح ــرون ــوت يـ
«أفضل الحاالت» إلى رأي عام متعاطف مع إسرائيل.

اإلبداع عالجًا من الصدمة؟

ميثم ّالسلمان يروي
… مذكرات معتقل

جورج لبكي
أنطولوجيا فرنكوفونية

في رمضان ،يواصل «معهد
املعارف الحكمية للدراسات
الدينية والفلسفية» تنظيم
األنشطة الثقافية .اليوم الثالثاء،
يدعو املعهد إلى املشاركة في
لقاء مع رئيس «مركز البحرين
للتسامح والحوار» ،الشيخ ميثم
السلمان (الصورة) ،يحتضنه
ّ
مقره في حي األميركان
(ضاحية بيروت الجنوبية)،
ّ
تحت عنوان «مذكرات معتقل».
ّ
سيتحدث الناشط الحقوقي
البحريني عن تجربته مع
القمع والوجود خلف القضبان،
وجهت إليه تهم ّ
بعدما ّ
عدة؛ من
بينها «التحريض على كراهية
النظام».

تدعو «الحركة الثقافية ـ
ّ
«مؤسسة
أنطلياس» ،بمشاركة
الفكر اللبناني» في «جامعة
ّ
سيدة اللويزة» ،غدًا األربعاء،
إلى حضور ندوة حول كتاب
«أنطولوجيا األدب اللبناني
املكتوب بالفرنسية» للبروفسور
جورج لبكي (الصورة).
يستعرض الكتاب تاريخ
ّ
وتطوره
هذا األدب وأصله
ّ
عبر مقتطفات لكبار الكتاب
اللبنانيني في األدب والشعر
واملسرح .إلى جانب املؤلف،
يشارك في املوعد الذي يجري
في ّ
مقر الحركة صاحب اإلصدار،
ّ
الكاتب ألكسندر نجار ،والقاضي
غالب غانم ،على أن تديره
الصليبي
األكاديمية نجاة
ّ
ّ
الطويل ،علمًا بأن العمل سيوقع
قبل الندوة وبعدها.

ّ
«مذكرات معتقل» :اليوم الثالثاء ـ
الساعة التاسعة والنصف مساء ـً
ّ
مقر «معهد املعارف الحكمية» (حي
األميركان ـ ضاحية بيروت الجنوبية ـ
ّ
مجمع اإلمام املجتبى ـ الطابق الرابع).
لالستعالم05/462191 :
أو 76/549219

غدًا األربعاء ـ  18:00ـ ّ
مقر «الحركة
الثقافية» (مسرح األخوين رحباني ـ
«دير مار الياس» ـ أنطلياس /قضاء
املنت) .لالستعالم04/404510 :

في حالة الصدمات الشديدة ،يمكن
التعبير اإلبداعي أن يساعد األفراد
على مشاركة قصصهم /ن الخاصة
وإعادة بناء تجاربهم /ن ،في سبيل
التعافي .كيف يمكن العملية اإلبداعية
أن تكون عالجية؟ وما هو العالج
النفسي بالفنون التعبيرية؟ وكيف
يستطيع املصدومون املشاركة في
التعبير اإلبداعي؟ اإلجابة عن هذه
ّ
ستقدم خالل ندوة
األسئلة وغيرها،
ّ
باللغة اإلنكليزية بعنوان «التحول
اإلبداعي للصدمة» ،تستضيفها «دار
النمر للفن والثقافة» ّفي  7حزيران
(يونيو) املقبل .علمًا أنها من تنظيمها
بالتعاون مع «أرضي شوكي استديو».
ّ
ستركز الندوة على الفوائد العالجية
للعملية اإلبداعية ،وستعرض طرقًا

تستطيع الفنون من خاللها إيصال
قصص ذات مغزى في سياقات العنف.
البداية ستكون مع برايان ماكارتي الذي
ّ
سيتحدث عن مشروع «ألعاب الحرب»،
تليه جوليا بايرز ومنال الشافعي
(العالج النفسي باللعب) ،وميرا سعد
وغابريال جينغراس (العالج النفسي
بالفن) ،ثم وسام قطيط (العالج النفسي
بالدراما) ،فأماندا وزيتا جل (العالج
النفسي بالرقص) ،قبل الختام بنقاش
مع الحضور.
ّ
«التحول اإلبداعي للصدمة» :الخميس 7
ندوة
حزيران ـ الساعة الثانية بعد الظهر ـ «دار النمر
للفن والثقافة» (قاعة املسرح ـ الطابق الثاني ـ
شارع أميركا ـ كليمنصو /بيروت) .الدعوة ّ
عامة.
لالستعالم01/367013 :

نصري الصايغ
حارس الصور
بعد معرضه الفردي األول
«بيروت ،ربما» في صالة
املعهد الفرنسي في لبنان عام
ّ ،2016
يقدم نصري الصايغ
( )1975معرضه الجديد
«كل شيء يجب أن يختفي»
(الصورة) بدءًا من الغد
في Beirut Art Residency
(الجميزة).
منذ انطالقته ،تميز املمثل
والفنان البصري اللبناني
بمزج أيقونات في عاملي
األدب والسينما ،بالبوب
واألصوات املعاصرة
وتجهيزاته
في أعماله
ّ
ومشاريعه الفنية .إنه
باختصار حارس الكلمات
ّ
والصور واألصوات .علمًا أن
ً
الصايغ الذي يعيش متنقال
بني بيروت وبرلني ،مجاز في
األدب الفرنسي والدراسات
ً
املسرحية ،شارك ممثال في
أفالم عدة لجوسلني صعب،
وروي سماحة ،وجاد يوسف،
وجورج هاشم وغيرهم.
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إذا لم تحدث أي مفاجآت فإن المنتخب البلجيكي سيعبر إلى الدور الثاني
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بلجيكا

«سابلون» ...الماضي والمستقبل

الالعب المفتاح

يتفق الجميع على أن اسم بلجيكا ليس كبيرًا في عالم كرة القدم،
األخير يستحق نتائج
ويتفقون أيضًا على ّ
أنه ليس صغيرًا ،وأن الجيل ً
أفضل .في أية حال ،يمثل المنتخب البلجيكي صورة عن البالد ،ال ألنه
منقسم على نفسه ،بل ألنه يتألف من مهاجرين وبلجيكيين فالمونيين
وفرنسيين .فنيًا ،ال يمكن االستخفاف ببلجيكا ،ومن الناحية النظرية،
ونظرًا إلى إمكانات الالعبين الموجودين في الفريق ،من كيفن دي

روبرتو
مارتينيز

بروين وادين هازاردومرتنز وغيرهم ،يمكن أن يوضع في خانة المرشحين
إلحراز اللقب ،أو على األقل الوصول إلى مرحلة متقدمة .بيد أن التجربة
ّبينت تراجع «شخصية» الفريق البلجيكي ،عندما يلعب أمام الفرق
التاريخية ،كذلك فإن مدربه ليس وطنيًا ،ما يشير إلى أن كرة القدم في
بلجيكا حاليًا هي «طفرة» لها أسبابها ،أكثر من كونها «ثقافة» راسخة
وحاضرة .إال أنه في ظل توافر اإلمكانات ،كل شيء ممكن.

ُي َع ّد وجود عناصر
في املنتخب البلجيكي
يلعبون في الدوري
اإلنكليزي نقطة قوة
للمدرب اإلسباني الذي سبق له أن درب إفرتون
ّ
في إنكلترا ،ألنه يعرف جيدًا أسلوب اللعب في إنكلترا،
ما يسهل عليه خلق التناغم بني الالعبني .نقطة أخرى
ّ
تصب في مصلحة روبرتو مارتينيز :الفشل في
املشاركتني السابقتني ،ذلك ألنهم اكتسبوا الخبرة
إضافة إلى بقاء التشكيلة عينها واألسماء نفسها
مع بعض اإلضافات .أما ما هو في غير مصلحته،
فسيكون اآلثار الجانبية الستبعاد أفضل العب في
خط وسط بلجيكا ،نانينغوالن .مع مارتينيز ،يقدم
املنتخب البلجيكي كرة هجومية ويعتمد التمريرات
األرضية في وسط امليدان واستغالل األجنحة نظرًا
ِّ
لسرعة العبيه .إضافة إلى ذلك ،تشكل الكرات العرضية
والكرات الثابتة سالحًا تهديفيًا ،في ظل وجود لوكاكو
وباتشواي .ويلعب املنتخب البلجيكي بدفاع متقدم ،ما
يشكل له مشكلة في الكرات البينية التي تلعب في ظهر
الدفاع .مشكلة أخرى يعاني منها املنتخب البلجيكي،
ّ
هي انخفاض وتيرة اللعب في ربع الساعة األخير من
الشوط األول ،وربع الساعة األول من الشوط الثاني ،إذ
يخسر الكرة كثيرًا في هذه الفترة من املباراة ،ويفقد
التركيز وترتفع نسبة التمرير الخاطئة .منتخب بلجيكا
دائمًا ما يعاني في األدوار اإلقصائية ،فبالرغم من
ّ
القوة املفرطة في تشكيلة الفريق ،إل أن مباراة دفاعية
محكمة قد تكون كفيلة بإخراجهم .مارتينيز سيكون
أمام حساب عسير في حال فشله.
( أ ف ب)

