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«األردن ليكس» :العالقات السعودية ـ التركية

«الورقة الكردية» لمقايضة تركيا على عالقــتها مع قطر
ّ
«األمني البحت» ثامر السبهان يقود «التحول» في سوريا
إيلي حنا

لم يكن اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي
داخل قنصلية بالده في إسطنبول سوى محطة
ّ
تأسيسية جديدة في مسار العالقة الهشة بني الرياض
وأنقرة .في الشكل ،تمارس قيادتا البلدين حفلة تكاذب
عنوانها «حرص اململكة على عالقاتها بشقيقتها
تركيا» و«تثمني الرئيس التركي للعالقات األخوية

تقرير من القائم بأعمال السفارة
األردنــيــة فــي أنــقــرة ســنــان راكــان
المجالي إلى وزارة الخارجية األردنية
بتاريخ 2017/9/27
الموضوع :لقاء مع السفير
السعودي في أنقرة.
التقيت ظهر يوم الثالثاء 2017/9/26
ب ـ ـس ـ ـعـ ــادة ولـ ـ ـي ـ ــد بـ ـ ــن ع ـ ـبـ ــد الـ ـك ــري ــم
ال ـخ ــري ـج ــي س ـف ـيــر امل ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة
السعودية املعتمد في أنقرة ،حيث تم
التطرق لعدد من املوضوعات املتعلقة
بالساحة التركية:
¶ أكد السفير السعودي بأن عالقات
اململكة مع تركيا تأثرت سلبًا بسبب
املوقف التركي املنحاز لقطر ،معتبرًا

خلع عباءة «اإلخوان» خالل
االنتخابات و«دغدغة» المشاعر
القومية ،منعتا أردوغان من الرد
على تصريحات ابن سلمان
أن أس ــاس ال ـعــاقــة ب ــن ك ــل م ــن قطر
وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة قـ ــائـ ــم عـ ـل ــى امل ـص ــال ــح
الشخصية وليس على املصالح العامة
لكال البلدين ،األمــر الــذي يتحتم معه
استحالة استمرار هذه العالقة ،جازمًا
ب ــأن تــرك ـيــا سـتـتـخـلــى ع ــن ق ـطــر في
نـهــايــة امل ـطــاف .ون ـ ّـوه الـسـفـيــر إل ــى أن
زيارة أمير قطر األخيرة إلى تركيا لم
تحظ باهتمام كبير من الجانب التركي
حيث شهدت تعتيمًا إعالميًا مبالغًا به
كما أن بعض الصور التي تم توزيعها
لإلعالم أظهرت أردوغــان وإلى جانبه
أمير قطر وعلى الجانب اآلخــر وزير
الطاقة (زوج ابنة أردوغان) األمر الذي
يـنـتـهــك أب ـس ــط ق ــواع ــد ال ـب ــروت ــوك ــول.
وفي ما يتعلق بقيام أمير قطر بدور
الوسيط بني تركيا وأملانيا من خالل
الــزيــارة الـتــي قــام بها إلــى أملــانـيــا لدى
مغادرته أنقرة مباشرة ،أكــد السفير
السعودي بأن قطر أصغر من أن تقوم
بمثل هكذا دور.

التاريخية املتميزة والوثيقة بني البلدين والشعبني»
(اتصال بني امللك سلمان والرئيس رجب طيب أردوغان
بعد جريمة خاشقجي بأيام) .بقاء «خيط» في العالقة
بني الطرفني أساسه ّ
تهربهما من تداعيات الطالق على
مناطق نفوذهما ،وعلى ّ
تخوف من أضرار اقتصادية،
ّ
وطبعًا «حاجة» واشنطن لعدم تشظي حلفائها/
وكالئها في املنطقة .أردوغان الجالس على «عرشه»
في قصر شنقايا مهجوس بالدور السعودي ــ اإلماراتي

¶ ت ـ ـطـ ـ ّـرق ال ـس ـف ـي ــر الـ ـسـ ـع ــودي إل ــى
التسريبات اإلعالمية التي تتحدث عن
قيام السعودية بالعمل على تحريض
م ـس ـعــود ال ـب ــرزان ــي ع ـلــى امل ـض ــي في
فـكــرة االسـتـفـتــاء بـهــدف زرع خنجر
في الخاصرة التركية ،وذلك كرد فعل
سـ ـع ــودي ع ـلــى ق ـي ــام تــرك ـيــا ب ــزراع ــة
خنجر فــي الـخــاصــرة الـسـعــوديــة من
خ ــال ال ـقــاعــدة الـعـسـكــريــة ف ــي قـطــر،
ول ــم ي ـنــف ال ـس ـف ـيــر ال ـت ـســري ـبــات بــأن
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ت ـس ـع ــى إل ـ ــى اس ـت ـخ ــدام
الــورقــة الـكــرديــة فــي مسعى ملقايضة
تركيا على عالقتها مع قطر وتحديدًا
القاعدة العسكرية فيها.
¶ أشـ ــار الـسـفـيــر ال ـس ـع ــودي إل ــى أن
تركيا وفــي سبيل أن تتجنب مضي
قـطــار الـتـســويــة فــي ســوريــة مــن دون
أن ت ـك ــون أح ــد أط ــراف ـه ــا ،س ـعــت إلــى
االلتحاق بتلك التسوية بغض النظر
عــن املـظـلــة املـتــاحــة لــذلــك ،وق ــد وجــدت
ضالتها من خالل اجتماعات أستانا
بـغــض الـنـظــر عــن م ـقــدار املكتسبات
التي ستحققها.
¶¶¶
تقــريــر مــن السفير األردنـــي في
الــريــاض عــلــي الــكــايــد إل ــى وزارة
الخارجية األردنية بتاريخ 2017/11/2
الموضوع :التحركات السعودية
في سوريا والخالف مع تركيا
ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء م ـت ــاب ـع ـت ــي ل ـل ـت ـح ــرك ــات
السعودية على الساحة السورية في
الفترة األخيرة ،ومن خالل اتصاالتي
م ــع ال ـس ـف ــراء ه ـنــا وب ـع ــض املـطـلـعــن
واملتابعني بهذا الشأن ،أرجو أن أضع
بــن أيديكم بعضًا مــن االستنتاجات
املبنية على قراءة الواقع هنا:
¶ هناك تحول في املوقف السعودي
ـاهــده زي ــارة
تـجــاه املـلــف ال ـس ــوري ،شـ ِ
الوزير ثامر السبهان املعني بشؤون
الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،ذو الخلفية األمنية

الـ ـبـ ـحـ ـت ــة ،إل ـ ـ ــى م ــديـ ـن ــة ع ـ ــن ع ـي ـســى
ف ــي ال ــري ــف الـشـمــالــي ملـحــافـظــة الــرقــة
السورية ،إلــى جانب منسق التحالف
الـ ـ ــدولـ ـ ــي مل ـ ـحـ ــاربـ ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب ب ــري ــت
مــاكـغــورك ،حيث حملت الــزيــارة عدة
ومعان منها سعي السعودية
مقاصد
ٍ
إلى التأكيد على تثبيت مناطق التهدئة
ومناطق النفوذ ،وتوجيه رسالة بليغة
إلى تركيا بأن التحالفات في طريقها
إلــى ّ
التغير ،خــاصــة أن ق ــوات سورية
الديموقراطية «قسد» تعد العدو األول
لـتــركـيــا داخـ ــل س ــوري ــا ،وال ـت ــي التقى
الوزير السبهان قيادات تنفيذية تابعة
لهذه القوات املدعومة أميركيًا ولكونها
تحقق نوعًا من التوازن.
وبحسب الزمالء هنا ،فإن السعودية
أن روسـ ـي ــا ه ــي ال ـطــرف
ال ـت ــي ت ـ ــدرك ّ
األقــدر على حــل الـصــراع فــي سوريا،
قــد ال يـكــون لديها إشكالية فــي بقاء
النظام السوري ،ولكن اإلعالن عن ذلك
مرتبط بمدى العالقة السورية والدعم
اإليراني من خلفها.
وال أستبعد أن يكون من موضوعات
البحث خــال زيــارة امللك سلمان إلى
روسيا طلب التدخل الحتواء التأثير
اإليراني في الساحة السورية ،والحد
من التدخل التركي في سوريا ،أو على
األقــل منح مساحة كافية للسعودية
للعب دور على األرض السورية حيث
منطقة النفوذ التركي من دون إزعاج
إيراني.
وخــال الحديث مــع بعض األصــدقــاء
م ــن امل ـس ــؤول ــن ال ـس ـع ــودي ــن ،اتـضــح
ل ــي أن ال ـس ـع ــودي ــة ت ـب ـحــث ع ــن دور
ج ــدي ــد ل ـهــا ف ــي س ــوري ــا ي ـك ــون أق ــوى
مــن الـســابــق ،وج ــاءت زي ــارة السبهان
في سياق إرســال رسائل باتجاهات
مـتـعــددة مـنـهــا إل ــى أن ـقــرة ومـنـهــا إلــى
إيــران (خاصة بعد لقائه قــادة أكــرادًا
عسكريني في «حزب االتحاد الكردي»
ال ـ ــذي يـعـتـبــر ذراعـ ـ ــا مـسـلـحــا لـحــزب
العمال الكردستاني املصنف تركيًا
تنظيمًا إرهــابـيــا) ،ومنها رسائل إلى
روس ـي ــا م ـفــادهــا طـلــب تـسـلــم أس ــرى
سـ ـع ــودي ــن م ـ ــن داع ـ ـ ـ ــش ،يـ ــرجـ ــح أن

في محاولة االنقالب الفاشلة في حزيران  .2016ثم تعود
به الذاكرة إلى دور «املحمدين» (ابن زايد وابن سلمان)
في تصفير مكاسب «الربيع العربي» التي استحالت ــ
بالنسبة إلى حاكم أنقرة ــ إلى ربيع ّ
تركي في تونس
ّ
ومصر ،وشتاء يتحكم بعواصفه في سوريا.
قبل نحو عام ،كان الخالف محوره األزمة الخليجية بعد
مقاطعة «الرباعي» (السعودية ،اإلمارات ،البحرين،
مصر) لقطر ،أما خلف الكواليس فكانت سوريا والعراق

تحريض البرزاني على االستفتاء بهدف زرع خنجر في الخاصرة التركية (أ ف ب)

ع ــدده ــم ي ـق ــارب الـ ـ ــ .30وال ـن ـت ـي ـجــة أن
الـسـعــوديــة ع ــادت إلــى ســوريــا ،وعلى
ال ـص ـع ـيــد الـ ــدولـ ــي ،ظ ـه ــور ال ـس ـب ـهــان
مــع الـجـنــرال مــاكـغــورك فــي الــرقــة يعد
ت ــأي ـي ـدًا س ـع ــودي ــا واضـ ـح ــا لـتـطـبـيــق
االستراتيجية األميركية الجديدة ضد
تركيا وتدخالتها في املنطقة من قبل
قـبــائــل عــربـيــة سنية حليفة للمملكة
فــي مـنــاطــق الــرقــة ودي ــر الـ ــزور ،حيث
تفترض أن تلك املناطق مناطق نفوذ
حـيــويــة طبيعية وجـغــرافـيــة بالنسبة
لها.
¶¶¶
تقرير مــن السفير األردنــــي في
أنقرة إسماعيل الرفاعي إلى وزارة
الخارجية األردنية بتاريخ 2018/4/4
الموضوع :موقف تركيا من
تصريحات ولي العهد السعودي
محمد بن سلمان حول ما أسماه
بثالوث ّ
الشر.
التزم الجانب التركي الصمت الغاضب
حيال تصريحات ولي العهد السعودي
األمـ ـي ــر م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـم ــان م ــؤخ ـرًا
ملـجـلــة ( )The Atlanticاألمـيــركـيــة
بخصوص ما أسماه «محور الشر».

ف ـل ــم يـ ـص ــدر ل ـت ــاري ـخ ــه أي رد فـعــل
رسمي تركي على التصريحات التي
أكــد من خاللها ولــي العهد السعودي
ب ــأن الـضـلــع ال ـثــالــث مل ـحــور ال ـشــر هو
تـنـظـيــم اإلخـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن ،ح ـيــث لم
يــذكــر تركيا بــاالســم على اعـتـبــار أن
ح ــزب ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة ال ـحــاكــم في
تركيا طــرح نفسه كمرجعية لتنظيم
اإلخوان املسلمني حول العالم.
وقــد بــدا الفـتــا الصمت الـتــركــي حيال
تلك التصريحات بخالف مــا اعتادت
عـلـيــه ال ـق ـيــادة الـتــركـيــة ف ــي الـ ــرد على
أي تصريحات تمسها ،وقــد تباينت
اآلراء حــول األس ـبــاب الـتــي تقف وراء
الخصوصية التي تتعامل بها تركيا
مع السعودية بهذا الشأن .ففي الوقت
ال ــذي ذه ــب بــه الـبـعــض إل ــى أن تركيا
التي باتت اليوم في مواجهة أكثر من
جبهة على الصعيد الدولي واإلقليمي،
لــن تكون فــي وارد فتح جبهة جديدة
مــع السعودية ،وهــي بذلك تسعى إلى
اح ـتــواء تلك الـتـصــريـحــات ،إال أن هذا
ال ــرأي ال يتوافق مــع واقــع الـحــال حيث
س ـب ــق ل ـتــرك ـيــا أن ردت ب ـع ـنــف عـلــى
تصريحات وزير الخارجية اإلماراتي
ع ـلــى رغـ ــم أن ت ـصــري ـحــاتــه ل ــم تمس
القيادة التركية الحالية بل مست أحد
القيادات العثمانية لحقبة زمنية بعيدة.

ساحتا تصفية حسابات.
«األخبار» حصلت على ثالث وثائق دبلوماسية أردنية
تشرح على لسان دبلوماسيني سعوديني وأردنيني
مآل العالقات السعودية ــ التركية ،وحدود الكباش
ً
بينهما .في واحدة منها ،مثال ،تظهر مساعي
السعودية في «زرع خنجر في الخاصرة التركية» عبر
دعم استفتاء استقالل «إقليم كردستان» في العراق
(أيلول  ،)2017واستخدام «الورقة الكردية» ملقايضة

أمـ ــا ال ـح ــدي ــث ع ــن أن تــرك ـيــا تسعى
فــي هــذه األي ــام إلــى االل ـتــزام بسياسة
املهادنة مع كافة األطراف (بما في ذلك
السعودية) خاصة في ظل التغيرات
الـ ـت ــي ش ـه ــدت ـه ــا اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة
مؤخرًا ،وفي ظل الخالفات مع االتحاد
األوروب ـ ــي وف ــي ظــل ان ـخ ــراط الجيش
التركي في حرب مباشرة في الشمال
ال ـســوري ،كــل هــذه ال ـظــروف وغيرها
تفرض على تركيا أن تلتزم سياسة
املـهــادنــة والـصـمــت خــال هــذه الفترة
رغم االستياء الشديد من التحركات
ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي س ــوري ــا واس ـت ـغــال
الرياض للورقة الكردية ضدها.
يبدو أن الرئيس التركي رجــب طيب
أردوغان يرزح خالل هذه الفترة تحت
ضـغــوطــات نتائج االسـتـفـتــاء األخير
وال ـتــي بــالـكــاد اسـتـطــاع تحصيل ما
يفوق نسبة  %50بقليل ،األمــر الذي
دف ـعــه فــي اآلونـ ــة األخ ـي ــرة إل ــى اللعب
على وتــر القومية التركية لـتــدارك أي
مفاجآت في االنتخابات املقبلة ،وعليه
فإن أردوغــان يدرك تمامًا أهمية خلع
ع ـبــاءة اإلخـ ــوان املسلمني خ ــال هــذه
األي ـ ــام ،وط ــرح نـفـســه كــرئـيــس لكافة
مكونات املجتمع التركي مع التركيز
ع ـل ــى «دغ ـ ــدغ ـ ــة» املـ ـش ــاع ــر ال ـقــوم ـيــة
الـتــركـيــة الـتــي تمثل بــوصـلــة الناخب
الـ ـت ــرك ــي ،وهـ ــو ب ــذل ــك ي ـس ـعــى وع ـلــى
م ــا ي ـبــدو إل ــى ت ـفــويــت ال ـفــرصــة على
خـصــومــه (وال ـس ـعــوديــة مـنـهــم) ممن
يبذلون جهودًا كبيرة لوصم أردوغان
بصفته الساعي إلى (أخونة) النظام
الـ ـت ــرك ــي ،ع ـل ــى أم ـ ــل أن ت ـ ـ ــؤدي تـلــك
الجهود إلى التأثير على مزاج الناخب
التركي .عليه ،فإن أردوغان يدرك على
ما يبدو بأن رده على تصريحات ولي
الـعـهــد ال ـس ـعــودي قــد تــؤكــد فـكــرة أن
تركيا باتت الحاضنة للتنظيم الدولي
لإلخوان املسلمني.
وقد تكون الحرب التي تشنها تركيا
فــي الـشـمــال ال ـســوري أحــد املــؤشــرات
الـ ـت ــي ت ــدع ــم فـ ـك ــرة س ـع ــي أردوغـ ـ ــان
مؤخرًا للعب على وتر القومية التركية،
باعتبار أن قـيــام كـيــان ك ــردي يعتبر

تركيا على عالقتها مع قطر و«تحديدًا القاعدة
داخليًا ،يعرض تقرير من السفير األردني في أنقرة
ّ ً
العسكرية فيها» .كذلك ،تكشف الوثائق «تحوال في
موقف تركيا من تصريحات محمد بن سلمان عن «الضلع
شاهده زيارة
الثالث ملحور الشر ،اإلخوان املسلمني» (نيسان .)2018
املوقف» السعودي تجاه امللف السوريِ ،
الوزير ثامر السبهان «ذي الخلفية األمنية البحتة» لريف ويوضح السفير أن أردوغان الذي يقف على أعتاب
الرقة ،وتوجيه «رسالة بليغة إلى تركيا بأن التحالفات انتخابات رئاسية فاصلة (حزيران ُ ،)2018يدرك «أهمية
التغير»ّ .
في طريقها إلى ّ
تحوالت لم تمنع الرياض،
خلع عباءة اإلخوان املسلمني خالل هذه األيام» ،مقابل
حينها ،من مفاتحة الرئيس فالديمير بوتني بطلب
«دغدغة املشاعر القومية التركية التي تمثل بوصلة
«مساحة كافية للعب دور على األرض السورية».
الناخب».

من الخطوط الحمراء التي تتناقض مع
فكرة القومية التركية ،وتستفز الناخب
التركي بشكل كبير ،وهذا ما يسعى
أردوغــان على ما يبدو إلى استثماره
ج ـي ـدًا ،ويـمـكــن بـهــذا ال ـصــدد اإلش ــارة
إل ــى ردة فـعــل أردوغـ ــان ال ـحــادة بــدايــة
هذا األسبوع على تصريحات الرئيس
الفرنسي الداعية إلــى مفاوضات مع
األكــراد حول منبج .تلك التصريحات
للرئيس أردوغـ ــان تــم التعاطي معها
من قبل العديد من األطراف على أنها
موجهة للداخل التركي ،أكثر من أنها
موجهة للرئيس الفرنسي.
إن أردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـعـ ـم ــل ب ـجــد
للتحضير لــانـتـخــابــات املقبلة يــرى
تمامًا أهمية العامل االقتصادي فيها
وبذلك فهو يسعى على ما يبدو إلى
اإلبـ ـق ــاء ع ـل ــى (شـ ـع ــرة م ـع ــاوي ــة) مــع
الجانب السعودي ،ويتجنب االنجرار
وراء االسـ ـتـ ـف ــزازات ال ـس ـع ــودي ــة ،من
خ ـ ــال الـ ـ ــرد ع ـل ــى ت ـص ــري ـح ــات ول ــي
العهد ملنع وقوع القطيعة مع السعودية
بشكل نهائي ،ما قد يؤدي بالسعودية
إل ــى ات ـخ ــاذ ق ـ ــرارات اق ـت ـصــاديــة ضد
تركيا ،وسيكون لها األثر الكبير على
مجريات االنتخابات التركية ،خاصة
وأن ال ـعــامــل االق ـت ـص ــادي طــاملــا لعب
دورًا حاسمًا في االنتخابات التركية
(مــع اإلش ــارة فــي هــذا الـصــدد إلــى أن
السعودية سبق وأن اتـخــذت قــرارات
اق ـت ـصــاديــة ض ــد ل ـب ـنــان ع ـلــى سبيل
امل ـثــال أدت إل ــى سـحــب االسـتـثـمــارات
السعودية ومنع السائح السعودي من
السفر للبنان وغيرها من اإلجراءات).
هـ ــذا م ــع األخ ـ ــذ ب ـع ــن االعـ ـتـ ـب ــار ب ــأن
ح ـجــم ال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري ب ــن تــركـيــا
والـسـعــوديــة بـلــغ الـعــام املــاضــي 4.85
مـ ـلـ ـي ــار دوالر أم ـ ـيـ ــركـ ــي .وب ـح ـســب
نــائــب رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـتــركــي خــال
منتدى جــدة االقـتـصــادي فــإن حجم
االس ـت ـث ـمــارات الـسـعــوديــة فــي تركيا
في العام  2016بلغ  11مليار دوالر
مــن خــال  800شركة سـعــوديــة ،أما
عدد السياح السعوديني لتركيا العام
 2017فقد بلغ  690ألف سائح.

عندما ُيبنى

النمو على األمان
قدما في الحياة ونبني مستقبلنا ،نبحث عن
فيما نمضي
ً
وسائل لحمايته .نسعى لالتحاد بشركاء أقوياء يمكننا االعتماد
عليهم والنمو معهم كي نضمن ألنفسنا األمان المالي.
للسنة الرابعة على التوالي ،صنّ فت مجلة غلوبال فايننس
بنك عوده المصرف األكثر أمانً ا في لبنان.
bankaudi.com.lb
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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

تقرير

اقتراح بتجميد  25في المئة منها لثالث سنوات

باسيل ينضم إلى حملة ضرب «السلسلة»!
لم يشهد يوم أمس أي جديد على صعيد تشكيل الحكومة .إال أن الوضع االقتصادي والمالي بدا األكثر حضورًا ،إن كان
في التحذيرات المتزايدة من خطورة تأخير التشكيل على األمن االقتصادي واالجتماعي ،أو لناحية التسويق لحلول تدفع
ثمنها الحلقة األضعف في المجتمع ،دونًا عن كل المنظومة التي ساهمت في إغراق البلد في العجز
م ــن صــرب ـيــا ،وض ــع وزيـ ــر الـخــارجـيــة
ج ـ ـبـ ــران ب ــاسـ ـي ــل ،ال ـب ـن ــد األول عـلــى
جــدول أعمال الحكومة التي دعــا إلى
اإلسراع في تشكيلها .قال إن معالجة
االنحدار االقتصادي بجرأة سياسية
هــي األول ــوي ــة ل ــدى الـحـكــومــة املقبلة،
لكنه ربــط هــذه الـخـطــوة بــاالسـتـفــادة
م ــن ال ـت ـجــربــة ال ـصــرب ـيــة ،ح ـيــث جــرى
اللجوء إلى خفض الرواتب في القطاع
العام ،مستهزئًا ،عبر تويتر ،بالقرار
املعاكس ال ــذي اتـخــذه لبنان ،أي رفع
ال ـ ــروات ـ ــب م ــن خ ـ ــال ق ــان ــون سـلـسـلــة
الرتب والرواتب ،واصفًا إياه بالترف.
وخ ـط ــورة ك ــام بــاسـيــل أن ــه يــأتــي في
ً
منحى جديًا
سياق حملة بدأت تأخذ
للغاية ،يقودها حاكم مصرف لبنان
ري ـ ـ ـ ــاض سـ ــامـ ــة ورئـ ـ ـي ـ ــس ال ـه ـي ـئ ــات
االقتصادية محمد شقير ،بصفتهما
«ح ـ ـ َ
ـارس ـ ــن» ل ـل ـن ـم ــوذج االق ـت ـص ــادي
املـعـمــول بــه فــي لـبـنــان ،وال ـقــائــم على

ّ
عون يوقع مرسومي
دفع معاشات التقاعد
ونهاية الخدمة
السعي الرسمي للخروج
من ّاألزمة المالية يركز على عدم
المس بمصالح األغنياء والنافذين
حصر ال ـثــروة فــي يــد قلة مــن األف ــراد،
ي ــزدادون ً
غنى ،وتكبر الفجوة بينهم
وب ــن غ ـيــرهــم م ــن الـلـبـنــانـيــن الــذيــن
تـ ـس ــوء أح ــوالـ ـه ــم امل ـع ـي ـش ـيــة ويـ ـ ــزداد
ج ــزء كـبـيــر مـنـهــم ف ـق ـرًا .ه ــذه الحملة
ت ــرب ــط بـ ــن األزمـ ـ ـ ــة امل ــالـ ـي ــة ال ـحــال ـيــة
وق ــان ــون سـلـسـلــة ال ــرت ــب والـ ــرواتـ ــب،
وتسعى إلى ربط أي خروج من املأزق
الحالي بضرورة ّ
املس بالحقوق التي
اسـ ـت ــرده ــا امل ــوظـ ـف ــون ب ـع ــد ن ـض ــاالت
ط ــوي ـل ــة ،م ـب ـت ـعــدة ب ــذل ــك ع ــن ال ــدخ ــول
فــي األوج ــه الفعلية للهدر ،وال سيما
ّ
يسجل
عـجــز الـكـهــربــاء ال ــذي ال ي ــزال
ارتـفــاعــات متواصلة مــن دون أي أفق
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الجمهورية مرسومني :األول يقضي
بفتح اعتماد إضافي في موازنة 2018
ف ــي ب ــاب ال ـن ـف ـقــات امل ـش ـتــركــة لـتـغــذيــة
نـ ـب ــذة م ـع ــاش ــات ال ـت ـق ــاع ــد ،وال ـث ــان ــي
يقضي بفتح اعتماد إضافي تكميلي
في املوازنة العامة لعام  2018في باب
النفقات املشتركة لتغذية تعويضات
نهاية الخدمة.
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري،
بحسب مــا نـقــل عـنــه ال ـنــواب فــي لقاء
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء« ،إن ال ـ ـبـ ــاد ال ي ـم ـك ــن أن
تـسـتـمــر عـلــى ه ــذا ال ــوض ــع ،وإن على
ّ
تحمل مسؤولياتهم والعمل
الجميع
مـ ــن أجـ ـ ــل ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة ال ــوح ــدة
الوطنية الجامعة التي تتسع للجميع
والـ ـت ــي ت ـق ــع ع ـل ــى ع ــات ـق ـه ــا مــواج ـهــة
االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات وامل ـ ـخـ ــاطـ ــر ،وم ـن ـهــا
ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي ال ــذي يـبـقــى في
أولى اهتماماتنا ،ملا له من انعكاسات
عـلــى األوض ـ ــاع املــال ـيــة واالجـتـمــاعـيــة
واملعيشية» .كذلك أشار إلى أن «هناك
م ـح ــاول ــة وآلـ ـي ــات ج ــدي ــدة ل ـحــل هــذه
املـســألــة نــأمــل أن ت ــؤدي إل ــى النتائج
املــرجـ ّـوة ،خصوصًا أن الجميع يــدرك
أن ال مـ ـن ــاص م ــن ت ــأل ـي ــف ال ـح ـكــومــة
ملواجهة كل املشاكل واالستحقاقات،
وال س ـي ـم ــا ال ــوضـ ـع ــان االقـ ـتـ ـص ــادي
واالجتماعي».
ك ــذل ــك ت ـم ـح ــور الـ ـلـ ـق ــاء ح ـ ــول م ـل ـفــات
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد وامل ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات والـ ـفـ ـض ــائ ــح
امل ـس ـت ـشــريــة ،ون ـق ــل الـ ـن ــواب ع ــن بــري
«ت ــأكـ ـي ــده م ـ ــرة أخ ـ ــرى لـ ــوجـ ــوب أخ ــذ
ال ـق ـضــاء وال ـه ـي ـئــات الــرقــاب ـيــة دوره ــا
ً
كــامــا إل ــى الـنـهــايــة فــي مــواجـهــة هــذا
الخطر» .وقــال« :ملــاذا يتجرأ الحرامي
على السرقة علنًا ،ومن غير املسموح
ل ـ ـنـ ــا أن نـ ـسـ ـم ــي هـ ـ ـ ـ ــؤالء ال ـ ـسـ ــارقـ ــن
والفاسدين ومحاسبتهم؟».

القضاء الفرنسي:
حزب الله بريء من «عملية األرز»!
منذ عام  ،2016ربط
اإلعالم الغربي بين حزب
لبنانيين
الله ومجموعة
ُّ
موقوفين في فرنسا اتهموا
المخدرات.
بتبييض أموال ّ
القضاء الفرنسي أكد براءة
يأت على ذكر
الحزب ،إذ لم ِ
أي صلة للموقوفين بهّ .
السلطات األميركية التي زودت
الفرنسيين بالمعلومات التي
أدت إلى توقيف اللبنانيين
تعتمد هذا األسلوب كسياسة
عامة :اإلكثار من االتهامات
الجنائية لحزب الله ،وإلحاقها
بحمالت إعالمية ...وعندما
يصدر الحكم النهائي ،لن
ّ
يتذكر أحد أن الحزب بريء من
التهمة األميركية
أص ـ ــدرت مـحـكـمــة فــرنـسـيــة أم ــس حكمًا
بالسجن على ثــاثــة لبنانيني متهمني
بتبييض األم ــوال ،بــن أوروب ــا ولبنان.
وإضــافــة إليهم ،حكم القضاء الفرنسي
على لبنانيني آخــريــن ،بــأحـكــام راوحــت
بني البراءة أو السجن مع وقف التنفيذ،
ً
ف ـضــا ع ــن حـكــم غـيــابــي بــالـسـجــن على
ّ
ل ـب ـن ــان ــي ــن ،ف ــي ال ـق ـض ـيــة ن ـف ـس ـهــا .ه ــذا

امللف الــذي خــرج إلــى العلن منذ كانون
الـثــانــي  ،2016بــدأ بـنـ ً
ـاء عـلــى معلومات
م ـ ـص ـ ــدره ـ ــا أجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـب ـ ــارات
األم ـيــرك ـيــة .فــاألخ ـيــرة أوق ـفــت فــي واليــة
فلوريدا شابًا لبنانيًا  -أميركيًاُ ،يدعى
م ـح ـمــد ع ،وات ـه ـم ـت ــه بــال ـع ـمــل لـحـســاب
كــارتـيــل كــوكــايــن فــي كولومبيا ،وبأنه
على صلة بحزب الله اللبناني .لم ّ
تقدم
الـسـلـطــات األم ـيــرك ـيــة أي دل ـيــل عـلــى أن
املوقوف يعمل لحساب الحزب ،لكن ذلك
لم ُيسقط االدعــاء .وبعد قضائه أقل من
أفرج عن محمد ع
 18شهرًا في السجنِ ،
فــي مـيــامــي ،بعد عـقــده اتـفــاقــا ســريــا مع
ّ
يتضمن
االدعاء العام! وبطبيعة الحال،
االتـ ـف ــاق اع ـت ــراف ــا م ــن مـحـمــد ع بــالـعـمــل
لحساب حــزب الـلــه ،كما لحساب تجار
كوكايني كولومبيني في آن واحد.
في باريس ،تابعت السلطات الفرنسية
اوقف
القضية .في كانون الثاني ِ ،2016
أكثر من  10أشخاص ،معظمهم لبنانيون،
فــي فرنسا وأملــانـيــا ،بتهمة جمع أمــوال
مـ ـخ ــدرات م ــن أوروب ـ ـ ــا ،وت ـحــوي ـل ـهــا إلــى
ُّ
لبنان .وات ِهم أبرز املوقوفني بأنه يعمل،
بــالــواسـطــة ،لـحـســاب محمد ع املــوقــوف
فــي ف ـلــوريــدا األم ـيــرك ـيــة .دف ــع املتهمون
ببراءتهم .أبرزهمّ ،
صراف لبناني ُيدعى
محمد ن ،يعتمد نـظــام تحويل األم ــوال
ّ
(املسمى «الحوالة») الذي نشأ في لبنان
منذ الحرب العاملية الثانية ،لنقل العملة
ال ـص ـع ـبــة ب ـع ـي ـدًا ع ــن امل ـ ـصـ ــارف وس ـبــل
ّ
الـتـحــويــل «ال ـشــرع ـيــة» .وت ـشــن الــواليــات
املتحدة األميركية حملة على هذا النظام
وتعتبره وسيلة مــن وســائــل التبييض.
ّ
ّ
الصراف أكد أنه لم يكن ينقل أموال
لكن
مخدرات.

أمــا املــوقــوف الثاني ،علي ز ،فهو تاجر
ساعات كان يشتري بضاعته من أوروبا،
وي ــرس ـل ـه ــا إل ـ ــى ل ـب ـن ــان ،وكـ ـ ــان ي ـص ـ ّـرح
للسلطات عــن األم ــوال التي ينقلها من
بيروت إلى أوروبا ،سواء عبر تحويالت
مصرفية ،أو نـقـدًا .وقــد أقنعه الصراف
ّ
بتسلم أم ــوال منه فــي أوروبـ ــا ،على أن
يردها له في لبنان« ،ألن هذه الوسيلة
أكثر أمنًا من نقل املبالغ النقدية ،وأقل
كـلـفــة مــن الـتـحــويــات امل ـصــرف ـيــة» .لكن
م ــا ق ــام ب ــه ع ـ ّـدت ــه ال ـس ـل ـطــات الـفــرنـسـيــة
ت ـب ـي ـي ـض ــا ل ـ ـ ــأم ـ ـ ــوال .املـ ـ ــوقـ ـ ــوفـ ـ ــان ،مــع
اآلخرين في ما ّ
سماه القضاء الفرنسي
«شبكة» ،أكــدوا أنهم لم يتعاملوا يومًا
ب ــأم ــوال امل ـ ـخـ ــدرات .وأح ـ ــد األدلـ ـ ــة الـتــي
ســاقــوهــا خ ــال الـتـحـقـيـقــات مـعـهــم ،أن
الصراف تولى في مرات كثيرة ،بواسط
عـلــي ز ،إي ـصــال مـبــالــغ نـقــديــة إل ــى فهد
الحريري ،وإلى أحد وكالئه القانونيني،
فــي بــاريــس ،وك ــان يقبض األم ــوال منه
في بيروت ،عبر شيكات مسحوبة على
مصارف كبرى .وال بد من اإلشــارة إلى

َ
لم ُيستدع فهد الحريري
وال وكيله القانوني
للتحقيق في فرنسا

ـدع فهد
أن ال ـق ـضــاء ال ـفــرن ـســي ل ــم ي ـس ـتـ ِ
الحريري ومحاميه إلى التحقيق.
عـمـلـيــة م ــراق ـب ــة امل ـت ـه ـمــن دام ـ ــت ط ــوال
ع ـ ــام  ،2015وش ـم ـل ــت ت ـس ـج ـيــل جـمـيــع
مـكــاملــاتـهــم الـهــاتـفـيــة .وس ـ ّـم ــت الـشــرطــة
العملية التي ّأدت إلى توقيفهم «عملية
ّ
األرز» ،ولم يتمكن القضاء الفرنسي من
إظ ـهــار أي دلـيــل ج ــدي عـلــى أن األم ــوال
التي كانوا ينقلونها متأتية من االتجار
باملخدرات ،فاعتمد على املعلومات التي
ّ
قدمتها أجهزة االستخبارات األميركية،
وف ـي ـه ــا أن ل ـب ـنــان ـيــا (لـ ــم ي ـج ـ ِـر تــوقـيـفــه
فــي أوروبـ ــا بـسـبــب وجـ ــوده فــي لـبـنــان)
كـ ــان ع ـلــى ص ـلــة ب ــالـ ـص ــراف ،وبـمـحـمــد
ع امل ـ ــوق ـ ــوف ال ـ ـسـ ــابـ ــق ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات
املـتـحــدة .وبـعــد تــوقـيــف اللبنانيني في
فرنسا وأملانيا ،انطلقت حملة إعالمية
واسـ ـع ــة ت ــرب ــط امل ــوق ــوف ــن ب ـح ــزب ال ـلــه
وبــاالتـجــار بــاملـخــدرات ،حتى صــار هذا
ّ
األمــر ُيعد كمسلمة ال نقاش فيها .رغم
ذل ــك ،فــإن التحقيقات الفرنسية ،بكافة
مـسـتــويــاتـهــا (ال ـشــرطــة ،االدع ـ ــاء ال ـعــام،
ُ
قاضي التحقيق ،واملحاكمة) ،لم تثبت
أي عــاقــة لـلـمــوقــوفــن بــال ـحــزب .ولـهــذا
الـسـبــب ،خـلــت مـطــالـعــة الـنـيــابــة الـعــامــة
والقرار االتهامي من أي ربط للمتهمني
ب ـح ــزب ال ـل ــه أو ب ــأف ــراد ي ـن ـت ـمــون إل ـيــه.
كــذلــك صــدر الحكم أم ــس ،خاليًا مــن أي
ذكــر للحزب .وقـضــت محكمة باريسية
بـسـجــن مـحـمــد ن 7 .س ـنــوات (س ـبــق أن
أوقف لنحو سنتني) ،وعلي ز 5 .سنوات
ِ
(أوقف نحو  21شهرًا) ،وحسن ط .خمس
سنوات (أوقف لنحو سنتني) ،وبتبرئة
آخرين أو االكتفاء بمدة توقيفهم.
(األخبار)

«األعلى للدفاع»

ّ
بري :آليات جديدة لحل األزمة الحكومية (هيثم الموسوي)

مسيرة في وطى المصيطبة ...ضد جنبالط
دعا أهالي وطى املصيطبة إلى مسيرة ،عند الخامسة من بعد ظهر اليوم ،احتجاجًا على الدعاوى
القضائية التي أقامتها شركة «الوطى العقارية» (أبرز مالكيها النائب السابق وليد جنبالط)
ّ
التحرك أن هذه الخطوة مقدمة لعدد من
على أبناء املنطقة إلخراجهم من ُ منازلهم .ورأى منظمو
التحركات إلسقاط الدعاوى التي أقيمت ضد عشرات األهالي بجرم اغتصاب أرض واحتالل عقار
ُ ِّ
قضائية يوم  19كانون األول املقبل ،إللزام عشرات
بطريقة غير شرعية ،بعدما حددت جلسة ّ
ّ
السكان بتوقيع تعهدات ّبإخالء مساكنهم ومحالهم .وسيمر املحتجون في شوارع الوطى قبل أن
يتجمعوا بالقرب من محال قدموس التجارية .يقول أحد املنظمني لـ«األخبار»« :هل ُيعقل أنهم بعد
 120سنة اكتشفوا أننا اغتصبنا األرض؟» ،ويضيف« :لقد ُولدنا هنا وقدمنا استقاالت جماعية
من الحزب االشتراكي لرفض تشريدنا وتشريد أهلنا» .يقول املنظمون إن العقار مرتبط بمشروع
شركة أليسار ،مستعيدين يوم زار النائب وليد جنبالط الرئيس رفيق الحريري ،مشترطًا عليه
إلخالء العقارات ما ّ
سماه يومها «مفتاح بمفتاح» ،أي التعويض على القاطنني بمساكن أخرى.
ّ
تجدر اإلشارة إلى أن العقارات املنوي إخالؤها تمتد على نحو خمسة آالف متر مربع ،وتتوزع بني
ً
نحو  ٣٠٠منزل و ٨٠محال.
(األخبار)

لتقليصه .أما أبــرز ما يريد القائمون
بــالـحـمـلــة ال ـح ـفــاظ عـلـيــه ،فـهــو خــدمــة
ال ــدي ــن الـ ـع ــام ال ـت ــي ي ــرف ــض أص ـحــاب
ُ ُ
وحماتهم
امل ـصــارف وكـبــار املــودعــن
وشــركــاؤهــم مــن السياسيني النقاش
في إعادة النظر ّ بها أو خفضها ،رغم
كونها في تضخم مستمر ،وتستهلك
ُ
قسمًا كبيرًا من واردات الدولة ،وتعد
أبـ ــرز آل ـي ــات ت ـحــويــل املـ ــال ال ـع ــام إلــى
ثروات خاصة.
وهذا يعني عمليًا أن السعي الرسمي
ل ـل ـخــروج م ــن األزم ـ ــة ي ــركــز ع ـلــى عــدم
امل ـ ّـس بـمـصــالــح األغ ـن ـيــاء والـنــافــذيــن،
مقابل مـ ّـد الـيــد إلــى روات ــب املوظفني،
الفئة األضـعــف فــي الـنـظــام اللبناني.
وع ـل ـي ــه ،فـ ــإن خـ ـي ــارات ع ــدي ــدة تـطــرح
فــي هــذا الـسـيــاق ،أولـهــا إلـغــاء مفعول
ً
السلسلة ،فيما االقتراح األكثر تداوال
حاليًا على طاولة النقاش ينص على
تجميد  25في املئة من السلسلة لثالث
سنوات!
إلى ذلــك ،كان باسيل قد أنهى زيارته

الرسمية لصربيا باجتماع مع رئيسة
ال ـ ــوزراء آن ــا بــرنــابـيــش ،بـعــد اجـتـمــاع
ط ــوي ــل م ــع وزيـ ـ ــرة ال ـخ ــارج ـي ــة نــائـبــة
رئيس الحكومة إيفيكا داشيك .وكان
قد سبقه اجتماع مع الرئيس الصربي
ألـكـسـنــدر فــوشـيــك ،وقـبـلــه مــع رئيسة
مجلس النواب مايا غويكوفتش.
وبـحـســب الـخـبــر الــرسـمــي املـ ــوزع من
ال ــوك ــال ــة الــوط ـن ـيــة ،ف ـقــد س ـمــع الــوفــد
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي «تـ ـشـ ـجـ ـيـ ـع ــا م ـ ــن ك ـ ــل مــن
الــرئـيــس ورئ ـيــس الـحـكــومــة ومجلس
ً
الـنــواب ،فضال عــن وزي ــري الخارجية
والــزراعــة التـخــاذ إج ــراءات إصالحية
قد تكون مؤملة في بدايتها ،لكن تفيد
الـ ـب ــاد ع ـل ــى املـ ـ ــدى الـ ـط ــوي ــل» .كــذلــك
شـ ــرح املـ ـس ــؤول ــون الـ ـص ــرب لـبــاسـيــل
«كيف خرجوا من أزمتهم االقتصادية
وامل ــال ـي ــة ون ـص ـح ــوا ل ـب ـنــان بــاعـتـمــاد
اإلجــراءات التي ساعدت صربيا على
تخطي أخطر أزمة في تاريخ البالد».
وكــان الوضع املالي محور لقاء جمع
رئيس الجمهورية ميشال عون بوزير

املــال ـيــة عـلــي حـســن خـلـيــل ،حـيــث قــال
خليل بعد الـلـقــاء إن الــزيــارة تطرقت
إل ــى الــوضــع املــالــي واألمـ ــور املتصلة
ب ـت ــأم ــن ال ـت ـم ــوي ــل الـ ــدائـ ــم ل ـح ــاج ــات
ال ــدولــة ،خـصــوصــا أنـنــا نـمـ ّـر بمرحلة
ت ـت ـط ـلــب درجـ ـ ــة أعـ ـل ــى م ــن الـتـنـسـيــق
ب ــن الـ ـق ــرار ال ـس ـيــاســي ووزارة امل ــال
وامل ـص ــرف امل ــرك ــزي ،وه ــو م ــا نـحــاول
أن نتابعه فــي أس ــرع وقــت ممكن كي
ال يـتــأثــر انـتـظــام تــأمــن األمـ ــوال التي
تحتاجها الخزينة.
وأكـ ــد خـلـيــل أن ال ــدول ــة ووزارة امل ــال
ملتزمتان بشكل كامل دفع املستحقات
لـلـمــوظـفــن وامل ـت ـق ــاع ــدي ــن ،م ــؤكـ ـدًا أن
«ل ـب ـنــان ،مـنـعــا للبلبلة ،مـلـتــزم أيضًا
تسديد كل استحقاقاته من الديون».
وف ــي ال ـش ــأن ال ـح ـكــومــي ،أع ـل ــن خليل
أن مـ ــن امل ـ ـهـ ــم اإلس ـ ـ ـ ـ ــراع فـ ــي تـشـكـيــل
حـكــومــة ،ألن «املـســألــة لــم تـعــد مطلبًا
عــامــا أو تــرفــا سـيــاسـيــا ب ـقــدر مــا هي
أس ــاسـ ـي ــة ب ـن ـي ــوي ــة كـ ــي ن ـ ّس ـت ـم ــر فــي
املرحلة املقبلة» .ومـسـ ً
ـاء ،وقــع رئيس

فــي سياق آخــر ،طلب املجلس األعلى
ل ـلــدفــاع ف ــي اج ـت ـمــاع ع ـقــده أم ــس في
قصر بعبدا برئاسة عون ،من األجهزة
األمنية «اتخاذ التدابير الالزمة خالل
األع ـ ـيـ ــاد ل ـت ـس ـه ـيــل أمـ ـ ــور امل ــواط ـن ــن،
وال ـت ـن ـس ـيــق ف ــي م ــا بـيـنـهــا ل ـل ـحــد من
األح ــداث األمنية التي شهدها لبنان
ً
أخيرًا ،ومنع وقوعها مستقبال».
وق ـ ـ ــرر املـ ـجـ ـل ــس ،بـ ـع ــد إث ـ ـ ـ ــارة رئ ـي ــس
الجمهورية مسألة ترويج املـخــدرات،
«اإليعاز إلى األجهزة األمنية مكافحة
هذه الظاهرة ،وال سيما في الجامعات
واملدارس واملالهي الليلية».
وكـ ـ ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ق ــد ُعـ ـق ــد ب ـح ـضــور
نــائــب رئـيــس املـجـلــس األع ـلــى للدفاع
الرئيس املكلف تأليف الحكومة سعد
الحريري ،وال ــوزراء يعقوب الصراف،
علي حسن خليل ،نهاد املشنوق ،رائد
خ ــوري وسـلـيــم جــريـصــاتــي ،واملــدعــي
العام التمييزي القاضي سمير حمود
وم ـ ـفـ ــوض الـ ـحـ ـك ــوم ــة لـ ـ ــدى امل ـح ـك ـمــة
العسكرية القاضي بيتر جرمانوس،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى قـ ــائـ ــد الـ ـجـ ـي ــش وق ـ ــادة
األجهزة األمنية كافة.
وت ـ ـط ـ ــرق املـ ـجـ ـل ــس األع ـ ـل ـ ــى لـ ـل ــدف ــاع
إل ــى ال ــوض ــع األم ـن ــي داخ ــل مخيمات
الــاج ـئــن الـفـلـسـطـيـنـيــن واألوض ـ ــاع
االجتماعية والصحية لالجئني ،وال
سيما بعد تــراجــع مـســاعــدات منظمة
«األون ـ ـ ـ ـ ــروا» .وجـ ـ ـ ّـدد امل ـج ـلــس الـطـلــب
إلــى األج ـهــزة األمـنـيــة املعنية مــراعــاة
األصـ ـ ــول وامل ـع ــاي ـي ــر امل ـع ـت ـمــدة دول ـيــا
خـ ــال ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـت ــي ت ـج ــري مــع
املوقوفني ،وال سيما لجهة املحافظة
ع ـل ــى حـ ـق ــوق اإلن ـ ـس ـ ــان .وك ـ ـ ــان سـبــق
اجتماع املجلس األعلى ،خلوة جمعت
ع ـ ـ ــون وال ـ ـح ـ ــري ـ ــري عـ ــرضـ ــا خ ــال ـه ــا
األوضاع العامة في البالد والتطورات
السياسية الراهنة.
(األخبار)

تقرير

كتلة «المستقبل» تستكشف المناطق اللبنانية
الى جانب التشريع َ
صار
لكتلة ُ
«المستقبل» النيابية
ّ
مهمة جديدة وهي
استكشاف المناطق اللبنانية.
خلوة كل شهر ستعقدها
الكتلة برئاسة النائب بهية
الحريري في محافظة
ّ
«التعرف
معينة ،بهدف
على الناس» والتواصل مع
القاعدة الشعبية
ميسم رزق
بـعـ َـد عـنــاء انـتـخــابــات نيابية أطــاحــت
ثـلــث كـتـلـتــه ،وال ـن ـتــائــج املـخـ ّـيـبــة الـتــي
حصدها ُ
تياره في صناديق االقتراع،
لم ُي ْر ِخ رئيس الحكومة سعد الحريري
ُ
َ
ال ـح ـبــل داخـ ــل «امل ـس ـت ـق ـبــل» .األوضـ ــاع
ل ـي ـ َـس ــت ب ــأف ـض ــل ح ـ ــال ع ـل ــى م ـس ـتــوى
التنظيم واإلدارة والتمويل .وبمعزل
عــن أزم ــة الـحـكــومــة ال ـتــي ي ـغـ َـرق فيها
ُ
ُ
ال ـح ــري ــري ،ت ـح ــاول كـتـلــة «املـسـتـقـبــل»
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة بـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ـن ــائـ ـب ــة ب ـه ـيــة
ال ـحــريــري الـعـمــل عـلــى إص ــاح بعض
م ـكــامــن ال ـخ ـلــل ال ـت ــي ظ ـه ــرت فــاضـحــة
خالل العملية االنتخابية األخيرة.
َ
ل ـي ــل ــة إق ـ ـفـ ــال صـ ـن ــادي ــق االقـ ـ ـت ـ ــراع فــي

االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة األخ ـي ــرة ،وبــدء
َ
أصيب الرئيس سعد
صدور النتائج،
ُ
الـ ـح ــري ــري ب ـص ــدم ــة .ل ــم ي ــك ــن لـيـعـلــم،
رغــم كل الفوضى التي ضربت تياره،
بأن الهشاشة التنظيمية وصلت إلى
ذروتـهــا .كــان أول الغيث ورشــة كاملة
أط ـ ـ ــاح مـ ــن خ ــال ـه ــا ع ـ ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا مــن
كوادره ،ومن ّ
ثم تشكيل لجان تنظيمية
ّ
ّ
مهمتها الـتــواصــل مــع املنسقيات في
كل املناطق ،وإعداد تقارير إلصالح ما
أفـســده الطاقم الـقــديــمَ .
غير أن الالفت
ُ
داخ ـ ـ ــل «املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل» ،وف ـ ــق مـ ــا ي ـقــول
مسؤولون فيه ،تركيز الحريري التام
على نواب الكتلة وعملهم ،وذلك على
مستويني :األول ،يرتبط بعمل أعضاء
الكتلة داخ ــل الـلـجــان؛ فــالـحــريــري ،في
ك ــل اج ـت ـم ــاع ك ـت ـلــة ي ـح ـض ــره« ،يـطـلــب
من النواب وضعه في تفاصيل أجواء
ال ـل ـجــان ال ـن ـيــاب ـيــة» ،ب ـعـ َـد أن خـ ّـصــص
لهم فريقًا مــن املستشارين «لتفسير
القوانني وكيفية مناقشتها وصياغة
االقـ ـت ــراح ــات» .أم ــا ال ـث ــان ــي ،ف ـهــو بــدء
الكتلة بعقد خلوات يستمر كل منها
ي ــوم ــن ،م ــرة ك ــل شـهــر ف ــي مـنـطـقــة ما
ف ــي ل ـب ـن ــان .وقـ ــد بـ ـ ــدأت ال ـك ـت ـلــة أول ــى
خلواتها منذ أيــام في منطقة البقاع،
ف ــي مـنـتـجــع «وي ـس ــت ب ـقــاع كــاونـتــري
ك ـلــوب» ـ ـ ـ خــربــة قـنـفــار (يـمـلـكــه عضو
الـكـتـلــة ال ـنــائــب ه ـنــري ش ــدي ــد) .تـقــول
مـ ـص ــادر ن ـيــاب ـيــة ف ــي ال ـك ـت ـلــة إن هــذه
الـخـلــوات «أق ــرب إل ــى ورش تنظيمية
بـهــدف ترتيب األع ـمــال» ،حيث عقدت
اجـتـمــاعــن عـلــى م ــدى يــومــن ،استمر

ُ
الخلوة ستعقد برئاسة
النائبة بهية الحريري
الشهر المقبل في عكار

كــل واح ــد منها مــا بــن  7و 8ســاعــات.
وتنقسم الخلوة ،بحسب النواب ،إلى
ّ
ش ــق َــن؛ واحـ ـ ــد ي ـت ـخــذ ش ـك ــل اج ـت ـمــاع
ّ
يتضمن
ُيـنــاقــش خالله جــدول أعـمــال
مـشــاريــع ال ـقــوانــن الـنـيــابـيــة الخاصة
بــاملـنـطـقــة ال ـت ــي تـعـقــد فـيـهــا ال ـخ ـلـ ّـوة،
مــع متابعة ملـشــاريــع قــديـمــة لــم تنفذ،
وأخـ ـ ــرى ج ــدي ــدة ق ـيــد اإلعـ ـ ـ ــداد .وآخ ــر
ُيعنى بالتواصل مع ّ
املنسقني في هذه
امل ـن ـط ـقــة م ــن ج ـه ــة ،ومـ ــن ج ـهــة أخ ــرى
ُ
مع القاعدة الشعبية لتيار املستقبل،
بــاإلضــافــة إل ــى ل ـق ــاءات مــع مسؤولني
في املنطقة ،ورؤساء البلديات واتحاد
البلديات واملخاتير وأعضاء املجالس
الـبـلــديــة واالخـتـيــاريــة بـحـضــور نــواب
الكتلة الحاليني والـســابـقــن .وتسبق
َ
النائبة بهية الحريري الكتلة قبل يوم
الــى املنطقة للقاء الـفـعــالـيــات .ويضع
ال ـ ـنـ ــواب ه ـ ــذه ال ـخ ـل ــوة الـ ـت ــي سـتـعـقــد
الـشـهــر املـقـبــل فــي ع ـكــار تـحــت عـنــوان

«تــرم ـيــم الـهـيـكــل ال ـن ـيــابــي ل ـل ـت ـيــار ،ما
يشكل رافعة معنوية» ،بعد أن «كشفت
املــرحـلــة الـســابـقــة الـفـجــوة بــن الـنــواب
وال ـق ــاع ــدة الـشـعـبـيــة ،ومـ ــدى الضعف
الــذي أدى إلى انحسار هذه القاعدة».
وتأتي هــذه الخلوات بحسب مصادر
ال ـك ـت ـل ــة فـ ــي س ـب ـي ــل ت ـح ـق ـي ــق أهـ ـ ــداف
عديدة ،منها :تعريف الناس إلى نواب
«املستقبل» بعد أن تـحـ ّـول عــدد منهم
إل ـ ــى غ ــرب ــاء ح ـت ــى ف ــي م ـنــاط ـق ـهــم مــع
بطالن فعالية نيابتهم ،والتخفيف من
التناحر بني قـيــادات التيار املناطقية
التي َ
فتح غياب الحريري والنواب في
ّ
املرحلة السابقة الباب أمــام تحول كل
مـســؤول فــي التيار إلــى «زع ـيــم» .ومن
جملة األمور التي ّ
تحدث عنها النواب،
ّ
أن «مثل هــذه الخلوات والـلـقــاءات من
ّ
شأنها أن تـعــوض عــن ضعف امل ــوارد
املــالـيــة وال ـخــدمــات الـتــي ك ــان يؤمنها
التيار للمناطق واملناصرين .فمن شأن
التواصل املباشر معهم أن يحافظ على
الصلة بني الشرائح املستقبلية حتى
ال تظن أنها متروكة بالكامل» .واألهم
من ذلك «نتيجة االنتخابات النيابية
ال ـتــي أدت إل ــى إن ـت ــاج ش ــراك ــات داخ ــل
املناطق مع شخصيات ُسنية أخرى»،
لذا فإن الهدف الرئيسي ملا بدأته الكتلة
وستستمر فيه هو «االحتفاظ بموقع
تيار املستقبل ،ومنعًا الستفادة هذه
ال ـش ـخ ـص ـي ــات مـ ــن غ ـي ــاب ــه ع ـب ــر مـنــح
املناصرين مكاسب وخدمات قد ّ
تؤدي
إلى مزيد من التشرذم داخل ُ
املستقبل
وبني قواعده».
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سياسة

سياسة

ّ
ّ
دبلوماسية «االنتشار» اللبناني :أبناء ست وجارية؟
قضية اليوم

ّ
اهتمام الدولة اللبنانية «الطبيعي» بقضية كارلوس غصن ،كشف عن تقصير سياسي في متابعة ملفات مغتربين
ألسباب سياسية .تقصير ينتج أحيانًا من عقلية
آخرين ،في فرنسا واإلمارات ودول أميركا الالتينية ،يجري التضييق عليهم
ٍ
الدولة التي ال تحمل ّ
أحيان أخرى عن ضعف وعدم القدرة على المواجهة دوليًا وإقليميًا
هم «أبنائها» ،وفي
ٍ
ليا القزي
ّ
رد ال ـف ـع ــل ال ـل ـب ـنــانــي ال ــرسـ ـم ــي ،بـعــد
ان ـت ـشــار خـبــر تــوقـيــف رئ ـيــس مجلس
إدارة شركة «نيسان» كارلوس غصن
فــي طــوكـيــوُ ،ي ـعـ ّـد ـ ـ دبـلــومــاسـيــا ـ ـ أم ـرًا
ّ
«طبيعيًا» .فمن أقل واجبات أي دولة أن
تقف إلى جانب مواطنيها ومغتربيها،
ُ
وت ـتــابــع الـقـضــايــا ال ـتــي يــواجـهــونـهــا،
ح ـتــى ول ــو ك ــان امل ـع ـنـ ّـي شـخـصــا مثل
ُغصن ،التصق به عار زيــارة األراضــي
املحتلة عام  ،2008ومصافحة ُمجرمي
الـ ـح ــرب واملـ ـس ــؤول ــن ع ــن م ـق ـتــل آالف
الـلـبـنــانـيــن والـفـلـسـطـيـنـيــن ،مــن أجــل
مصالحه التجارية .املشكلة ليست هنا،
ّ
وال فــي أن لبنان أبــدى اهتمامًا بهذه
ّ
القضية ،بل في أن املعاملة التي حظي
ب ـهــا غ ـص ــن ُ
«ح ـ ِـجـ ـب ــت» ع ــن مـغـتــربــن
آ ّخ ـ ــري ـ ــن ،وه ـ ـ ـ ــؤالء «ن ـق ـط ــة ض ـع ـف ـهــم»
أن ـه ــم ل ــم ُي ـس ـ ّـوق ــوا أنـفـسـهــم بوصفهم
«ق ـ ّـص ــة ن ـج ــاح لــان ـت ـشــار ال ـل ـب ـنــانــي»،
أو ال يملكون فــي حساباتهم ماليني
الـ ـ ـ ــدوالرات ال ـت ــي تـضـعـهــم ف ــي ّمــرتـبــة
ُ
ّ
واألهم أنهم لم
«متقدمة» على غيرهم،

يقول أهالي الموقوفين
ّاللبنانيين في اإلمارات
إن عدد المعروفين منهم
هو  7وليس 6
يعملوا على إرضــاء الــواليــات املتحدة
األمـيــركـيــة و«إس ــرائ ـي ــل» وحلفائهما.
على العكس من ذلــك ،نموذج املغترب
النقيض لـكــارلــوس غصنُ ،يـعـ ّـد عامل
إزعاج لـ«املجتمع الدولي» ،وأحد أعداء
األميركيني ومن يدور في فلكهم .يكفي
ذلك حتى ترفع الدولة اللبنانية يدها
مستسلمة ،فينكشف «عـجــزهــا» أمــام
الدول الكبرى ،وغياب أي استراتيجية
لحماية اللبنانيني.
خارجية
ّ ّ
املـلـفــات بـحــق ك ــل مــن ج ــورج إبــراهـيــم
عـ ـب ــد الـ ـ ـل ـ ــه ،نـ ـ ـ ــادر ف ـ ــرح ـ ــات ،م ـح ـمــود
بـ ــركـ ــات ،أسـ ـع ــد بـ ــركـ ــات ،ع ـل ــي ف ـ ــواز،
أحـ ـ ـم ـ ــد ن ـ ـمـ ــر صـ ـ ـب ـ ــح ،ع ـ ـبـ ــد ال ــرحـ ـم ــن
ط ــال ش ــوم ــان ،ح ـســن مـحـمــد ب ــردى،
جـهــاد محمد علي ف ــواز ،محسن عبد
ال ـح ـس ــن ق ــان ـص ــو وحـ ـس ــن إب ــراه ـي ــم
زع ـ ـ ـ ـ ـ ــرور ...ط ــاب ـع ـه ـ ّـا س ـي ــاس ــي ب ـحــت،
ّ
إال أن م ـتــاب ـعــة م ـل ــف ــات تــوق ـي ـف ـهــم لــم

ّ
تقول مصادر وزارة الخارجية إنه في حال عدم تحقيق نتيجة فهذا «ال يعني أننا ال نتحرك» (بالل جاويش)

ّ
تاج الدين وزكا ...االستثناء
ألسباب سياسية ،من الذين ال يجدون
عند الحديث عن مغتربني معتقلني
ّ
من ُيتابع ملفاتهمُ ،يستثنى من الالئحة كل من قاسم تاج الدين (املوقوف
في الواليات املتحدة األميركية بعد خطفه واعتقاله في املغرب) ،وكذلك
نزار زكا (املوقوف في إيران) .األخير على تواصل دائم مع املسؤولني
السياسيني واألمنيني ،وقد التقى املدير العام لألمن العام عباس إبراهيم
في سجنه ،وهو يحظى باهتمام فريد من نوعه .قام أخيرًا «بواجباته» في
املباركة للرؤساء الثالثة بعيد االستقالل .أما تاج الدين ،فقد سافر اللواء
إبراهيم إلى واشنطن ،ملتابعة قضيته تحديدًا ،مع ما ُيحكى عن ّأن ً
لقاء
جمع اللواء مع تاج الدين .وأشيع ّأن الدولة اإليرانية طرحت إجراء صفقة
تبادل مع الواليات املتحدة ،بني زكا وتاج الدين وآخرين ،يكون إبراهيم
ّ
عرابها.
ّ
ّ
ُيشار إلى أن البعض يروي «حكاية» مفادها أن تاج الدين رفض أن يخرج
بتسوية إيرانيةُ ،متمسكًا ببراءته.

ت ـك ــن ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى املـ ـطـ ـل ــوب .األم ــر
ال يتعلق ب ــإص ــدار بـيــانــات اسـتـنـكــار،
غالبًا مــا تنتهي فــي األدراج .ال يكفي
َ
أن ُيطلب مــن البعثات الدبلوماسية،
في البلدان املعنية ،التحرك والتواصل
مـ ــع املـ ـس ــؤول ــن ال ـس ـي ــاس ـي ــن .تـبـقــى
ه ــذه ال ـخ ـطــوات نــاقـصــة م ــا ل ــم تقترن
ُ
ب ـ ـض ـ ـغـ ــوط س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ،تـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارس مــن
أعـلــى املـسـتــويــات ،تـمــامــا كـمــا فرضت
بــري ـطــان ـيــا ح ـص ــول مــواط ـن ـهــا مــاثـيــو
ه ـيــدجــز ع ـلــى ع ـف ــو ،ف ـع ــاد إل ــى ل ـنــدن،
بعد أن كانت السلطات اإلمــاراتـيــة قد
حكمت عليه باملؤبد بتهمة التجسس.
كـ ــذلـ ــك شـ ـم ــل قـ ـ ـ ــرار الـ ـعـ ـف ــو عـ ـ ـ ــددًا مــن
امل ـس ـجــونــن األردنـ ـي ــن ف ــي اإلم ـ ــارات.
هذا وال روايــة موحدة حول املوقوفني
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ُالـ ـسـ ـت ــة ف ـ ــي أب ـ ـ ــو ظ ـب ــي،
ح ـي ـل ــوا ع ـلــى املـحــاكـمــة
إن ك ــان ــوا ق ــد أ ُ
«الـعــادلــة الـتــي نتابعها فــي ال ــوزارة»،
كما تقول مصادر «الخارجية» ،أو ما
زالوا يخضعون للتحقيق في فرع أمن
ال ــدول ــة ،كـمــا يــؤكــد ذووهـ ــم .حـتــى رقــم

ّ ّ
تبي أنه غير دقيق .فبحسب
املوقوفني
عائالتهم ،هم «سبعة أشخاص وليس
سـ ـت ــة ،مـ ــع احـ ـتـ ـم ــال أن يـ ـك ــون ه ـنــاك
موقوفون آخرون لم ُيعرف بهم بعد».
آخــر تحركات األهــالــي كــان يــوم أمــس،
حيث الـتـقــوا ضابطًا فــي األم ــن الـعـ ّـام،
ال ــذي «أبـلـغـنــا أن ال جــديــد فــي امل ـلــف،
ّ
سوى املعلومات املعروفة بــأن التهمة
املوجهة إليهم هي اإلخالل باألمن».
تظهر املعلومات املتضاربة أيضًا في
حــالــة مــوقــوف لبناني فــي سريالنكا،
ألقي القبض عليه قبل أشهر ،بوصفه
مطلوبًا لـلــواليــات املتحدة األميركية.
أح ــد امل ـســؤولــن فــي وزارة الـخــارجـيــة
اللبنانية يـقــول« :تـبــن وج ــود تشابه
فـ ــي األس ـ ـ ـمـ ـ ــاء ،ف ــال ـش ـخ ــص امل ـط ـل ــوب
أوقــف في واشنطن ،من دون أن ُيفرج
ّ
عن الرجل في سريالنكا» .في حني أن
ّ
«يشك» في أن يكون
مديرًا في الــوزارة
هناك تشابه فــي األس ـمــاء ،ذلــك «ألننا
طلبنا ع ــددًا مــن املـسـتـنــدات مــن أهـلــه،
من دون أن يتجاوبوا معنا» ،هــذا مع

تأكيد «متابعتنا للملف» .ذاك الرجل
َ
في سريالنكا لم يحظ ببيان يوضح ما
ً
حصل ويحصل معه ،أسوة بما انتشر
حــول قضية كــارلــوس غـصــن ،وحالته
ُ
تشبه وضع اللبنانيني في دول «املثلث
الحدودي» في أميركا الالتينية ،الذين
يـتـعــرضــون لـظـلــم سـيــاســي وتضييق
ع ـل ـي ـه ــم ألنـ ـه ــم ي ـح ـم ـل ــون ال ـج ـن ـسـ ّـيــة
الـلـبـنــانـ ّـيــة أو مــن «الـبـيـئــة ال ـتــي تدعم
ح ــزب ال ـلــه» .تــاجــر ال ـهــواتــف الخلوية
م ـح ـم ــود ب ــرك ــات أوقـ ـ ــف ف ــي ح ــزي ــران
املاضي في الباراغوايً ،
بناء على طلب
ال ـس ـف ــارة األم ـيــرك ـي ــة ف ــي أســان ـس ـيــون
ّ
ّ
(ال ـب ــاراغ ــواي) ،رغــم أن سجله العدلي
نظيف .الرجل انتقل األسبوع املاضي
إل ــى واش ـن ـطــن ،بـعــد أن أصـ ـ ّـر عـلــى أن
ّ
َّ
ُيـ َـســلــم إل ــى الـسـلـطــات األمـيــركـيــة ،عله
ي ـح ـظــى «ب ـم ـحــاك ـمــة ع ــادل ــة» وي ـخــرج
ُ
م ــن ال ـس ـجــن ،وم ــن امل ـف ـتــرض أن تعقد
أول جلسة محاكمة في كانون الثاني
املقبل .أما نــادر فرحات ،فأوقف أيضًا
فــي حــزيــران املــاضــي ،ب ـنـ ً
ـاء عـلــى طلب