مارك فيلموتس التاريخي
ّ
ً
سيلعب المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة التي تضم كال من إنكلترا ،بنما وتونس (أ ف ب)

حسن عطية
إحـ ـ ــدى ع ـش ــر م ـل ـي ــون ن ـس ـمــة تـقــريـبــا
ت ـس ـكــن ف ــي ق ـط ـعــة ج ـغ ــراف ـي ــة تـغـطــي
م ـس ــاح ــة  30,528ك ـي ـل ــوم ـت ـرًا مــرب ـعــا
غ ــرب أوروب ـ ــا .الـهــولـنــديــة ،الفرنسية
ّ
محكية في
واألملانية كل هذه اللغات
ّ
يصدر ألوروبا أفضل
البلد الذي بات
ّ
اللعبني في كرة القدم .بلجيكا باتت
املكان املثالي لألندية للحصول على
الــاع ـبــن .وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ب ــدء هــذا
االنتشار الكروي في املــدن األوروبية
ّ
فــي الـعـقــد األخ ـي ــر ،إل أن بلجيكا لم
تعرف تحقيق نتائج جيدة بعد ،ولم
تـتــوج بـبـطــولــة أوروبـ ــا األخ ـي ــرة .ولــم
تـحـ ِّـدث الـفــارق فــي مونديال البرازيل
 .2018وب ـع ـي ـدًا ع ــن األداء ال ـس ـل ـبــي،
ال يـمـكــن الـتـشـكـيــك ف ــي أن ك ــرة الـقــدم
البلجيكية تـطــورت على نـحـ ٍـو الفــت.
ّ
وإذا قارنا بني ترتيب بلجيكا الحالي
وترتيبها منذ  11سنة ،وجدنا أنها
ارت ـف ـعــت وارتـ ـق ــت ف ــي س ـلــم الـتــرتـيــب
تصاعديًا .فمن املركز الـ 71عام ،2007
َ
األسوأ في تاريخها ،وصلت إلى
وهو
امل ــرك ــز األول ف ــي  .2015ه ــذا الـتـطــور
ي ـج ـع ـل ـن ــا ن ـ ـغـ ــوص ف ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل
لنبحث عن أسبابه .التحسن لم يكن
محض صدفة ،بل هو مشروع مخطط
لـ ــه .ف ـم ـنــذ خ ـ ــروج بـلـجـيـكــا ف ــي كــأس
الـعــالــم  2002عـلــى يــد األرج ـن ـتــن ،لم
ت ـشــارك فــي أي ب ـطــوالت دول ـيــة حتى
أوروبيًا لتعود بعد  12عامًا وتتأهل
إلى كأس العالم األخيرة في البرازيل.
وب ـعــد ال ـخ ــروج م ــن مــونــديــال كــوريــا
والـيــابــان  2002على يــد الـبــرازيــل في
دور الـ ،16واعتزال نجم املنتخب األول
مــارك فيلموتس وغيره من الالعبني،
ش ـع ــر االت ـ ـحـ ــاد ال ـب ـل ـج ـي ـكــي بــالـخـطــر

ّ
ً
ألن ــه لــم يـكــن يــوفــر جـيــا مــن الشباب
للمستقبل ،ما جعل العمل على تطوير
منتخب شــاب أمـرًا ال ّ
مفر منه .املدير
الفني في ذلك العام ميشيل سابلون،
كـ ــان املـ ـش ــرف وامل ـخ ـط ــط األول .أخ ــذ
سابلون يسافر إلــى هولندا ،فرنسا،
أملانيا وإسبانيا ،وذلــك بغية التعلم
من اآلخرين ،ال العمل على بناء شيء
من العدم .ودخل إلى مدارس الشباب
وال ـن ــاش ـئ ــن ف ـي ـه ــا ،ل ـي ـع ــود وي ـش ــرح
لـلـمـســؤولــن الـفـنـيــن ع ــن ك ــرة ال ـقــدم
واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات امل ـت ـب ـعــة ف ــي هــذه
ً
الــدول ،محاوال مقارنة ما هو حاضر
في بلجيكا ووضع يده على األخطاء
بغية إصالحها .خطة سابلون التي
نشرت في ّ
كتيب ُوضع في اتحاد كرة
القدم البلجيكي ،والتي بدأ العمل بها
عام  ،2005شملت األندية البلجيكية،
املنتخبات البلجيكية على اختالف
ف ـئ ــات ـه ــا واملـ ـ ــدربـ ـ ــن .ط ـل ــب س ــاب ـل ــون
ّ
ت ــوحـ ـي ــد خـ ـط ــة ال ــلـ ـع ــب فـ ــي األنـ ــديـ ــة
البلجيكية ،خصوصًا الفرق تحت 18
عامًا ،وقــد ارتـكــزت الخطة على إلغاء
«الليبرو» واعتماد  4ـ  4ـ  2أو  4ـ  4ـ
ً
 ،3أي اللعب بأربعة مدافعني بدال من
ثــاثــة .إق ـنــاع األن ــدي ــة لــم يـكــن بــاألمــر
ال ـس ـهــل ،ف ــا يـمـكـنــك أن تـقـنــع مــدربــا
بـتـغـيـيــر خ ـطــة ي ـف ــوز ب ـهــا إلـ ــى خـطــة
غـيــر مـعـتــاد ل ـهــا .وكــانــت ال ـبــدايــة في
تطبيق األربعة مدافعني كارثية ،لكن
مــع الــوقــت أصبح الجميع يالحظون
تطور الالعبني هجوميًا ودفاعيًا مع
األسلوب.
وطلب أيضًا أن تلعب الفئات العمرية
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة عـ ـل ــى مـ ــاعـ ــب ال ــ«م ـي ـن ــي
فوتبول» املكونة من  5العبني وحارس
مــرمــى ،وب ـعــدهــا ُيـ ــزاد الــاع ـبــون إلــى
سبعة مــع تقدمهم فــي الـســن ،قبل أن

ينتقلوا للعب على امللعب الرئيسي
بـ ـ ــ 11العـ ـب ــا .الـ ـه ــدف م ــن هـ ــذا الـطـلــب
تـ ـط ــوي ــر إمـ ـك ــانـ ـي ــة ال ـ ــاع ـ ــب ال ـف ـن ـي ــة
فــرديــا وال ــزي ــادة فــي ســرعــة تمريراته
وتـحـســن قــدرتــه فــي ات ـخــاذ ال ـقــرارات
السريعة .قام سابلون والفريق العامل
معه بتسجيل  1500مباراة للناشئني
من مختلف األندية والسنني العمرية
وت ـح ـل ـي ـل ـهــا وم ـش ــاه ــدت ـه ــا أكـ ـث ــر مــن
ّ
وكيفية
مــرة للحصول على األخـطــاء
ت ـح ـس ــن ال ــاعـ ـب ــن وم ـ ــا ه ـ ــي ن ـق ــاط
الضعف .وفي عام  2007كان الظهور
األول فـ ــي ب ـط ــول ــة أوروب ـ ـ ـ ــا ملـنـتـخــب
ب ـل ـج ـي ـكــا ت ـح ــت  17عـ ــامـ ــا ،وح ــاص ــل
امل ـش ــارك ــة كـ ــان ال ــوص ــول إلـ ــى نصف
النهائي ،وفي أوملبياد بكني  2008ظهر
مــروان فياليني وفينسنت كومباني
ّ
حــن حــلــت بلجيكا فــي املــركــز الــرابــع.
عامًا بعد عــام ،بــدأت األنـظــار تتوجه

إل ــى الـنــاشـئــن ف ــي امل ـ ــدارس الـكــرويــة
الـبـلـجـيـكـيــة وال ــاع ـب ــن البلجيكيني
الشباب في األندية األوروبية.
أرقـ ـ ــام بـلـجـيـكــا تـجـعـلـهــا ال ـث ــال ــث في
تصنيف الفيفا اليوم ،رغم أن منتخبها
لم يصعد على منصة التتويج بعد،
حتى إنه لم يفز ببرونزية ،ما يجعل
آت .أبرز
أداءه مصدرًا للشك في ما هو ٍ
إنجازات بلجيكا في كأس العالم كان
الحلول في املركز الرابع في املكسيك
 1986والربع النهائي مرة واحــدة في
ال ـب ــرازي ــل  .2014أم ــا أوروبـ ـي ــا ،فـكــان
املركز الثاني في يورو إيطاليا .1980
وس ـي ـل ـعــب امل ـن ـت ـخــب ال ـب ـل ـ ّج ـي ـكــي فــي
ً
املجموعة السابعة التي تضم كال من
إنكلترا ،بنما وتونس .وإذا لم تحدث
أي مفاجآت ،فــإن املنتخب البلجيكي
سيعبر إلى الدور الثاني .لكن السؤال:
هل سيكون أداؤه مشابهًا ألدائــه في

■ تأهل املنتخب البلجيكي إلى كأس العالم متصدرًا مجموعته بـ28
نقطة
■ ّ
سجلت بلجيكا  43هدفًا ،لتكون صاحبة أقوى خط هجوم في
التصفيات إلى جانب أملانيا
■ في التصفيات تلقت بلجيكا ستة أهداف فقط
■ املشاركة في كأس العالم بروسيا ،الصيف املقبل ،ستكون الثالث
عشرة لبلجيكا
■ يبلغ َّ
املعدل التهديفي لبلجيكا في التصفيات  4,3أهداف في
املباراة.