الـسـفــارة األمـيــركـيــةُ ،
ويـتـهــم بالتهرب
ّ
ال ـ ـضـ ــري ـ ـبـ ــيُ .ج ـ ـ ـ ــل م ـ ــا ف ـع ـل ـت ــه وزارة
الخارجية اللبنانية هو املساهمة في
ُ
وضع دراسة قانونية ،تساعد في منع
تـسـلـيــم ف ــرح ــات لــواش ـن ـطــن .ونـتـيـجــة
األوضـ ــاع األمـنـيــة الـسـيـئــة فــي محيط
السجن ،حيث يوجد ،انقطعت زيارات
القنصل العام اللبناني حسن حجازي
لـفــرحــات .الـقــاســم املـشـتــرك بــن غصن
وفــرحــات ،مواجهتهما لتهمة التهرب
ُ
ال ـض ــري ـب ــي .ف ـل ـم ــاذا اس ــت ــدع ــى سـفـيــر
اليابان ،في قضية غصن ،ولم ُيستدعَ
سفير ال ـبــاراغــواي فــي قضية فرحات
ومثيالتها؟ ملــاذا ُيترك األخير خمسة
أشـهــر فــي الـسـجــن مــن دون أي تحرك
ج ـ ّـدي ،بــا ضـغــوط سياسية مــن أجل
ُ
اإلفراج عنه ،فيما ت ِقلق املسؤولني في
ّ
«الخارجية» خبرية أن كارلوس غصن
األرض؟ األس ـئ ـل ــة نفسها
ُي ـن ــام ع ـلــى ّ
ت ـط ــرح ف ــي م ـلــف أس ـعــد ب ــرك ــات ،ال ــذي
أوقفته السلطات البرازيلية ً
بناء على
صادرة في الباراغواي.
مذكرة توقيف ّ
ُ
«ج ـ ــرم» أس ـعــد أن ــه ج ـ ّـدد ج ــواز السفر
الـ ـ ــذي ي ـح ـم ـلــه «رغـ ـ ــم س ـح ــب جـنـسـيــة
ال ـب ــاراغ ــواي مـنــه ع ــام  ،2003بموجب
ق ـ ــرار ق ـض ــائ ــي» (فـ ــي م ــرك ــز ال ـش ــرط ــة،
ً
وب ـش ـكــل ق ــان ــون ــي ،م ــع إب ـ ـ ــرازه سـجــا
ع ــدل ـي ــا) ،وذل ـ ــك ب ـح ـســب م ــا صـ ــدر عن
املدعية العامة في الباراغواي .لم تجرؤ
ُ
ّ
الدبلوماسية اللبنانية على أن تطالب
ب ـب ــرك ـ ّـات ،وهـ ــو رجـ ــل أعـ ـم ــال ،وسـبــب
ذلــك أن ــه ُم ــدرج على الئـحــة العقوبات
األم ـيــرك ـيــة بـتـهـمــة تـمــويــل ح ــزب الـلــه.
ُ
وأمـ ـ ــام «ال ـب ـع ـب ــع» األمـ ـي ــرك ــي ،تـصـبــح
ال ـس ـي ــادة الـلـبـنــانـيــة غ ـيــر ذات فــائــدة.
األم ـ ــر ن ـف ـســه يـنـطـبــق ع ـلــى لـبـنــانـ َّـيــن
َّ
أرجنتينيني أوقفا في األرجنتني قبل
أي ــام ،بتهمة االن ـت ـمــاء إل ــى ح ــزب الـلــه.
وم ــن األدل ـ ــة ال ـتــي ســاقـتـهــا الـسـلـطــات
ً
ضدهما حيازة أحدهما صــورة لراية
ُ
الحزب! حاليًا ،تركز وسائل اإلعالم في
األرج ـن ـتــن عـلــى رج ــل األع ـم ــال و .س.
ُ
ال ــذي ال يـمـ ّـر يــوم مــن دون أن تـحـ ّـرض
عليه ،عبر التهمة نفسها :دعــم حزب
ال ـل ــه .ف ـهــل س ـي ـت ــدارك ل ـب ـنــان ال ــوض ــع،
قبل أن ُيصبح هناك سجني سياسي
إضافي في «املثلث الحدودي»؟
أم ــا فــي فــرن ـســا ،وم ـنــذ كــانــون الـثــانــي
ُ
ـوكــم لـبـنــانـ ّـيــون بتهمة
ع ــام  ،2016فـحـ ِ
تبييض أم ــوال ،وهــؤالء ِمــن الذين «لم
َيسمع بهم أحد» في الدولة اللبنانية.
ّ
ث ـم ــة مـ ــؤشـ ــرات ك ـث ـي ــرة ت ـ ــدل ع ـل ــى أن
قضيتهم مبنية عـلــى رغ ـبــة أميركية
ب ـت ـش ــوي ــه ص ـ ـ ــورة حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،ول ـك ــن
اللبنانية معهم كان
تواصل السفارة ّ
أق ــل مــن «ع ـ ــادي» .إن ــه ت ـكــرار للموقف
ّ
نفسه :إن البعثة ال تتدخل في القضاء
الفرنسي.
ينفي مـســؤولــون فــي «الـخــارجـيــة» أن
يـكــون غـصــن قــد حـ ّظــي بـ ّـاهـتـمــام أكثر
مــن غـيــره ،ولـكــن «ألن ــه حــقــق نجاحات
كثيرة وثــورة في مجال عملهُ ،
ويمثل
ّ
وج ــه لـبـنــان ،فـمــن الطبيعي أن ُيظهر
االهتمام بــه .أمــا في الحاالت األخــرى،
ُ
إن ل ــم ن ـح ـقــق نـتـيـجــة ،ف ـه ــذا ال يعني
نتحرك» .ويضيف املسؤولون
أننا ال
ّ
أن ـف ـس ـه ــم ،أن ـ ــه ف ــي ق ـض ـيــة غ ـص ــن «ال
ً
تـ ــزال امل ـتــاب ـعــة ف ــي ب ــداي ــات ـه ــا ،وأص ــا
م ــن ُيـ ــراجـ ــع ف ــي م ـل ـفــه ه ــو ال ـس ـل ـطــات
ـاب ــع» .أم ــا
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،أمـ ــا ن ـح ــن فـ ـنـ ـت ـ ِ
بالنسبة إلى امللفات األخرى ،فيقولون:
«نعرف أنها سياسية ونتعامل معها
على هذا األســاس .هناك متابعة مللف
نزار زكا في إيران .وطلبنا من السفير
ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي ب ــاري ــس زي ـ ــارة ج ــورج
إبراهيم عبد الله ومتابعة القضية».
م ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ف ـ ــي «امل ـث ـل ــث
ال ـحــدودي»؟ الـجــواب« :القنصل حسن
حجازي يزورهم ُ
ويتابع معهم» .هكذا،
أم ـ ــام «ضـ ـع ــف» ال ــدول ــة دب ـلــومــاس ـيــا،
ّ
وسـ ـي ــاسـ ـي ــا ،ي ـ ـبـ ــدو أن «اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
التقليدية» أقصى ما ُيقدر عليه .وفي
ّ
ظــل «عقدة النقص» التي تظهر تجاه
املغترب «الناجح» أو ،بتوصيف أدق،
ّ
الغربية عمومًا،
الذي يوالي السياسات
ي ـب ــدو أن ل ـب ـنــان سـيـبـقــى يـسـتـشــرس
فــي الــدفــاع عــن أمـثــال كــارلــوس غصن،
الـقــادر بــأمــوالــه وعــاقــاتــه على الدفاع
ّ
ع ـ ــن نـ ـفـ ـس ــه ،أم ـ ــا املـ ـغـ ـت ــرب «املـ ـع ــت ــر»
فيستمر التعامل مع قضاياه بمنتهى
الخفة.
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من اين يأتي «التغيير»
عامر محسن
«الطريق االحتجاجي»

ٌ
ّ
على هامش ما يجري في فرنسا هذه ّ
ـؤال شائك ّ
يتكرر مع كل
األيــام ،هناك سـ
تظاهرات كبيرة حول العالقة بني االحتجاج والعنف« .العنف» هو املعيار األساسي
ٍ
ّ
الذي ّ
الشرعية عن حركة احتجاج (والعنف هنا ليس بمعنى
يتم استخدامه لنزع
االعتداء وحــده ،بل ايضًا بمعنى تعطيل الناس وقطع الطرقات واقامة الحواجز
ّ
والخروج عن القانون وسلطة الدولة عمومًا) ،و«السلمية» وااللتزام بالقانون و«حق
ّ
التظاهر» هي الشعار املقابل .حني يريد اإلعالم إضعاف حركة تظاهر ،فهو يركز
على الجانب العنفي فيها« :الغارديان» كمثال ،وهي الصحيفة التي كانت  -يومًا ما،
بمعنى ما ُ -تعتبر صوتًا «يساريًا»ّ ،
خبرت عن االحتجاجات في فرنسا بعناوين
من نمط «قتيل ومئات الجرحى في مظاهرات معادية ملاكرون» أو «املتظاهرون
ّ
ذوو السترات الصفر يهددون بشل فرنسا»؛ فيما الصحافة اليمينية (للمفارقة)
ّ
ّ
شرعية
تركز على ّأن ثالثة أربــاع الشعب الفرنسي يؤيد التظاهرات ويعتبرها
ّ
استطالع من يوم الجمعة املاضي) ،وأن شعبية ماكرون قد هبطت الى
(بحسب
ٍ
ما دون ربع الناخبني.
املشكلة هــي ّأن الكثيرين يربطون بــن فكرة «االحـتـجــاج» و«التغيير» ،واال ملــاذا
يـخــرج ال ـنــاس ال ــى ال ـش ــوارع؟ ولـكــن االحـتـجــاج «ال ـقــانــونــي» ،فــي الــوقــت ذات ــه ،من
ّ
تؤثر إن لم ّ
ّ
تمس
الحتجاجات أن
حقيقي .كيف
املستحيل أن يوصل الى تغيير
ٍ
ّ
ٍ ُ
وتحتل ّ
الساحات وتجبر السلطة على التفاوض أو السقوط؟ الثوار
حياة الناس
ً
ّ
ّ
الفرنسيون لم يصلوا الى «التغيير» ألنهم كانوا كثرًا وشكلوا مشهدًا جميال ،بل
ّ
ّ
واحتلوا املــدن واملــرافــق ّ
العامة وبــدأوا بانشاء املؤسسات
ألنهم اقاموا املتاريس
ً
السيادية على هواهم .وفي الوقت ذاته ،كيف تصنع قاعدة ّ
عامة حول التسامح مع
«العنف الجماهيري» في حاالت كهذه؟ هل هناك ّ
«حد مقبول» من العنف؟ هل هو
ٍ
مرتبط بشرعية الحركة التي تمارسه؟ هل يجب أن نكون تلقائيًا مع كل حركة
ً ّ
ألنه حالة احتجاج شعبية ّ
ضد
شعبية تعارض الدولة؟ هل ندعم الفرهود ،مثال،
السلطة؟ ما ّ
يسهل األمر في هذه الحاالت هو ّأنك ،في حالة األحداث ٍ ّ
ّ
الجارية ،ال يهمّ
ّ
من «تدعم» وما هو رأيك إن كنت مراقبًا عن بعد ،بل إن املعنى الحقيقي لألحداث
ّ
لن يتبلور ونفهمه ال بعد مرورها.
ٌ
ـاج
في لبنان منذ سـنــوات ،كــان هناك نقاش مشابه حني تـ ّـم تحطيم
واجهة زجـ ٍ
ّ
لفندق فخم اسمه «لو غراي» في قلب بيروت ،في خضم حركة احتجاجية شعبية.
ّ ٍ
َ
ّ
ّ
تحول زجــاج «لــو غــراي» الــى محور النقاش كله .منذ «كريستالناخت» لم تحظ
ّ
ّ
األهمية واالهتمام .الفكرة هنا هي أنه ،إن
واجهة زجاجية في العالم بهذا القدر من

لم يكن في وسعك تحطيم لوح زجاج في احتجاجات ،فماذا يمكنك بالضبط أن
حاالت مثل «لو غراي» ،يستطيع لبنان أن يبدو بلدًا محافظًا
تفعل؟ استطرادًا ،في
ٍ
قريب مذابح بني
زمن
وحساسًا و«راقيًا»
بشكل غريب ،بالنسبة الى ٍ
ٍ
ٍ
بلد شهد منذ ٍ
أهله تشيب لها الولدان ،وواحدة من أكثر الحروب األهلية عنفًا في القرن العشرين
ّ
ٌ
(حصل عنف في لبنان قد يوازي في مقداره العنف الذي ُسلط في سوريا ،ولكن
على كتلة سكانية أصغر بستة أضعاف .وهذا األتون هو الذي خرج منه أو ولد
فيه أكثر ابناء شعبي الحبيب .ولهذا السبب يصعب أن تجد لبنانيا فوق العاشرة
ّ
«سويا» باملعنى النفسي ،ولهذا ايضًا ال يستحسن أن تعبث مع اللبنانيني).
ً
عودة الى موضوعنا ،ربط «االحتجاج» بـ«التظاهر» بـ«التغيير» ليس اوتوماتيكيًا
بشكل اعتباطي .علينا أن نرجع الى تيموثي ميتشل وكالمه عن
وال يجب أن ُيقام
ٍ
ّ
ّ
بشكل تدريجي ،منذ بداية القرن ووصوال
«النفوذ» الذي حازه العمال في اوروبا،
ٍ
ّ
الى املرحلة التي تلت الحرب العاملية الثانية (حيث تحققت أكبر املكاسب للعمال في
اوروبا الغربية) ،وهو «النموذج» الذي يستوحي منه العديد فكرتهم عن االحتجاج
والتنظيم وقيمة التظاهرة .كما يشرح ميتشل (في كتابه «ديمقراطية الكاربون»)
ّ
ّ
فإن سبب نجاح ّ
الصناعية،
العمال يومها كان اقتصاديًا وتقنيًا :في بدايات الثورة
ّ
وبخاصة في اقتصاد الفحم الحجري ،كان في سلسلة االنتاج أكثر من مفصل،
ٌ ٌ
ّ
قليل من ّ
واحد منه،
العمال في وسعهم ،ان اضربوا عن العمل في
يتحكم به عدد
ٍ
أن يخنقوا االقتصاد بأكمله (املناجم ،سكك الحديد ،مصانع الطاقة ،املوانئ ،الخ).
ّ
ٌ
وهـنــاك معامل ضخمة مــن املمكن أن يقفلها مشغل أو اثنني لــو تنظم عمالهما
وأضربا .التنازالت التي حصل عليها ّ
العمال لم تكن بالسلمية وال بالتظاهر بل،
حرفيًا ،عبر االبـتــزاز وألنهم كانوا يمسكون البلد من خناقه (لــو أردنــا املبالغة،
فأنت تجد منذ العشرينيات في أكثر من بلد اوروبي شيئًا يقترب من مثال الدولة
التي ّ
تخيلها لينني في املرحلة االشتراكية «الوسيطة» :بيروقراطية برجوازية تدير
ّ
الدولة ولكنها تقع تحت الرقابة الدائمة لحركة شعبية مسلحة  -والدولة وجهازها ال
يمكن اال أن يكونا برجوازيني ،فطاقمهما مكون من «مدراء» ال يعملون بأيديهم وال
ّ
ينتجون) .حتى اليوم ،في دول اوروبا الغربية ،وبعد أن اختفت هذه «االمكانيات»
من يد ّ
العمال وتغير شكل االقتصاد ولم يعد لالضراب ،ما زالت القطاعات األقدر
على تعطيل الحركة واالقتصاد (كالنقل العام) هي األنجح في التفاوض مع السلطة.
املشكلة األكبر هي في املقلب اآلخر ،أي في النموذج «الصحيح سياسيًا» لالحتجاج
ٌّ
والـتـظــاهــر .فــي املـبــدأ الليبرالي ،حـ ّـق التظاهر هــو مـتـ ٌ
ـاح لــك مــن حيث هــو حــق «في
التعبير» وليس في التغيير ،والفارق مهم .بل ّإن االيديولوجيا الليبرالية ذاتها ّ
تحصن
ّ ّ
نفسها من فكرة التغيير عبر االحتجاج الشعبي ،أي انه ولو خرج كل الشعب الى
ّ
الشارع ،فهذا ال يلغي نتيجة انتخابات ،وعلى التغيير أن ينتظر االنتخابات املقبلة
ّ
(هذا كل مبدأ «اللعبة الديمقراطية» التي نتغنى بها) .بكلمات أخرى ،الليبرالية تسمح
لك بالتظاهر ،التظاهر «في املكان املسموح به» ،وأن تقول ما تريده ،وبحماية الشرطة،
ولكن هذا تحديدًا هو ما يضمن أن «التظاهرة» ال يمكن أن تنتج «تغييرًا» .قد يكون
عــدد الـنــاس الــذيــن تـظــاهــروا فــي ًســان فرانسيسكو وم ــدن امـيــركــا واوروبـ ــا ،ضد
حرب العراق عام  ،2003أكبر نسبة وعددًا من الذي نزلوا الى الشوارع خالل الثورة
الفرنسية ،وهؤالء املاليني قد تظاهروا غاضبني وبحماس ٍة وباستقتال ،في «األمكنة
املخصصة» وتحت حماية الشرطة ،ولم يتمكنوا من تغيير سياسة الدولة قيد أنملة.

ّ
«الطريق الشعبوي» (اليميني  -اذ ال يوجد بعد يسار شعبوي يستحق
شرف التسمية)

استمعت أخيرًا الى مقابلة للمؤرخ والكاتب السياسي األميركي فيكتور دايفيس
هانسون (تحول الى أحد شخصيات املحافظني الجدد املعروفة ايام بوش) يدافع

فيها عــن تــرامــب وعــن «ض ــرورت ــه» .كــان بعض كــام هــانـســون عــن «املــؤسـســة»
و«النخب» و«الهيمنة الليبرالية» يشبه تمامًاَ كالم اليساريني بعد الحرب العاملية ،من
التوسير الى ماركوزه الى رورتي ،الذي فهموا أن الدولة «الديمقراطية» ومؤسساتها
قد أصبحت هي املهيمن والحاجز أمــام التغيير ،وكتبوا عن «التسامح ّ
القهار»
الــذي تنتجه .يقول هانسون ،اليميني الى ّ
حد العنصرية ،أن املؤسسة (االعــام،
االكاديميا ،الــدولــة واملـخــابــرات) كانت قــد خلقت «حائطًا» يمنع التغيير ويخلق
زعيم
اجماعًا نخبويًا ال يمكن اختراقه ،وأن الوسيلة الوحيدة لكسره كانت عبر
ٍ
ً
ّ
شعبوي مثل ترامب ،قادر على الوصول مباشرة الى الناس وتحفيز االنقالب (أنا
هنا أتفق مع هانسون وستيف بانون ّ
بأن ترامب ،مهما حاول اعداؤه في اميركا
استصغاره ،هو ٌ
ّ
تاريخي« ،ستسمع عنه بعد عشرين وثالثني عامًا» بتعبير
زعيم
بانون .وهو ،مهما حصل ،سيغير بانقالبه «الشعبوي» الحزب الجمهوري ،ومعه
ّ
جذري والى األبد).
بشكل
السياسة األميركية،
ٍ
مثل هانسون ،حني تسمع خطاب ستيف بانون عن اليمني األميركي الشعبوي
ّ
ّ
حزب
(هو يسميه كذلك) ،فإن مقدماته ،التي تشرح غضب الناس ،تشبه مقدمات ٍ
ّ
يساري %50 :من العمال األميركيني يعيشون حياة فقيرة %60 ،من العائالت
ّ
األميركية ال تملك  400دوالر لو احتاجت الى املبلغ في حالة أزمة ،كل النمو في
الـسـنــوات املــاضـيــة ذهــب الــى امل ـصــارف والـنـخــب وتقلصت مــداخـيــل الـعـ ّـمــال .بل
هو يذهب الى الكالم عن التغريب واملخاوف التي يعيشها الفرد في الرأسمالية
املتأخرة «أكثر الناس في بلدنا يعرفون أنهم دائمًا على مسافة راتبني من الخراب
الكامل» (االقتباسات هي من خطاب ألقاه بانون أخيرًا في اوكسفورد ،وهو فعليًا
ّ
قد ّ
أعد خطابًا واحدًا يعيد تدويره في كل محاضرة).
ّ
ّ
الفارق بني اليميني واليساري هنا هو أن اليساري يستخدم هذه املقدمات ليقول
للناس إن سبب املشكلة هو ّأن األرباح كبيرة وتتعاظم فيما األجور تنخفضّ ،
وأن
ّ
حتى ّ
نغيره أو يوصلنا
السبب هو النظام الرأسمالي ،الذي سيزيد األمور سوءًا
جميعًا الــى الـخــراب واالذالل .بينما اليميني يخبر الناخب أن املشكلة هــي في
الدول األجنبية و«النخبة املعوملة» والهجرة املنفلتة .اميركا تنحدر ،بحسب بانون
ّ
واليمنيّ ،
ألن الصني واوروبــا وغيرها «تستغلها» وتسرق الوظائف من طبقتها
العاملة ،والنخب «املعوملة» تستفيد من الوضع وال تدافع عن الحقوق القومية،
وتسمح للهجرة بتغيير طبيعة البلد .هنا ،بالطبع ،املفارقة الطريفة هي ّأن أمثال
ً
فعال ّ
بأن اميركا ،القوة االمبريالية األولى في العالم ،هي
بانون وترامب مقتنعون
«ضحية» للنظام العاملي.
ّ
املشكلة في هذا الطريق الــذي يجتاح دول الغرب ،وسبب خطورته ،هو أنــه يملك
ّ ّ
ّ
هامشيًا ،أو لكان شيئًا محمودًا).
السؤال الصحيح واإلجابة الخاطئة (وال لظل
بــانــون يشتكي مــن نتائج الرأسمالية ولكنه يــؤمــن بها ويــريــد ،فحسب ،تغيير
ّ
توزعها في العالم .بل ّإن حركة بانون تتباهى بأنها تنفر من الدولة وال تريد لها
ّ
ّ
دورًا اقتصاديًا ،وهو يعني أنها لن تتمكن  -يومًا  -من تحقيق وعودها للفقراء.
ّ
فاشيو القرن العشرين ،على األقــل ،استخدموا الدولة من أجــل التوزيع وتثبيت
ّ
حلفهم الطبقي (وفي ايطاليا أكثر من أملانيا) ،فيما ترامب يقدم اعفاءات ضريبية
واصالحات قانونية تزيد من ّ
توسع وأرباح القطاع املصرفي واملالي الذي يعتبره
ّ
بانون  -عن حق  -سببًا لألزمة.
ّ
املشكلة الثانية في هذا الخطاب هو أنه ،إن حكم ،ستنحو عالقته مع «املنافسني»
ً
ّ
الخارجية .حني ال يكون الشعبوي
في العالم ،ضرورة ،صوب العسكرة والحروب
قادرًا على الفعل في االقتصاد الداخلي ،وهو يلوم األجانب على مشاكله ،فال
طريق لهذا النمط من «القومية االقتصادية» سوى التصعيد ّ
ضد هؤالء األجانب،
ً
ومزاحمة املنافسني وحصارهم ،وصوال الى استخدام القوة العسكرية .قد يقبل
بخطاب يلتزم
اليمني الشعبوي ،ان اقترب من السلطة كما حصل في اميركا،
ٍ
بالقيم املدنية ويرفض العنصرية ويتجنب تفجير «الغضب األبيض» داخليًا
(وهو ما يفعله بانون على الدوام ،زاعمًا بأن «قوميته االقتصادية» ال تميز بني
املواطنني وال يهمها لونك أو دينك) ،ولكن ال سبب لدى هذا اليمني حتى يكون
لطيفًا ورحـيـمــا وغـيــر عـنـصـ ّ
ـري مــع الـعــالــم االســامــي أو الـصــن أو غيرها من
«األعداء» األجانب.

خاتمة« :الطريق الجنوبي»
ّ
الغربية هو مكان الجنوب العاملي  -أي نحن -
الحاضر الغائب في النقاشات
الذي
امللعب
هو
الجنوب
ولكن
الغرب،
في
يحصل
منها .التغيير السياسي قد
ٌّ
حجة
ستدور فيه املواجهة وما يخرج منه هو ما سيقرر مصير العالم .هناك
ّ
قوية فــي أن الـصــدام بــن اميركا والـصــن كــان سيحصل فــي كــل األح ــوال ،مع
ترامب أو مع غيره ،وذلك ببساطة ألن استراتيجية واشنطن تجاه الصني  -منذ
الثمانينيات  -كانت تؤمن باحتمالنيّ :امــا أن الصني سـ ّ
«تتغير» سياسيًا بعد
ّ
االنفتاح وتصبح «حليفًا طبيعيًا» للغرب ،أو ّأن النمو الصيني سيتوقف وينهار
ّ
بعد برهةّ ،
ّ
املوجه سيثبت ،كما في االتحاد السوفياتي ،انه
ألن اقتصاد الدولة
ـادر على منافسة الرأسمالية الـحـ ّـرة .لم يحصل هــذا وال ذاك .ومــن هنا،
غير قـ ٍ
صني صاعدة لم يعد ممكنًا بالنسبة الى االميركيني بصرف
فإن التعايش مع
ٍ
النظر عن الرئيس.
يقول الراحل سمير أمــن أن أزمــة عــام  1873العاملية أفضت الــى ّ
توس ٍع حثيث
في االستعمار االوروبي واغتنام املوارد من الخارجّ .أما األزمة التي ابتدأت عام
ّ
التوسع املضطرد في منظومة «العوملة»
 ،1973يضيف أمني ،فهي أوصلت الى
واختراق اقتصاديات دول الجنوب ودمج مؤسساتها واسواقها ورساميلها .ما
يحدث اليوم ،من منظورنا كعرب ،هو ّأن بعض الجمهور الغربي ،الذي أفقرته
ّ
ّ
ّ
الرأسمالية وتم «عصره» بني تضخم أرباح املصارف وتجذر برامج «التقشف»،
قد يكون ينوي االرتداد عن املنظومة املعوملة التي اعتدنا أن ُيحكم العالم عبرها.
أمــا املؤسسات الدولية والقانون ووهــم االنفتاح والتنافس الـحـ ّـر ،فهذه لم تعد
مرغوبة فــي زمــن األزم ــة .هــذا الجمهور ،ربـمــا ،يريد االرت ــداد ًالــى النمط األقــدم
ٌ
ّ
مــن الـتـ ّ
ـوســع االمـبــريــالــي ،كـمــا بـعــد  ،1873نـمــط أكـثــر شــراســة وبــدائـيــة :النهب
املباشر .مــاذا سنفعل نحن؟ هذا هو السؤال .قبل أن تسخر من الحلول التي
ّ
يطرحها اليمني الشعبوي على ناسه في الغرب ،وتشعر بالفوقية تجاهه ،تذكر
ّأن نظريته ،على مشاكلها ،تـظـ ّـل أكـثــر ّ
بكثير مــن اغـلــب اإلجــابــات التي
تقدمًا
ٍ
ُت ّ
قدم حول االشكاليات نفسها في بالدنا  -حيث األزمة أكثر عمقًا من الغرب،
واالفقار أكثر قسوة ،والحاجة الى التغيير أكثر إلحاحًا.
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مجتمع

مجتمع

على الغالف

رقم اليوم

ّ
يتوقف مشروع القناة ّ 800
لجر المياه من الليطاني إلى الجنوب مع قرب انتهاء المرحلة األولى منه بكلفة
هل
استكماله وإنفاق  350مليونًا إضافية من القروض التي سيحصل عليها لبنان بموجب
 450مليون دوالر؟ أم يجري
ّ
االجتماعية
اجتماع سيدر (باريس  )4من دون التمكن من تشغيل المشروع؟ تبرز هذه اإلشكالية في ضوء التغيرات
ّ
والزراعية في المناطق المستفيدة من المشروع ،ونتيجة ّ
التلوث في نهر الليطاني وبحيرة القرعون التي يؤكد
وسامةّ ،
وتسبب األمراض ،وهي غير صالحة ّ
ّ
ّ
للري وال للشرب!
تهدد الحياة
الخبراء أن مياهها باتت خطيرة

 1,6مليار
ليرة لبنانية

قناة الـ  :800مشروع المليون فقير أم قتيل؟
فيفيان عقيقي

ما هي القناة 800؟

ُ
عـ ـ ــام  2023هـ ــو املـ ــوعـ ــد املـ ـفـ ـت ــرض
إلنـهــاء «مـشــروع الليطاني  -القناة
 »800لـنـقــل م ـيــاه ب ـح ـيــرة ال ـقــرعــون
إل ـ ـ ــى ج ـ ـنـ ــوب ل ـ ـب ـ ـنـ ــان .وه ـ ـ ــو ي ــأت ــي
بـعــد  75عــامــا عـلــى وض ــع ال ــدراس ــة
املبدئية األولى حول نهر الليطاني
التي ّ
أعدها إبراهيم عبد العال عام
 ،1948وب ـع ــد  50ع ــام ــا ع ـلــى وضــع
الدراسة االولى للمشروع عام ،1973
ونحو  11عامًا من انطالق األشغال
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة عـ ـ ــام  .2012امل ـع ـض ـلــة
ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـنـ ـط ــوي ع ـل ـي ـهــا
املشروع ال تنحصر بأنه قد يصبح
صالحًا للتشغيل بعد  7عـقــود من
ّ
بتحول أهدافه املرتقبة
االنتظار ،بل
ً
م ـصــدرًا للخطر .إذ ب ــدال مــن توفير
امل ـي ــاه مل ـل ـيــون فـقـيــر ف ــي مـحــافـظـتــي
ال ـج ـنــوب وال ـن ـب ـط ـيــة ،ان ـس ـجــامــا مع
الشعار الذي رافقه ،تحوم املخاوف
م ــن أن ي ـص ـبــح س ـب ـبــا ف ــي وفــات ـهــم
والـ ـتـ ـس ـ ّـب ــب ل ـه ــم ب ـ ــأم ـ ــراض نـتـيـجــة
ت ـ ـلـ ـ ّـوث ال ـل ـي ـط ــان ــي وتـ ـح ـ ّـول ــه مـكـبــا
ّ
ومصبًا للصرف الصحي
للنفايات
وال ـ ـسـ ــوائـ ــل ال ـص ـن ــاع ـي ــة وح ــاض ـن ــة
للجراثيم الخطيرة.
هـ ـ ــذه اإلشـ ـك ــالـ ـي ــة ط ــرحـ ـه ــا مــؤت ـمــر
«مشروع الليطاني  -منسوب الـ 800
مـتــر :التحديات وسـبــل االسـتـفــادة»
ّ
الـ ـ ــذي ن ــظ ـم ــه «املـ ــركـ ــز االس ـت ـش ــاري
للدراسات والتوثيق» بالتعاون مع
اتـحــادي بلديات بنت جبيل وجبل
ع ـ ــام ـ ــل ،يـ ــومـ ــي  27و 28الـ ـ ـج ـ ــاري،
نــوقـشــت فـيــه سـبــل تـكـيـيــف املــراحــل
الباقية مــن امل ـشــروع مــع الـتـحـ ّـوالت
الـتــي أصــابــت نـهــر الليطاني نفسه
ّ
وتغير
وتــراجــع كـ ّـمـيــات امل ـيــاه فـيــه،
اس ـت ـخ ــدام ــات األراضـ ـ ــي املـسـتـفـيــدة
م ـنــه وت ــراج ــع امل ـس ــاح ــات امل ــزروع ــة
عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ال ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـدد ال ـع ـم ــران ــي
ً
الـ ـعـ ـش ــوائ ــي ،فـ ـض ــا عـ ــن الـ ـتـ ـب ـ ّـدالت
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة واالج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة
والسكانية للمستفيدين مـنــه ،بما
يــؤدي إلــى طــرح سبل وآلـيــات لرفع
مستوى االستفادة من املشروع.

ي ـع ــود مـ ـش ــروع «ال ـل ـي ـطــانــي ال ـق ـنــاة
 »800إلى سبعينيات القرن املاضي،
وهو يهدف إلى نقل املياه بواسطة
الـجــاذبـيــة مــن بـحـيــرة الـقــرعــون إلــى
ّ
ال ـج ـنــوب ال ـل ـب ـنــانــي .إل أن تـنـفـيــذه
ال ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ــأخـ ـ ــر نـ ـتـ ـيـ ـج ــة االح ـ ـ ـتـ ـ ــال
االســرائ ـي ـلــي وع ــدم ت ــواف ــر الـتــأمــن،
بــدأ عــام  2012بعد تأمني قــرض من
الـصـنــدوق الـكــويـتــي للتنمية .وهــو
يـقـســم إل ــى مــرح ـل ـتــن :األولـ ــى الـتــي
ب ــدأت مجموعة الـخــرافــي تنفيذها،
بــإنـشــاء الـقـنــاة بــأجــزائـهــا املختلفة،
بـكـلـفــة  330م ـل ـيــون دوالر ،ق ـبــل أن

ت ــرت ـف ــع إل ـ ــى  450م ـل ـي ــون ــا مـ ــع ب ــدء
العمل بهّ .أما املرحلة الثانية ّ
املقدرة
كلفتها بـ  350مليون دوالر ،فتقضي
ّ
الري والشفة لنقل
بتجهيز شبكات
ّ
امل ـي ــاه م ــن ال ـخ ــزان ــات إل ــى األراض ــي
الزراعية والقرى.
ي ـم ـتـ ّـد املـ ـش ــروع م ــن مـنـطـقــة مـشـغــرة

ّ
تحديات أساسية يواجهها
المشروع تحول دون تحقيق
األهداف المرجوة منه

ً
في البقاع الغربي ،وصــوال إلى بلدة
يارين في الجنوب ،ويقع الجزء األكبر
منه في محافظة النبطية ،وتحديدًا
ضمن أقضية مرجعيون وحاصبيا
وب ـن ــت ج ـب ـيــل .وف ـق ــا ل ـل ــدراس ــة الـتــي
ّ
اعدتها دار الهندسة عــام  ،2001من
ّ
املفترض أن يخصص املشروع إلفادة
ن ـح ــو  105ق ـ ــرى ع ـب ــر إي ـ ـصـ ــال 110
ماليني متر مكعب إليها (نصف سعة
بـحـيــرة ال ـق ــرع ــون) ،مـنـهــا  90مليون
متر مكعب لـ ّ
ـري نحو  13.300هكتار
مــن املساحات الــزراعـيــة ،و 20مليون
متر مكعب ملياه الشفة.
ومن املفترض أن ّ
يؤدي املشروع إلى

ّ
استقرار السكان في املنطقة وتقليل
الـ ـهـ ـج ــرة إل ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة وت ـح ـســن
نــوعـيــة ال ـع ـيــش ،وخ ـلــق ف ــرص عمل،
وفرص استثمارية جديدة ،وتحقيق
ّ
نـمــو فــي إن ـتــاج الـقـطــاع ال ــزراع ــي .إل
أن هناك ّ
تحديات أساسية يواجهها
تحول دون تحقيق األهداف املرجوة
م ـن ــه ،أب ــرزه ــا ت ـل ـ ّـوث ن ـهــر الـلـيـطــانــي
وبـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرع ـ ـ ــون ،ال ـ ـت ـ ـغـ ـ ّـيـ ــرات
املناخية وتراجع نسبة املتساقطات
ً
وانخفاض منسوب النهر ،فضال عن
ّ
التغيرات الحاصلة في استخدامات
األراضـ ــي وتــراجــع الـنـشــاط الــزراعــي
في املنطقة املستفيدة منه.

تراجع عدد العاملين في الزراعة في المنطقة التي يستهدفها المشروع من أكثر من  %20في بداية االلفية إلى  %6.8في ( 2015علي حشيشو)

آمال خليل
«حلم الجنوبيني يتحقق» ،قال رئيس
اتـحــاد بلديات جبل عامل علي الزين
فــي جلسة إخـتـتــام مــؤتـمــر «مـشــروع
الـ ـلـ ـيـ ـط ــان ــي امل ـ ـن ـ ـسـ ــوب  800مـ ـت ــر –
ال ـت ـحــديــات وس ـبــل اإلس ـت ـف ــادة» ،الـتــي
عقدت في مقر اإلتحاد في الطيبة ،على
هــديــر ال ـجــرافــات واآلل ـي ــات الـتــي تشق
ق ـنــوات امل ـيــاه بــن كـفــركــا والـعــديـســة
وال ـط ـي ـبــة ووادي ال ـح ـج ـيــر .ل ـكــن حلم
إرواء البلدات العطشى وزيادة مساحة
األراض ـ ـ ــي ال ــزراعـ ـي ــة ،دون ـ ــه ت ـحــديــات
متزايدة ليس التلوث أخطرها.

خ ـم ــس ج ـل ـس ــات ع ـل ــى م ـ ــدى يــومــن
نــاقـشــت اإلدارة املـتـكــامـلــة لـلـمـشــروع
وال ـب ـعــد اإلق ـت ـص ــادي ودور الـشــركــاء
الرئيسيني في نجاحه .آخر الجلسات
كانت حلقة نقاش شارك فيها ممثلون
عن مصلحة الليطاني والحملة الوطنية
لـحـمــايـتــه ومـجـلــس اإلن ـم ــاء واإلع ـم ــار
ووزارتـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ــزراع ـ ــة وال ـب ـي ـئ ــة ون ـقــابــة
املهندسني وجمعية عبد العال للتنمية
امل ـس ـت ــدام ــة وم ــؤس ـس ــة ج ـه ــاد ال ـب ـنــاء
واملجلس الوطني للبحوث العلمية.
مـمـثــل مـجـلــس الـبـحــوث أم ــن شعبان
ل ـف ــت إلـ ــى أن الـ ـق ــرع ــون ال ـت ــي يـعـتـمــد
عليها في ضخ املياه ،تراجع منسوبها

ّ
تلوث يعدم الحياة!

ّ
تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون
يعدمان أي إمكانية الستعمال املياه
ّ
للري وال للشرب.
املوجودة فيهما ،ال
هـ ـ ــذه الـ ـخ ــاص ــة ت ـع ــرض ـه ــا دراسـ ـ ــة
أع ـ ّـده ــا ع ـضــو الـلـجـنــة الـعـلـمـيــة في
املـجـلــس الــوطـنــي للبحوث العلمية
ّ
وتبي وجود  4مصادر
كمال سليم،
ل ـل ـت ـل ـ ّـوث ،ه ــي «الـ ـنـ ـف ــاي ــات امل ـنــزل ـيــة
ُ
وامل ـخ ـل ـفــات الـطـبـيــة ال ـتــي ت ــرم ــى في
ّ
فتتسرب عصارتها
النهر أو تحرق
الجوفية ،ومـيــاه الصرف
إلــى املـيــاه ّ
الصحي املتدفقة إلــى النهر ،وكانت
ّ
مليون متر مكعب
تقدر بنحو 45.4
ّ
ع ــام  ،2010وم ــن امل ـتــوقــع أن ترتفع
ً
إلى  62.9مليون م 3في  ،2030فضال
عــن املـنـشــآت الـصـنــاعـيــة ال ـتــي يـقـ ّـدر
عــددهــا بـنـحــو  723مــؤسـســة تطرح
ن ـفــايــات ـهــا الـ ـت ــي ت ـت ـضـ ّـمــن م ـب ـيــدات
ومخلفات معدنية في حوض النهر،
بــاإلضــافــة إل ــى امل ـب ـيــدات الكيماوية
ّ
الزراعية غير القابلة للتحلل وتصل
إل ـ ـ ــى مـ ـ ـج ـ ــاري األن ـ ـ ـهـ ـ ــر ،م ـص ـح ــوب ــة
بانجراف التربة والفائض من مياه
الـ ّ
ـري» .ووفقًا للدراسة «توجد اليوم
ف ــي ب ـح ـي ــرة الـ ـق ــرع ــون ث ــاث ــة أنـ ــواع
م ــن ال ـجــراث ـيــم الـبـكـتـيــريــة الـخـطـيــرة
مـ ــن نـ ـ ــوع  Cyanobacteriaظ ـه ــرت
للمرة األول ــى عــام  ،2007علمًا أنها
مـ ــن أولـ ـ ـ ــى الـ ـك ــائـ ـن ــات الـ ـح ـ ّـي ــة عـلــى
األرض ولديها الـقــدرة على مقاومة
ّ
ـاض
كـ ـ ــل درج ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـحـ ـ ــرارة وانـ ـخـ ـف ـ ّ
األوك ـس ـي ـجــن وال ـص ـم ــود ،وتـتـغــذى
مـ ــن الـ ـنـ ـت ــرات والـ ـف ــوسـ ـف ــات وت ـف ــرز
ّ
س ـم ــوم ــا وت ـق ـض ــي ع ـل ــى كـ ــل أش ـك ــال
ّ
وتبي تجارب عاملية أجريت
الحياة.
ّ
عليها صعوبة التخلص منها .وهو
ما أدى إلــى انـعــدام وجــود الطحالب
في القرعون بعدما كان يوجد نحو
 160نوعًا منها ،كذلك تراجعت أنواع
األسـ ـم ــاك م ــن  110أنـ ـ ــواع إلـ ــى نــوع
واحــد .فيما تراكمت الرسوبيات في
قعر البحيرة ،وهي عبارة عن أحياء
ميتة وانجرافات تربة ووصلت إلى
 12مترًا».

تغيرات بيئية واجتماعية!

ّ
مجد ...لكنه مهدد
مشروع ٍ
مــن  700متر مكعب إلــى  .320والــى
التغير املناخي وعشوائية حفر اآلبار
الجوفيةّ ،
حمل املسؤولية الكبرى إلى
املقالع والكسارات التي استباحت حرم
النهر وأثرت على املياه الجوفية والبنية
الـتـحـتـيــة لـشـبـكــات املـ ـش ــروع امل ـه ــددة
باإلنهيار .وتوقف النائب علي فياض
عـنــد خ ـط ــورة األذونـ ـ ــات اإلسـتـثـنــائـيــة
التي تعطيها القوى األمنية لحفر اآلبار
اإلرتوازية في البقاع ،ما أدى إلى جفاف
ينابيع كـثـيــرة كــانــت تــرفــد الليطاني.
واستعرض رئيس دائرة الحوكمة في
مصلحة الليطاني نسيم أبو حمد أزمة
تلوث الليطاني التي تعرقل ضخ املياه

عـنــد إن ـجــاز الـشـبـكــات .ول ـفــت إل ــى أن
املالحقة الجدية للمصانع الكبيرة التي
تلوث الحوض األعلى كفيلة بوقف 50
في املئة من كميات املياه العادمة التي
تصب في املجرى.
ف ــي خ ـت ــام امل ــؤت ـم ــر ،اخ ـت ـصــر رئـيــس
املركز اإلستشاري عبد الحليم فضل
ال ـلــه امل ــداخ ــات بــال ـقــول إن «م ـشــروع
ال ـق ـن ــاة  800م ـج ــد ،ع ـلــى األق ـ ــل على
املـسـتــوى اإلق ـت ـصــادي واإلجـتـمــاعــي،
ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ــن ح ـج ــم امل ـتــدف ـقــات
املائية ونوعيتها» .لكن جدواه ال ّ
تبدد
ال ـت ـح ــدي ــات ال ـت ــي ت ــواج ـه ــه م ــن إعـ ــادة
تكوين املــوارد املائية ومعالجة التلوث

وزيـ ــادة الـطــاقــة التخزينية فــي جــوف
األرض مل ــواج ـه ــة م ـخ ــاط ــر ال ـج ـف ــاف.
وهـ ـ ــذا ي ـس ـت ــوج ــب ،وف ـ ــق ف ـض ــل ال ـل ــه،
تـنـظـيــم ح ـفــر اآلبـ ـ ــار ووض ـ ــع مخطط
تــوج ـي ـهــي مل ـنــع ال ـت ـعــديــات وال ـت ـلــويــث،
وتأسيس هيئة وطنية للمياه تساهم
في تأمني جهوزية السكان لإلستفادة
مــن امل ـش ــروع فــي تصنيف األراض ــي
الزراعية وتحديد الزراعات املناسبة.
ف ـضــل ال ـل ــه أع ـل ــن ف ــي خ ـت ــام املــؤت ـمــر
أن ال تــوص ـيــات س ـت ـصــدر ع ـن ــه ،وأن
«كــل ما تم تقديمه سيكون جــزءًا من
وثيقة سيصدرها املركز خالل ثالثة
أسابيع».
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تحديًا ّ
ّ
جديًا
أيضًا ،يواجه املشروع
آخ ــر ،يـكـمــن فــي ال ـت ـغـ ّـيــرات املناخية
ال ـح ــاص ـل ــة م ـن ــذ ع ـ ــام  2001ت ــاري ــخ
إعداد الدراسة .إذ ّ
تبي هذه الدراسة
ّ
أن جــدوى املـشــروع تتأمن من خالل
ت ــوفـ ـي ــر الـ ـنـ ـه ــر نـ ـح ــو  110م ــاي ــن
م ـت ــر م ـك ـعــب إلي ـص ــال ـه ــا إلـ ــى ال ـق ــرى
املـسـتـفـيــدة فــي ال ـج ـنــوب والـنـبـطـيــة،
ّ
عـلـمــا أن ه ــذه الـكـ ّـمـيــة تـشــكــل نصف
سعة القرعون التي تراجعت من 220
مـلـيــون م 3إل ــى  130مـلـيــونــا حــالـيــا،
ً
فضال عن تراجع منسوب املياه من
 800مليون م 3إلى  350 - 300مليونًا،
وه ـ ــو مـ ــا يـ ـع ــود إل ـ ــى تـ ــراجـ ــع كـمـيــة
امل ـت ـســاق ـطــات بــأك ـثــر م ــن  %30وفـقــا
للمجلس الوطني للبحوث العلمية،
وانتشار اآلبــار االرتــوازيــة املنتشرة
بـ ـ ــأذونـ ـ ــات اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ع ـل ــى ط ــول
ض ـفــاف الـنـهــر وت ـق ـ ّـدر بــأكـثــر مــن 30
ً
فضال عن ذلكّ ،
تبي األرقام
ألف بئر.
ّ
تغير البنية االجتماعية واألراضــي

الزراعية في هــذه املنطقة .إذ تراجع
عدد العاملني في الزراعة من أكثر من
 %20في بداية األلفية إلى  %6.8في
عــام  2015وفقًا للمركز االستشاري
ل ـلــدراســات وال ـب ـحــوث ،بـحـيــث هجر
كـ ـثـ ـي ــرون الـ ـ ــزراعـ ـ ــة نـ ـح ــو ق ـط ــاع ــات
أخ ــرى ،وت ـقـ ّـدم امل ــزارع ــون الحاليون
ّ
بــال ـســن .وتــراج ـعــت أي ـضــا األراض ــي
ّ
الــزراع ـيــة نتيجة ال ـت ـمــدد الـعـمــرانــي
وف ـقــا للتنظيم امل ــدن ــي ،مــا ّأدى إلــى
انـحـســار األراضـ ــي الـتــي يستهدفها
املشروع.

هــي الكلفة السنوية لــرواتــب رؤســـاء الطوائف
اإلسالمية في لبنان والمفتين والعاملين في
المؤسسات االسالمية بعد إقــرار قانون سلسلة
الرتب والرواتب ( .)2018/46وتتوزع هذه المبالغ
على مفتي الجمهورية ورئيس المجلس اإلسالمي
الشيعي األعلى ورئيس المجلس اإلسالمي العلوي
وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ( 7.612مليون
ليرة شهريًا) ،المفتي الجعفري الممتاز (6.742

مليون ليرة) ،سائر المفتين لدى السنة والشيعة
( 6.055مليون ليرة) ،و أمناء الفتوى( 5.536مليون
لــيــرة) .وقبل  30عامًا كــان راتــب رئيس الطائفة
االسالمية ال يتجاوز  82ألف ليرة أي ما يوازي نحو 5.5
أضعاف الحد األدنى لألجور آنذاك ( 15ألف ليرة) ،فيما
توازي اليوم نحو  11ضعف الحد األدنى لألجور (675
ألف ليرة).
( «الدولية للمعلومات»)
(هيثم الموسوي)

هل من جدوى للمشروع؟

ت ـ ـش ـ ـيـ ــر دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أع ـ ـ ـ ـ ّـده ـ ـ ـ ــا امل ـ ــرك ـ ــز
االس ـت ـش ــاري ل ـل ــدراس ــات والـبـحــوث
إل ـ ــى أن االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة الـ ـقـ ـص ــوى مــن
املشروع ،أي تأمني  110ماليني متر
م ـك ـ ّـع ــب ،تــرت ـبــط ب ـع ــوام ــل رئـيـسـيــة،
هــي تــوافــر هــذه ّ
الكميات مــن املـيــاه،
وأن تـكــون غـيــر مـلـ ّـوثــة ومـسـتــدامــة،
ً
فـضــا عــن تــأمــن اإلط ــار التنظيمي
لــاسـتـثـمــارات الــزراع ـيــة والـتــدريــب
الــزراعــي واالعـتـمــاد على الــدراســات
ال ـع ـل ـم ـيــة .ف ــوف ـق ــا لـلـتـحـلـيــل امل ــال ــي،
يـتـبـ ّـن أن امل ـش ــروع «غ ـيــر م ـجـ ٍـد من
ً
بناء على فرضيات
الناحية املالية
عـ ـ ـ ــام  2001الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة فـ ـ ــي دراسـ ـ ـ ــة
دار ال ـ ّه ـن ــدس ــة ،ك ــذل ــك فـ ــإن ال ـفــائــدة
ّ
املـ ـت ــوقـ ـع ــة لـ ـك ــل م ـ ـ ــزارع ت ـب ـل ــغ نـحــو
ّ
 8000دوالر س ـن ــوي ــا ،ل ـك ــل ح ـي ــازة
ف ـ ــوق ال ـ ـ ـ ــ 10ه ـ ـك ـ ـتـ ــارات ،إال أن ه ــذا
الــرقــم قــد ينخفض إلــى  4000دوالر
( 330دوالرًا شهريًا) لكون  %98من
الحيازات ال تزيد على  5هكتارات».
إال أن رئ ـي ــس امل ــرك ــز ال ــدك ـت ــور عبد
ال ـح ـل ـيــم ف ـضــل الـ ـل ــه ،ي ـش ـيــر إلـ ــى أن
«امل ـط ـل ــوب ت ـحــديــد ال ـه ــدف م ــن هــذا
املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع واألولـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــات :هـ ـ ــل هــي
اإلف ــادة املــالـيــة الـتــي يمكن تأمينها
من خالل توليد الطاقة الكهربائية،
أم التركيز على الفوائد االقتصادية
ّ
واالجتماعية الـتــي ّ
يؤمنها وتـعــزز
الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة واإلنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء ف ـ ــي املـ ـن ــاط ــق
املستفيدة منه .إذ إنه كفيل بزيادة
مداخيل املــزارعــن فــي املنطقة ،ولو
ك ــان ــت نـسـبـهــا م ـتــواض ـعــة ،وزيـ ــادة
إن ـت ــاج ـي ــة ال ـق ـط ــاع الـ ــزراعـ ــي بـنـحــو
 %11.7م ــع اع ـت ـم ــاد أن ـ ــواع جــديــدة
م ــن ال ـ ــزراع ـ ــات ،وت ــدري ــب امل ــزارع ــن
وت ـط ــوي ــر ق ــدرات ـه ــم وت ــأم ــن اإلطـ ــار
التنظيمي لعملهم والتمويلي لهم».
وأضــاف أن «املــردود من املشروع قد
يصل إلى  500مليون دوالر كنتائج
مباشرة وغير مباشرة ناتجة منه،
وهـ ـن ــاك إم ـك ــان ـي ــة لـ ــزيـ ــادة إن ـتــاج ـيــة
ال ـق ـطــاع ال ــزراع ــي بـنـحــو  %11.7مع
اعـتـمــاد ان ــواع جــديــدة مــن الــزراعــات
وتدريب املزارعني وتطوير قدراتهم
وت ــأم ــن اإلطـ ــار الـتـنـظـيـمــي لعملهم
والتمويلي لهم ،لكن املطلوب إيجاد
سـ ـي ــاس ــة زراعـ ـ ـي ـ ــة م ـت ـك ــام ـل ــة لـلـبـلــد
والـ ـتـ ـفـ ـكـ ـي ــر بـ ـ ـج ـ ــدوى امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع مــن
الناحية االقـتـصــاديــة واالجتماعية
واالن ـط ــاق فــي مـعــالـجــة الـتـحـ ّـديــات
ق ـب ــل انـ ـتـ ـه ــاء امل ـ ـشـ ــروع ب ـع ــد خـمــس
ّ
سنوات كي يتمكن املستفيدون منه
ً
من االستفادة منه فعال».

تقرير

المدارس الرسمية تعمل «على بعل»!
فاتن الحاج
شهران ّ
مرا على بداية العام الدراسي،
ول ــم ت ـحـ ّـول بـعــد مستحقات امل ــدارس
الرسمية التي يفترض أن تتم بقرار
مــن وزي ــري التربية وامل ــال .صناديق
ً
هــذه امل ــدارس خــاويــة ،وهــي أص ــا لم
تـتـقــاض  %60م ــن مـ ّسـتـحـقــات الـعــام
امل ـ ــاض ـ ــي ،ع ـل ـم ــا بـ ــأنـ ــه فـ ــي األحـ ـ ـ ــوال
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،ت ـق ـســم م ـســاه ـمــة ال ــدول ــة
لتسيير أم ــور املـ ــدارس إل ــى دفعتني:
نـصـفـهــا ف ــي ب ــداي ــة الـسـنــة الــدراس ـيــة
ً
بناء على أعداد التالمذة املسجلني في
العام الدراسي السابق ،والبقية مطلع
شباط عندما تكتمل أعمال التسجيل.
هـ ــذه امل ـس ـت ـح ـقــات ي ـصــرف ـهــا م ــدي ــرو
املدارس لتوفير املستلزمات األساسية
ً
وروات ــب ّ
العمال والـحــرس ،فضال عن
تأمني التالمذة في الحوادث الطارئة،
وفـ ــوات ـ ـيـ ــر الـ ـق ــرط ــاسـ ـي ــة والـ ـكـ ـه ــرب ــاء

وال ـتــدف ـئــة وامل ـي ــاه وال ـص ـيــانــة وم ــواد
املكتبية وتصوير
التنظيف واألدوات
ّ
األوراق والنشاطات الالصفية.
الـ ـت ــأخـ ـي ــر يـ ــأتـ ــي رغ ـ ـ ــم أن امل ـ ـ ـ ــدارس
الرسمية شهدت ازديــادًا ملحوظًا في
أعداد املسجلني فيها لهذا العام .وقد
دف ـعــت ال ــدي ــون املـتــراكـمــة عـلــى عاتق
املديرين رابـطــة املعلمني فــي التعليم
األساسي الرسمي إلى تنفيذ إضراب
تحذيري ،أمــس ،احتجاجًا على عدم
ت ـحــويــل م ـس ـت ـح ـقــات ال ـص ـن ــادي ــق ،ال
سيما فــي املـ ــدارس الـصـغـيــرة ،وعــدم
تـ ـح ــوي ــل وزارة امل ـ ـ ــال ل ـث ـم ــن ال ـك ـتــب
املقدمة مجانًا للتالمذة.
أم ــن ّســر الــراب ـطــة حـســن ج ــواد لفت
إلى «أننا انتظرنا تحويل األموال في
الشهرين األولني حني نكون في أمس
ال ـحــاجــة إلـيـهــا لـتــوفـيــر املـسـتـلــزمــات
األساسية ،وقــد اشترينا القرطاسية
بالدين ،وبتنا غير قادرين على دفع

أجرة الحراس والعمال» .ولفت الى أن
املــديــريــن بــاتــوا تحت رحمة أصحاب
املكتبات الذين يحجمون أحيانًا عن
تسليمهم الكتب ،وأصحاب محطات
ال ــوق ــود الــذيــن يـحـجـمــون عــن تــزويــد
امل ــدارس الجبلية بالوقود للمولدات
الكهربائية والتدفئة.
من جهته ،أوضح رئيس الرابطة بهاء
تدمري أن اإلضــراب رسالة تحذيرية
ل ـل ـم ـس ــؤول ــن ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن م ــاك
الـتـعـلـيــم األس ــاس ــي ب ــات يـحـتــاج إلــى
تنظيم م ـب ــاراة عـبــر مـجـلــس الـخــدمــة
املدنية لتوظيف  8400أستاذ نتيجة
خ ـ ــروج م ــن  800إلـ ــى  1000مـتـقــاعــد
كــل ع ــام ،فيما الــدولــة ال ت ــزال تعتمد
ع ـلــى ب ــدع ــة امل ـت ـعــاقــديــن وامل ـس ـت ـعــان
بهمّ .
ولوح بالتصعيد ،خصوصًا مع
اقـتــراح تجميد تنفيذ قانون سلسلة
الـ ــرتـ ــب والـ ـ ــرواتـ ـ ــب« ،الـ ـ ـ ــذي س ـي ـكــون
بمثابة إعالن حرب على املوظفني».

«قانون المخفيين» :استراحة محارب

آخر مرة اجتمعوا فيها في خيمة انتظارهم (في حديقة
جبران املقابلة ملبنى االسكوا) ،كانت ليلة وداع أوديت
سالم .يومها ،كانوا كثرًاّ .
ودعوا رفيقة دربهم بالحزن
الذي ألفوه طوال  40عامًا .كانت تلك املرة األخيرة

التي اجتمعوا فيها ثم «تفرطعوا» ،بعدما راحت خيمة
انتظارهم هي األخرى .مرت سنوات ،قبل أن يجتمع
«اللي بقيوا» ،أمس ،أمام الخيمة ...محتفلني بإقرار قانون
«األشخاص املفقودين واملخفيني قسريًا» .هذه املرة
اجتمعوا فرحًا بإقرار حقهم باملعرفة ،وفي مقدمهم
رئيسة لجنة املخطوفني واملخفيني قسرًا وداد حلواني.
أمس ،شرعت الخيمة بابها لألمهات والشقيقات
واألزواج والزوجات لالحتفال بإقرار حق تأخر عشرات
َ
السنوات .املهم اليوم أن «قضيتنا وصلت إلى محطة
مفصلية ،هي أقرب الستراحة محارب» ،على ما ّ تقول
حلواني ،داعية األهالي لـ«شحذ قوانا وعدم التخلي عن
اإلرادة الصلبة التي أوصلتنا إلى هذه املحطة .علينا
َ
مفتاحه واملثابرة إلكمال
صبر أصبحنا نملك
تجديد
ٍ
املسيرة يدًا واحدة لترجمة أحكام هذا القانون».
(تصوير هيثم املوسوي)
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تصفيات مونديال السلة
ّ
يتحضر المنتخب
بشكل كبير
للمونديال (عن
موقع الفيبا)

حلم كأس العام يقترب

ّ
لبنان يواجه كوريا متسلحًا بالتاريخ
ّ
ّ
دقت ساعة الحقيقة .منتخب لبنان لكرة السلة يدخل منافسات المرحلة
الخامسة وما قبل األخيرة لتصفيات كأس العالم ،وعينه على ّالفوز
لوضع قدم في مونديال الصين المقرر العام المقبل .تحضيرات مكثفة
ّ
المدرب اليوناني ـ ـ السلوفيني سلوبودان
خاضها المنتخب تحت قيادة
سوبوتيتش ،ومساعديه مروان خليل ومروان دياب .لبنان يواجه كوريا
ّ
يتوجه
الجنوبية على أرضها اليوم ( 12:30بتوقيت بيروت) ،على أن
بعدها إلى الصين لمالقاة أصحاب األرض يوم األحد المقبل
حسين ّ
سمور
بتشكيلة شبه مكتملة ،ومعنويات
عــال ـيــة ،يــدخــل مـنـتـخــب لـبـنــان لـكــرة
ّ
ّ
الجنوبية،
السلة مباراته مع كوريا
ع ـلــى أرض األخـ ـي ــرة ،وت ـح ــدي ـدًا في
قـ ــاعـ ــة س ــاجـ ـي ــك بـ ـم ــديـ ـن ــة بـ ــوسـ ــان.
تـشـكـيـلــة امل ـن ـت ـخــب ال ـن ـه ــائ ـ ّـي ــة ال ـتــي
اخ ـت ــاره ــا ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي ت ـضــم 12
العبًا ،هــم :علي مزهر،
ج ـ ــاد خ ـل ـي ــل ،رودريـ ـ ــغ
عـ ـ ـق ـ ــل ،أمـ ـ ـي ـ ــر س ـ ـعـ ــود،
ب ــاس ــل ب ــوج ــي ،أح ـمــد
إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ،ج ـ ـ ــان ع ـبــد
ال ـ ـن ـ ــور ،إي ـ ـلـ ــي رسـ ـت ــم،
شـ ـ ــارل ت ــاب ــت ،دانـ ـي ــال
فـ ـ ـ ـ ـ ــارس ،ع ـ ـلـ ــي حـ ـي ــدر
ـاع ـ ــب الـ ـس ــودان ــي
تواصل جماهير كرة السلة
وال ـ ـ ّ
ّ
امل ـجــنــس آت ــر م ــاج ــوك.
اللبنانية ،وعدد من الالعبني
ت ـ ـش ـ ـك ـ ـي ـ ـلـ ــة م ـ ـثـ ــال ـ ـيـ ــة،
واإلداريني املطالبة بضرورة
تجمع نخبة الالعبني
ضم العب نادي املتحد
اللبنانيني الناشطني
ـ ـ طرابلس حسن دندش
ـدوري امل ـح ـل ــي،
لصفوف منتخب لبنان لكرة فـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ّ
ّ
م ـ ــع مـ ـج ــن ــس ه ـ ــو آت ــر
السلة األول .وقدم دندش
مستويات ّ
مـ ــاجـ ــوك ،أثـ ـب ــت خ ــال
مميزة خالل
امل ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات امل ــاضـ ـي ــة
الفترة املاضية في الدوري
عـلــو كـعـبــه ،وحـضــوره
أسطورة
املحلي ،ما دفع
ّ
في املناسبات الكبيرة
منتخب لبنان لكرة السلة
مـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات.
فادي الخطيب ،وعدد من
ّ
أهمية ماجوك
وظهرت
الالعبني إلى املطالبة ّ
ه
بضم
كــاعــب ارت ـكــاز ،عندما
للمنتخب .وقال الخطيب إنه
عـ ـم ــد الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـنــي
منطقيًا
من وجهة نظره ،ليس
للمنتخب فــي املــراحــل
عدم استدعاء حسن دندش
األول ــى مــن التصفيات
إلى صفوف املنتخب ،بعد
إلـ ـ ـ ــى تـ ـجـ ـنـ ـي ــس العـ ــب
املستوى ّ
املميز الذي قدمه.
ه ــومـ ـنـ ـتـ ـم ــن الـ ـس ــاب ــق
وربطت بعض الجهات في
حينها كان
سام يونغّ .
الفترة املاضية عدم استدعاء الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـف ــن ــي يــريــد
ً
دندش لتشكيلة املنتخب ألنه الع ـب ــا م ـس ـ ّـج ــا ،قـ ــادرًا
ال يحظى بالدعم الكافي ،من ع ـل ــى ت ـع ــوي ــض نـقــص
ّ
قبل بعض اإلداريني ،الذين
املسجلة،
ع ــدد الـنـقــاط
يفضلون وجود العبني على لكن الخطة لــم تنجح،
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا أنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا أظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت
حسابه .وذهب البعض على
وسائل التواصل االجتماعي حاجة لبنان إلى العب
أبعد من ذلك ،وأعطوا املوضوع ارتكاز صريح ،وهو ما
دفــع باتجاه إعــادة آتر
بعدًا طائفيًا ،جعل دندش
بعيدًا عن املنتخب ّ
األول .وكان ماجوك إلى املنتخب.
العب املتحد الحالي قد شارك ق ـ ـبـ ــل مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة كـ ــوريـ ــا
ّ
محلي خالل ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،كـ ـ ـ ــان
ناد
مع أكثر من ٍ
مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ف ــي
املواسم املاضية ،كما خاض
معسكر مغلق أقيم في
تجربة في الواليات املتحدة
ال ـف ـي ـل ـي ـب ــن ت ـح ـض ـي ـرًا
ّ
األميركية.
لـ ـلـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات ،خـ ــاض
خ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ــن
ّ
وديـ ـت ــن م ــع املـنـتـخــب
ال ـ ـف ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـب ـ ـي ـ ـنـ ــي ،فـ ـ ــاز
بـ ـ ـ ـ ــامل ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاراة األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى
بنتيجة ( 71ـ ـ  ،)60وحقق الفوز أيضًا
باملباراة الثانية بنتيجة ( 74ـ ـ .)68
وأظ ـه ــر املـنـتـخــب خ ــال الـتـصـفـيــات
انـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــام ـ ــا ك ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا .م ـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـقـ ــاط
اإليجابية في تشكيلة سوبوتيتش
قبل مباراة كوريا ،الجاهزية الكبيرة
ل ــاع ــب نـ ـ ــادي بـ ـي ــروت ع ـل ــي ح ـي ــدر،
والـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ـ ّـدم فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة األخـ ـي ــرة

الشعب يريد
حسن دندش

م ـس ـتــوى م ـمـ ّـي ـزًا م ــع امل ـن ـت ـخــب ،على
ص ـع ـيــد تـسـجـيــل ال ـن ـق ــاط ،وال ــدف ــاع
ّ
امل ـح ـكــم ت ـحــت ال ـس ــل ــة ،ون ـجــاحــه في
ُّ
صد الكرات (بلوك شوت) .تألق علي
حـيــدر يعطي مـســاحــة حـ ّ
ـريــة كبيرة
ّ ً
آلت ـ ــر مـ ــاجـ ــوك ل ـي ـك ــون فـ ــعـ ــاال تـحــت
ّ
ال ـس ــل ــة ،وي ـس ـجــل ال ـن ـق ــاط ،ويـلـتـقــط

املـتــابـعــات (ري ـب ــاون ــد) .مــن الالعبني
املـمـ ّـيــزيــن أي ـضــا ،هـنــاك إيـلــي رسـتــم،
وأح ـم ــد إب ــراه ـي ــم ،إض ــاف ــة إل ــى أمـيــر
سعود الــذي دائمًا ما ّ
يقدم اإلضافة
للمنتخب فــي اللحظات الحساسة،
ب ـف ـضــل رم ـي ــات ــه ال ـث ــاث ـ ّـي ــة املـحـكـمــة.
وم ـ ــن اإليـ ـج ــابـ ـي ــات أيـ ـض ــا جــاهــزيــة
مقاعد الـبــدالء ،حيث سيكون شارل
تابت ودانيال فارس جاهزين إلراحة
علي حيدر وآتــر ماجوك ،كما باسل
بــوجــي .وم ــن الـنـقــاط األســاس ـيــة في
م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان ،ال ـق ــائ ــد جـ ــان عـبــد
النور ،املدافع الكالسيكي الذي ّ
يقدم
املطلوب منه بشكل ّ
مميز على أرض
املـلـعــب ،بـفـضــل خـبــرتــه الـكـبـيــرة في
ّ
املحلية واآلسيوية .ويعتبر
املالعب
عبد الـنــور خــال الـسـنــوات املاضية
واح ـدًا مــن أفضل املــدافـعــن فــي قـ ّ
ـارة
آسيا .علي مزهر أيضًا يعتبر واحدًا

تشكيلة لبنانية مثالية تشارك في المباراة (عن موقع الفيبا)

يمتلك منتخب
لبنان أفضلية في
المواجهات المباشرة
على منتخب كوريا

من أبــرز صانعي األلعاب في لبنان،
سـ ـيـ ـك ــون ج ـ ــاهـ ـ ـزًا بـ ـع ــدم ــا اس ـت ـع ــاد
مستواه وتعافى تمامًا من اإلصابة.
وسيكون إلى جانبه إلراحته كل من:

ج ــاد خـلـيــل ورودريـ ـ ــغ عـقــل صــاحــب
الخبرة.
وي ـ ـب ـ ـقـ ــى غ ـ ـ ـيـ ـ ــاب صـ ـ ــانـ ـ ــع األل ـ ـ ـعـ ـ ــاب
األبـ ــرز وائـ ــل عــرقـجــي م ــؤث ـرًا بسبب
عـ ــدم ت ـعــاف ـيــه م ــن إص ــاب ــة ب ــال ــرب ــاط
ال ـص ـل ـي ـبــي ،وغـ ـي ــاب إي ـل ــي شـمـعــون
ال ـ ــذي ت ـع ـ ّـرض إلص ــاب ــة ق ـ ّ
ـوي ــة خــال
م ـبــاراة الـصــن فــي املــرحـلــة املاضية
م ــن ال ـت ـص ـف ـيــات .وي ـع ـت ـبــر شـمـعــون
مــن الــاعـبــن املـمـ ّـيــزيــن عـلــى صعيد
الرميات البعيدة ( 3نقاط).
ف ـ ــوز م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان ع ـل ــى ك ــوري ــا
الجنوبية في املباراة األولى من هذه
النافذة من التصفيات ،سيضعه في
م ـكــان قــريــب ج ـ ّـدًا م ــن ب ـكــن .وبـلـغــة
األرقــام ،يمتلك منتخب لبنان نفس
عــدد النقاط الــذي يمتلكه املنتخب
الـ ـك ــوري ال ـج ـنــوبــي ،وبــال ـتــالــي فــإن
الـ ـف ــوز س ـي ـج ـعــل ل ـب ـن ــان ف ــي امل ــرك ــز
الـثــانــي خلف نـيــوزيـلـنــدا .وتتصدر
نيوزيلندا ترتيب املجموعة برصيد
 15نـقـطــة 7« ،ان ـت ـصــارات وخ ـســارة
واح ــدة» ،يليها لبنان  14نقطة «6
ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات وخـ ـ ـس ـ ــارت ـ ــان» ،وت ـحــل
كــوريــا الجنوبية فــي املــركــز الثالث
(بـ ـ ـف ـ ــارق عـ ـ ــدد الـ ـنـ ـق ــاط املـ ـس ـ ّـجـ ـل ــة).
وم ــن جـهـتـهــا ،تـحـتــل األردن املــركــز
ال ــراب ــع ب ـ ـ  13ن ـق ـطــة ( 5ان ـت ـص ــارات
و 3ه ــزائ ــم) ،وال ـصــن خــامـســة ب ـ 12
ن ـق ـطــة ( 4انـ ـتـ ـص ــارات و 4ه ــزائ ــم)،
وسـ ــوريـ ــا ف ــي امل ــرك ــز األخـ ـي ــر ب ـ ـ 10
ن ـق ــاط .وبـلـغــة األرق ـ ــام أي ـض ــا ،تـبــدو
األفضلية ملنتخب لبنان ،إذا مــا تم
ال ـن ـظــر ل ـل ـمــواج ـهــات امل ـب ــاش ــرة بــن
املنتخبني .تــواجــه لبنان مــع كوريا
فــي  10مـنــاسـبــات ،حـيــث فــاز لبنان
في  ،6وخسر في  4مباريات .ولكن
في الوقت نفسه ،يظهر أن تصنيف
ّ
الجنوبية أفضل من تصنيف
كوريا
لبنان .يحتل «الـشـمـشــون» الـكــوري
ال ـت ـص ـن ـيــف  33ع ــامل ـ ّـي ــا وال ـخ ــام ــس
آسـيــويــا ،بينما يحتل لبنان املركز
ّ
آسيويًا.
 54دوليًا ،والتاسع
تــأهــل لبنان سيكون أيـضــا مرتبطًا
بمباراة املنتخب األردنــي مع نظيره
الـ ـنـ ـي ــوزيـ ـلـ ـن ــدي ،ورغـ ـ ـ ــم أن األخـ ـي ــر
سـ ـيـ ـش ــارك مـ ــن دون أرب ـ ـعـ ــة الع ـبــن
أساسيني ،إال أن مهمة النشامة تبقى
صعبة ،بسبب عــدم موافقة االتحاد
ّ
اآلس ـيــوي لـكــرة الـســلــة على مشاركة
العـ ـ ــب امل ـن ـت ـخ ــب الـ ـج ــدي ــد امل ـج ـنــس
جاستني دنـتـمــون ،وغـيــاب العمالق
أحمد الدويري ،وهذا ما من شأنه أن
ّ
يصعب مــن مهمة األردن ـي ــن .وعلى
ض ــوء ه ــذه األرقـ ـ ــام ،ف ــإن ف ــوز لبنان
س ـي ـض ـع ــه ب ـل ـغ ــة املـ ـنـ ـط ــق فـ ــي ك ــأس
العالم .املجموعة يتأهل عنها ثالثة
منتخبات إلى مونديال بكني ،إضافة
إلى منتخب الصني الذي هو متأهل
بحكم استضافته للبطولة.
ظ ــروف مـثــالـيــة عـلــى ال ـج ـهــاز الفني
ّ
ملنتخب لبنان أن يستغلها ،ويحقق
ال ـف ــوز ع ـلــى ك ــوري ــا ،ق ـبــل مــواجـهـتــه
ال ـص ـع ـب ــة ي ـ ــوم األح ـ ـ ــد مـ ــع مـنـتـخــب
الـصــن .وك ــان «الـتـنــن» الصيني قد
أعـلــن أن مـبــاراتــه مــع لبنان ستكون
ب ـت ـش ـك ـي ـل ـت ــه األس ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــة ،ولـ ـي ــس
التشكيلة الــرديـفــة التي شــاركــت في
مباريات الجولة املاضية ،حني حقق
ل ـب ـنــان ف ـ ــوزًا م ـه ـمــا بـ ـف ــارق  4ن ـقــاط.
األحـ ــام ك ـب ـيــرة ،وامل ـع ـنــويــات عالية
ل ـل ـف ــوز وت ـح ـق ـيــق ح ـل ــم ال ـت ــأه ــل ال ــى
كــأس العالم بعد املشاركة في ثالث
مناسبات سابقة ،كــان في  2002في
إنديانابوليس في الواليات املتحدة
األميركية ،و 2006في اليابان ،و2010
في تركيا.