البطولتني السابقتني (ك ــأس العالم
وأمـ ــم أوروب ـ ـ ــا)؟ املـنـتـخــب البلجيكي
على صعيد األسـمــاء مــن األفـضــل في
العالم ،ومعظم العبي املنتخب اليوم
يشغلون مراكز أساسية ،تحديدًا في
ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي .ي ـع ـ ِّـول املنتخب
البلجيكي على العب تشيلسي إيدين
ه ــازارد ( 27عــامــا) الــذي لــم يـقـ ّـدم بعد
م ــا ه ــو م ــرج ـ ٌّـو م ـن ــه .يـتـمـتــع ه ـ ــازارد
بالسرعة فــي انـطــاقــاتــه ومــراوغــاتــه،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى قـ ــدرتـ ــه عـ ـل ــى ال ـت ـم ــري ــر
والتسجيل .صنع  4أهداف وسجل 12
فــي  27م ـبــاراة خــاضـهــا مــع تشلسي.
كـيـفــن دي ب ــروي ــن ( 26ع ــام ــا) واح ــد
من أفضل صانعي األلعاب في العالم
حــال ـيــا ،وي ـش ـغــل مــركــز خ ــط الــوســط،
ُ
ت ِّوج مع فريقه مانشستر سيتي بلقب
الدوري اإلنكليزي املمتاز ،وصنع أكثر
من  10أهداف ،وهو جيد في املراوغة،
الـتـمــريــر ،الـتـســديــد ،ال ـك ــرات الطويلة
والقصيرة .العب شبه متكامل .دريس
م ـيــرت ـي ـنــز ( 31عـ ــامـ ــا) ق ـ ـ ـ ّـدم مــوس ـمــا
استثنائيًا مــع نــابــولــي ،وك ــان قريبًا
جدًا من التتويج بلقب «السكوديتو»،
وفي  46مباراة في مختلف البطوالت
سجل  21هدفًا وصنع  .9أسماء أخرى
ّ
يعول عليها املنتخب البلجيكي مثل
لوكاكو ،ديمبيليه ،فيتسل ،وفاليني.
املــونــديــال املقبل فــي روسـيــا سيكون
فرصة املنتخب البلجيكي ّ
للرد على
كــل النقاد ،فعنوانه فــي البطولة كما
نـشـيــده الــوطـنــي «ف ــي االت ـح ــاد ق ــوة».
ول ـي ــس بــالـبـعـيــد أن يـلـعــب املـنـتـخــب
الـبـلـجـيـكــي دور «ال ـح ـصــان األس ــود»
وي ــذه ــب بـعـيـدًا نـحــو أدوار مـتـقــدمــة.
وه ــذا مــا ينتظره مشجعو البلجيك
على األقــل في بطولة قد تكون نهاية
ّ
«مخيبة» لجيل «ذهبي».

االستثمار في االستعمار

يـعــد مـ ــارك فـيـلـمــوتــس واح ـ ـدًا م ــن أبـ ــرز الــاعـبــن
في تاريخ الكرة البلجيكية ،إذ شــارك مع منتخب
بــاده في أربــع بطوالت من كــأس العالم .كــان في
دكة الالعبني البدالء عام  ،1990ولعب في مونديال
 ،1994ولم يسجل ،لكنه سجل هدفني في 1998
(من أصل ثالثة سجلها منتخبه) ،وثالثة أهداف
عــام  ،2002وهــو ما جعله هــداف بــاده في كأس
العالم برصيد خمسة أهــداف .بعد اعتزاله اللعب،
دخــل غمار السياسة ،مترشحًا ملجلس الشيوخ
الـبـلـجـيـكــي ع ــن حـ ــزب ال ـح ــرك ــة اإلص ــاح ـي ــة في
االنتخابات الفيدرالية عــام  ،2003لكنه استقال
فــي  .2005تــولــى تــدريــب منتخب ب ــاده فــي 15
أيار/مايو  2012بصفة مؤقتة ،حتى تثبيت عقده
لـعــامــن ،ونـجــح فــي إيـصــال منتخب بلجيكا إلى
كأس العالم بعد  12عامًا من الغياب.

أندرلخت عريس البلجيك
ُي ـ َـع ـ ّـد أنــدرل ـخــت أن ـجــح أنــديــة بلجيكا في
املسابقات األوروب ـيــة ،بعد حصوله على
خمس بطوالت ،باإلضافة إلى  33بطولة
دوري محلية .وحـصــل عـلــى أول بطولة
كبرى في عام  .1947منذ ذلك الحني حتى
اآلن لــم يكن خ ــارج األنــديــة الستة األولــى
فــي جميع بـطــوالت ال ــدوري املحلية .لعب
النادي في الــدوري البلجيكي للمحترفني
مـنــذ مــوســم  .1936 -1935ت ــوج مــرتــن
ب ـكــأس ال ـك ــؤوس األوروبـ ـي ــة ،م ــرة بكأس
االتحاد األوروبي ومرتني بكأس السوبر.

جدول المباريات
6/18
6/23
6/28

بلجيكا  Xبنما
بلجيكا  Xتونس
إنكلترا  Xبلجيكا

6:00
3:00
9:00

استفادت بلجيكا من عدد كبير من الالعبني ذوي األصول األفريقية والعربية املولودين في بلجيكا.
فينسينت كومباني ( 32عامًا) العب مانشستر سيتي وقائد الفريق تعود أصوله إلى الكونغو،
إضافة إلى األخوين لوكاكو جوردان وروميلو ،وميتشي باتشواي من الكونغو أيضًا .املفارقة أن
ً
طويال من ويالت االستعمار البلجيكي ،وأن أبناء الكونغو اليوم ،هم الذين ِّ
تعول
الكونغو عانت
بلجيكا عليهم .مروان فياليني وناصر الشاذلي ينحدران من أصول عربية مغربية .كيفني دي
بروين ،أحد أبرز الالعبني ،من أصول إنكليزية ،موسى ديمبلي متوسط ميدان توتنهام من مالي،
وأوريجي من كينيا.
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الطموح...
هل يكفي للفوز
باللقب؟

ناينغوالن

الخسارة الكبيرة
ّ
عنيف فــي طــريـقــة لـعـبــه ،تــدخــاتــه الـقـ ّ
شخصية امل ـحــارب البلجيكي
ـويــة جــزء مــن
صاحب األصول اإلندونيسية رادجا ناينغوالن .رغم استبعاده عن التشكيلة الذاهبة
إلى روسيا ،يبقى «النينجا» أحد أبرز العبي الجيل البلجيكي الحالي .يحب التدخني
وعلبة السجائر ال تفارق يديه ،فاعتراف مــدرب املنتخب البلجيكي السابق مارك
فيلموتس يبرهن عــن مــدى تعلق «النينجا» بالتدخني« :فــي حالة عــدم السماح له
بتدخني  5أو  6سجائر في اليومّ ،
يدمر غرفته» .بدأ رادجا مسيرته الكروية مع فريق
«بياتشنزا» اإليطالي الذي ينشط حاليًا في دوري الدرجة الثالثة في إيطاليا (Serie
 .)Cبعدها انتقل للعب في فريق كالياري .فترة البلجيكي ـ اإلندونيسي في كالياري
ُت َع ّد االنطالقة التي ظهر فيها رادجا على الساحة اإليطالية بقوة .طريقة لعبه ّ
تميزه
عن باقي العبي خط الوسط ،فيمتاز رادجا باللعب الهجومي والدفاعي في آن واحد
( ،)box to boxباإلضافة إلى تسديداته القوية وصالبته الدفاعية ّ
وقوته البدنية.
في  2014خطف نادي العاصمة اإليطالية روما املوهبة البلجيكية الثمينة مقابل 9
ماليني يورو فقط .مستوى ناينغوالن ارتفع خالل السنوات التي قضاها والتي ال
يزال يقضيها مع روما .أصبح أكثر شجاعة في التسديد ،يلعب في عدة مراكز ،العب
ارتكاز ،العب وسط متقدم ،صانع ألعابّ .
قصات شعره الغريبة تلفت النظر في كل
مباراة يشارك فيها ،باإلضافة إلى األوشــام التي تمأل جسده .هذا املظهر املخيف
لنجم روما جعل أحد النزالء في مدينة أنفيرس البلجيكية يدخلون في حالة هلع بعد
رؤيته ،ظانني أن األمر يتعلق بإرهابي ،ما جعلهم يتصلون بالشرطة البلجيكية .أثار
استبعاده عن املنتخب ضجة كبيرة في بلجيكا.

يشارك منتخب بلجيكا في مونديال روسيا بجيل
هو األفضل في تاريخ البالد يضم العديد من أبرز
النجوم في الكرة األوروبية حاليًا .اإلنجاز األبرز لبلجيكا
كان نصف نهائي مونديال  .1986الطموح يبدو كبيرًا
اآلن لتكرار هذا اإلنجاز أو حتى تحقيق ما هو أفضل.
لكن ،هل هذا كاف؟
حسن زين الدين
مــن بــن مشاركاتها الـ ـ  12السابقة
ّ
ف ـ ــي بـ ـط ــول ــة ك ـ ـ ــأس الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،ت ـح ــن
ب ـل ـج ـي ـكــا إل ـ ــى فـ ـت ــرة ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات
والتسعينيات ،تحديدًا إلى مونديال
 .1986هناك ،تحت شمس املكسيك،
تألق البلجيكيون في بطولة كانت
ش ــاه ــدة ع ـلــى إبـ ــداعـ ــات األسـ ـط ــورة
دييغو أرماندو مارادونا .هناك ،في
املـكـسـيــك ،ك ــان نـجــم بلجيكي اسمه
إن ـ ــزو ش ـي ـفــو ي ـس ـحــر ال ـج ـم ـيــع بـعــد
ديـيـغــو وي ـن ــال ج ــائ ــزة أف ـضــل العــب

ّ
كان متوقعًا أن يواصل البلجيكيون
تألقهم في المونديال التالي بعد 4
سنوات في إيطاليا عام 1990
ّ
تمكن منتخب بلجيكا من أن
يتصدر مجموعته بـ  9انتصارات
مقابل تعادل واحد

شاب .في ذلك الجيل البلجيكي ،كان
أيضًا حارس كبير اسمه جان ـ ماري
ب ـفــاف الـ ــذي ل ـعــب ل ـبــايــرن ميونيخ
األملاني ،وغير قليل أن يكون حارس
العمالق البافاري من خارج أملانيا،
ّ
كفاءة
وهــذا إن دل على شــيء فعلى ّ
ب ـف ــاف .ه ـن ــاك ،ف ــي املـكـسـيــك ،حققت
بلجيكا أفضل إنجاز مونديالي لها
عندما وصـلــت إلــى نصف النهائي
ّ
بعد أن تخطت «املاتادور» اإلسباني
في ربع النهائي قبل الخسارة أمام
األرجنتني َ
بهدفي مارادونا .طبعًا لم

يكن باإلمكان تحقيق ما هو أفضل
في ظل ّوجود دييغو.
كان متوقعًا أن يواصل البلجيكيون
تألقهم فــي املــونــديــال التالي بعد 4
س ـنــوات فــي إيـطــالـيــا ع ــام  ،1990إال
أن الحظ لم يبتسم لهم بخسارتهم
ف ــي دور الـ ـ ـ  16أم ـ ــام إن ـك ـل ـت ــرا بـعــد
ال ـت ـم ــدي ــد ،ب ـه ــدف دي ـف ـيــد بـ ــات في
الــدق ـي ـقــة  .119حـيـنـهــا ،ك ــان شيفو
أحــد نـجــوم املــونــديــال ،رغــم املـشــوار
ّ
الـقـصـيــر ،وح ــل وراء األمل ــان ــي لــوثــر
ماتيوس في جائزة أفضل العب في
البطولة ،وكان اسمه في تشكيلتها
املـثــالـيــة .بـعــد انـتـهــاء حقبة شيفو،
ج ــاءت حقبة م ــارك فيلموتس ،لكن
الـ ـك ــرة الـبـلـجـيـكـيــة ك ــان ــت ق ــد ب ــدأت
مــرحـلــة ال ـت ــراج ــع .ه ـك ــذا ،ل ــم تتمكن
حتى مونديال  2002من تخطى دور
الـ  .16هذا أكثر ما استطاع تحقيقه
البلجيكيون.
َ
في مونديالي  2006و 2010شهدت
الـ ـك ــرة الـبـلـجـيـكـيــة أس ـ ــوأ مــراحـلـهــا
وعاشت الصدمة مرتني متتاليينت
بفشلها ف ــي ال ـتــأهــل .ك ــان الـتــراجــع
ك ـب ـي ـرًا وال مـثـيــل لـ ــه .ك ــان ــت مــرحـلــة
الفراغ الكبير .وفي  2014ولد الجيل
الـ ـ ــذي ان ـت ّـظ ــرت ــه ب ـل ـج ـي ـكــا م ـن ــذ أم ــد
منتخب
بعيد .تــوقــع كثر أن يذهب
َّ
«ال ـش ـي ــاط ــن الـ ـحـ ـم ــر» ،ك ـم ــا ُي ـل ــق ــب،
بعيدًا في مونديال البرازيل مع بروز
ال ـن ـج ــوم إي ــدي ــن هـ ـ ــازار وك ـي ـفــن دي
بروين وروميلو لوكاكو وفينسنت
كومباني ويــان فيرتونغني ومــروان
ف ـ ـيـ ــاي ـ ـنـ ــي ورادجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نـ ــاي ـ ـن ـ ـغـ ــوالن
والحارس ثيبو كورتوا وغيرهم ،إال
أن بلجيكا بقيادة فيلموتس ـ الذي
أصبح مدربًا ـ ّ
ودعت في ربع النهائي
بــال ـخ ـســارة أم ــام األرج ـن ـتــن بـهــدف

رولينبرغ في كل األماكن
بعد تراجع الكرة البلجيكية بعد مونديال  2002وغيابها الحقًا عن خمس بطوالت
كبرى بني كأس العالم وكأس أوروبــا تراجعت شعبية املنتخب البلجيكي في بالده
ّ
وتقلص عدد مشجعيه الذين يــؤازرونــه في املالعب .لكن مشجعًا واحـدًا بقي وفيًا
ملنتخب بــاده على ال ــدوام .هــذا املشجع اسمه لــودو رولينبرغ ،الــذي واصــل مرافقة
املنتخب في كل مبارياته التي استهلها منذ عام  1990ولم يغب إال عن بطولة «كيرين»
ّ
ّ
استمر في
الودية في اليابان عام  1999باإلضافة إلى مباراتني عام  .2006رولينبرغ
تشجيع املنتخب رغم تراجعه في عام  2007إلى املركز  71في تصنيف «الفيفا»،
حتى أنه كان املشجع الوحيد له في املباراة أمام أرمينيا عام  2009وأمام أذربيجان
عام  .2011وفي كأس أوروبا  2016فاجأ نجم بلجيكا إيدين هازار الجميع عندما
ّ
توجه إلــى املــدرجــات إللقاء التحية على رولينبرغ في الوقت الــذي غــادر فيه زمــاءه
امللعب بعد املباراة أمام املجر .وقال رولينبرغ عن ذلك« :في أيلول  2009في أرمينيا،
كنت املشجع البلجيكي الوحيد .األمر ذاته حصل أمام أذربيجان في  ،2011وأعتقد
أيضًا أنني كنت الوحيد أمام كازاخستان عام  .2010هل حاول إيدين مكافأتي على
وفائي؟» .باختصار ،لودو رولينبرغ هو املشجع رقم  1ملنتخب بلجيكا.
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ّ
ضحيته فيه العب كيفو فيرونا ،فيديريكو
■ أبرز تدخالت «النينجا» ،ذلك الذي كان
ماتيالو ،وقد أبعده عن املالعب ألكثر من سنة.
■ في شهر أيــار من عــام  2009كانت أول مشاركة لناينغوالن مع منتخب بالده
بلجيكا أمام تشيلي.
■ صاحب أصول إندونيسية ،أب إندونيسي وأم بلجيكية.
■ حصل على جائزة ضمن أفضل فريق للدوري اإليطالي في ثالثة مواسم متتالية:
.2017-2016 /2016-2015 /2015-2014
■ ّتوج بجائزة أفضل العب في نادي «الذئاب» روما موسم .2017-2016
■ كانت أول مباراة له مع روما عام  2014أمام سمبدوريا ،حني فاز فريق العاصمة
بنتيجة  0-1في بطولة كأس إيطاليا.