تـ ـحـ ـضـ ـي ــرات ج ـ ـ ّـي ـ ــدةّ ،أمـ ـ ـ ــن خــال ـهــا
االت ـحــاد الـتــونـســي جميع الــوسـ ّـائــل
املطلوبة للمنتخب والجهاز الفني،
وكــانــت الـنـقـطــة الــراب ـحــة هــي إع ــادة
صالح املاجري إلى املنتخبّ ،
وتم هذا
ّ
األم ــر بعد عمل كبير قــام بــه امل ــدرب
الـســابــق للمنتخب ع ــادل الـتــاتـلــي.
وكـ ــان املـنـتـخــب ال ـتــون ـســي ق ــد دخــل
بفترة إع ــداد قبل املرحلتني الثانية
والثالثة من التصفيات وصلت إلى
 60ي ــوم ــا ،خ ــاض خــال ـهــا عـ ــددًا من
ّ
ّ
ّ
الودية .وأكــد اتحاد السلة
املباريات
في تونس بقيادة علي البنزرتي أن
الهدف املقبل سيكون تقديم مستوى
م ـمـ ّـيــز ف ــي ب ـطــولــة ال ـع ــال ــم ،وبـعــدهــا
ّ
األوملبية.
التأهل لأللعاب
وخـ ـ ــال مـ ـش ــوار ال ـت ـص ـف ـيــات تـلـعــب
ت ــون ــس فـ ــي الـ ـج ــول ــة امل ـق ـب ـل ــة ث ـ ّـاث
مـبــاريــات لــن تكون نتائجها مؤثرة
ّ
بعد ضمان الـتــأهــل .األول ــى ستكون
أمام املنتخب املغربي في  30تشرين
ّ
ال ـث ــان ــي/ن ــوف ـم ـب ــر الـ ـح ــال ــي ،ل ـت ـحــل
ب ـعــدهــا ضـيـفــا ع ـلــى مـنـتـخــب مصر
في األول من كانون ّ
األول/ديسمبر،
على أن تكون املواجهة األخـيــرة مع
منتخب تشاد في الثاني من الشهر
املـ ـقـ ـب ــل .وسـ ـتـ ـك ــون ه ـ ــذه املـ ـب ــاري ــات
ف ــرص ــة ل ـل ـم ــدرب ال ـبــرت ـغــالــي مــاريــو
ّ
جاهزية العبيه،
باملا للوقوف على
وإش ــراك عــدد مــن الالعبني الــذيــن تم
استدعاؤهم في الفترة املاضية إلى
ّ
النهائية
املنتخب ،لوضع التشكيلة
ال ـتــي س ـت ـشــارك ف ــي ن ـهــائ ـيــات كــأس
العالم.

تحقيق

ّ
ّ
«نسور قرطاج» أول المتأهلين العرب

جيل ذهبي يحمل آمال
التونسيين في بكين

ّ
ّ
التونسية أفضل فتراتها هذه ّ
األيــام .تسعة انتصارات من أصل تسعة
تعيش كرة السلة
ّ
حققها «نسور قرطاج» في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ّالمقررة في الصين عام
ّ
( 2019بين  31آب/أغسطس و 15أيلول/سبتمبر)ّ .
العربية بعد وصولها
تتزعم تونس السلة
إلى كأس العالم ،فيما ال تزال منتخبات لبنان ّواألردن ّومصر تنتظر المرحلتين المقبلتين من
التونسية بخير ّ
ّ
التصفيات لضمان ّ
خاصة على صعيد
التأهل إلى المونديال ُالسلوي .السلة
المنتخب الذي ّ
يضم أسماء كبيرةّ ،
يصح أن تعطى لقب «الجيل الذهبي»

ّ
مدرب عالمي
يعتبر ّ
مدرب منتخب تونس السابق عادل التالتلي من أبرز املدربني على
ّ
مستوى العرب وأفريقيا .أشرف املدرب على منتخب تونس في أكثر من
مناسبة .التالتلي خاض تجربة تدريبية في لبنان عام  1998مع نادي
ّ
الوردية .مدرب ًنادي الرادسي السابق أعلن التفرغ بشكل كامل للمنتخبات
الوطنية ،خاصة أن له دور مع املنتخب األول الذي ينتظر قرعة كأس العالم
إلطالق تحضيراته ،وفق املنتخبات التي سيواجهها في املرحلة األولى.
ويلعب التالتلي دورًا مهمًا على صعيد املنتخب ،كما على صعيد الفئات
ّ
العمرية في تونسّ .
درب التالتلي أندية مسقط ،شبيبة القيروان ،االتحاد
املنستيري ،النادي االفريقي ،الزهراء الرياضي ،الصفاقسي والنجم
ّ
املحلية
الرادسي .وخالل مسيرته حصل على عدد كبير من األلقاب
ّ
ودرب التالتلي منتخب تونس األوملبي واملنتخب ّ
والخارجيةّ .
األول ،وشارك
ّ
معه في ألعاب البحر املتوسط سنة  2001وفي  7أدوار نهائية للبطولة
ّ
األفريقية لألمم من  2001إلى  2015وحصل املنتخب الوطني في دورة
ّ
 2009على املركز الثالث ،وفاز ببطولة إفريقيا لألمم دورة  2011وتأهل
املنتخب بإشرافه لأللعاب األوملبية بلندن  2012وكان قبلها قد تأهل ولعب
نهائيات كأس العالم لكرة السلة بتركيا سنة  .2010كما حصل املنتخب
تحت إشرافه على البطولة العربية لألمم مرتني  2008و 2009من جملة
ّ
ثالث مشاركات وترشح للتصفيات املؤهلة لألوملبياد سنة .2016

أحمد رميتي
صــالــح املــاجــري ،عمر عــابــادا ،مكرم
بـ ــن رمـ ـ ـض ـ ــان ،م ــايـ ـك ــل رول ،فـ ــراس
الـلـحـيــانــي ،مـخـتــار غ ـي ــازة وغـيــرهــم
مــن األسـمــاء الكبيرة ،يحملون آمــال
الـ ـشـ ـع ــب الـ ـت ــونـ ـس ــي َ ف ـ ــي م ــون ــدي ــال
ك ــرة ال ـس ـلــة امل ـق ـبــل .ض ـ ِـم ــن املـنـتـخــب
ّ
ال ـتــون ـســي ال ـت ــأه ــل إل ــى ب ـكــن 2019
بـ ـ ــاك ـ ـ ـرًا ،لـ ـيـ ـك ــون واح ـ ـ ـ ـ ـدًا م ـ ــن ب ـ ــن 6
ّ
مـنـتـخـبــات م ـتــأه ـلــة ه ــي لـيـتــوانـيــا،
اليونان ،أملانيا ،نيجيريا ،تشيكيا،
وال ـب ـلــد املـسـتـضـيــف ال ـص ــن .حققت
تونس ثالثة انتصارات في املرحلة
األخيرة من التصفيات ،بعد مستوى
مـمـ ّـيــز ،ف ـفــازت عـلــى امل ـغــرب بنتيجة
( 65ـ  ،)50وعلى مصر بنتيجة (69
ـ  ،)47ف ـي ـمــا كـ ــان الـ ـف ــوز األه ـ ــم على
حساب املنتخب األنغولي ( 84ـ )64
في مباراة ّ
ثأرية (أنغلوا فــازت على
ت ــون ــس فـ ــي ن ـص ــف ن ـه ــائ ــي ب ـطــولــة
أفريقيا  ،)2015ليكون بذلك منتخب
ت ــون ــس رسـ ـم ـ ّـي ــا ،ع ـل ــى الئـ ـح ــة ّأول
ّ
الصينية
املـســافــريــن إل ــى الـعــاصـمــة
بكني.
وكـ ــان املـنـتـخــب ال ـتــون ـســي ق ــد حقق

انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارات مـ ـتـ ـت ــالـ ـي ــة م ـ ـنـ ــذ بـ ــدء
التصفيات في عام  2017على حساب
كل من غينيا ،تشاد والكاميرون في
املراحل األولى .ويعتبر صاحب ثاني
أف ـضــل س ـجــل تـهــديـفــي ف ــي أفــريـقـيــا
ب ـع ــد ن ـي ـج ـيــريــا .وي ـس ـع ــى املـنـتـخــب
تحت قيادة ّ
املدرب البرتغالي ماريو
ّ
بــاملــا ب ــأن ي ـق ـ ّـدم مـسـتــوى م ـمــي ـزًا في
ّ
ن ـهــائ ـيــات كـ ــأس ال ـع ــال ــم ،خ ــاص ــة أن
املدرب باملا نجح في مهمته ،وفاز في
ّ
رسمية على الـتــوالــي مع
 15مـبــاراة
ّ
ّ
تــونــس .وتستفيد الـســلــة التونسية
م ـ ــن الـ ـجـ ـي ــل الـ ــذه ـ ـبـ ــي ال ـ ـ ـ ــذي أح ـ ــرز
بـطــولــة أفــريـقـيــا ال ـعــام املــاضــي على
حساب نيجيرياّ ،
مقدمًا مستويات
ّ
ّ
مميزة .فاملنتخب يضم اليوم العب
ن ـ ــادي داالس م ــاف ــري ـك ــس ال ـنــاشــط
ف ــي الـ ـ ــدوري األم ــري ـك ــي للمحترفني
 NBAصالح املــاجــري ،والعــب نــادي
هومنتمن السابق مكرم بن رمضان،
والعديد من األسماء الكبيرة القادرة
على صناعة الفارق.
ّ
وجـ ـ ـ ـ ــاء تـ ـ ــأهـ ـ ــل ت ـ ــون ـ ــس ب ـ ـعـ ــد فـ ـت ــرة

يمتلك المنتخب
التونسي ثاني أعلى
ّ
معدل تسجيل في
قارة أفريقيا بعد نيجيريا

المنتخب أفضل من ّ
األندية

يستفيد منتخب تونس من األسماء
ّ
ّ
خاصة من
حاليًا،
الكبيرة املوجودة
الــاع ـبــن املـحـتــرفــن خ ــارج تــونــس،
وفـ ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــم صـ ــالـ ــح املـ ــاجـ ــري.
املـنـتـخــب ي ـق ـ ّـدم م ـس ـتــويــات م ـمـ ّـيــزة،
ع ـل ــى ع ـك ــس األنـ ــديـ ــة الـ ـت ــي ش ـهــدت
ّ
تراجعًا ولــو كــان بسيطًا ،إل أن هذا
التراجع موجود .على مدى السنوات
ّ
التونسية من األفضل
كانت األندية
ّ
ّ
عربيًا ،إلــى جانب األندية اللبنانية
وأنــديــة املـغــرب .مؤخرًا نتائج أندية
ّ
ك ــرة ال ـســلــة الـتــونـسـيــة ل ــم تـكــن على
قــدر الطموحات .بطل تونس النجم
الــرادســي التونسي الــذي أحــرز لقب
البطولة املوسم املاضي على حساب
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ــريـ ــاضـ ــي امل ـن ـس ـت ـي ــري،
شـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي بـ ـط ــول ــة ح ـ ـسـ ــام ال ــدي ــن
الـحــريــري الــوديــة فــي ب ـيــروت ،ولكن
ال ـ ـنـ ــادي ال ـت ــون ـس ــي خ ـس ــر ال ـب ـطــولــة
أم ــام الــريــاضــي ـ بـيــروت فــي املـبــاراة
النهائية .املفارقة أن النجم الرادسي
الـتــونـســي ب ـق ـيــادة امل ـ ــدرب الـتــاتـلــي
نـجــح ال ـع ــام امل ــاض ــي بــإق ـصــاء ثــاث
فرق لبنانية من بطولة دبي الدولية
ّ
لكرة السلة وهي الرياضي  -الحكمة
وهومنتمن في املباراة النهائية ،لكن
قبل أسابيع كانت الصورة مختلفة.
وكان الفتًا أيضًا هذا العام أن األندية
التونسية اعـتــذرت عــن املشاركة في
بـطــولــة األن ــدي ــة الـعــربـيــة بنسختها
ال ـ ـ ـ  ،٣١وال ـ ـتـ ــي أق ـي ـم ــت فـ ــي ب ـي ــروت
ألس ـب ــاب غـيــر م ـعــروفــة ،وهـ ــذا األم ــر
سـ ّـهــل الـطــريــق أم ــام فــريـقــي االتـحــاد
ال ـ ـس ـ ـك ـ ـنـ ــدري مـ ـ ــن م ـ ـصـ ــر وبـ ـ ـي ـ ــروت
الــريــاضــي اللبناني لـخــوض نهائي
البطولة.
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رياضة

رياضة
سيكون امللعب التاريخي
في مدينة ميالنو اإليطالية
«سان سيرو» مسرحًا ملباراة
ّ
مهمة ضمن الجولة
الخامسة من بطولة الدوري
األوروبي «يوروبا ليغ» ،حيث
يستضيف صاحب األرض
نادي ميالن متذيل ترتيب
املجموعة السادسة ،فريق
دوديالنج اللوكسمبورغي.
وتكمن أهمية هذه املباراة
في أنه في حال تحقيق
الفوز
«الروسونيري» ّ
(وهذا ما هو متوقع)،
سوف يستعيد صدارة
املجموعة من ريال بيتيس
اإلسباني .وسيستغل
مدرب الفريق اللومباردي
جينارو غاتوزو أي تعثر
متوقع حدوثه لريال
بيتيس ،عندما يستضيف
األخير على ملعبه فريق
أوملبياكوس اليوناني.
ّ
وسيعول الفريق على
عودة املهاجم األرجنتيني
غونزالو هيغوايني الذي
عاد إلى املالعب بعدما تم
إيقافه في الدوري اإليطالي
مباراتني بسبب تلقيه
بطاقة حمراء.
ّ
يتعرض ادريسي لضغوط كبيرة من اإلعالم الهولندي (ارشيف)

المحترفون المغاربة

ٌ
ّ
أسامة إدريسي ...موهبة تشعل الصراع بين دولتين
حسين فحص
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـ ّ
ـدرج ــه ف ــي الـفـئــات
ال ـع ـمـ ّ
ـريــة للمنتخب ال ـهــول ـنــدي لـكــرة
القدم ،لم ّ
يقرر الالعب أسامة إدريسي
مـسـتـقـبـلــه ال ــدول ــي ح ـتــى اآلن .ي ـقـ ّـدم
الــاعــب مــوسـمــا مـمـتــازًا بــرفـقــة فريقه
إي زد ألـكـمــار فــي الـ ــدوري الهولندي
للدرجة األولى ،ساهم ِخالله بتسجيل
خمسة أهــداف وصناعة هدفني خالل
 13م ـبــاراة ش ــارك بـهــا .مـسـتــوى الفــت
أش ـعــل ال ـص ــراع بــن امل ـغــرب وهــولـنــدا
الستقطابه بغية تمثيله ألوان بالدهم
ّ
الدولية املقبلة.
في االستحقاقات
ولـ ــد إدري ـ ـسـ ــي ف ــي ب ـي ــرغ ــن أوب زوم

لوالدين مغربيني حيث قضى حياته
امل ـه ـن ـي ــة ك ـل ـه ــا فـ ــي هـ ــول ـ ـنـ ــدا .يـحـمــل
اب ــن ال ـ ــ 22عــامــا الجنسيتني املغربية
وال ـهــول ـنــديــة .ت ـن ــدرج حــالــة إدري ـســي
قـ ــانـ ــونـ ـ ّـيـ ــا تـ ـح ــت إط ـ ـ ـ ــار «ال ـج ـن ـس ـي ــة
ال ــرم ــادي ــة» ك ـمــا ُي ـط ـلــق عـلـيـهــا ،حيث
ّ
أن الــاعــب يـحـمــل جنسيتني نالهما
بشكل طبيعي دون السعي لتجنيسه
رياضيًا ،وال يتم معرفة املنتخب الذي
ً
بقرار من الالعب
سيمثله مستقبال إال
ٍ
ّ
شخصيًا .خالل الفترة املحصورة بني
حصوله على الجنسية الثانية حتى
قـ ــرار تـمـثـيـلــه مـنـتـخــب م ـع ــن ،تعتبر
جنسيته رمادية.
ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ت ــأل ـق ــه فـ ــي ال ـ ـ ــدوري

حكيم زياش
ولد حكيم زياش في بلدة دروننت الهولندية وبدأ مسيرته الكروية في سن
الثامنة مع فريق البلدة .انتقل بعد ذلك إلى نادي هيرنفني عام  2004فتدرج
ضمن فئاته العمرية ليمثل الفريق األول عام  .2012ثالثة عشر هدفًا ّ
سجلها
حكيم خالل  46مباراة ّ
خولته لالنتقال إلى صفوف تفينتي أنشخيدة ملدة
موسمنيّ ،ثم إلى نادي أياكس أمستردام ،ليتمكن معه من إحراز جائزة
أفضل العب ّفي الدوري الهولندي املوسم املاضي.
على إثر ّالتألق في الدوري الهولنديّ ،
مر الالعب حكيم زياش بنفس
ٌ
الوضع الذي يمر به أسامة إدريسي حاليًا .ضغوطات كثيرة تعرض لها
الالعب بعد أن طلب االتحاد الهولندي تجنيسه ليمثل منتخب الطواحني
على حساب املغرب .رغم كل الضغوطات وقتها ،رفض الالعب تمثيل بالد
الطواحني وفضل تمثيل بلده األم املغربٌ .
أمر أثار انتقادات كبار نجوم الكرة
الهولندية ،أبرزهم ماركو فان باسنت الذي وصف
زياش بـ«الغبي» الختياره املغرب عوضًا عن هولندا
نظرًا لحجم منتخب ًالطواحني في عالم الكرة وكثرة
حظوظه دوليًا مقارنة بمنتخب أسود األطلسٌ .
قرار
ثبتت صحته فيما بعد ،حيث تمكن من قيادة املغرب
حني
لنهائيات كأس العالم املاضي في روسيا في ّ
غابت هولندا عن املونديال بعد فشلها من تخطي
مرحلة التصفيات.

َ
باستدعاء
الهولندي ،لم يحظ الالعب
ٍ
من مــدرب منتخب الطواحني الجديد
ّ
رون ــال ــد ك ــوم ــان ،م ــا شــكــل خـيـبــة أم ـ ٍـل
كبيرة لــدى الــاعــب ،ال ــذي وفــي قــرارة
نـفـســه يـحـلــم بــاملـشــاركــة مــع املنتخب
ّ
ّ
«ال ـب ــرت ـق ــال ــي» .أمـ ـ ٌـر اس ـت ـغــلــه االت ـح ــاد
امل ـغ ــرب ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ح ـيــث اتـصـلــت
ّ
امللكية املغربية لـكــرة القدم
الجامعة
ب ــال ــاع ــب ووال ـ ـ ـ ـ ــده فـ ــي إطـ ـ ـ ــار إقـ ـن ــاع
اإلدري ـ ـ ـسـ ـ ــي الرت ـ ـ ـ ـ ــداء ق ـم ـي ــص أسـ ــود
األط ـلــس ،إال أن الــاعــب طلب معاينة
ً
أجــواء املنتخب ّأوال قبل اتخاذ قــراره
األخـيــر .يــدرك مـ ّ
ـدرب املغرب الفرنسي
هيرفي رون ــار أهمية إدريـســي جـ ّـيـدًا،
ّ
سيقدمه ابن الـ  22عامًا من الجودة
ملا
واإلض ــاف ــة لـصـفــوف مـنـتـخــب «أس ــود
ّ
األط ـ ـلـ ــس» .م ـج ــيء ال ــاع ــب سـيـشــكــل
إض ــاف ــة ك ـب ـي ــرة ل ـه ـج ــوم الـ ـف ــري ــق ،فــي
ظــل منافسته مــع يــوســف النصيري،
خ ــال ــد بـ ــو ط ـي ــب وول ـ ـيـ ــد أزارو عـلــى
املــركــز األس ــاس ــي .عـلــى إث ــر ذل ــك ،قبل
إدري ـ ـسـ ــي الـ ــدعـ ــوة امل ــوج ـه ــة م ــن قـبــل
رونـ ـ ــار ،ف ـ ــأدرج اس ـمــه ض ـمــن الـقــائـمــة
التي تضم  26العبًا ،في سبيل تمثيل
املنتخب ضمن الجولة الخامسة من
التصفيات املؤهلة لكأس أمم أفريقيا
 2019أمـ ــام ال ـك ــام ـي ــرون ،إض ــاف ــة إلــى
ودي ـ ـ ــة تـ ــونـ ــس ،وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن
االستدعاء جاء في إطار إقناع الالعب
لتمثيل املنتخب ،لــم يـشــارك إدريسي
ف ــي أي م ــن هــاتــن امل ـب ــارت ــن .ل ــم يكن
الـ ـق ــرار ف ـنـ ّـيــا ،ب ــل ق ــان ــون ـ ّـي ــا ،إذ امـتـنــع
املدرب رونار عن إشراك إدريسي أمام
الكاميرون بعد فشل الجامعة امللكية
املغربية لكرة القدم من حصولها على
ترخيص قانوني من االتحاد الدولي
«فيفا» ٍ ّ
يخول الالعب من املشاركة مع
املغرب .جاء املنع بحكم تمثيل الالعب
ملـنـتـخـبــات هــول ـنــدا لـلـفـئــات الـعـمــريــة
ســابـقــا ،مــا حــال دون وج ــود إدريـســي
على ورقــة رون ــار املستدعاة ملباراتي
الكاميرون وتونس.
وبعد اقتراب الالعب من تمثيل املغرب،
ضغط االتـحــاد الهولندي على املــدرب

أخبار الجولة
رحلة صعبة

بعد أن ضمن التأهل إلى دور الـ 32من
بطولة اليوروباليغ ،يسافر فريق آرسنال
اإلنكليزي إلى مدينة بولتافا األوكرانية
والتي تعتبر مقر فريق فورسكال .وسوف
يعاني العبو الفريق اإلنكليزي من السفر
الطويل ،والذي يمكن أن يصيبهم بالتعب.
وكانت املباراة بني الفريقني ضمن املجموعة
الخامسة ّ
مقررة حدوثها في بولتافا ،لكن
ّ
االتحاد األوروبي لكرة القدم قرر نقلها إلى
العاصمة األوكرانية كييف وذلك «ألسباب
أمنية» (على خلفية التوتر بني روسيا
وأوكرانيا في األيام األخيرة).

بطولة ساري

الالعب وحده
له الحق باختيار
المنتخب الذي يريد أن
ّ
يمثله في المستقبل

رون ــال ـ ًـد ك ــوم ــان الس ـت ــدع ــاء إدري ـس ــي،
خـشـيــة مــن إدراج اس ــم الــاعــب ضمن
قائمة املــواهــب الكثيرة الـتــي خسرها
مـنـتـخــب ال ـط ــواح ــن ســاب ـقــا .اسـتـفــاق
كــومــان مـتــأخـرًا ،وعـمــل على تصحيح
خطئه ،فوعد باستدعاء الالعب ضمن
االس ـت ـح ـق ــاق ــات امل ـق ـب ـل ــة ،إذا م ــا ع ــدل
عــن ق ــرار تمثيل امل ـغــرب .جــاء التراجع
خــوفــا م ــن ت ـك ــرار «س ـي ـنــاريــو» نجمي
أياكس أمستردام حكيم زياش ونصير
مــزراوي ،الالعبان اللذان فضال تمثيل
املـ ـغ ــرب رغ ـ ــم ك ــل املـ ـ ـ ّح ـ ــاوالت لـتـمـثـيــل
ٌ
استدعاء متأخ ٌر أربك إدريسي،
هولندا.
ما جعله يعيد حساباته من جديد.
على الــرغــم مــن وعــد إدريـســي لرئيس
ات ـح ــاد ال ـك ــرة امل ـغــرب ـيــة بــأنــه سيمثل
أس ــود األطـلــس خــال زيــارتــه األخـيــرة
ل ـل ـم ـغــرب ،أظ ـهــر ال ــاع ــب ب ـعــد عــودتــه
ل ـه ــول ـن ــدا تـ ـ ـ ــرددًا ك ـب ـي ـرًا بـ ـش ــأن حـمــل
ق ـم ـيــص امل ـن ـت ـخــب امل ـغ ــرب ــي ،ح ـيــث لم
ي ـت ـف ــاع ــل ب ـش ـك ــل ق ـ ــوي م ـ ــع خـ ـط ــوات
تأهيله للعب مع أســود األطلس على
ّ
ح ـســاب ه ــول ـن ــدا ،م ــؤكـ ـدًا أن ــه بـحــاجــة
ـرار نهائي
ملــزيـ ٍـد مــن الــوقــت الت ـخــاذ ق ـ ّ ٍ
بـ ـش ــأن م ـس ـت ـق ـب ـل ــه .فـ ــي ظـ ـ ــل كـ ــل ه ــذا
ال ـ ـغ ـ ـمـ ــوض ،ي ـش ـع ــر امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون فــي
اتحاد الكرة املغربية والجهاز الفني
للمنتخب باإلحباط ،بعد ّ
تردد الالعب
من تمثيل أسود األطلس في املستقبل.
يخشى الـجــانــب املـغــربــي مــن تعرض
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الالعب لضغوطات هولندية قد تغير
مــوقـفــه ،ويـكــرر إثــر ذلــك مــا أق ــدم عليه
املغربي ناصر الشادلي ،الــذي خاض
ودية مع األسود ضد أيرلندا ّ
ثم اختار
تمثيل املنتخب البلجيكي .في الفترة
امل ــاضـ ـي ــة ،ك ـب ــر ال ـ ـصـ ــراع ب ــن امل ـغ ــرب
ـدد كبير مــن املواهب
وهولندا على عـ ٍ
ال ـت ــي ت ـح ـمــل ج ـن ـس ـيــة ال ـب ـل ــديــن م ـعــا.
نـجــح املـنـتـخــب الــوط ـنــي امل ـغــربــي في
كبير من الالعبني املغاربة
عدد
خطف ٍ
ٍ
الحاصلني على الجنسية الهولندية
بعد إقناعهم بالدفاع عن ألوان أسود
األط ـل ــس ،مــن أب ــرز ه ــذه األس ـم ــاء نــور
الدين أمرابط وشقيقه سفيان ،إضافة
إل ـ ــى ك ــري ــم األحـ ـ ـم ـ ــدي ،ح ـك ـيــم زيـ ــاش
وزك ــري ــا ل ـب ـيــض .إدريـ ـس ــي ه ــو اآلخ ــر
قد يكون أحــد الالعبني الذين فضلوا
ت ـم ـث ـيــل ب ـل ــده ــم األم ب ـع ــد املـ ـح ــاوالت
امل ـس ـت ـم ـ ّـرة م ــن ح ـك ـيــم زيـ ـ ــاش وك ــري ــم
األح ـمــدي للسير عـلــى خـطــاهـمــا .أمـ ٌـر
أثار الغضب بني الجماهير الهولندية
لـشـعــورهــم بــاالسـتـغــال ،فعلى الــرغــم
مـ ــن اس ـ ـت ـ ـفـ ــادة هـ ـ ـ ــؤالء ال ــاعـ ـب ــن مــن
تطوير مستواهم في مختلف األندية
وم ــراك ــز الـتـكــويــن ب ـهــول ـنــدا ،ل ــم ّتمثل
هذه األسماء بالد الطواحني وفضلت
تسخير مواهبها لخدمة املغرب.
ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ذلـ ـ ـ ــك ،ي ـ ــواج ـ ــه اإلدريـ ـ ـس ـ ــي
ضـ ـغ ــوط ــات ك ـب ـي ــرة م ــن ق ـب ــل اإلع ـ ــام
الهولندي ومسؤولي االتحاد للعدول
ع ــن ق ـ ــرار تـمـثـيــل املـ ـغ ــرب واالل ـت ـح ــاق
ّ ّ
باملنتخب الهولندي ،إل أن القرار األول
واألخير يبقى بني يدي الالعب .ينتظر
مــن إدريـســي أن يحدد ق ــراره النهائي
قبل املواجهة التي ستجمع منتخبي
املـغــرب وم ــاالوي ،فــي خـتــام تصفيات
أم ــم أفــريـقـيــا امل ـقــامــة ف ــي ال ـكــام ـيــرون،
حـيــث أمهلته الفيفا حـتــى شـهــر آذار
املقبل ليعلن عن قراره النهائي ،سواء
بـتـمـثـيــل أس ـ ــود األط ـ ـلـ ــس ،أو تـمـثـيــل
منتخب ال ـطــواحــن .وف ــي ه ــذا اإلط ــار
تستمر محاوالت حكيم زياش وكريم
األح ـ ـمـ ــدي إلقـ ـن ــاع إدري ـ ـسـ ــي ب ــارت ــداء
قميص املغرب وليس قميص هولندا.

4

1

يسعى مدرب فريق تشيلسي اإلنكليزي،
اإليطالي ماوريتسيو ساري إلى املحافظة
على سجله املثالي ونتائجه اإليجابية
في الدوري األوروبي (يوروباليغ) .وفاز
ساري في مبارياته العشر األخيرة ضمن
دور املجموعات ( 6مع نابولي اإليطالي و4
مع فريقه الحالي تشيلسي) .وسيلتقي
«البلوز» مع فريق باوك تسالونيكي
اليوناني على ملعب ستامفورد بريدج ،بعد
ضمان التأهل إلى الدور املقبل .ويحتاج
الفريق اللندني لنقطة واحدة ليضمن
صدارة املجموعة الثانية عشرة.
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أفقيا

ُ
ّ
شمالي فنزويال تعرف بمشروب شهير – هاج
 -1جزيرة هولندية من جزر األنتيل
الدم –  -2رتبة عسكرية – عاصمة أوروبية –  -3للتأوه – عاصمة أفريقية –  -4مدينة
فرنسية قاعدة محافظة با دو كاليه – حاجة باألجنبية –  -5من الحيوانات – جزيرة
في البحر األبيض املتوسط –  -6للنداء – ماركة ساعات شهيرة – عاصفة بحرية –
 -7سلسلة جبال في تاجيكستان وقرغيزيا قرب الحدود الصينية – ّ
صوتت الذبابة
–  -8من عناصر الطبيعة – ولد ذكر –  -9ولد رضيع – عائلة مؤرخ إيراني قديم –
 -10مدينة ومرفأ إيراني على الخليج

عموديًا

وحـلــم – غـطــاء الـعــن مــن أعـلــى الى
 -1دول ــة أوروب ـيــة – مهنة إنسانية –  -2رزان ــة ِ
أسـفــل –  -3سقي الـنـبــات – للتأفف – خــاصــم أشــد الخصومة –  -4فقيه مــن أهل
البصرة إشتهر بتفسير األحالم –  -5للنفي – الى آخره مختصرة –  -6وقت وحني
– إسم مدينة في كل من إنكلترا والواليات املتحدة األميركية –  -7بلدة روسية في
سيبيريا – ضمير منفصل –  -8عائلة أميرال وقائد عــام األسطول األملاني خالل
الحرب العاملية الثانية دانته محكمة نورنبرغ لكن أفرج عنه – بلدة باألجنبية – -9
ظرف بمعنى وسط – عملة آسيوية – صفة حيوان الغابة –  -10صحافي وسياسي
ودبلوماسي لبناني راحل

أفقيا

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 3027

حلول الشبكة السابقة

بيك –  -4كوبرنيك – فو –  -5وات – ي ي ي ي
-1
ّ
فارس الغناء –  -2رومانوف –  -3نش – حام – ّ
–  -6يسف – رترت –  -7حاوره – وياك –  -8اوكا – دلل –  -9يكن – إسم – يا –  -10بيار كورناي

حل الشبكة 3026

شروط اللعبة

1

اوشوايا – كي –  -3رم – ُبتسوانا –  -4ساحر – فرو –  -5أناني – هكاك
 -1فرنكو – حليب – ّ -2
–  -6لوميير – اسو –  -7غف – كيتو – مر –  -8يريد –  -9أليف – تاليا –  -10كوخ – كالي

عموديًا

13

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

العــب كــرة سلة أميركي ســابــق وأح ــد أفـضــل الالعبني وأفـضــل رياضي
ّ
التفوق في النصف
في جيله في كرة السلة .ساعد منتخب أميركا على
الثاني من القرن املاضي
 = 1+3+8+4+5+2خالف البخيل ■  = 9+7+11+6أفراد الجيش ■ 1+10+6
= كأس

حل الشبكة الماضية :صبحي الرفاعي

يملك الفريق االسكتلندي سيلتك فرصة
ليكون ضمن الفرق املتأهلة إلى الدور الـ32
«اليوروباليغ» أو الدوري األوروبي،
من بطولة
ّ
وذلك عندما يحل ضيفًا على متذيل
ترتيب املجموعة الثانية فريق روزنبورغ
النرويجي .ويأمل العبو سيلتك بأن يفوزوا
بنقاط املباراة الثالث .وسوف ينتظر
املدرب اإليرلندي الشمالي ومدرب ليفربول
اإلنكليزي السابق براندن رودجيرز نتيجة
املباراة الثانية بني كل من سالزبورغ
النمساوي واليبزغ األملاني ملعرفة هوية
صاحب املركز الثاني.