ميزة منتخب بلجيكا هي ّ
قوته الهجومية

غونزالو هيغواين .بالطبع ،لم تكن
املحصلة مرضية للبلجيكيني ،رغم
أنهم عــادوا إلــى ربــع النهائي للمرة
األولى منذ التأهل إلى نصف نهائي
.1986
ث ــم جـ ــاء ال ـف ـش ــل ال ـث ــان ــي ال ـ ــذي ك ــان
وقـ ـ ـع ـ ــه أقـ ـ ـس ـ ــى فـ ـ ــي كـ ـ ـ ــأس أوروبـ ـ ـ ـ ــا
 2016بـ ــال ـ ـخـ ــروج م ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدور رب ــع
ُالنهائي بالخسارة أمــام ويلز .3-1
أقـ ـي ــل فـيـلـمــوتــس واخـ ـت ــار االت ـح ــاد
ً
البلجيكي مــدربــا أجنبيًا بــديــا له
ه ــو اإلس ـب ــان ــي روب ــرت ــو مــارتـيـنـيــز
الذي كان يحقق نتائج إيجابية في

املالعب اإلنكليزية مع إفرتون .أدرك
البلجيكيون أن املشكلة في املنتخب
ّ
هــي مشكلة ذهـنـيــة تـحــتــم التعاقد
مع مــدرب يستطيع تكوين منتخب
ـاف ــس وت ـح ـم ــل صـ ـف ــات ال ـب ـط ــل،
مـ ـن ـ ِ
خ ـصــوصــا ف ــي ُظ ــل َوجـ ــود املــواهــب
والنجوم الذين أضيفت إليهم الحقًا
مواهب أخرى أمثال درايس ميرتينز
وتوماس مونييه وموسى ديمبيلي
وغيرهم .وأمام هذه التشكيلة القوية
تـ ـح ــديـ ـدًا فـ ــي الـ ـج ــان ــب ال ـه ـج ــوم ــي،
ارتــأى البلجيكيون أن يكون النجم
وال ـهــداف الفرنسي الـســابــق تييري

ه ـن ــري م ـس ــاع ـدًا ملــارت ـي ـن ـيــز ل ــزي ــادة
الفعالية في هذا الخط ،نظرًا للخبرة
والتجربة الكبيرتني لالعب أرسنال
السابق ،خصوصًا أن أكثر النجوم
ي ـل ـع ـب ــون فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي
ال ــذي يـعــرفــه هـنــري ج ـي ـدًا ،كـمــا هي
الحال مع مارتينيز .النتيجة جاءت
ّ
مثمرة ،إذ تمكن منتخب بلجيكا من
أن يتصدر مجموعته بـ  9انتصارات
م ـقــابــل ت ـع ــادل واحـ ـ ــد ،م ـب ـت ـع ـدًا ب ـ ـ 9
نـقــاط عــن نظيره اليوناني الثاني،
وقد كان أول منتخب أوروبي يتأهل
إلــى املــونــديــال مــن خــال التصفيات

منتخب «البريميير ليغ»!
املشاركة في مونديال روسيا أن 15
يبدو الفتًا بني كل املنتخبات
ِ
العبًا ارتدوا قميص منتخب البلجيكي في اآلونة األخيرة يلعبون
حاليًا في الدوري اإلنكليزي املمتاز ،واألهم أنهم في الفرق الكبرى.
رقم مدهش طبعًا ،ألن هؤالء يلعبون في دوري األضــواء ،والقول
إنه األقوى في العالم هو قول مبالغ فيه إلى درجة السذاجة .ويأتي
في مقدمة هؤالء الالعبني كيفن دي بروين وفينسنت كومباني
مع مانشستر سيتي ،وإيدين هازار وثيبو كورتوا مع تشلسي،
وروم ـي ـل ــو لــوكــاكــو ومـ ـ ــروان فـيــايـنــي م ــع مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد.
أمــا الـعــدد األكـبــر ،ففي توتنهام ،بــوجــود موسى ديمبيلي ويــان
فيرتونغن وتــوبــي ألديرفيريلد .وبطبيعة الـحــال ،ستكون كثرة
ً
الالعبني البلجيكيني في «البريميير ليغ» عامال مساعدًا لهم في
املواجهة األبرز في مجموعتهم في املونديال أمام إنكلترا ،إذ إنهم
يعرفون كرتها جيدًا.

بعد روسيا املستضيفة.

ّ
مرشح للقب أو حصان أسود؟

م ــا ال ش ــك ف ـي ــه ،أن بـلـجـيـكــا تمتلك
اآلن أقــوى التشكيالت فــي مونديال
روس ـ ـ ـيـ ـ ــا .ال ـ ـص ـ ـفـ ــوف م ـك ـت ـم ـل ــة ،مــن
حـ ــراسـ ــة املـ ــرمـ ــى إل ـ ــى الـ ـهـ ـج ــوم .فــي
ك ــل امل ــراك ــز ه ـن ــاك ن ـج ــوم .األهـ ــم من
ذل ــك أن املـنـتـخــب البلجيكي يمتلك
ّ
مقعد بدالء مميزًا يشكل فريقًا بحد
ذاتــه يمكنه املنافسة في أي بطولة،
وه ـ ــذا األم ـ ــر ت ـت ـش ــارك ف ـيــه بلجيكا
م ــع أملــان ـيــا وفــرن ـســا وإس ـبــان ـيــا في
امل ــون ــدي ــال ال ــروس ــي .م ـيــزة منتخب

بلجيكا هي ّ
قوته الهجومية ،حيث
يميل مارتينيز إلى الكرة الهجومية،
خـ ـص ــوص ــا فـ ــي ظـ ــل وج ـ ـ ــود الع ـب ــي
ّ
وسط ومهاجمني يتمتعون بكفاءة
عــال ـيــة ف ــي هـ ــذا ال ـج ــان ــب .لـلـتــذكـيــر،
ف ــإن الـبـلـجـيـكـيــن سـ ّـج ـلــوا  43هــدفــا
ف ــي  10مـ ـب ــاري ــات ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات،
مـ ــا مـ ـع ـ ّـدل ــه  4أه ـ ـ ـ ــداف فـ ــي امل ـ ـبـ ــاراة
الــواحــدة ،وهــو رقــم ممتاز تشاركوا
فـيــه مــع منتخب أملــانـيــا فـقــط .األهــم
م ــن ذلـ ــك ،أن الـتـشـكـيـلــة البلجيكية
الحالية اكتسبت التجربة والخبرة
ّ
والنضج ،وهذا ما عانت منه وشكل

نقطة الـضـعــف فــي مــونــديــال .2014
ه ــذا ال ـت ـبـ ّـدل يـمـكــن رؤي ـت ــه بــوضــوح
ً
م ـثــا عـلــى أداء هـ ــازار مــع تشلسي،
وتـحــديـدًا دي بــرويــن مــع مانشستر
سيتي الذي ّ
تطور مستواه على نحو
ّ
هائل وبات يتمتع بصفات القيادة.
ب ــالـ ـح ــدي ــث ع ـ ــن هـ ــذيـ ــن ال ـن ـج ـم ــن،
ّ
سيشكل املــونــديــال الــروســي محطة
مهمة لكليهما في مسيرتهما .بعد
مــونــديــال أول خـطــف فـيــه زميلهما
الـ ـش ــاب ديـ ـف ــوك أوريـ ـج ــي األض ـ ــواء
منهما (قبل أن يتراجع الحقًا) تبدو
ال ـفــرصــة ســانـحــة ب ـق ـ ّـوة أم ــام ه ــازار
ودي بــرويــن لقول كلمتهما وإفــراغ
كــل مــا فــي جعبتهما فــي مــونــديــال
روسـيــا .تقع بلجيكا فــي املجموعة
امل ــون ــدي ــال ـي ــة ال ـس ــاب ـع ــة ال ـت ــي تـضــم
إنكلترا وتونس وبنما .التأهل إلى
دور الـ  16يبدو في املتناول ،حتى إن
صـ ُّـدر
البلجيكيني سيسعون إل ــى تـ ّ
املـجـمــوعــة فــي منافستهم املتوقعة
مع اإلنكليز ،خصوصًا أنهم يعرفون
جيدًا خصومهم بالنظر إلى احتراف
الكثير من الالعبني البلجيكيني في
ً
«البريميير ليغ» فضال عــن مشوار
مارتينيز كـمــدرب ومساعده هنري
كـ ــاعـ ــب فـ ـيـ ـه ــا .م ـ ــا ه ـ ــو واضـ ـ ـ ــح أن
ً
بلجيكا تمتلك جيال ذهبيًا لم يسبق
لـ ــه م ـث ـيــل فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد .ال ـط ـم ــوح ــات
كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة .ث ـ ـمـ ــة مـ ـ ــن يـ ـ ـ ــرى م ـن ـت ـخــب
بلجيكا منافسًا على ّ لقب مونديال
روسـيــا ،وآخ ــرون يرشحونه ليكون
«ال ـ ّح ـصــان األسـ ـ ــود» .البلجيكيون
يفضلون اللقب طبعًا ،لكنه في ضوء
املعطيات الحالية ،ما زال فضفاضًا
عليهم.
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بنما
ّ
المد األحمر ليس خائفًا

جيروم بواتينغ

ما ال يقتلك يجعلك أقوى

ً
بدال من الهروب من الرصاص في األحياء الفقيرة
ّ
بالمخدرات ،سيكون العبو كرة القدم ،بمن
المثقلة
فيهم المشجعون في بنماً ،ورمزهم رومان توريس،
في دائرة الضوء العالمية .بدال من ويالت سببها
«النظام العالمي» وهيمنة أميركا ،سيرقص البنميون
هذا الصيف ،ويشجعون فريقهم ،الذي ال يبدو مرشحًا،
بل يذهب بغرض االحتفال .في رياضة ّ
شوهتها الفيفا
ورأسماليتها ،تحولت مجموعة من العبي كرة القدم
في الشوارع إلى العبين في كأس العالم .في بنما،
ينتظرون االحتفال
ياسمين عبيد
ق ـب ــل أرب ـ ــع س ـ ـنـ ــوات ،اق ـت ــرب ــت بـنـمــا
مــن الـتــأهــل إلــى كــأس الـعــالــم .كانت
تـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى ف ـ ـ ــوز وح ـ ـيـ ــد ل ـب ـل ــوغ
املـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــق ال ـ ـ ـعـ ـ ــاملـ ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ـسـ ــاب
امل ـك ـس ـي ــك .ت ـق ــدم ــت ب ـه ــدف ــن ل ـهــدف
على الــواليــات املـتـحــدة بعد انتهاء
ال ــوق ــت األصـ ـل ــي لـ ـلـ ـمـ ـب ــاراة ،لـكـنـهــا
تلقت هدف الخسارة في الوقت بدل
الـضــائــع .هــذه امل ــرة ،تبدلت األم ــور.
مع كوستاريكا ،حققت بنما عودة

على بعد أمتار في ملعب التدريب
الوحيد يتقاسم منتخب الشباب تحت
 21عامًا العشب مع بعض الفتيات
مثيرة لتفوز  1-2في آخر مباراة لها،
بـفـضــل ه ــدف ت ـع ــادل مـثـيــر لـلـجــدل
من رومــان توريس .أظهرت اإلعــادة
الـتـلـفــزيــونـيــة بــوضــوح أن ال ـكــرة لم
تـتـجــاوز خــط املــرمــى .ولـحـســن حظ
ب ـن ـم ــا ،لـ ــم ت ـس ـت ـخ ــدم ت ـك ـنــولــوج ـيــا
مراقبة خط املرمى في تلك املباراة.
كــانــت بـنـمــا ،مــع ذل ــك ،تــواجــه خطر
الخروج من التصفيات حتى سجل
املـ ــدافـ ــع ت ــوري ــس ه ــدف ــا ج ــديـ ـدًا فــي
الــدقـيـقــة  87لـتـفــوز بـ ـ  1-2وتـتـفــوق
على منتخبي هندوراس والواليات
ً
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وت ـ ــذه ـ ــب مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة إل ــى
روس ـي ــا .أعـلـنــت ال ـبــاد ي ــوم التأهل
عيدًا وطنيًا ،ودعا أحد السياسيني
إل ـ ــى إطـ ـ ـ ــاق اس ـ ــم «ق ـ ـلـ ــب ال ـ ــدف ـ ــاع»

صــاحــب ه ــدف االن ـت ـصــار عـلــى أحــد
املالعب تقديرًا لجهوده في التأهل.
ك ــان حــدثــا كـبـيـرًا .فــي  18حــزيــران/
يونيو ،سنتوجه إلــى سوتشي في
أول مباراة «للماريا روخا» أي ّ
«املد
األحمر» في كأس العالم في روسيا.
املنتخب البلجيكي سيواجه بنما،
امل ـن ـت ـخــب الـ ــذي سـيـخـطــو خـطــواتــه
األول ـ ــى ف ــي ال ـب ـطــولــة ال ـعــامل ـيــة .قبل
ذل ـ ــك ،ي ـجــب أن ن ــذه ــب إلـ ــى أم ـيــركــا
الوسطى الكتشاف كرة القدم .يجب
االعتراف بأنها جمهورية لم يعرف
عنها الكثير .بلد صغير يتألف من
 4مــايــن نـسـمــة مــن س ـكــان أمـيــركــا
ال ــوس ـط ــى امل ـت ــاخ ـم ــة ل ـكــوس ـتــاري ـكــا
وكــولــوم ـب ـيــا .ل ـقــد سـمـعـنــا بــالـفـعــل
عـ ــن قـ ـن ــاة عـ ـم ــاق ــة ،وه ـ ــي م ـش ــروع
ض ـخ ــم ،ون ـق ـطــة ع ـب ــور ب ــن املـحـيــط
األط ـل ـس ــي وامل ـح ـي ــط ال ـ ـهـ ــادئ ،وكــل
ع ــام يـسـتـخــدمـهــا أك ـثــر م ــن  14ألــف
قارب .تعرف أيضًا بوثائقها ،حيث
ّ
سربت أكثر من  11.5مليون وثيقة
ســريــة لـشــركــة «مــوســاك فونسيكا»
للخدمات القانونية في بنما ،التي
تـمـلــك مـنـظــومــة مـصــرفـيــة تجعلها
مـ ــاذًا ضــري ـب ـيــا لـلـمـتـهــربــن .ومـنــذ
ب ـض ـعــة أشـ ـه ــر ،ج ــذب ــت ب ـن ـمــا أع ــن
الـ ـع ــال ــم فـ ــي كـ ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم .م ـن ــذ تـلــك
ال ـل ـح ـظ ــة الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،أي ف ــوزه ــا
عـلــى جــارت ـهــا كــوس ـتــاري ـكــا ،تعتبر
«م ــاري ــا روخـ ــا» ،كـمــا يـطـلــق عليها،
فـخــر شـعــب بــأكـمـلــه .الــافــت أن كــرة
ال ـق ــدم لـيـســت ال ــري ــاض ــة األول ـ ــى في
بنما .لديهم البيسبول ،وهو تقليد
م ـ ـقـ ـ ّـدس مـ ــع الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ــاع ـب ــن
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كانت بنما تواجه خطر الخروج من التصفيات

الذين تطوروا في الواليات املتحدة
األم ـيــرك ـيــة ،وأي ـض ــا املــاك ـمــة ،حيث
ي ـل ـم ــع اسـ ـ ــم روب ـ ــرت ـ ــو أوران ،بـطــل
الـعــالــم  6م ــرات .ك ــرة ال ـقــدم البنمية
ري ــاض ــة ن ـمــت تــدري ـج ـيــا ع ـلــى م ــدار
العشرين عامًا املاضية ،وقد حققت
مكانًا بجوار ريــاضــات أخــرى .وفي
ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ،أص ـب ــح ال ـنــاس
مهتمني باملنتخب الوطني ،فعندما
يلعب الكل يذهب إلى امللعب.

ّ
تأهل غير متوقع
هــدف فــي وقــت مـتــأخــر مــن امل ـبــاراة،
ه ــزيـ ـم ــة غـ ـي ــر مـ ـت ــوقـ ـع ــة لـ ـل ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة ف ــي ت ــري ـن ـي ــداد وت ــوب ــاغ ــو،
ي ـم ـن ـحــك ل ـح ـظــة ال ت ـن ـس ــى .هـ ــذا مــا
ص ـ ـ ّـرح ب ــه امل ــداف ــع رومـ ـ ــان تــوريــس
ص ــاح ــب ال ـ ـهـ ــدف امل ـل ـت ـب ــس« .ك ـن ــت
فــي املـلـعــب بـعــد امل ـب ــاراة مــع رئيس
ب ـن ـم ــا» ،ف ــي هـ ــذا ال ـب ـل ــد كـ ــان دائ ـم ــا

حلمًا ،اليوم الذي ستتأهل فيه بنما
لكأس العالم ،سيكون عيدًا عظيمًا،
لذلك تساءلت عما إذا كان يستحق
عطلة وطنية؟ يتابع« :سألت رئيس
مجلس اإلدارة ،هــل سـيـكــون لدينا
يــوم إجــازة لالحتفال بهذا الحدث؟
ً
أوال ،أخـ ـب ــرن ــي أنـ ـ ــه يـ ـج ــب ع ـل ـي ـنــا
االح ـت ـف ــال ،لـكــن يـجــب عـلـيـنــا أيـضــا
ال ـع ـمــل» .ل ـكــن ف ــي وق ــت الحـ ــق ،عبر
شبكات التواصل االجتماعي ،علم

مقتل أميلكار هنريكيز
يمثل تعليم الشباب والـقـضــاء على العنف تحديًا آخر
الت ـحــاد ك ــرة ال ـقــدم فــي ال ـب ــاد .فــي ال ـعــام امل ــاض ــي ،قتل
الــاعــب الــدولــي أميلكار هنريكيز ،بــرصــاصــة مجهول
أمــام منزله فــي كــولــون ،وهــي مدينة تبعد  70كيلومترًا
عن مدينة بنما ،في حي «صفيح» أيضًا .أبرز التعليقات
كانت لطفل بنمي قال «أنا أبلغ من العمر  11سنة ،اسمي
إسـحــاق ،ملــاذا أنــا هنا؟ ألنني أحــب كــرة الـقــدم وأري ــد أن
أكون العب كرة قدم جيدًا عندما أكبر .أريد أن أفعل مثل
ميسي ،هازارد ،أريد أن أحترف» .العنف والبنى التحتية
واملهنية ستكون التحديات التي تواجه كرة القدم في بنما
فــي الـسـنــوات املقبلة ،وطـبـعــا ،خلف كــل ش ــيء ،الضغط
األميركي املتواصل .في الثامن عشر من حزيران /يونيو،
وفي لحظة مواجهة بلجيكا ،ستكون دولة بأكملها ،وبكل
ف ـخــر ،مـصــوبــة إل ــى روس ـي ــا .بـنـمــا كـلـهــا دون استثناء
ستشارك في هذا العرس الجماهيري الكبير.