جيرارد أمام الغواصات

يحاول فريق املدرب اإلنكليزي والعب وقائد
ليفربول السابق ستيفني جيرارد خوض
مباراة ّ
مميزة يحقق خاللها الفوز أمام
متصدر املجموعة ،فريق فياريال اإلسباني.
وسيكون ملعب «أيربوكس» ممتلئًا عن
آخره اليوم ،وذلك ألهمية هذه املباراة
بالنسبة لتحديد هوية صاحب املركز
األول من املجموعة السابعة .إذ يملك فريق
الغواصات الصفراء ّفياريال ست نقاط في
الصدارة ،بينما يحتل فريق «رينجيرز»
املركز الثالث برصيد خمس نقاط.
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الحدث
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سوريا

مرافعة «ترامبية» عن ابن سلمان :بقاؤه يحفظ أمن إسرائيل
بعيدًا من حديث الصفقات والوظائف
وأسعار النفطّ ،
قدم جيمس ماتيس ومايك
بومبيو ما بدا أنها مرافعة عن محمد بن
َ
معيارين َ
رئيسين :حفظ
سلمان استندت إلى
أمن إسرائيل ،ومواجهة نفوذ إيران .وعلى
رغم أن تلك المرافعة الصريحة جاءت لتحاكي
سردية النخبة عن أولوية األمن القومي
األميركي ،إال ّأنه من غير المحسوم ما إذا
ستتمكن من تثبيت نفسها في خضمّ
كانت
الغضب المتصاعد على ولي العهد
حـ ـش ــد وزيـ ـ ـ ـ ــرا ال ـ ــدف ـ ــاع والـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األم ـيــرك ـيــان ،جـيـمــس مــاتـيــس ومــايــك
بومبيو ،كل أدواتهما الكالمية للدفاع
عـ ــن الـ ـسـ ـع ــودي ــة ب ـم ــواج ـه ــة ال ـس ـخــط
امل ـت ـنــامــي عـلـيـهــا داخ ـ ــل ال ـكــون ـغــرس.
وض ـ ــوح ب ــال ــغ ل ــم يـسـبـقـهـمــا إل ـي ــه إال
ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ت ـحــدثــا به
ف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض ت ـب ــرئ ـت ـه ـم ــا ول ـ ــي ع ـهــد
امل ـم ـل ـك ــة م ـح ـم ــد بـ ــن سـ ـلـ ـم ــان مـ ــن دم
جمال خاشقجي ،والتنظير لضرورة

ماتيس وبومبيو :ال دليل دامغًا
على ضلوع ابن سلمان في
مقتل خاشقجي
ّ
استبقاء الـعــاقــات معه ملــا تمثله من
أهمية بالنسبة إلى الخطط األميركية
فــي ال ـشــرق األوسـ ــط .إســرائ ـيــل ،وكما
كان ترامب نفسه قد أعلن ُصراحًا ،على
رأس األولــويــات .مــن دون السعودية،
سيكون اإلسرائيليون في خطر .هذا
ما ّنبه إليه ماتيس وبومبيوَ ،
رافعني
إيـ ـ ــران إلـ ــى رأس قــائ ـمــة ال ـت ـه ــدي ــدات،
الـتــي ال يمكن امل ـضـ ّـي فــي مواجهتها
م ــن دون ال ـ ــري ـ ــاض .وف ـ ــي م ــا يـتـصــل
بــالـحــرب على الـيـمــن ،أظـهــر الــوزيــران

حــرص إدارتهما على عــدم التشويش
على تكتيكاتها في هذا امللف ،بعدما
بدا أن ثمة إمكانية كبيرة لتمرير قرار
داخ ــل مـجـلــس الـشـيــوخ بــوقــف الــدعــم
األميركي لـ«التحالف».
ّ
يتطرق ماتيس
خالفًا لرئيسهما ،لــم
َ
وبــومـبـيــو ،فــي إفــادتـيـهـمــا أم ــس أمــام
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ ،إل ـ ـ ــى ال ـص ـف ـق ــات
القائمة بني واشنطن والرياض .إذ إن
حديث ترامب الدائم عن تلك الصفقات
ّ
هو ما يزيد تشكك أعضاء الكونغرس
ووس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام إزاء األسـ ـ ـب ـ ــاب
ّ
ال ـت ــي ت ــدف ـع ــه إلـ ــى ال ـت ـس ــت ــر ع ـل ــى اب ــن
سلمان .ومــن هـنــا ،لجأ وزي ــرا الــدفــاع
وال ـخــارج ـيــة إل ــى وض ــع إط ــار دفــاعــي
ي ـح ــاك ــي ت ـش ــدي ــد ال ـن ـخ ـبــة األم ـيــرك ـيــة
ال ــدائ ــم ع ـلــى ضـ ـ ــرورة ح ـفــظ مـصــالــح
الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،ول ـ ّي ــس مـصــالــح
البيت األبيض .إطــار لخصه بومبيو
بـقــولــه إن «خـفــض مـسـتــوى الـعــاقــات
م ــع ال ـس ـع ــودي ــة س ـي ـكــون خ ـطــأ تـجــاه
األمــن القومي األميركي» .أما ّ
مبررات
ّ
ذلـ ــك ف ـت ـت ــرك ــز ف ــي ن ـق ـط ـتــن :أواله ـم ــا
أن «ال ـس ـعــوديــة تـلـعــب دورًا جــوهــريــا
ف ــي ال ـح ـفــاظ عـلــى أم ــن املـنـطـقــة وأم ــن
ّ
إســرائ ـيــل» ،عـلــى ح ــد تعبير ماتيس ،بومبيو :خفض مستوى العالقات مع السعودية سيكون خطأ تجاه األمن القومي (أ ف ب)
ال ــذي يـعـيــد إل ــى األذهـ ــان ق ــول تــرامــب
قبل أيــام إنــه «لــوال السعودية ،لكانت
ّ
التعجل
إس ــرائـ ـي ــل ف ــي ورطـ ـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة» .ت ــدرك مباشرة لدى تعداد «فوائد» بقاء ابن املنطقة ،والحفاظ على الديموقراطية من املستنقع اليمني ،تنافي
واش ـن ـطــن أه ـم ـيــة وجـ ــود اب ــن سـلـمــان س ـل ـم ــان« .ال ـس ـع ــودي ــة م ـثــل ال ــوالي ــات فــي ال ـع ــراق ،ومـحــاربــة تنظيم الــدولــة ال ــذي يـظـهــره الـكــونـغــرس .وه ــو األمــر
على رأس السلطة في اململكة لتمرير امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ـ ـ ـ ـ وخ ـ ــاف ـ ــا ل ـل ـم ـن ـت ـق ــدي ـ ّـن ـ ـ ـ وغيره من التنظيمات املتشددة» ،على الذي يؤكده حديث وزيـ َـري الخارجية
ّ
حد تعبير وزير الخارجية األميركي ،والدفاع عن أن «التوقيت سيء إلصدار
خطتها لتصفية القضية الفلسطينية ،ت ـ ــدرك ال ـخ ـطــر ال ـج ـس ـيــم ال ـ ــذي تـمــثـلــه
ّ
واملعروفة بـ«صفقة القرن» ،التي أعلن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية على الـ ــذي أراد إف ـه ــام امل ـش ــرع ــن أن إدارة أي تشريع في مجلس الشيوخ بشأن
السفير اإلسرائيلي لدى األمم املتحدة ،ال ـعــالــم» ،وف ــق مــا أك ــد بــومـبـيــو .إدراك ترامب ال ّ
تحبذ أن يصرفها أي طارئ السعودية»ُ .يقرأ في استخدام عبارة
ُ
داني دانون ،أمس ،أن بنودها ستطرح مــا فتئت السعودية تشدد عليه منذ عن هدف تركيز الجهود على إضعاف «التوقيت سيء» أن اإلدارة إنما هي في
فــي بــدايــة ال ـعــام املـقـبــل .وبــال ـتــالــي ،ال اع ـ ـتـ ــاء ول ـ ــي ع ـه ــده ــا الـ ـج ــدي ــد سـ ـ ّـدة إي ــران ،ومـحــاربــة نـفــوذهــا فــي مناطق طور ترتيب مخرج يحفظ للسعودية
ّ
تريد إدارة ترامب أن ينقطع الحبل بها منصبه ،توازيًا مع إبدائها ّ
الـحـ ّـد األدن ــى مــن املـكــاســب ،وال يشكل
الود تجاه الصراع.
ّ
ً
مستثنى هــزيـمــة كــامـلــة ل ـهــا .ولـ ــذا ،ف ــإن تــرامــب
فــي منتصف الـطــريــق ،بـعــدمــا قطعت إسرائيل ،والذي تكثفت إشاراته عقب وه ــي م ـنــاطــق ل ـيــس ال ـي ـمــن
ً
ّ
السعودية أشواطًا كبيرة في التقارب األزمة األخيرة أمال في أن تشكل «قشة م ـن ـه ــا ،إذ إن «مـ ــن م ـص ـل ـحــة أم ـيــركــا ومستشاريه ال يريدون أي خطوات من
ّ
مع إسرائيل ،وباتت مستعدة لفعل أي النجاة» البن سلمان من ورطة اغتيال إن ـ ـهـ ــاء ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة والـ ـتـ ـص ــدي شأنها أن تزيد موقف اململكة ضعفًا
شيء لتسهيل تطبيق «صفقة القرن» .خاشقجي .انطالقًا من ذلك ،وتأسيسًا لنفوذ إيران» في هذا البلد ،وفق إفادة قبيل الجلوس إلــى طــاولــة املـشــاورات
وألن ال ـع ـمــل ع ـلــى إتـ ـم ــام «ال ـص ـف ـقــة» عـ ـل ــى ح ـق ـي ـق ــة ط ـ ـمـ ــوح اب ـ ـ ــن س ـل ـم ــان مــاتـيــس .تصريح ملتبس يجمع بني امل ـن ـت ـظ ــرة م ـط ـل ــع ال ـش ـه ــر امل ـق ـب ــل فــي
ّ
املـ ــوعـ ــودة ي ــازم ــه ال ـس ـعــي إلـ ــى ّ
ّ
املضي فيها ،السويد .ولعل هذا ما يمكن فهمه من
رص إلـ ــى «ت ـق ـل ـيــم أظـ ــافـ ــر» ط ـ ـهـ ــران ،ت ـبــدو إرادة وقف الحرب وإرادة
صـ ـف ــوف اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن و«الـ ـ ـع ـ ــرب» «السعودية حليفًا مهمًا يجب الحفاظ ما يعني أن لدى إدارة ترامب تكتيكات دف ــاع ماتيس وبومبيو بـشــراســة عن
فــي مــواج ـهــة إي ـ ــران ،تـحـضــر األخ ـيــرة ع ـل ـيــه» ،م ــن أج ــل «احـ ـت ــواء إي ـ ــران في خ ــاص ــة لـتـنـسـيــق عـمـلـيــة االن ـس ـحــاب الــدعــم األميركي لـ«التحالف» ،والــذي

ل ــواله ل ـكــان الــوضــع «أسـ ــوأ مــن ذل ــك»،
سيكون
واعتبارهما أن أي قرار بوقفه
ّ
«م ـجــان ـبــا ل ـل ـص ــواب» .ك ــذل ــك ،ال يـمــثــل
ط ـلــب األم ـي ــرك ـي ــن إلـ ــى م ـج ـلــس األم ــن
تأجيل التصويت على مشروع القرار
ال ـبــري ـطــانــي ب ـش ــأن ال ـي ـمــن إال خـطــوة
في االتجاه نفسه .إذ إن صــدور القرار
املــذكــور قبيل مـفــاوضــات استوكهولم
سـ ُـيـعـ ّـد نقطة ملصلحة «أن ـصــار الـلــه»،
وسيطوي عمليًا صفحة الـقــرار 2216
ّ
تصر الحكومة املوالية للرياض
الــذي
ع ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــاره م ــرج ـع ـي ــة ل ـل ـت ـفــاوض
والحل السياسي.
هــل ستنجح إدارة تــرامــب فــي صرف
نـظــر الـكــونـغــرس عــن مـســألــة معاقبة
السعودية ،حتى ّ
تتفرغ إلعادة ضبط
الـسـيــاســات «الـسـلـمــانـيــة» بـمــا يعود
ب ــالـ ـف ــائ ــدة ع ـل ــى مـ ـش ـ َ
ـروع ــي «ص ـف ـقــة
ال ـقــرن» و«الـنــاتــو الـعــربــي»؟ إلــى اآلن،
ال ت ــوح ــي ردود ال ـف ـعــل األولـ ـي ــة على
َ
إفادتي ماتيس وبومبيو ،اللذين ّ
كررا
ادعــاء رئيسهما بــأن «ال دليل دامغًا»
ع ـلــى ض ـل ــوع اب ــن س ـل ـمــان ف ــي واق ـعــة
اغ ـت ـي ــال خ ــاش ـق ـج ــي ،ب ـ ــأن ال ــوزي ــري ــن
ّ
تـمــكـنــا مــن إحـ ــداث الـتــأثـيــر املـطـلــوب.
ّ
ومن شأن تلك الــردود ،إذا ما اتسعت
دائــرتـهــا فــي الـســاعــات واألي ــام املقبلة
توازيًا مع التصويت املحتمل ملصلحة
وق ــف الــدعــم األم ـيــركــي لــ«الـتـحــالــف»،
أن ت ـض ــع م ــزيـ ـدًا م ــن ال ـع ـق ـب ــات أم ــام
سـعــي اإلدارة إل ــى «ح ـفــظ رأس» ابــن
سلمان ،خصوصًا أن ســرديــة ترامب
ومستشاريه ال تــزال تعاني من ثغرة
م ـت ـص ـلــة بـ ـع ــدم إيـ ـم ــان ك ـث ـي ــري ــن ب ــأن
م ـصــالــح ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة مرتبطة
بشخص ولي العهد .وما يزيد جهود
ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض والـ ــدوائـ ــر امل ـســانــدة
لــه تعقيدًا اسـتـمــرار الـسـخــط العاملي
ّ
عـلــى اب ــن سـلـمــان ،وال ــذي تـجــلــت آخــر
مـ ـظ ــاه ــره أمـ ـ ــس فـ ــي إعـ ـ ـ ــان االدعـ ـ ـ ــاء
العام األرجنتيني تحريك قضية ضد
الــرجــل على خلفية الـجــرائــم املرتكبة
في اليمن ،استجابة لطلب من منظمة
«هيومن رايتس ووتش».
(األخبار)

ٌ
ٌ
تعديالت دستورية جديدة :توحيد أم بحث عن تقسيم؟
ليبيا

أحال مجلس النواب الليبي قانون
االستفتاء على مشروع الدستور إلى
ّ
«المفوضية العليا لالنتخابات» ،بعد ُأن صيره
جزءًا من «اإلعالن الدستوري» الذي ض ّمن
أيضًا في «اتفاق المصالحة السياسية»،
بعد إدخال تعديالت عليه شملت تغيير
بنية «المجلس الرئاسي» وحكومة طرابلس،
اللذين يقودهما فائز السراج
بـعــد فـشــل الـجـهــود الــدول ـيــة ،الغربية
أساسًا ،واملتمثلة في مؤتمر «باريس»
وقمة «باليرمو» ،لوضع أسس انتقال
سياسي ينهي األزم ــة املتواصلة منذ
أرب ـع ــة أع ـ ــوام ،نـجــح ال ـبــرملــان الـلـيـبــي،
االث ـنــن امل ــاض ــي ،فــي إدخـ ــال تعديلني
على «اإلعالن الدستوري» الذي يسير
البالد ،في ظل غياب دستور دائــم ،قد
يكون لهما أثــر مهم على واقــع البالد
الـ ـسـ ـي ــاس ــي واملـ ــؤس ـ ـسـ ــاتـ ــي ،تـخـتـلــف
التقديرات حول تقييمه .شمل التعديل
األول تضمني قــانــون االسـتـفـتــاء على
ال ــدس ـت ــور ف ــي «اإلع ـ ــان ال ــدس ـت ــوري»
ُ
(كـ ـت ــب ف ــي عـ ــام  ،)2011ويـ ـه ــدف ذلــك
أساسًا إلى «تحصني» املادة السادسة
مــن الـقــانــون ،الـتــي تنص على تقسيم
الـ ـب ــاد إلـ ــى ث ــاث ــة أق ــال ـي ــم انـتـخــابـيــة

(ب ــرق ــة ف ــي ال ـش ــرق – طــراب ـلــس  -ف ــزان
في الجنوب) ،واعتماد نظام انتخابي
يستوجب أن يحوز مشروع الدستور
ع ـل ــى م ــوافـ ـق ــة  %50زائ ـ ـ ــد واح ـ ـ ــد مــن
الناخبني في كل إقليم ،وأن يحوز على
موافقة ثلثي الناخبني على مستوى
وطني.
هذا «التحصني» كان أمرًا ضروريًا ،ألن
«اإلع ـ ــان ال ــدس ـت ــوري» يـنــص عـلــى أن
البالد بمجملها تمثل إقليمًا انتخابيًا
واح ـدًا .لكن التصويت اإليجابي ،وإن
تم يوم االثنني ،بوجود  135نائبًا (من
بــن  ،)188لــم يـمــر مــن دون احـتـجــاج،
ح ـي ــث ي ــرف ــض ج ـ ــزء م ــن ال ـس ـيــاس ـيــن
والـنـشـطــاء ،تقسيم الـبــاد إلــى أقاليم.
م ــن ه ـ ــؤالء ،رئ ـي ــس لـجـنــة اإلع ـ ــام في
«املجلس األعلى للدولة» ،عبد الرحمن
الـشــاطــر ،ال ــذي اعـتـبــر فــي تصريحات
صحافية أن «مجلس ال ـنــواب ّ
يجدف
ض ــد ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـ ـعـ ــام ،ورغ ـب ــة
الليبيني في االستقرار والتمتع بوطن
مــوحــد» ،مـعـتـبـرًا الـجـلـســة «تــاريـخـيــة،
ألنها دقت إسفينًا مسمومًا في وحدة
البالد وتعافيها» .بــدوره ،قــال النائب
عن طرابلس ،املقاطع ألنشطة البرملان،
ح ـ ـمـ ــودة سـ ـي ــال ــة ،فـ ــي ت ــدويـ ـن ــة عـلــى
صـفـحـتــه ف ــي «ف ـي ـس ـبــوك» ،إن تقسيم
الـ ـب ــاد إلـ ــى ثـ ــاث دوائ ـ ـ ــر ان ـت ـخــاب ـيــة،
واش ـتــراط عتبة مــوافـقــة فــي كــل منها،
ً
ُيـعــد «إخ ــاال بأبسط قــواعــد املـســاواة

ب ــن املــواط ـنــن ف ــي ح ـقــوق املــواط ـنــة»،
مضيفًا أن «مـعــالـجــة أزم ــات املــركــزيــة
فــي جــزء مــن ال ـبــاد ،ال يجب أن يكون
على حساب حقوق املواطنة» ،بل عبر
«سياسات وتدابير إدارية».
ف ــي واقـ ــع األم ـ ــر ،ي ــرى ع ــدد م ــن ه ــؤالء
ا ُل ـ ــرافـ ـ ـض ـ ــن ،أن االش ـ ـت ـ ــراط ـ ــات ال ـت ــي
ض ّمنت في اإلعالن الدستوري ،تهدف
إلى إحباط مشروع الدستور الجديد،
ومـ ــن ث ــم إعـ ـ ــادة ك ـتــاب ـتــه ب ـمــا يـنــاســب
تطلعات أنـصــار الـفـيــدرالـيــة ،املعولني
ع ـلــى ش ـعــور ال ـن ــاس ف ــي ش ــرق ال ـبــاد
خاصة ،وجنوبها بدرجة أقل ،بالضيم
هذا
والتهميش على مــدى عـقــود .فــي ٌ
ال ـس ـي ــاق ،قـ ــال ال ـش ــاط ــر ،إن ذلـ ــك «ف ــخ
يعني عملية اغـتـيــال مسبقة ملشروع
الدستور الــذي سيحبطه إقليم واحد
ويقضي عليه».
من جهة أخرى ،شمل التعديل الثاني،
تـضـمــن «االتـ ـف ــاق ال ـس ـي ــاس ــي» ،ال ــذي
توصل إليه مجلس النواب و«املجلس
األع ـل ــى ل ـل ــدول ــة» ،ح ــول إع ـ ــادة هيكلة
ال ـس ـل ـط ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ،فـ ــي «اإلعـ ـ ـ ــان
الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــوري» .ل ـ ـشـ ــرح األمـ ـ ـ ـ ــر ،ي ـجــب
اإلش ــارة إلــى أن «االت ـفــاق السياسي»،
أو اتفاق الصخيرات للمصالحةُ ،وقع
ف ــي ن ـهــايــة عـ ــام  ،2015م ــن ق ـبــل عــدد
م ـحــدود مــن ن ــواب ال ـبــرملــان ،وم ــن قبل
«املؤتمر الوطني العام» ،وأفضى إلى
حل األخير ،وانتقال أغلب أعضائه إلى

هيئة استشارية مستحدثة (املجلس
األع ـ ـلـ ــى ل ـ ـلـ ــدولـ ــة) ،وت ـش ـك ـي ــل مـجـلــس
رئ ــاس ــي م ــن ت ـس ـعــة أعـ ـض ــاء ،يـتــرأســه
ّ
فائز السراج ،الذي تولى أيضًا رئاسة
حكومة «الوفاق الوطني».
بعد ذل ــك ،دخـلــت حكومة ال ـســراج إلى
ط ــراب ـل ــس ف ــي ب ــداي ــة عـ ــام  ،2016لكن
م ـج ـلــس الـ ـن ــواب رفـ ــض مـنـحـهــا ثقته
فــي مناسبتني ،وتـشـ ّـبــث بـ«الحكومة
املؤقتة» ،التي يرأسها عبد الله الثني،
وتـ ـسـ ـي ــر ش ـ ــرق ال ـ ـب ـ ــاد ،وأج ـ ـ ـ ـ ــزاء مــن
جنوبها ،من دون أن يكون لها اعتراف
(أ ف ب)

أيضًا
دولي .لم يعترف مجلس النواب ّ
بـ«املجلس األعلى للدولة» رسميًا ،ألنه
لــم يـصــوت على «االت ـفــاق السياسي»،
الذي ينص على تشكيله.
م ــا ح ـصــل يـ ــوم االثـ ـن ــن ،ه ــو تضمني
«االت ـ ـف ـ ــاق الـ ـسـ ـي ــاس ــي» فـ ــي «اإلع ـ ـ ــان
ال ــدس ـت ــوري» ،لـكــن بـصـيـغـتــه املـعــدلــة،
الـ ـت ــي يـ ــوافـ ــق ع ـل ـي ـهــا املـ ـجـ ـلـ ـس ــان ،مــا
يعني حصول اعتراف رسمي متبادل
بــن املـجـلـســن ،لـكـنــه يـعـنــي أي ـضــا ،أن
ح ـك ــوم ــة «الـ ــوفـ ــاق ال ــوطـ ـن ــي» ال ت ــزال
فــاقــدة لــاعـتــراف .مــا الـحــل إذًا إليجاد
ّ
تنفيذية موحدة ومعترف بها؟
سلطة
تنص الصيغة التي تم االتفاق عليها،
على تشكيل «مجلس رئاسي» جديد،
يـحــوي ثــاثــة أع ـضــاء فـقــط ،يختارهم
ن ـ ـ ــواب م ـج ـل ـســي الـ ـب ــرمل ــان و«األع ـ ـلـ ــى
للدولة»ً ،
بناء على انتمائهم اإلقليمي،
ويـ ـض ــاف إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ف ـص ــل «امل ـج ـلــس
الرئاسي» الجديد عن الحكومة.
حـتــى اآلن ،ي ـبــدو أن ه ــذا االت ـف ــاق في
مصيره إلــى التحقق عمليًا ،إذ صرح
ال ـنــائــب ال ـبــرملــانــي ،عـيـســى الـعــريـبــي،
أم ــس ،ب ــأن «املـ ـش ــاورات مـسـتـمــرة بني
التجمعات االنتخابية املشتركة بني
أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب وامل ـج ـل ــس
األع ـلــى لـلــدولــة عــن كــل إقـلـيــم مــن أجــل
اخـ ـتـ ـي ــار م ـج ـلــس رئ ــاس ــي ج ــدي ــد مــن
رئيس ونائبني» ،وأكــد أنها ستنتهي
«خـ ــال أق ــل م ــن ش ـه ــر» ،وت ـف ـضــي إلــى

«أستانا  :»11مستقبل اتفاق إدلب...
وحظوظ تشكيل «اللجنة الدستورية»
ينتظر أن يتضح ما إذا كانت
جولة اجتماعات «أستانا» التي
تختتم اليوم ،معبرًا لتوافقات
مستدامة حول اتفاق إدلب،
وتقاطعات جديدة مع
األمم المتحدة في ملف
«اللجنة الدستورية»
ان ـق ـض ــى الـ ـي ــوم األول م ــن اج ـت ـمــاعــات
جــولــة «أس ـتــانــا» ال ـحــاديــة ع ـشــرة ،بعد
م ـ ــداوالت ع ــدي ــدة ـ ـ ـ ـ مـنـفـصـلــة ـ ـ ـ ـ جمعت
الـ ـ ــوفـ ـ ــود ال ـ ـ ـحـ ـ ــاضـ ـ ــرة ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة
الـ ـك ــازاخـ ـي ــة ،وب ــات ــت أحـ ــد ت ـقــال ـيــد ه ــذا
املسار التفاوضي .وفود الدول الضامنة
ال ـت ـق ــت ب ـع ـض ـهــا ال ـب ـع ــض ووفـ ـ ــد األم ــم
املتحدة ،فيما تقاسم الوفدان الحكومي
وامل ـعــارض لـقــاء وف ــود الـبـلــدان الداعمة
لكل منهما .هــذه النقاشات التمهيدية
ه ــي ف ــرص ــة ل ـن ـق ــاش ت ـ ـطـ ــورات امل ـل ـفــات
الـ ـس ــاخـ ـن ــة والـ ـنـ ـشـ ـط ــة ،ف ـي ـم ــا ت ـح ـضــر
القضايا ال ــدوري ــة ،مثل ملف املعتقلني
واملختطفني ،على طاولة لجان املتابعة
امل ـع ـن ـيــة ب ـه ــا .ال ـ ـيـ ــوم ،ي ـن ـص ـ ّـب اه ـت ـمــام
أقطاب «أستانا» على «اتفاق سوتشي»
ال ـخــاص بمحيط إدل ــب ،وعـلــى تشكيل
«الـلـجـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة» .وبـيـنـمــا تظهر
ب ــوض ــوح فــاع ـل ـيــة ال ـت ـن ـس ـيــق ال ــروس ــي
والتركي في الحفاظ على سريان اتفاق
ال ـت ـهــدئــة ال ـ ــذي ي ـف ـتــرض أن ي ـق ــود إلــى
إنـ ـش ــاء مـنـطـقــة «م ـن ــزوع ــة ال ـ ـسـ ــاح» ،ال
يــزال ملف «اللجنة الدستورية» عالقًا،
وفق املعلن حتى اآلن ،وسط تطلع أممي
إلــى إيـجــاد مـخــرج مــا قبل نهاية واليــة
املبعوث األممي ستيفان دي ميستورا،
في نهاية العام الجاري.
ال ــوف ــود ال ـحــاضــرة ف ــي ف ـنــدق «ذا ريـتــز
ك ـ ــارلـ ـ ـت ـ ــون» أم ـ ـ ـ ــس ،ال ـ ـتـ ــزمـ ــت ال ـص ـم ــت
اإلعالمي ،بما في ذلك دي ميستورا الذي
قد تكون مشاركته هــذه ،األخيرة ضمن

ّ
تعول روسيا على تنشيط عمل لجنة المعتقلين
والمختطفين ضمن صيغة «أستانا» (األناضول)

إطار «أستانا» .وحده املبعوث الروسي
ألكسندر الفرينتيف ،الــذي التقى وفده
ف ـق ــط ج ـم ـي ــع األطـ ـ ـ ـ ــراف امل ـن ـخ ــرط ــة فــي
االجتماعات ،قال في حديث مقتضب إن
املشاركني سيناقشون الوضع في إدلب
وم ـل ــف عـ ــودة ال ــاج ـئ ــن ،ك ـمــا مـكــافـحــة
اإلره ــاب و«اللجنة الــدسـتــوريــة» .ولفت
إلــى أن جميع األط ــراف أكــدت «التزامها
غـيــر امل ـش ــروط» بــاالتـفــاقــات الـتــي جــرى
الـ ـت ــوص ــل إلـ ـيـ ـه ــا ب ـ ــن بـ ـ ـ ــاده وت ــرك ـي ــا
حــول إدل ــب ،مضيفًا أن «إنـشــاء املنطقة
املـنــزوعــة الـســاح» هـنــاك «يتطلب وقتًا
إضــافـيــا ...والعمل مــا زال مستمرًا على
ذلك».
ويفترض أن تعقد اليوم جلسة ختامية
لهذه الجولة ،قد تتضمن بيانًا مشتركًا
من الدول الضامنة ،تليه تصريحات من
رؤساء الوفود املشاركة .وستكشف هذه
التصريحات احتماالت تحقيق اخترق
ف ــي مـلــف «الـلـجـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة» ،وهــو
ال ـه ــدف امل ــرك ــزي ال ــذي يـضـعــه املـبـعــوث

األمـ ـم ــي ن ـصــب عـيـنـيــه اآلن .ومـ ــع أخــذ
م ــوق ــف دم ـش ــق األخ ـي ــر ف ــي ه ــذا ال ـشــأن
باالعتبار ،وهو الرافض تسمية تشكيلة
الثلث الـثــالــث عبر األم ــم املـتـحــدة ،تبرز
جــولــة أسـتــانــا على اعـتـبــارهــا «فــرصــة»
أمـ ــام دي م ـي ـس ـتــورا والـ ـ ــدول الـضــامـنــة
لـلـتـفــاهــم ع ـلــى صـيـغــة بــدي ـلــة ق ــد تنقذ
ه ــذا املـ ـس ــار .وك ــان ــت روس ـي ــا ق ــد ق ــادت

استمر التوتر
على خطوط
التماس في ريف
حماة الشمالي

خالل الشهرين املاضيني جهودًا شملت
معظم العواصم املعنية بامللف السوري،
ول ــم تــرشــح بـعــد مـعـلــومــات ع ــن نتائج
هـ ــذه ال ـج ــول ــة ف ــي م ــا ي ـخ ــص «ال ـل ـج ـنــة
الدستورية».
وكـ ـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع اج ـت ـم ــاع
مجموعة العمل املعنية بملف املعتقلني
واملختطفني في أستانا ،تكثيف الضغط
اإلع ـ ــام ـ ــي مـ ــن الـ ـج ــان ــب األم ـ ـمـ ــي عـلــى
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة ،إذ طــال ـبــت لجنة
األم ــم املتحدة للتحقيق بـشــأن ســوريــا،
في بيان ،بـ«إبالغ أسر من اختفوا وهم
ق ـيــد االحـ ـتـ ـج ــاز ،ب ـمــا حـ ــدث ألق ــارب ـه ــم،
وتـ ـق ــدي ــم سـ ـج ــات ط ـب ـي ــة بـ ــذلـ ــك» ،إل ــى
ج ــان ــب «االع ـ ـتـ ــراف ب ـش ــأن كـيـفـيــة وف ــاة
الـضـحــايــا ،والـكـشــف عــن أمــاكــن وجــود
رفــاتـهــم ...وإج ــراء تحقيق فــوري وكامل
وشفاف ومستقل في كل حــاالت الوفاة
أثناء االحتجاز» .واعتبرت أنه «ال يمكن
إحـ ــراز ت ـقــدم بــات ـجــاه إقـ ــرار س ــام دائ ــم
إلن ـهــاء ال ـحــرب املـسـتـمــرة مـنــذ مــا يقرب
من ثمانية أعوام دون تحقيق العدالة».
ونقلت وكــالــة «األنــاضــول» التركية عن
مصادر في املعارضة ،أن الوفد الحاضر
فــي أسـتــانــا بــرئــاســة «رئ ـيــس الحكومة
السورية املؤقتة» السابق أحمد طعمة،
ّ
سـيــركــز بـشـكــل خ ــاص خ ــال الـلـقــاء مع
ّ
روسيا واألمم املتحدة ،على «عدم تشكل
املناخ املناسب من أجل عودة الالجئني
وإع ـ ــادة إع ـمــار ال ـب ــاد ،وع ـلــى مــواصـلــة
النظام العتقاالته».
وبالتوازي مع انعقاد املحادثات ،استمر
الـتــوتــر عـلــى خـطــوط الـتـمــاس فــي ريــف
حماة الشمالي ،ودارت اشتباكات بني
الـجـيــش ال ـس ــوري وال ـف ـصــائــل املسلحة
في محيط قرية الجيسات شمال مدينة
مـحــردة .وأف ــادت «ســانــا» بــأن الفصائل
ت ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـح ـصــن خـ ـط ــوط ال ــدف ــاع
وحفر أنفاق في بلدة كفرزيتا ومــورك،
رغم أنها ضمن حدود «املنطقة املنزوعة
السالح املفترضة».
(األخبار)

تحليل إخباري

ُ ّ
ّ
واشنطن لن تسلف تنازالت :نحو مفاوضات على «الحل اإلنساني»
لقمان عبد الله

تنص التعديالت على
تشكيل «مجلس
رئاسي» جديد وفصله
عن الحكومة

ت ـش ـك ـي ــل سـ ـلـ ـط ــة تـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ج ــدي ــدة
«تتوحد بموجبها جميع املؤسسات
من أجــل تحسني الوضع االقتصادي،
والـحــد مــن التدخالت الخارجية التي
ك ــان ــت ت ــدع ــم ط ــرف ــا ض ــد ط ــرف آخ ــر»،
وأنـ ـه ــى ح ــدي ـث ــه ب ــال ـق ــول إن الـسـلـطــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة هـ ــي مـ ــن «سـ ـتـ ـش ــرف عـلــى
(ت ـن ـظ ـي ــم) االس ـت ـف ـت ــاء واالن ـت ـخ ــاب ــات
البرملانية والرئاسية املقبلة».
بـ ــدورهـ ــا ،ق ــال ــت ب ـع ـثــة األم ـ ــم امل ـت ـحــدة
الخاصة إلى ليبيا ،في تدوينة نشرتها
ع ـل ــى ص ـف ـح ـت ـهــا ف ــي «ت ــويـ ـت ــر» ،إن ـهــا
«ترحب بسعي مجلس النواب إلصدار
التشريعات الـضــروريــة لالنتقال إلى
مرحلة املــؤسـســات الـثــابـتــة ،مــن خالل
االس ـت ـف ـت ــاء ع ـل ــى مـ ـش ــروع ال ــدس ـت ــور
وإجراء انتخابات عامة».
(األخبار)

ّ
تكثفت ،خالل األسابيع املاضية ،جهود املبعوث األممي
إلى اليمن مارتن غريفيث ،الستئناف مشاورات السالم
في السويد ،بني القوى الوطنية في صنعاء وما ُيسمى
«الشرعية» .وترافقت تلك الجهود مع ّ
تقدم بريطانيا
بمشروع قــرار إلــى مجلس األمــن ،يرتكز على الجانب
اإلنـســانــي ،ويطالب بهدنة مؤقتة فــي الـحــديــدة ،وإزال ــة
العوائق أمــام وصــول املساعدات اإلنسانية .وقــد ُحـ ّـدد
أكـثــر مــن مــوعــد ملناقشة امل ـش ــروع ،إال أن الـسـعــوديــة،
وعبر املندوب الكويتي في مجلس األمن ،عرقلت صدور
القرار .ويوم أول من أمس ،أبلغت الواليات املتحدة مجلس
األمن أنه ينبغي تأجيل التصويت على املشروع إلى حني
إجراء محادثات السالم َّ
املقررة في السويد أوائل كانون
األول /ديسمبر املقبل .وقالت البعثة األميركية إن «من
املهم أن تؤخذ في االعتبار نتائج املحادثات الوشيكة في
استوكهولم ،والتي ستكون انعطافة ّ
مهمة في العملية
السياسية» .وأضافتّ ،في رسالة إلى األعضاء اآلخرين
في املجلس(« ،إننا) نتطلع إلى تقديم تعليقات جوهرية
ّ
بمجرد حصولنا على مزيد من
على مشروع الـقــرار،
املعلومات حول نتائج املشاورات املقبلة».
ُيفهم من ذلك أنه ُيراد ملضمون القرار الدولي أن يكون
نـتـيـجــة مل ـفــاوضــات ال ـســويــد ،بـعــد أن ي ـكــون الـطــرفــان
قد ّقدما التنازالت املطلوبة ،سـ ً
ـواء في اإلطــار العام أو
فــي مــا يتصل بمدينة ال ـحــديــدة ت ـحــدي ـدًا ،وال ـتــي أعلن

غريفيث أخيرًا أنه سيبدأ «مفاوضات تفصيلية» لوضع
مينائها تحت إشــراف أممي .وبالنظر إلى أن الظروف
الدولية ،واإلخفاقات امليدانية ،وحالة الحرج إزاء الوضع
اإلنساني األســوأ على مستوى العالم ،وكذلك الخالف
األميركي الداخلي حــول اليمن ،تدفع جميعها تحالف
الـعــدوان إلــى تقديم تـنــازالت ،فــإن واشنطن تسعى في
ضوء ذلك إلى أن تكون نتيجة محادثات استوكهولوم
هــي نفسها الـقــرار ال ــذي سيصدر عــن مجلس األمــن،
بحيث ال تضطر الواليات املتحدة وحلفاؤها إلى تقديم
ت ـنــازالت مــرتــن .بمعنى آخ ــر ،يتحاشى األمـيــركـيــون
ّ
تقديم تنازالت ّ
وباملجان في القرار الدولي ،بما
مسبقة
يمكن أن يجعل مــن األخـيــر مرجعية جــديــدة تنسف
املرجعيات السابقة املرفوضة من ِق َبل «أنصار الله».
َ
ً
بمعطيني:
بناء على ذلك ،يمكن تلخيص املشهد
ً
أوال :إن ثمة جدية في الوصول إلى السويد ،والجلوس
إلى طاولة املفاوضات .ولهذه الغاية ،أزالت األمم املتحدة
بعض العراقيل من أمام وفد صنعاء ،ووعدت بإزالة ما
تبقى ،علمًا بــأن املوعد الــذي ّ
تسرب من األمــم املتحدة
النعقاد املحادثات هو الثالث من الشهر املقبل .إزاء ذلك،
ُي َ
طرح تساؤل حــول ما إذا كــان املطلوب انعقاد طاولة
ّ
ّ
املفاوضات ملجرد انعقادها ،أو أن تشكل بداية ملسار
سياسي يوصل إلــى التسوية النهائية .التسوية ّ
بحد
ّ
بذاتها تمثل انكسارًا لهذا العدوان ،ولذا فمن املستبعد
أن ترضى دول الـعــدوان بها ما لم يكن الضغط كبيرًا
جدًا إلى ّ
الحد الذي ال يمكن ّ
تحمله.