( أ ف ب)

الـبـنـمـيــون أن الــرئـيــس فــاريــا منح
ي ــوم إجـ ــازة لــاحـتـفــال بـتــأهــل بنما
لكأس العالم .بالنسبة الى االتحاد،
هذا اإلنجاز كان نعمة .التركيز على
كــرة الـقــدم سيسمح لـهــذه الرياضة
ب ــأن تـصـبــح أك ـث ــر اح ـت ــراف ـي ــة ،وهــو
ضـ ـ ــرورة ،ح ـســب إدواردو ف ــاك ــارو،
األمــن العام لالتحاد« :نحن اتحاد
ش ــاب فــي خـضــم ال ـت ـحـ ّـول ،الـتـحــدي
األكبر الــذي نواجه هو االنتقال من
اتحاد صغير إلى اتحاد محترف».
ال ـط ــري ــق شـ ـ ــاق ،وعـ ـل ــى ب ـع ــد أم ـت ــار
قليلة ،فــي ملعب الـتــدريــب الوحيد
ف ـ ــي االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ،يـ ـتـ ـق ــاس ــم م ـن ـت ـخــب
الـشـبــاب تحت  21عــامــا العشب مع
بـعــض ال ـف ـت ـيــات .وه ــذه «ف ـك ــرة غير
م ـق ـب ــول ــة» ،بــال ـن ـس ـبــة الـ ــى خــورخــي
ديلي فالديز ،شقيق الالعب السابق
ف ــي ف ــري ــق ب ــاري ــس س ـ ــان ج ـيــرمــان
خوليو ديلي فالديز واملــديــر الفني
للفريق الشاب« ...هنا ال يوجد فريق
ي ـم ـلــك م ـل ـع ـبــا خ ــاص ــا ب ـ ــه ،وج ـم ـيــع
املالعب تابعة للحكومة ،ومن حيث
البنية التحتية فــي املــاعــب ،نفتقد
الكثير من األمــور» .معظم الالعبني
ال ــدولـ ـي ــن ي ـع ـي ـش ــون فـ ــي ال ـ ـخـ ــارج،
ال ـي ــوم أك ـث ــر م ــن  20الع ـب ــا يـلـعـبــون
خارج بنما .ويالقيه في ذلك فالنتني
ب ـي ـم ـن ـتــل ،أحـ ــد ال ــاع ـب ــن الــدول ـيــن

ال ـقــائــل ال ــذي ــن يــداف ـعــون ع ــن أل ــوان
أح ــد ال ـن ــوادي فــي بطولته املحلية.
«األمــر معقد ألنــه هنا في بنما ،من
وجـ ـه ــة ن ـظ ــر اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ال يـمـكــن
املقارنة مع الدول األخرى التي تملك
بطوالت مثيرة لالهتمام .إن غالبية
الــاعـبــن لـيـســوا مـحـتــرفــن ،وهـنــاك
الكثير منهم .الــى جانب كــرة القدم،
ً
ي ـم ــارس ــون مـهـنــا وأعـ ـم ــاال أخـ ــرى»،
يقول بتواضع وحزن شديدين.

كــيــف تــبــدو مــبــاريــات دوري
الدرجة األولى في بنما؟
لإلجابة عن السؤال ،يجب أن نتابع
فالنتني فــي نــاديــه «ب ــازا أم ــادور».
لعب بيمنتيل وزمالوه في ماراكانا
وواجهوا سان فرانسيسكو .في ذلك
املساء ،حضر  250شخصًا فقط الى
امل ـل ـعــب .ه ــذا ال ـع ــدد الـضـئـيــل يفسر
فـقــدان الحماسة لــدى الجمهور في
امل ـن ــاف ـس ــة ال ــوط ـن ـي ــة ،وال ـس ـب ــب هــو
الـتــوزيــع الـخــاطــئ للفرق فــي جميع
أنحاء الـبــاد ،فغالبية فــرق الــدوري
في وسط مدينة بنما .وهو عامل قد
يفسر ملــاذا ال ترتقي كــرة الـقــدم إلى
ً
االحـتــراف .لكن مـهــا ...منذ التأهل،
تـغـيــر رأي الـجـمـهــور ،ف ـبــات يصور
عـنــاصــر املـنـتـخــب كــأبـطــال وك ـقــدوة
للشباب والرياضة .نذهب إلــى حي

شوريلو ،حيث نشأ ريكاردو أفيال.
شاب يبلغ من العمر  20عامًا ،اشتراه
الـ ـن ــادي الـبـلـجـيـكــي «ال غ ــان ـت ــواز»،
كالعب احتياطي .صــراع الثقافات،
ّ
يسهل
والحنني إلــى الوطن .لم يكن
االنتقال على الشاب البنمي ،تقول
روزا أفيال ،عمة ريـكــاردو« :في املرة
األولــى التي عاد فيها إلى هنا ،قال
لــي لــن أع ــود .»...الـيــوم ،أصبح أفيال
ن ـج ــم ك ـ ــرة ق ـ ــدم ال ـب ـن ـم ـي ــة .س ـت ـكــون
ال ـف ــرص ــة األولـ ـ ــى ل ــه ل ـل ـم ـشــاركــة في
ال ـت ـش ـك ـي ـلــة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة لـلـمـنـتـخــب
واملشاركة في كأس العالم.
أفـ ـي ــا ،وب ـي ـم ـن ـتــل ،ال ـط ـف ــان ال ـل ــذان
ص ـن ـع ــا امل ـ ـجـ ــد وال ـ ـن ـ ـجـ ــاح فـ ــي حــي
شوريلو الفقير« .هنا الحياة ليست
سهلة» ...يشرح فرانكلني كوينتيرو،
م ـن ـس ــق مـ ــونـ ــديـ ــال «دي ـ ـ ــل بـ ــاريـ ــو»،
ال ـب ـطــولــة ال ـتــي تـجـمــع أك ـثــر م ــن 10
آالف شاب كل عام« :إنه حي صعب،
وبسبب الغزو األميركي عام ،1989
ب ـ ــات ي ـض ــم ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن امل ـس ـل ـحــن
وتـ ـ ـ ّـجـ ـ ــار املـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدرات والـ ـعـ ـص ــاب ــات
اإلجـ ـ ــرام ـ ـ ـيـ ـ ــة .ولـ ـحـ ـم ــاي ــة األطـ ـ ـف ـ ــال،
يـشـ ّـجـعــون عـلــى الــريــاضــة ،بربطها
بالتعليم املــدرســي .يــدرس األطـفــال
ويـ ـم ــارس ــون ال ــري ــاض ــة ،إنـ ــه ش ــرط
أساسي أن تلعب كرة القدم هنا».

في  ،1981وبسبب األوضــاع املعيشية والفقر في غانا ،سافر برنس بواتينغ (والد
جـيــروم) إلــى أملانيا بحثًا عــن سبل أفضل للعيش .كــان يخطط ألن يــدرس «إدارة
ً
األعـمــال» فــي أملانيا .فشله فــي اختصاصه أجـبــره على أن يكمل حياته ن ــادال في
أحــد املطاعم فــي بــرلــن .يقول جـيــروم عــن طفولته« :لقد تربيت فــي منطقة فقيرة
وبعيدة عن إخوتي ،إال أن هذا األمر ساعدني وجعلني أقوى» .في صورة قديمة له،
مرتديًا قميص «البالوغرانا» ،توضح لنا حب جيروم مدافع بايرن ميونيخ الحالي
لبرشلونة عندما كان صغيرًا ،يبدو الصغير مبتسمًا .من أم أملانية وأب غاني ،ولد
الدولي األملاني بواتينغ في الثالث من شهر أيلول سنة  1988في برلني الغربية .كانت
العاصمة األملانية حاضنة لنشأة جيروم إلى جانب كل من أخويه (من أم أخرى)
كيفن برينس وجــورج .نشأ اإلخــوة بواتينغ في منطقتني مختلفتني ،منفصلتني،
بسبب األوضاع العائلية الصعبة .كل من جورج وكيفن برينس يقطنان في منطفة
«ويدينغ» إحدى أفقر املناطق في برلني ،بينما في الجهة املقابلة حظي جيروم بحياة
أفضل من أخويه األكبر منه سنًا إلى جانب والديه (مارتينا وبرينس) .عالقة وطيدة
ّ
املدرسية كانت بمثابة فرصة للتالقي ولعب كرة القدم.
تربط بينهم ،العطلة
ّ
بدأ جيروم بواتينغ مسيرته الكروية مع نادي العاصمة «هيرتا برلني» .لم يتطلب األمر
ّ
أداء ّ
ترفع إلى الفريق األولّ .قدم ً
مميزًا خالل موسمه األول مع
كثيرًا من الوقت حتى
ّ
«هيرتا» ،ما لفت أنظار العديد من مدربي الفرق األملانية األخــرى .في  ،2007انتقل
إلى هامبورغ ،بعدما رفض التوقيع على أول عقد احترافي مع نادي العاصمة ملدة
خمس سنوات ،وذلك من وجهة نظره الخاصة ،إذ يرى أن هذا األمر ّ
يعد «احتكارًا»
لالعبني ولحرياتهم .كان دور بواتينغ في هامبورغ أساسيًا ،بمثابة «عمود فقري»
للفريق ،ساهم أداؤه الدفاعي في أن يتأهل هامبورغ في سنتني متتاليتني إلى بطولة
الدوري األوروبي ( .)Europa leagueثالث سنوات هي الفترة التي قضاها جيروم
في ملعب «فولكسبارك» ،قبل أن يترك بلده ،متجهًا نحو الدوري اإلنكليزي املمتاز.
دخل بواتينغ العالم الجديد من ّبوابة نــادي «البلو مــوون» الــذي يختلف كثيرًا عن
املكان الذي كان فيه .سنة يتيمة لم ير خاللها جماهير «السيتيزنس» .في ،2011
ّ
تغير كل شيء .عرفت إدارة بايرن ميونيخ أكبر وأعرق الفرق األملانية كيف تخطف
موهبة كبواتينغ ،من دون اإلعالن عن قيمة الصفقة .هكذا أصبح جيروم العبًا في
«اآلليانز آرينا» في عقد ربطه مع البافاري ّملدة خمس سنوات .يوب هاينكس أحد
املدربني الذين ّ
أنجح ّ
مروا على النادي ،لم يلتزم بمركز جيروم الذي كان يشغله مع
ّ
«السيتي» .تحولت طريقة لعب «الظهير» السابق إلى قلب دفاع صلب .قامته العالية
ساعدته على تثبيت أقدامه والتأقلم مع مركزه الجديد ،وهكذا أصبح جيروم بواتينغ
أحد أفضل املدافعني في العالم في السنوات األخيرة املاضية.

عندما واجه شقيقه الغاني
دخل األخــوان جيروم وكيفني برينس بواتينغ التاريخ عندما أصبحا أول شقيقني
يلعبان ضد بعضهما البعض في نهائيات بطولة كأس العالم .فرغم مولد الشقيقني
في برلني ،وبداية مسيرتهما الكروية مع النادي نفسه« ،هرتا برلني» ،إال أن كيفني
ّ
برينس قـ ّـرر أن يمثل منتخب غــانــا ،فــي الــوقــت الــذي اخـتــار فيه جـيــروم اللعب في
صفوف «املانشافت» .كانا قد تواجها في الكثير من املناسبات مع أنديتهما ،إال أن
مواجهتهما في كأس العالم كانت مختلفة ولها طعمها الخاص ،وما يزيد األمر متعة
بني األخوين في املنافسة ،هو أنهما يلعبان في مركزين يفرض عليهما الوقوف
وجهًا لوجه على أرضية امللعب (جيروم مدافع ـ كيفن برينس خط وسط هجومي).
األب يقف على الحياد دائمًا ،ويتمنى كل التوفيق لولديه .بينما تقف كل أم إلى جانب
ابنها ،كما أشار إلى ذلك جيروم .وعمومًا ،يسري في العائلة مبدأ الفوز لألفضل،
ّ
كما كانت عليه الحال في مونديال جنوب أفريقيا  .2010وقد أكد كيفني برينس ذلك
حني قال «بالنسبة إلى والدتي ووالدة جيروم ،ليس األهم هو الفوز ،ففي الغالب األهم
بالنسبة إليهما هو أن نقدم أفضل ما لدينا والخروج من امللعب بــدون إصابة وأن
نكون راضني عن أدائنا ومستوانا الشخصي».
■ فاز جيروم بواتينغ مع ناديه البايرن بستة ألقاب للدوري وثالثة في كأس أملانيا،
باإلضافة إلى فــوزه بــدوري أبطال أوروبــا موسم  .2013/2012كأسا «سوبر» في
أملانيا وأخرى أوروبية .وفاز أيضًا بلقب كأس العالم لألندية سنة .2013
■ على الصعيد ال ـفــردي ،ورد اســم جـيــروم بواتينغ ضمن التشكيلة املثالية في
موسمني متتاليني ( .)2016-2015 / 2015-2014أفضل العــب أملاني في موسم
 .2016-2015كان من ضمن تشكيلة الـ« »UEFAاملثالية سنة .2016
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(أرشيف)

إنزو شيفو
فتى بلجيكا األغر!
يزخـر املنتخـب البلجيكـي فـي مونديـال روسـيا بالعديـد مـن النجـوم ،يأتـي فـي مقدمهـم كيفـن
دي برويـن وإيديـن هـازارد .لكـن الحـال كان مختلفـا فـي «الزمـن الجميـل» للكـرة .كان النجـوم قلـة.
ُيع ّـدون علـى أصابـع اليديـن .لكـن الالعـب األسـطوري للكـرة البلجيكيـة يعـود إلـى ذلـك الزمـن .مـن
يمكـن أن ينسـى إنـزو شـيفو؟ هـو السـاحر البلجيكـي صاحـب اللمسـة الالتينيـة .كان القميـص
رقـم  10يليـق بـه .كان صانـع ألعـاب بامتيـاز .كل مواصفـات هـذا املركـز كانـت فيـه ،مـن التقنيـة إلـى
املهـارة والرؤيـة الثاقبـة.
في مونديال  ،1986في املكسيك ،كانت البداية وأحلى حكاية .دخل شيفو البطولة يافعًا بسن 20
عامـا وخـرج منهـا نجمـا .تألـق فـي تلـك البطولـة ،ومـا أدراك مـا تلـك التـي كان فيهـا دييغـو أرمانـدو
مارادونـا .مـع شـيفو وصلـت بلجيـكا إلـى أعلـى مراتبهـا املوندياليـة بالتأهـل إلـى نصـف النهائـي
بعـد تخطـي «املاتـادور» اإلسـباني فـي ربـع النهائـي .لـوال مارادونـا لـكان املجـد أكبـر ،إذ خسـرت

بلجيـكا أمـام األرجنتين قبـل املحطـة النهائيـة فـي ملعـب «اآلزتيـك» الشـهير .فـي نهايـة تلـك البطولـة
ً
كان مارادونـا بطلا وأفضـل العـب ،وشـيفو رابعـا وأفضـل العـب شـاب .إنجـاز كبيـر لفتـى بلجيكا.
فـي مونديـال  1990كانـت «بلجيـكا شـيفو» قريبـة مـن تكـرار الحكايـة ،لكـن هدفـا قبـل دقائـق مـن
الوصـول إلـى ركالت الترجيـح أمـام إنكلتـرا فـي دور ال ـ  16وضـع نقطـة النهايـة.
املشـهد ذاتـه عاشـه شـيفو فـي مونديـال  1994فـي دور ال ـ  ،16لكـن بالخسـارة بصعوبـة أمـام
أملانيـا  ،3-2ثـم كان مونديـال  1998األخيـر فـي مسـيرة أيقونـة بلجيـكا .ذلـك املونديـال كان قاسـيًا
علـى شـيفو .فـي املبـاراة األخيـرة فـي دور املجموعـات كانـت بلجيـكا تحتـاج للفـوز علـى كوريـا
الجنوبيـة للعبـور إلـى دور ال ـ  ،16لكـن املـدرب جـورج ليكينـز فاجـأ الجميـع باسـتبدال شـيفو رغـم
دوره البـارز ،وسـط اعتـراض األخيـر وسـخط الجماهيـر .كان شـيفو ،بالتأكيـد ،يسـتحق نهايـة
موندياليـة أفضـل.

سيرة ذاتية

من هو؟

حل العدد السابق :مروان فياليني

سنوات الالعب في فرق لعب فيها

السنوات

الفريق

املشاركات

األهداف

1999-1998

هامبورغ

33

11

2004-1999

كايسرسالوتن

170

70

2007-2004

بريمني

89

53

حل العدد السابق :هنريك الرسون

«لقد انتهى موسم كرة القدم
ّ
األمريكية .ال توجد مباريات،
عمري  67عامًا ،هذا يعني 17
عامًا بعد سن الخمسين17 ،
أحتاج أو أريد ،كل
عامًا أكثر مما ً
شيء أصبح ممال».

( هونتر طومسون في رسالة إنتحاره
عام ) 2005