ثانيًا :ال مؤشرات ،إلى اآلن ،على وجود ّ
توجه لتسوية
ّ
سـيــاسـيــة تـنـهــي ال ـحــرب بـشـكــل نـهــائــي ،وال يتضمن
مشروع القرار البريطاني في األصــل ،ومن ثم التعليق
األميركي الالحق عليه ،ما ّ
يبي أن مفاوضات السويد
سترتكز على قضايا الحل النهائي ،بل سيكون التركيز
على الجانب اإلنساني – االقتصادي ،الذي بوشر العمل
على عالجه جزئيًا فــي الجلسة األخـيــرة لـ«الرباعية»
(الـسـعــوديــة واإلمـ ــارات والــواليــات املتحدة وبريطانيا)
في ّ
مقر ما يسمى «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار
اليمن» في الرياض في الــ 23من الشهر املاضي ،حيث
جــرى التباحث فــي آلـيــات دعــم البنك املــركــزي اليمني،
وذل ــك بـعــدمــا ش ـهــدت املـحــافـظــات الـجـنــوبـيــة تـحــركــات
احتجاجية على انهيار سعر العملة الوطنية ،والتدهور
الكبير في الوضع االقتصادي.
في النتيجة ،تفيد املؤشرات الحالية بوجود ممانعة لدى
قـيــادة ال ـعــدوان ،وعـلــى رأسـهــا الــواليــات املـتـحــدة ،للحل
النهائي ،ورغبة في تقليص املسار التفاوضي وقصره
على املسائل اإلنسانية ـ االقتصادية ،وذلك العتبارات
عديدة ،منها ما له عالقة باإلدارة األميركية نفسها التي
أيدي خصومها
تسعى إلى سحب الورقة اإلنسانية من ّ
ف ــي ال ــداخ ــل األم ـي ــرك ــي ،وم ـن ـهــا م ــا يـتـعــلــق بــالـحـلـفــاء
وهيبتهم في اإلقليم .لكن ما يعترض االقتصار على
معالجة الجانب اإلنساني هو أن املأزق بات كبيرًا على
ُ
املستويني السياسي وامليداني ،إلى ّ
الحد الذي تطرح معه
ّ
تساؤالت عن إمكان نجاح املشروع برمته.

16

الخميس  29تشرين الثاني  2018العدد 3626

الخميس  29تشرين الثاني  2018العدد 3626

العالم
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فلسطين

تخوفات «حمساوية» من «قرار تجريم» دولي

موسكو تدعو
هنية لزيارتها

فتحت موسكو ّبوابة أمل لخروج
ّ
المتعسر من
إسماعيل هنية من غزة،
سنة ،في وقت حساس تستعد فيه
«حماس» الستحقاق كبير في حال
نجاح واشنطن في إقناع األوروبيين
بتأييد مشروع قرار في األمم
المتحدة ّ
يجرم الحركة
غزة ــــ هاني إبراهيم
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي تـحـتـفــل ف ـيــه األم ــم
املتحدة بـ«اليوم العاملي للتضامن مع
ّ
مقارها في
الشعب الفلسطيني» في
نـيــويــورك وجنيف وفيينا ،تمارس
الــواليــات املتحدة األميركية ضغطًا
ع ـلــى االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي لـلـمــوافـقــة
على مشروع قرار دولي ّ
يجرم حركة
«حماس» ويدين مقاومتها في قطاع
غزة ،وهو ما تنظر إليه الحركة على
أن ــه مـقــدمــة لشرعنة اغـتـيــال قادتها

في حال خروج هنية إلى روسيا
ستكون بوابته لجولة واسعة
العسكريني والسياسيني ،في الداخل
وال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،أو ت ـس ـه ـيــل اع ـت ـق ــال ـه ــم.
ومـ ــا يـقـلــق «حـ ـم ــاس» أن امل ـعــارضــة
األوروب ـي ــة مل ـشــروع ال ـقــرار ال تتعلق
بخالف حول إدانة الحركة ،بل بحذف
فقرات حول «حل الدولتني» وإحياء
ج ـهــود الـتـســويــة بــن الفلسطينيني
واإلســرائ ـي ـل ـيــن ،رغ ــم أن ه ــذا ال ـقــرار
ي ـهــدف إل ــى الـضـغــط عـلــى «ح ـمــاس»
في أكثر من اتجاه.

وفـ ـ ــي حـ ـ ــال إق ـ ـ ـ ــرار بـ ـع ــض الـ ـبـ ـن ــود،
قـ ــد ي ـم ـه ــد ال ـ ـقـ ــرار إلع ـ ـطـ ــاء شــرع ـيــة
ألي اس ـت ـه ــداف إس ــرائ ـي ـل ــي ل ـل ـقــادة
الـحـمـســاويــن بــوصـفـهــم إرهــابـيــن،
وكذلك تجريم جميع الجهات التي
ً
تتعامل مهم ،فضال عن تقييد العمل
َ
ً
الـعـسـكــري مستقبال فــي ح ــال طــرح
أي تسويات للقضية الفلسطينية.
ووف ـ ـ ـ ـ ــق م ـ ـقـ ــربـ ــن م ـ ـ ــن «حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس»،
سيسهل القرار تشكيل توجه عربي
ودول ــي يساعد إســرائـيــل فــي العمل
إليجاد حكم بديل في غزة ،وهو ما
يـعـطــي تــل أبـيــب شــرعـيــة دول ـيــة إذا
قـ ــررت ال ـع ـمــل ع ـلــى اح ـت ــال الـقـطــاع
مــؤقـتــا تـحــت عـنــوان إنـهــاء ال ـقــدرات
الـعـسـكــريــة لـلـمـقــاومــة ثــم تسليمها
لبديل محلي أو عربي «مناسب».
ورغـ ــم م ــا يـمـثـلــه الـ ـق ــرار م ــن ضغط
س ـ ـيـ ــاسـ ــي واقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ،ت ـع ـت ـم ــد
«ح ـ ـمـ ــاس» ع ـل ــى قـ ــوة املـ ـق ــاوم ــة فــي
الـ ـقـ ـط ــاع ،وصـ ـع ــوب ــة إي ـ ـجـ ــاد بــديــل
لها ،وتــرى أن الثمن سيكون كبيرًا
على االحتالل إذا قرر تنفيذ عملية
عـ ـسـ ـك ــري ــة واسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ،رغـ ـ ـ ــم م ـع ــرف ــة
الـ ـح ــرك ــة صـ ـع ــوب ــة إض ـ ــاف ـ ــة ض ـغــط
ع ــرب ــي ودولـ ـ ـ ــي ع ـل ـي ـهــا فـ ــي ال ــوق ــت
الحالي« .التقييد للعمل العسكري
لـلـحــركــة» هــو ال ـع ـنــوان نـفـســه الــذي
ت ـ ـحـ ــدث ب ـ ــه الـ ـسـ ـفـ ـي ــر اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
لــدى األمــم املتحدة دانــي دان ــون في
وص ـف ــه مـ ـس ـ َّـودة الـ ـق ــرار األم ـي ــرك ــي،
ً
ً
قائال إن القرار سينتج «حال رابحًا
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـي ــع» ،وسـ ـيـ ـجـ ـب ــر الـ ـع ــواص ــم
العاملية على تحويل اهتمامها إلى
«حماس».
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ق ــد ي ـك ــون تــوقـيــت
طـ ــرح املـ ـش ــروع األم ـي ــرك ــي م ـحــاولــة
مـسـبـقــة ل ـق ــراء ة امل ــؤش ــرات الــدول ـيــة
وتــوجـهــات ال ــدول فــي الـتـعــاطــي مع
ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة إذا طــرحــت

واشـ ـنـ ـط ــن مـ ـشـ ــروع ت ـس ــوي ــة ك ـب ـي ـرًا
خـ ــال األشـ ـه ــر امل ـق ـب ـل ــة .ل ــذل ــك ،ق ــال
دانـ ـ ــون إن واش ـن ـط ــن ت ـق ــود ج ـهــودًا
لـ ـكـ ـس ــب دع ـ ـ ـ ــم ح ـ ــاس ـ ــم م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول

األوروب ـ ـيـ ــة ف ــي ت ـصــويــت الـجـمـعـيــة
الـعــامــة لــأمــم املـتـحــدة يــوم الجمعة
أو االثـ ـن ــن امل ـق ـب ـلــن ع ـل ــى م ـش ــروع
القرار الذي يدين إطالق الصواريخ
ع ـل ــى إس ــرائـ ـي ــل ،وي ـط ــال ــب ب ـ ـ «وق ــف
ل ـج ــوء ح ـم ــاس إلـ ــى ال ـع ـن ــف» ،عـلـمــا
أن ـ ــه س ـي ـك ــون األول مـ ــن ن ــوع ــه فــي
الجمعية .وقال السفير اإلسرائيلي
ل ـل ـص ـح ــاف ـي ــن إن مـ ــن شـ ـ ــأن ال ــدع ــم
األوروبـ ـ ـ ــي أن ي ـع ــزز ح ـظ ــوظ تـبـنــي
الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة ،ال ـتــي ت ـضــم 193
دول ــة ،ل ـل ـقــرار ،مـشـيـرًا إل ــى أن «دعــم
االتحاد األوروبي له رمزية كبيرة».
فــي امل ـقــابــل ،أعـلــن م ـنــدوب فلسطني
الــدائــم ل ــدى األم ــم امل ـت ـحــدة ،السفير
ري ـ ــاض م ـن ـص ــور ،إجـ ـ ــراء ات ـص ــاالت
وت ـ ـحـ ــركـ ــات ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة إلحـ ـب ــاط
مشروع القرار ،وذلــك بعقد اجتماع
مل ـج ـلــس ال ـس ـف ــراء الـ ـع ــرب ف ــي األم ــم
املـ ـتـ ـح ــدة العـ ـتـ ـم ــاد خ ـط ــة مل ــواج ـه ــة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــور ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
مشاورات مع كل األطــراف بما فيها
مـجـمــوعــة ال ـ ــدول اإلس ــام ـي ــة ودول

عـ ــدم االن ـح ـي ــاز وال ـ ـ ــدول األوروبـ ـي ــة
ومجموعة ال ــدول األفــريـقـيــة .كذلك،
دع ــا أم ــن س ــر «ال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة
ملنظمة الـتـحــريــر» صــائــب عــريـقــات،
دول ال ـع ــال ــم إلـ ــى إحـ ـب ــاط امل ـش ــروع
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ألن ـ ـ ــه «مـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة ل ـق ـلــب
الحقائق».
فـ ــي سـ ـي ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ت ـل ـق ــى رئ ـي ــس
امل ـ ـك ـ ـتـ ــب ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ل ـ ـ ـ «حـ ـ ـم ـ ــاس»،
إسـمــاعـيــل هـنـيــة ،دع ــوة رسـمـيــة من
الخارجية الروسية لزيارة العاصمة
م ـ ــوس ـ ـك ـ ــو ،س ـ ـل ـ ـمـ ــه إي ـ ـ ــاه ـ ـ ــا س ـف ـي ــر
جـمـهــوريــة روس ـي ــا االت ـح ــادي ــة لــدى
فلسطني ،حيدر رشيد ،خــال لقائه
هـنـيــة فــي مكتبه غ ــرب مــديـنــة غــزة،
ص ـبــاح أم ــس ،وه ــو م ــا كـشـفــت عنه
«األخـ ـب ــار» (راجـ ــع ال ـع ــدد  3624في
 22تشرين الثاني) .ووفــق مصادر،
ف ــإن ه ــذه ال ـخ ـطــوة سـتـتـيــح لـهـنـيــة،
َ
ال ــذي لــم يـحــظ ب ــأي جــولــة خارجية
منذ توليه منصبه ،االلـتـفــاف على
ال ــرف ــض امل ـص ــري امل ـت ـكــرر لـخــروجــه
ع ـبــر ال ـق ــاه ــرة خ ــاص ــة ب ـعــد إدراجـ ــه

أم ـي ــرك ـي ــا ع ـل ــى «لـ ــوائـ ــح اإلرهـ ـ ـ ــاب»،
وذل ــك فــي ظــل ال ـعــاقــات امل ـصــريــة ـ ـ
الــروسـيــة الـجـيــدة .وبــذلــك ،ستكون
مــوسـكــو بــوابــة هنية لجولته التي
ّ
تعول عليها الحركة كثيرًا ،خاصة
في ظل التحريض األميركي القائم.
إل ــى ذلـ ــك ،أعـلـنــت ال ـس ـعــوديــة ،خــال
مـ ــؤت ـ ـمـ ــر حـ ـ ـض ـ ــره امل ـ ـ ـفـ ـ ــوض ال ـ ـعـ ــام
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ«األون ـ ـ ـ ـ ـ ــروا» ،بـ ـيـ ـي ــر ك ــريـ ـنـ ـب ــول،
ت ـق ــدي ــم  50م ـل ـي ــون دوالر أم ـي ــرك ــي
إلـ ــى «األون ـ ـ ـ ـ ــروا» ،ع ـل ـمــا أن الــوكــالــة
سـبــق أن أعـلـنــت منتصف األسـبــوع
ال ـجــاري انـخـفــاض العجز املــالــي في
مــوازنـتـهــا لـ ــ 2018بـصــورة الفـتــة من
 446مـلـيــونــا إل ــى  21مـلـيــونــا فـقــط،
بعد تبرعات عربية وأوروب ـيــة تلت
وقــف املساعدات األميركية ،وهــو ما
نتج منه مطالبات فلسطينية برفع
وكالة الغوث إجراءاتها التقليصية.
وس ـبــق أن أعـلـنــت ال ــري ــاض تحويل
 60مليون دوالر إلى موازنة السلطة
ال ـفـل ـس ـطـيـنـيــة ع ــن األشـ ـه ــر ال ـثــاثــة
املاضية.

سيكون المشروع في حال إقراره سابقة في الجمعية العامة (أ ف ب)

طوق إسرائيلي ـ ـ خليجي ـ ـ إفريقي ...والهدف فلسطين
علي حيدر
تواصل إسرائيل «فتوحاتها» السياسية ،التي تستند
فـيـهــا إل ــى دع ــم أم ـيــركــي وغ ــرب ــي واس ـ ــع ،واح ـت ـضــان
سعودي فتح لها أبوابًا بقيت مسدودة لعقود سابقة.
الترجمة العملية لــذلــك تمثلت حتى اآلن ـ ـ مــن ضمن
خطوات عــدة ـ ـ بفتح أبــواب سلطنة عمان أمــام رئيس
ال ـ ــوزراء بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،بــانـتـظــار هـبــوطــه الــاحــق
ف ــي الـحــديـقــة الـخـلـفـيــة لـلـنـظــام ال ـس ـع ــودي ،الـبـحــريــن.
وليس بعيدًا عن السياق نفسه ،يأتي وصول الرئيس
التشادي إدريــس ديبي ،إلى إسرائيل ،والتقارير التي
ت ـتــوالــى ع ــن ات ـص ــاالت ســريــة ت ـهــدف إل ــى فـتــح أب ــواب
الخرطوم الستكمال القوس السياسي الــذي يبدأ من
الخليج ،ويصل إلى القارة اإلفريقية ،حتى اآلن.
ال ـق ــدر املـتـيـقــن أن امل ـت ـضــرر األول ف ــي ه ــذه املـحـطــات
ه ــو الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي .فـبـعــد ال ـج ــوالت الخليجية
املتوالية واملتصاعدة ،التي تهدف إلى تطويق القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة م ــن خــاصــرت ـهــا ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،أتـ ــى دور
استكمال العمق اإلفريقي من بوابة تشاد التي تسعى
إســرائـيــل إلــى أن تـكــون مـقــدمــة لـخـطــوات الحـقــة أكثر
أهـمـيــة لـتــل أب ـيــب لــو اكـتـمـلــت شــروط ـهــا ،فــي أبـعــادهــا
السياسية واألمـنـيــة واالستراتيجية .وهــو مــا تحاول
اإليحاء به التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية عبر الحديث
عن اتصاالت سرية حثيثة تمهيدًا لتطبيع العالقات مع
السودان.
إلــى جــانــب كــون انـفـتــاح تـشــاد على إســرائـيــل يشكل
محطة إضافية في سياق توسيع عالقاتها اإلفريقية،
وعلى املستوى الــداخـلــي اإلسرائيلي تضيف إنجازًا
سياسيًا لنتنياهو ،فقد رأت إسرائيل في زيارة الرئيس
الـتـشــادي خـطــوة نــوعـيــة فــي الـطــريــق إل ــى ف ـ ّـك مــا كــان
يسمى في مرحلة سابقة طوقًا سياسيًا واقتصاديًا
حول كيان االحتالل .وبحسب مكتب رئيس الــوزراء،
سيسافر نتنياهو قريبًا إلى تشاد ،وباريس ،وسيعلن
مع الرئيس ديبي استئناف العالقات بينهما.
في الداللة التاريخية ،تطورت عالقات إسرائيل مع دول
إفريقية ،بما فيها تشاد ،منذ السنوات األولى من قيام
الدولة .وبقيت متواصلة إلى مطلع السبعينيات .ووفق
صحيفة «إسرائيل اليوم» ،بعدها «اضطرت الكثير من
الــدول األفريقية إلــى التخلي عن العالقة مع إسرائيل،
تـحــت ال ـض ـغــوط ال ـتــي مــارس ـهــا ال ـع ــرب ال ــذي ــن وع ــدوا
باملساعدات املالية السخية» .وبخصوص تشاد تحديدًا
«أعطت الضغوط ثمارها حتى قبل حرب  ،1973وهي
الفترة التي قررت فيها العديد من الدول اإلفريقية قطع
عالقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل».
أمــا اآلن ،فتأتي زيــارة ديبي إلسرائيل تتويجًا ملسار
من الغزل املتبادل ،وتنبع أهمية الزيارة ،وفق الصحيفة،
ليس لكونها في قلب أفريقيا ،بل لكونها ذات أغلبية
إسالمية .في املقابل ،رأى رئيس الوزراء السابق ايهود
باراك أن ما جرى بني إسرائيل وتشاد ال ينطوي على

خصوصية المسار مع السودان
أن األخير كان يؤدي دورًا
داعمًا للمقاومة
ّأي بعد تاريخي ،ألن شــارون ومساعده سبق أن زارا
تشاد قبل  36عامًا عندما كــان يتولى منصب وزير
األم ـ ــن .ول ـفــت أي ـضــا إل ــى أن ال ـخ ـطــوة الـحـقـيـقـيــة الـتــي
تنطوي على أبـعــاد كهذه تكمن فــي مـبــادرة إسرائيل
إلى حراك يهدف إلى بلورة اتفاق إقليمي وحلف واسع،
مــع اإلم ـ ــارات والـسـعــوديــة ومـصــر واألردن «م ــن أجــل
تكوين ثقل مضاد للهالل الشيعي املمتد من طهران
إلى بغداد ودمشق حتى الضاحية الجنوبية لبيروت».
ً
وتابع باراك قائال إن الحكام «يطمحون بشدة إلى نسج
عالقات معنا ،لكن شعبهم لن يسمح لهم بذلك ،ما دام
الفلسطينيون في وضعهم الحالي».
في السياق نفسه ،رأت تقارير إسرائيلية أخــرى أنه ال
يــوجــد سبب لالنفعال ،فالعالقات االقـتـصــاديــة قائمة
مع تشاد منذ زمن ،وإسرائيل ستواصل بيع األسلحة
لديبي الذي رأى أن صوره في إسرائيل ستكون مفيدة
له ،لكونه يحتاج إلى مساعدة ّدولية ودعم من واشنطن.
أما نتنياهو ،فلديه دوافع ال تقل أهمية تتصل بالوضع
السياسي الداخلي في هذه املرحلة ،خاصة أن إسرائيل
قد تبادر إلى انتخابات مبكرة ،وهو ما يتطلب مراكمة

املزيد من اإلنجازات السياسية.
على املسار نفسه ،قدم الرئيس تشادي وسيطًا لتطبيع
العالقات بني إسرائيل والـســودان ،مؤكدًا أن استئناف
العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل ،التي انقطعت في
 ،1972سـيـكــون فــي األي ــام أو األســاب ـيــع املـقـبـلــة .وبــرر
ذلك بالقول« :العالم يتغير أمــام أعيننا ،وحتى األزمــات
والحروب التي عهدناها» .ولم ينبع كالم ديبي من فراغ،
بشأن الوساطة بني تل أبيب والخرطوم ،لكونه تزامن مع
توالي التقارير اإلسرائيلية عن اتصاالت سرية أجراها
مبعوث خــاص ل ــوزارة الـخــارجـيــة اإلســرائـيـلـيــة ،بــروس
ك ـش ــدان ،م ــع م ـســؤولــن رفـيـعــي امل ـس ـتــوى م ــن الـنـظــام
الـســودانــي ،بـهــدف استئناف ال ـحــوار ،كما نقلت القناة
العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي .وتأتي هذه الجهود،
ً
استكماال ملهمات سبق أن قام بها كشدان بسرية تامة
خالل العقود الثالثة املاضية مع دول ال توجد عالقات
دبلوماسية بينها وبني إسرائيل.
في التفاصيل ،ذكرت القناة اإلسرائيلية أن كشدان التقى
قبل سنة مجموعة من املسؤولني السودانيني الرفيعي
امل ـس ـت ــوى ،ف ــي إس ـط ـن ـبــول ،بــرئــاســة أح ــد املـســاعــديــن
امل ـقــربــن مــن رئ ـيــس االس ـت ـخ ـبــارات ال ـســودان ـيــة آن ــذاك،
محمد عطا ،الذي ّ
عينه قبل سنوات الرئيس السوداني
ً
عـمــر حـســن البشير م ـســؤوال عــن املـلــف اإلســرائـيـلــي،
وقبل أشهر ُع ِّي سفيرًا للسودان في واشنطن .مع ذلك،
ينف املتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية ،عمونئيل
لم ِ
نحشون ،أيًا من التفاصيل التي وردت في هذه التقارير،
موضحًا أن «ال ّ
رد».
ُ
خصوصية هــذا املسار الــذي كشف عنه مع الـســودان،
أنه يأتي بعدما كان يؤدي دورًا داعمًا ملصلحة املقاومة
في فلسطني .ونتيجة ذلــكّ ،
تعرض في سنوات سابقة
لـسـلـسـلــة م ــن ال ـه ـج ـمــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة ال ـت ــي ق ـيــل إنـهــا
استهدفت قوافل أسلحة كانت تعمل إيران على إيصالها
إلى املقاومة في فلسطني عبر األراضي السودانية .لكن
منذ  ،2014بدأ التحول في السودان الذي بادر إلى قطع
العالقات مع إيران التي كانت تقدم إليه الدعم .ثم بدأت
إسرائيل في العام التالي إجراء محادثات مع السودانيني
عبر قنوات سرية ،وممثلني من املنظمات الدولية ،وهو ما
أدى إلى بلورة لوبي إسرائيلي من أجل السودان ،في كل
من الواليات املتحدة وأوروبــا .على هذه الخلفية ،طلبت
إسرائيل من الدول الغربية مساعدة السودان في ديونه
الدولية.
مــع ذل ــك ،رفــض ال ـســودان التعقيب عـلــى هــذه التقارير
الـتــي وردت فــي وســائــل اإلع ــام اإلســرائـيـلـيــة ،وأوضــح
وزيــر الــدولــة فــي الخارجية الـســودانـيــة ،أســامــة فيصل،
ردًا على أسئلة الصحافيني في البرملان ،أن الخارجية
ُ
تعد مؤسسة رسمية ،وأنها ليست قناة إعالمية حتى
ت ــرد عـلــى مــا ي ــرد فــي وســائــل اإلعـ ــام ،مـشـيـرًا إل ــى أنْ
ليس هناك شيء رسمي يمكن التعليق عليه .وأضاف:
«مــوقــف ال ـس ــودان تـجــاه إســرائـيــل ثــابــت ول ــن يتزحزح
مهما حدث من تحوالت».

مقالة

ليس مسؤولية األزهر وحده
عبدالله السناوي *
أي دول ــة نــريــد؟ إن ــه أكـثــر األسـئـلــة جــوهــريــة في
ق ـض ـيــة إص ـ ــاح ال ـخ ـط ــاب ال ــدي ـن ــي ،ال ـت ــي تـطــرح
نفسها ب ـشــيء مــن ال ـحــدة عـلــى ال ـس ـجــال الـعــام
في مصر من وقــت إلــى آخــر .أســوأ اإلجــابــات أال
تكون هناك إجابة وتبادل االتهامات من دون أن
يكون واضحًا اإلطار العام والتوجه الرئيسي ،أو
املقصود بإصالح الخطاب الديني ،كأن السجال
كله معلق على فــراغ الـتــأويــات والـنــوايــا وبعض
الكالم يتفلت ويــؤذي قضيته .إذا كانت اإلجابة
دولــة مدنية ديموقراطية حديثة على ما يقضي
ال ــدس ـت ــور ،ف ــإن ل ــإص ــاح ض ــرورات ــه وأص ــول ــه
وقواعده.
املــدخــل الــرئـيـســي إلص ــاح الـخـطــاب الــديـنــي هو
إرساء قواعد الدولة املدنية الديموقراطية الحديثة
والفصل بني الديني املقدس والسياسي املتغير
ومنع إنشاء األحــزاب على أســاس ديني ،أو بناء

على التفرقة بسبب الجنس أو األص ــل ،أو على
أس ــاس طائفي أو جـغــرافــي ،أو مـمــارســة نشاط
معاد ملبادئ الديموقراطية ،أو سري أو ذي طابع
ٍ
عـسـكــري أو شـبــه عـسـكــري ،وأن تـكــون سـيــادة
القانون أســاس الحكم في الدولة ،وذلــك كله وفق
القواعد الدستورية.
ذلك ليس مسؤولية األزهر وال يدخل في طبيعة
أدواره .بنص التعريف الدستوري فهو «املرجع
األساسي في العلوم الدينية والشؤون اإلسالمية،
ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة
الـعــربـيــة فــي مـصــر وال ـعــالــم» وشـيـخــه «مستقل
وغ ـي ــر ق ــاب ــل ل ـل ـعــزل وي ـج ــري اخ ـت ـي ــاره م ــن بني
أعضاء هيئة كبار العلماء» .وفق ذلك التعريف ال
يصح إغفال مرجعية األزهر في ما يخص العلوم
الدينية والدعوة ،أو التقليل من شأنها الروحي ،أو
فرض وصاية عليه أن يفعل أو ال يفعل من دون
أن يكون مقتنعًا بأنه يخدم صحيح الدين.
بالنظر إلــى طبيعة األزه ــر هــو مؤسسة دينية،

بعض إرثها التاريخي تقليدي ومحافظ ،وبعضه
اآلخـ ــر م ـت ـشــدد ومـتـشـكــك ف ــي دع ـ ــوات إص ــاح
الخطاب كأنها تـعــادي العقيدة ،وبعضه الثالث
منفتح على العصر من دون تساهل في األصول،
وبعضه الرابع يمضي كما هو معتاد على إيقاع
الـسـلـطــة ،أي سـلـطــة .أس ــوأ مــدخــل لــإصــاح هو
اصطناع فـجــوات وصــدامــات تفضي عمليًا في
نهاية املطاف إلى إثارة الشبهات من دون داع على
قضية لها ضروراتها.
هناك فــارق بني النقد واإلجـحــاف؛ النقد طبيعي
ومـ ـش ــروع ،واإلجـ ـح ــاف ت ـج ــاوز لـلـحـقــائــق .مما
هــو تحت مجهر النقد أن بعض مناهج األزهــر
ال ــدراس ـي ــة تـنــاقــض روح الـعـصــر وت ـص ــادم قيم
ـاف لتنقيتها
امل ــواط ـن ــة ،وأنـ ــه ل ــم ي ـقــم ب ـمــا ه ــو كـ ـ ٍ
وفق صحيح اإلســام ووسطيته والتصدي ألي
روايات في التراث تسيء إلى الدين وتوسع دوائر
اإللـحــاد بــه .هــذا النوع من النقد له أســاس وعليه
أدلة ويستحق النظر فيه بجدية.

ومما هو تحت مجهر النقد شيوع التسلف بني
بعض علمائه وأنه يؤسس للتشدد والعنف.
إطــاق الـكــام على عواهنه خطر حقيقي على
األزه ـ ـ ــر الـ ـش ــري ــف ،ك ـم ــا ع ـل ــى ق ـض ـيــة إص ــاح
الخطاب الديني .ال يعقل أن ينصب شيخ األزهر
م ـحــاكــم تـفـتـيــش لـلـضـمــائــر واألفـ ـك ــار ،يفصل
ويعاقب بناء على اآلراء واالعـتـقــادات ،من دون
أن يكون هناك حــوار حقيقي يؤسس إلصالح
حقيقي فــي الـخـطــاب الــديـنــي .اإلص ــاح قضية
فكرية في املقام األول ال تصلح معها التعليمات
واألوامر.
املشكلة أن ما هو متشدد وعنيف زاده الفكري
مـتــوارث ومتوافر فــي كتب تطبع وت ــوزع خــارج
األزهــر ،ال هو طارئ وال عابر ،وال يمكن كسب
امل ـعــركــة م ـعــه بــال ـش ـعــارات ال ـعــامــة واالت ـه ــام ــات
املــرسـلــة .يـقــال ـ ـ ـ ع ــادة ـ ـ ـ الـفـكــر يــواجــه بالفكر.
البيئة الطاردة التي تحجب حرية الفكر والــرأي
وح ــري ــة ال ـب ـحــث الـعـلـمــي وح ــري ــة اإلبـ ـ ــداع الـفـنــي

واألدبي وحرية االعتقاد املطلقة وحرية ممارسة
الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة ألصحاب
األديــان السماوية ،وكلها منصوص عليها في
الــدسـتــور الـقــانــون األعـلــى فــي الـبــاد ،تجعل أي
حــديــث عــن مــواجـهــة األف ـكــار املـتـشــددة محض
دعايات ،كأنها سراب في متاهات بال نهاية.
بصياغة أخرى :األزهر ليس هو عنوان إصالح
الخطاب الديني إال بقدر ما تساعده البيئة العامة.
فلم تكن مصادفة توقيت أن يسعى شيخ األزهر
امل ـجــدد مـحـمــود شـلـتــوت فــي ستينيات الـقــرن
املــاضــي إل ــى الـتـقــريــب بــن امل ــذاه ــب اإلســامـيــة،
مجيزًا التعبد باملذهب اإلثناعشري .كانت مصر
في ذلك الوقت تقود حركات التحرير الوطني في
العالم الثالث ،تتبنى مشروعًا وحدويًا عربيًا ال
مذهبيًا منغلقًا ،فجاء االجتهاد األزهري متسقًا
مع العصر وروحــه وحركة الحوادث التي تدعو
للوحدة ال الفرقة بني املذاهب اإلسالمية ،كما بني
املسلمني واملسيحيني.
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كــانــت تـلــك ث ــورة حقيقية داخ ــل ج ــدران األزه ــر
الشريف ال مجرد إصــاح يضبط بعض الكالم
وي ـعــدل فــي بـعــض امل ـنــاهــج .وأي ره ــان عـلــى أن
يضطلع األزهــر الشريف بخطوات من مثل هذا
الحجم من دون بيئة عامة تحتضن وتذكي تحليق
فــي األوه ــام .وفــي العصر الـحــديــث ،تــولــى اإلمــام
محمد عـبــده مسؤولية التجديد واإلص ــاح في
ً
الخطاب الديني ،لم يكن ذلك عمال مؤسسيًا بقدر
ما كان اجتهادًا فكريًا لرجل شغلته قضايا دينه
وزمـنــه .تتلمذ عبده على جمال الدين األفغاني،
والتحق بالثورة العرابية ،وعندما أجهضت بقوة
الـســاح البريطاني عــام  1882أحبطته النتائج
وبدا له أن املستقبل املصري مرهون باإلصالح
والتعليم .بعده لم يخرج مجتهد بحجم تأثيره،
وكانت تلك مأساة ممتدة.
بـعــد سـقــوط الـخــافــة العثمانية عــام  ،1923بــدا
أق ــرب تــام ـيــذه مـحـمــد رش ـيــد رض ــا أب ــا روحـيــا
ملؤسس جماعة «اإلخوان املسلمون» ،حسن البنا،

 .1928على رغم ذلك علت أصوات مجددة تلقت
علومها الــديـنـيــة فــي األزه ــر الـشــريــف ،كالشيخ
علي عبد الرازق صاحب كتاب «اإلسالم وأصول
الحكم» ،الذي أثبت فيه أنه ال يوجد دليل شرعي
على الخالفة ،وال شكل معينًا للدولة في اإلسالم
شــرط أن تلتزم املقاصد الكلية للشريعة .كانت
تـلــك ث ــورة فـكــريــة أدت فــي زمـنـهــا إل ــى مــا يشبه
الــزلــزال فــي الـفـكــر الـسـيــاســي ،كـمــا فــي الخطاب
ُ
الديني ،إذ نشر بعد عامني من سقوط الخالفة
العثمانية (.)1925
ً
ل ــم يـكــن ذل ــك أي ـضــا ع ـمــا مــؤسـسـيــا ج ــرى من
داخل األزهر الشريف ،لكنه اجتهاد مفكر أتاحت
لــه حــريــة الـنـشــر حــق االج ـت ـهــاد وس ـمــح اطــاعــه
على عصره في الجامعات البريطانية أن تتسع
نـظــرتــه عـلــى حـقــائــق عــاملــه بـعــد ال ـحــرب العاملية
األولــى .في توقيت مقارب ،بدا كتاب الدكتور طه
حسني« ،في الشعر الجاهلي» ،اجتهادًا صادمًا
ُ
توصل إلى أن الشعر الجاهلي كتب بعد اإلسالم

وفق مبدأ الشك الديكارتي .كانت الصدمة ثورة
ثالثة في مناهج البحث وحرية االجتهاد وأثارت
سـجــاالت وم ـعــارك على ورق وج ــرت مالحقات
ومحاكمات انتهت بتبرئته من التهم التي نسبت
ً
إليه .لم يكن ذلك عمال مؤسسيًا بقدر ما كانت
بيئة عامة تستجيب لتحديات وقتها وتطرح على
العقل العربي قضايا جديدة لم يألفها .بالتكوين
األســاســي هــو ابــن األزه ــر لكن ظــروفــه سمحت
بتلقيه تعليمًا عــالـيــا فــي الـجــامـعــات الفرنسية
فأعمل املناهج الجديدة بمعايير وقتها في التراث
العربي.
إذا غــابــت حــريــة التفكير والـبـحــث ف ــإن مستقر
ال ـك ــام كـلــه مـقــابــر ال ـصــدقــة .إن ـهــا مـســألــة بيئة
تـحــرض عـلــى ال ـحــوار وتـفـســح فــي امل ـجــال الـعــام
وتتقبل االخ ـتــاف فــي ال ــرأي وال تـحــرض عليه
وتـلـتــزم الـقــواعــد الــدسـتــوريــة الـحــديـثــة فــي إدارة
الشأن العام .وهذه ليست مسؤولية األزهر.
* كاتب وصحافي مصري
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إعالنات
◄ وفيات ►

تقرير

وأوكرانيا في تصاعد:
روسيا
أزمة
ّ

واشنطن تلوح بالعقوبات
تتصاعد األزمة العسكرية بين أوكرانيا
وروسيا .موسكو تتجه إلى تعزيز قواتها
في شبه جزيرة القرم بإرسال المزيد من
الـ«أس  ،»400أما كييف التي أعلنت
حالة الطوارئ فتحذر من اشتعال حرب
واسعة ،وسط حديث غربي عن مزيد من
العقوبات على الروس ،في انتظار قمة
بوتين وترامب «المحتملة»
ت ـص ـع ـي ــد أوك ـ ــران ـ ــي جـ ـّـديـ ــد ي ـقــاب ـلــه
ت ـص ـع ـيــد روس ـ ـ ــي ي ـ ـحـ ــذر مـ ــن ت ـطــور
األزم ـ ـ ــة م ــن ال ـط ــاب ــع ال ـس ـي ــاس ــي إل ــى
الحرب املفتوحة ،وذلــك بعيد يومني
مــن حــادثــة مضيق كـيــرتــش الــواصــل
بحر آزوف بالبحر األســود ،بني خفر
السواحل الروسي وثالث سفن تابعة
للبحرية األوكــران ـيــة حــاولــت دخــول
آزوف عبر املضيق الخاضع للسيطرة
الروسية ،ما أدى إلى احتجاز السفن
ال ـ ـثـ ــاث مـ ــع أفـ ـ ـ ــراد الـ ـط ــواق ــم ال ـب ــال ــغ
عددهم  24بحارًا بينهم ثالثة جرحى.
وقد مثل البحارة ،أمس ،أمام محكمة
فــي سـمـفـيــروبــول ،املــديـنــة الرئيسية
فــي منطقة الـقــرم .وأص ــدرت املحكمة
قــرارًا باحتجازهم لشهرين بانتظار
مـحــاكـمـتـهــم ،وه ــو األمـ ــر الـ ــذي أدان ــه
رئيس الــوزراء األوكراني فولوديمير

ّ
تفضل باريس وبرلين
مواصلة الجهود
الديبلوماسية لنزع فتيل التوتر

غرويسمان ،فيما أرسلت الخارجية
األوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة إلـ ـ ــى م ــوسـ ـك ــو إشـ ـع ــارًا
ديبلوماسيًا احتجاجًا على احتجاز
البحارة «غير القانوني».
الرئيس األوكراني ،بترو بوروشنكو،
ذهب أكثر من ذلك تصعيدًا للموقف،
ّ
ووقـ ــع ،أم ــس ،قــانــون ال ـط ــوارئ الــذي
صادق عليه البرملان االثنني ،أي بعد
يــوم من الحادثة ،والــذي ُيفرض ملدة
ثــاثــن يــومــا ف ــي عـشــر مـنــاطــق على
ال ـحــدود مــع روسـيــا والـبـحــر األســود
وبحر آزوف .ويأتي ذلك بعد تحذير
بوروشنكو من حشد القوات الروسية
ق ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدود وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة م ــوس ـك ــو

ستنشر روسيا نظامًا جديدًا لصواريخ أرض ــ جو من طراز «إس  »400في القرم (أ ف ب)

انتشارها العسكري ،محذرًا من خطر
ن ـشــوب «ح ــرب شــام ـلــة» .م ــن جــانـبــه،
ّ
ق ــال غــرويـسـمــان فــي مـسـتـهــل جلسة
حكومية عـقــدت أم ــس ،إنــه «يـجــب أن
ّ
لصد عدوان
نكون جميعًا مستعدين
من عدوتنا التي كانت منذ وقت قليل
فـقــط جــارت ـنــا» .عـلــى رغ ــم ذل ــك ،أكــدت
السلطات األوكــرانـيــة مــرارًا أن قانون
ال ـ ـطـ ــوارئ ال ـ ــذي ُي ـت ـيــح ل ـهــا أن تـقــوم
بتعبئة مواطنيها وتنظيم وســائــل
ّ
ّ
ّ
العامة،
التجمعات
والحد من
اإلعالم
لديه طابع «وقــائــي» بشكل أساسي.
وقــال بوروشنكو ،مساء الثالثاء ،إن
«هدف قانون الطوارئ يتمثل بإثبات
أن العدو سيدفع ثمنًا غاليًا كثيرًا إذا
قرر مهاجمتنا».
ال ـ ـ ــرد الـ ــروسـ ــي لـ ــم يـ ـت ــأخ ــر ،بـ ــل أت ــى
على لسان الرئيس فالديمير بوتني
ً
مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ،وال ـ ـ ـ ــذي أكـ ـ ــد أن ال ـ ـقـ ــوات
الروسية كــان لها الحق فــي احتجاز
السفن .وفي أول تعليق له منذ األحد،
قال بوتني إن «ما حدث كان من تدبير
ك ـي ـيــف» ،ووص ـف ــه ب ــأن ــه «اس ـت ـف ــزاز».
وأشار إلى أن السفن األوكرانية دخلت

امل ـي ــاه ال ــروس ـي ــة ورف ـض ــت الـ ــرد على
طلبات قوارب الدوريات الروسية لها
بــال ـتــوقــف .وف ــي مـنـتــدى لالستثمار
الـعــاملــي فــي مــوسـكــو ت ـســاءل بــوتــن:
«م ــا الـ ــذي ك ــان ي ـف ـتــرض أن يـفـعـلــوه
(ال ـق ــوات ال ــروس ـي ــة)؟» ،مضيفًا أنهم
«كانوا يقومون بواجبهم العسكري.
كــانــوا يـ ــؤدون واجـبـهــم امل ـش ــروع في
ح ـمــاي ــة الـ ـح ــدود ال ــروسـ ـي ــة .ب ــادكــم
كانت ستفعل الشيء ذاته».
وفــي مــا يعد تصعيدًا روس ـيــا ،أعلن
مـســؤول فــي الجيش الــروســي ،أمــس،
أن روسـ ـي ــا س ـت ـن ـشــر ن ـظ ــام ــا ج ــدي ـدًا
ل ـ ـصـ ــواريـ ــخ أرض ـ ـ ـ ـ ج ـ ــو م ـ ــن ط ـ ــراز
«أس  »400ف ــي مـسـتـقـبــل ق ــري ــب ،في
شبه جــزيــرة الـقــرم الـتــي ضمتها في
 .2014ووفـ ـ ــق وك ــال ــة «إن ـت ــرف ــاك ــس»
الــروسـيــة ،فــإن الناطق باسم املنطقة
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة،
الكولونيل فاديم استافييف ،قال إنه
«فـ ــي مـسـتـقـبــل ق ــري ــب ،س ـي ـتــم نصب
نظام الدفاع الجوي في موقع قتالي
ل ـح ـم ــاي ــة امل ـ ـجـ ــال ال ـ ـجـ ــوي ل ــات ـح ــاد
الروسي» .أما وكالة «ريا نوفوستي»،

فقالت إن النظام ُينصب قبل نهاية
الـسـنــة ،لينضم إلــى األنـظـمــة الثالثة
من «أس »400-املوضوعة قيد الخدمة
أساسًا في القرم.
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـط ـ ــورات ،تـ ــوجـ ــه األن ـ ـظـ ــار
إل ـ ـ ــى ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء املـ ـحـ ـتـ ـم ــل ب ـ ــن ب ــوت ــن
ون ـظ ـيــره األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب،
واالجـ ـتـ ـم ــاع الـ ـ ـ ــوزاري ل ـ ــدول «حـلــف
شـمــال األطـلـســي» ال ــذي سيعقد في
بروكسيل الشهر املقبل .وقــد تجلت
ال ـتــوتــرات الـسـيــاسـيــة بــن واشنطن
وم ــوس ـك ــو ه ــذه امل ـ ــرة ع ـلــى الـســاحــة
األوك ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،إذ دعـ ـ ـ ــت واشـ ـنـ ـط ــن
حلفاءها األوروبيني إلى فعل املزيد
لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا،
مـ ـ ـح ـ ــذرة م ـ ــن ت ـص ـع ـي ــد خ ـط ـي ــر بــن
امل ــواج ـه ــة الـعـسـكــريــة الـعـلـنـيــة ،كما
واشنطن باإلجراءات الروسية
نددت ً
واصـ ـف ــة إي ــاه ــا ب ــ«غ ـي ــر ال ـشــرع ـيــة».
وقـ ــال الــرئ ـيــس األم ـيــركــي إن ــه ينظر
ف ــي اح ـت ـم ــال إلـ ـغ ــاء ل ـق ــائ ــه املــرت ـقــب
مـ ــع ب ــوت ــن خـ ـ ــال قـ ـم ــة «م ـج ـم ــوع ــة
العشرين» في األرجنتني ،مضيفًا أنه
سيتخذ قــرارًا نهائيًا بعد االستماع

إل ـ ــى ت ـق ــري ــر مـ ــن م ـس ـت ـش ــاري األمـ ــن
القومي حول الحادث الذي وقع بني
الـبـلــديــن .وأوض ــح تــرامــب لصحيفة
«واشـ ـنـ ـط ــن ب ــوس ــت» أنـ ــه «س ـي ـكــون
ذلك حاسمًا ،وربما لن أعقد اللقاء».
لكن الناطق باسم الكرملني ديمتري
بيسكوف ،أعلن أمس أن «التحضير
للقاء مستمر .تــم االت ـفــاق على عقد
الـلـقــاء .ال نملك أي معلومات أخــرى
من زمالئنا األميركيني».
كـمــا ق ــال الـكــرمـلــن إن ــه يـتــوقــع عقد
ً
اللقاء بني بوتني وترامب مقلال بذلك
مــن الـتـهــديــد ،حـيــث ص ــرح مستشار
ب ــوت ــن ل ـل ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ــة ي ــوري
أوش ــاك ــوف أن «ال ـح ــاج ــة مـتـســاويــة
لدى الجانبني لهذا اللقاء» .التهديد
األمـ ـي ــرك ــي ت ــراف ــق م ــع ت ـ ّ
ـوج ــه مــديــر
«االستخبارات الوطنية» األميركية،
دان كوتس ،إلى بروكسيل لحشد دعم
من الدول األوروبية ضد موسكو في
شــأن مـعــاهــدة «ال ـصــواريــخ النووية
املـ ـتـ ــوسـ ـطـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ـ ــدى» ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـن ــوي
واشـنـطــن االن ـس ـحــاب مـنـهــا ،متهمة
م ــوس ـك ــو أنـ ـه ــا اخـ ـتـ ـب ــرت ص ــواري ــخ
«كروز» على مدى محظور ونشرته،
وفق ما أعلن كوتس.
ّ
كذلك ،حث املمثل األميركي الخاص
ملـفــاوضــات أوكــران ـيــا ،كـيــرت فولكر،
ح ـل ـفــاء واش ـن ـط ــن األوروب ـ ـيـ ــن على
التفكير في فرض مزيد من العقوبات
على روسـيــا على خلفية التطورات
األخيرة في أوكرانيا .وقال فولكر في
بــرلــن ،أم ــس ،إنــه «بالتأكيد نشجع
األوروبـ ـي ــن عـلــى الـبـحــث أك ـثــر عما
يمكن فرضه من عقوبات إضافية».
وأث ـ ـ ــار ع ـ ــدد م ــن كـ ـب ــار ال ـس ـيــاس ـيــن
األوروب ـيــن فــي وقــت سابق احتمال
ف ـ ـ ـ ـ ــرض عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوب ـ ـ ــات جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ع ـل ــى
روسـ ـي ــا .وذكـ ـ ــرت صـحـيـفــة «فـيـلــت»
ً
األملــانـيــة أم ــس ،نـقــا عــن م ـصــادر أن
«دي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــن أمل ــان ــا وفــرن ـس ـيــن
عارضوا خالل اجتماع سري عقدته
لـجـنــة ال ـس ـيــاســة واألم ـ ــن األوروبـ ـي ــة
فـ ـ ــي بـ ــروك ـ ـس ـ ـيـ ــل (أول مـ ـ ــن أمـ ـ ــس)
ت ـشــديــد ال ـع ـق ــوب ــات» ،وأش ـ ـ ــاروا إلــى
أهمية تبني «إج ــراءات بناء الثقة».
وأضـ ــافـ ــت ال ـص ـح ـي ـفــة أن «ب ــاري ــس
وبــرلــن تـفـضــان مــواصـلــة الـجـهــود
الديبلوماسية لنزع فتيل التوتر في
مضيق كيرتش ،ضمن إطار منظمة
األمن والتعاون في أوروبا».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

ش ـق ـي ـقــاهــا ع ــائ ـل ــة امل ــرح ــوم روب ـي ــر
يوسف الشويري
ع ــائ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم إب ــراهـ ـي ــم يــوســف
الشويري
شقيقتاها عائلة املرحومة كلوتيلد
الجميل
عائلة لطيفة يشوعي
وع ـ ـمـ ــوم عـ ــائـ ــات كـ ـ ـ ــرم ،ي ـش ــوع ــي،
الشويري ،الجميل ،شمعة ،مبارك،
حبيقة ،ح ــرب ،أب ــو نــاضــر ،طــاســو،
غسطني ،كيوان ،عكر ،تابت ،صوايا،
ب ـل ـي ـب ــل ،خـ ـ ـ ـ ــوري ،حـ ـ ـ ــداد وك ـ ـ ــل مــن
ينتسب إليهم في الوطن واملهجر
ينعون إليكم املرحومة
لودي يوسف صوايا الشويري
أرم ـ ـل ـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم لـ ــويـ ــس ي ــوس ــف
جبرايل كرم
يحتفل بالصالة لراحة نفسها في
تمام الساعة الثالثة مــن بعد ظهر
ال ـيــوم الـخـمـيــس  2018/11/29في
كنيسة مار يوسف بسكنتا.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ال ـص ــال ــون قبل
ال ــدف ــن وب ـع ــده ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن الـثــانـيــة
عـشــرة ظـهـرًا حتى الـســادســة مساءً
وي ـ ـ ـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت  2018/12/1فــي
صالون كنيسة مار يوسف الحكمة
ً
ابتداء من الساعة الحادية
األشرفية
ع ـشــرة قـبــل الـظـهــر حـتــى الـســادســة
مـ ـس ـ ً
ـاء ويـ ـ ــوم األحـ ـ ــد 2018/12/2
ف ــي ص ــال ــون ك ـن ـي ـســة م ـ ــار يــوســف
– ب ـس ـك ـن ـتــا – اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر حتى
ً
مساء.
السادسة

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

تقرير

النفط يواصل الهبوط :ضغوط ترامب تؤلم الرياض
واصـ ــل إن ـت ــاج ال ـس ـعــوديــة ال ـق ـيــاســي ،ف ــي ظ ــل زي ــادة
امل ـخــزونــات األمـيــركـيــة ،الـضـغــط عـلــى أس ـعــار النفط،
التي تراجعت ،أمس ،إلى نحو  60دوالرًا ،فيما يترقب
املـتـعــامـلــون ،نتيجة اجـتـمــاع مجموعة العشرين في
بوينس آيــرس نهاية الشهر ال ـجــاري ،وكــذلــك نتيجة
اجتماع منظمة «أوب ــك» السنوي الـثــانــي ،فــي ال ــ 6من
كانون األول /ديسمبر املقبل ،في فيينا ،ملناقشة اتفاق
تمديد خفض اإلنتاج من أجل دعم األسعار املتراجعة.
السعودية ،أكبر منتج للنفط في «أوبك» ،وأكبر ُم ّ
صدر
للنفط في العالم ،تريد سعرًا أعلى من الحالي ،غير
أن الرياض ّ
تتعرض لضغوط من الرئيس األميركي،
دونــالــد تــرامــب ،ال ــذي طـلــب مــن اململكة االمـتـنــاع عن
خفض اإلنتاج ،واملساهمة في دفع أسعار الخام ملزيد
مــن ال ـه ـبــوط .وأخـ ــذت ه ــذه ال ـض ـغــوط مـفـعــولـهــا على
الــريــاض ،منذ جريمة اغتيال الصحافي السعودي،
جمال خاشقجي ،في قنصلية بــاده في إسطنبول،

حني بــدأت تظهر تخمة في املـعــروض ،أفقدت أسعار
النفط نحو ثلث قيمتها ،من مستواها املرتفع البالغ
 85دوالرًا ،بـعــد أن وص ــل إن ـت ــاج املـمـلـكــة إل ــى أعـلــى
مستوياته في الشهر الجاري ،إذ ضخت اململكة منذ
بداية تشرين الثاني /نوفمبر ،ما بني  11.1مليون إلى
 11.3مليون برميل يوميًا ،فــي ظــل ضعف األســواق
املالية عمومًا ،ما دفع بترامب ،األسبوع املاضي ،إلى
شكر السعودية على خفض األسعار ،في تغريدة في
«تويتر» ،لكنه طالبها باملزيد.
لكن املزيد من الهبوط في أسعار النفط ،كما يشتهي
تــرامــب ،يعيد اململكة إلــى مرحلة الـعــام  ،2015حني
أدى الـهـجــوم األم ـيــركــي (ال ـط ـلــب) عـلــى قـطــاع النفط،
إل ــى ان ـخ ـف ــاض األسـ ـع ــار م ــن  100دوالر لـلـبــرمـيــل
فــي منتصف عــام  ،2014لغاية  40دوالرًا .حينها،
اضطرت الرياض إلى إعادة النظر في مواردها املالية،
بعد أن تضاعف عجز ميزانيتها إلى  100مليار دوالر

في العام املذكور ( ٪15من الناتج املحلي اإلجمالي)،
ما دفع صندوق النقد الدولي إلى التحذير حينها من
احتمالية فقدان بعض دول الخليج ،ال سيما السعودية،
احتياطياتها النقدية في غضون خمس سنوات ،إذا
اسـتـمــرت األس ـعــار منخفضة .وال ـحــال نفسه الـيــوم،
ففي تقرير حديث ملؤسسة «كابيتال إيكونومكس»
البريطانية لألبحاث والــدراســات االقتصادية ،أشــار
الخبراء إلــى أن السعودية ،قد تضطر إلــى استخدام
مدخراتها مــن العمالت األجنبية ،لعقد مــن الــزمــان،
كــي تظل ق ــادرة على تمويل الـفـجــوة بــن صــادراتـهــا
وواردات ـه ــا ،فــي حــال تــراجــع األسـعــار إلــى  30دوالرًا
للبرميل.
إزاء ه ــذا ال ــواق ــع ،تـسـعــى الـسـعــوديــة إل ــى إعـ ــادة رفــع
األسـ ـع ــار ،وق ــال ــت إن ـهــا س ـتــؤيــد خ ـفــض اإلن ـت ــاج في
اج ـت ـمــاع املـنـظـمــة األس ـب ــوع امل ـق ـبــل ،لـكـنـهــا اشـتــرطــت
«جبهة موحدة» في شأن إنتاج النفط ،وهو ما أعلنه

وزير الطاقة ،خالد الفالح ،أمس ،بالقول إن بالده «لن
تخفض إنتاج النفط وحدها لتحقيق االستقرار في
السوق» .لكن روسيا ونيجيريا ،قالتا إنه من السابق
ألوان ــه اإلش ــارة إلــى مــا إذا كانتا ستشاركان فــي أي
ق ـيــود لــإن ـتــاج .صـحـيـفــة «نـيــزافـيـسـيـمــايــا غــازيـتــا»
الروسية ،أشارت في هذا السياق ،أمس ،إلى أنه «سيتم
صيغة جديدة لسوق النفط في (اجتماع) فيينا»،
بحث ً
موضحة أن «التعاون النفطي بني روسيا والسعودية
بــات شيئًا مــن املــاضــي» ،فــي ظــل استجابة الــريــاض
لضغوط ترامب ،وزيادة إنتاجها ،على رغم انخفاض
األسعار العاملية ،مشيرة إلى أن ترامب «وجد املفتاح
إلدارة أسعار النفط العاملية .فالتهديد بفرض عقوبات
شخصية أميركية على ولــي الـعـهــد ،بسبب اغتيال
املعارض خاشقجي ،حـ ّـول الرياض إلى منتج نفطي
مطيع».
(األخبار)
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زوجة الفقيد يوال نجيب بو نادر
ابنه جورج
ابنتاه ريتا
ريم
اشقاؤه كابي
عماد
ش ـ ــادي زوجـ ـت ــه كـ ـ ــارول ابـ ــي خليل
وعائلتهما
شقيقته جــومــانــا زوج ــة خليل ابو
رعد وعائلتهما
وانسباؤهم ينعون فقيدهم املرحوم
ناجي جورج الفغالي
الــراقــد عـلــى رج ــاء الـقـيــامــة املجيدة
يــوم اإلثـنــن الــواقــع فيه  26تشرين
الثاني .2018
تقبل الـتـعــازي ال ـيــوم الخميس 29
الـ ـج ــاري ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة مــار
انطونيوس الكبير  ،وادي شحرور
العليا اب ـتـ ً
ـداء مــن الـســاعــة الحادية
ع ـش ــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر ل ـغــايــة الـســاعــة
ً
مساء.
السادسة

◄ تعزية ►
الدكتور حسني يتيم ،نائب بيروت
السابق ،يشاطر آل ش ــرارة وأهالي
بـنــت جـبـيــل الـ ـك ــرام ،حــزنـهــم لــوفــاة
الوجيه الفاضل
املرحوم األستاذ فياض شرارة
له الجنان ولذويه السلوان.

انتقل إلى رحمته تعالى
املأسوف عليه املرحوم
الحاج فياض عبد األمير شراره
رئيس بلدية بنت جبيل األسبق
وال ــدت ــه :املــرحــومــة ال ـحــاجــة فــريــده
شراره
زوجته :الحاجة وفــاء عبد اللطيف
رضا
أوالده :س ـ ـم ـ ـيـ ــر زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه هـ ـن ــاء
إسماعيل
غسان زوجته شيال
امل ـه ـنــدس مـحـمــد زوج ـتــه هـبــه عبد
الجليل
اب ـ ـن ـ ـتـ ــاه :شـ ـ ــذا زوج ـ ـهـ ــا د .مـ ـ ــروان
درويش
وس ـ ــام زوجـ ـه ــا امل ـه ـن ــدس ف ـ ــؤاد بو
سرحال
إخ ـ ــوت ـ ــه :ال ـ ـحـ ــاج إح ـ ـسـ ــان زوجـ ـت ــه
ساميه منيمنه
املرحوم فيصل زوجته أنسام شراره
املـ ــرحـ ــوم م ـح ـمــد زوجـ ـت ــه ال ـحــاجــة
غادة شراره
امل ـه ـن ــدس واصـ ـ ــف ش ـ ـ ــراره زوج ـت ــه
هيام دلول
أخـ ـ ــواتـ ـ ــه :الـ ـح ــاج ــة هـ ـي ــام زوجـ ـه ــا
املرحوم بهجت بزي
عفاف زوجها علي إسماعيل
أحـ ــام زوج ـه ــا امل ــرح ــوم د .ف ــاروق
عواضه
ج ـ ـنـ ــان زوجـ ـ ـهـ ــا املـ ـهـ ـن ــدس مـحـمــد
شراره
أشقاء زوجته :الحاج فؤاد والحاج
علي
شقيقات زوج ـتــه :الـحـجــات سلوى
ون ـ ـجـ ــوى ولـ ـيـ ـل ــى وس ـ ـنـ ــاء وغـ ـ ــاده
ومنى.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ــرك ــز جمعية
التخصص والتوجيه العلمي اليوم
الخميس  2018/11/29بني الساعة
ً
مساء.
الثانية والساعة السابعة
اآلس ـ ـف ـ ــون :آل شـ ـ ـ ــراره آل رض ـ ــا آل
إسماعيل آل درويش آل بو سرحال
آل عبد الجليل
آل م ـن ـي ـم ـنــه آل عـ ــواضـ ــه آل دلـ ــول
وعموم أهالي بنت جبيل.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
للتأمني املـسـجــل عـلــى الـعـقــار رق ــم 94
ال ـق ـســم  6ال ـب ـلــوك  Cم ــن مـنـطـقــة أدم ــا
والدفنه العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب اسيا يوسف شهال وكيل سميرة
قسطنطني س ـعــاده وان ـط ــوان جرجي
فرحات مالكي القسم  /12/من العقار
 /837/مار شعيا واملزكة سندي تمليك
بدل عن ضائع بحصتي املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ـبــت سـ ـع ــاد ام ـ ــن اسـ ـكـ ـن ــدر هــاشــم
املــالـكــة فــي الـعـقــارات  /195/و/285/
و /288/جل الديب سندات تمليك بدل
عن ضائع بحصصها.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب اكوب جيراير جالقيان احد ورثة
ارشـ ــالـ ــوس ارشـ ـ ــاك تــاك ـس ـيــان مــالـكــة
العقار  /851/برج حمود سند تمليك
بدل عن ضائع باسم املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب زيـ ـ ــاد كـ ـم ــال غـ ـص ــوب بــوكــال ـتــه
ع ـ ــن مـ ـيـ ـش ــال جـ ـ ـ ــورج نـ ــاهـ ــض وك ـي ــل
ايلي عبدو جفي بصفته مــديـرًا عامًا
مساعدًا مفوضًا بالتوقيع عن شركة
نهيل الـعـقــاريــة ش.م.ل .مالكة العقار
 /1644/بـ ـعـ ـب ــدات وال ـس ـف ـي ـل ــة سـنــد
تمليك بدل عن ضائع باسم الشركة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـ ـلـ ــب ال ـ ـب ـ ـيـ ــر سـ ـلـ ـي ــم شـ ـبـ ـل ــي املـ ــالـ ــك
فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار  /1360/س ــاق ـي ــة امل ـســك
وبـ ـحـ ــرصـ ــاف س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بـ ـ ــدل عــن
ضائع بحصته.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
للتأمني املسجل على العقار رقم 2461
االقسام  A 7و A 39و  B 16من منطقة
ذوق مصبح العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
للتأمني املسجل على العقار رقــم 117

االقسام  A 5و  B 5من منطقة جعيتا
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
للتأمني املسجل على العقار رقــم 190
ال ـق ـس ــم  17م ــن م ـن ـط ـقــة ذوق مـصـبــح
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
للتأمني املسجل على العقار رقــم 816
القسم  13أ والعقار رقــم  816القسم 7
 Cمــن منطقة ذوق مـصـبــح الـعـقــاريــة
قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
ل ـل ـت ــأم ــن امل ـس ـج ــل ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار رق ــم
 3298من منطقة غزير العقارية قضاء
كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
ل ـل ـت ــأم ــن امل ـس ـج ــل ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار رق ــم
 575مــن منطقة الـنـمــورة وكفرجريف
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
للتأمني املـسـجــل عـلــى الـعـقــار رق ــم 81
االقسام  5و 10و 15و 16و 17و 20و25
و 28و 29و 30و 34و 35و 39و 42و 43
و 44البلوك  Aوالعقار رقــم  81القسم
 8الـبـلــوك  Bمــن منطقة ذوق مصبح
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
ل ـل ـت ــأم ــن امل ـس ـج ــل ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار رق ــم
 859القسم  7مــن منطقة ذوق مكايل
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا

أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
للتأمني املسجل على العقار رقــم 638
ال ـق ـســم  4وال ـع ـق ــار رق ــم  278ال ـق ـســم 4
من منطقة كفرياسني العقارية قضاء
كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►
مطلوب
موظفني ذو خربة عالية
ملعمل مجوهرات يف
الكرنتينا ،بريوت.
الرجاء االتصال باألرقام
التالية- ٢٢٠٠٦٤/٨١ :
٥٥٠٣٦٨/٠٣

مطلوب محاسبة لرشكة
مواد غذائية يف منطقة
غالريي سمعان الحدت
دوام كامل ()5 - 8
معاش 400$
لإلتصال 03/717176
مطلوب لرشكة صناعية
طريق املطار
سائق بيك آب لديه دفرت
توت مارك
العمر  25-30سنة
للمراجعة 01/455000
Manager needed for a foam
factory in Nigeria, experience
between 5 & 10 years, english is a
must, excellent package.send cv.:
khalil.saghbini@gmail.com

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
MOHAMAD ISLAM FOYZUL
من عند مخدومه شركة الخدمات
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ,الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــاء م ـ ـمـ ــن يـ ـع ــرف
ع ـن ــه ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال ع ـل ــى ال ــرق ــم
76/889033
غادرت العاملة البنغالدشية
HOSNA BEGUM
من عند مخدومها عبدالله محمود
أرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ,ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــاء م ـ ـمـ ــن يـ ـع ــرف
عـنـهــا شـيـئــا اإلتـ ـص ــال ع ـلــى الــرقــم
70/044009
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◄ إعالنات رسمية ►
اعـالن عن مزايدة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
م ـ ــزاي ـ ــدة ع ـم ــوم ـي ــة ب ــالـ ـظ ــرف امل ـخ ـت ــوم
وف ــق دفـتــر ال ـشــروط ال ـخــاص ل ـ لتأجير
بـعــض االراضـ ــي الــزراع ـيــة فــي محافظة
الـبـقــاع مل ــدة ث ــاث س ـنــوات ،مقسمة الــى
منطقتني تبلغ مساحة املنطقة االولــى
 465دون ــم زراعـ ــي والـثــان ـيــة  553دونــم
زراع ـ ــي ع ـلــى ان ت ـب ــدأ امل ــزاي ــدة م ــن بــدل
الطرح لإليجار السنوي االدنــى للدونم
الزراعي الواحد املحدد في دفتر الشروط
والـبــالـغــة قيمته /180.000/ل.ل( .مئة
وث ـم ــان ــون الـ ــف ل ـي ــرة ل ـب ـنــان ـيــة) .يـمـكــن
االط ـ ــاع ع ـلــى دف ـتــر الـ ـش ــروط واس ـتــام
نـسـخــة عـنــه ضـمــن ال ـ ــدوام الــرسـمــي في
مكتب مصلحة الصفقات في ش .بشاره
الـخــوري ،بناية غناجه ،ط 4مقابل دفع
مبلغ /500،000/ل.ل .نقدًا إلى صندوق
امل ـص ـل ـح ــة .تـ ـق ـ َّـدم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد فــي
الـق ـلــم امل ــرك ــزي حـتــى ظ ـهــر ي ــوم االث ـنــن
 ،2018/12/17وتفض في جلسة علنية
الساعة العاشرة مــن الـيــوم التالي على
العنوان أعاله.
رئيس مجلس االدارة  /مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 2400
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
الـعــروض العائد لتلزيم تنظيف املبنى
املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ،موضوع
اس ـ ـتـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د8297/
تاريخ  ،2018/8/27قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2018/12/21عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال ت ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن فــي مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/11/23
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2399
إعالن بيع
صادر عن دائــرة تنفيذ بعبدا باملعاملة
رقم 99/567
الرئيس يوسف الحكيم
طالب التنفيذ :فرنسبنك ش.م.ل .وكيله
املحامي جميل كنعان.
املنفذ عليهم 1 :ـ ـ ـ زيــاد مصطفى جابر
ـ ـ ـ ـ ـ مـجـهــول مـحــل امل ـق ــام ،اب ـلــغ بــواسـطــة
الطرق االستثنائية
 2ـ ـ ـ باسم مصطفى عيد ـ ـ ـ مجهول محل
املقام ،ابلغ بواسطة الطرق االستثنائية
 3ـ ـ ـ مالك أيوب ،وكيله أسعد سعيد.
 4ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حـ ـس ــان م ـح ـم ــد إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،وك ـي ـلــه
املحامي ابراهيم املوسوي.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ف ـت ــح اع ـت ـمــاد
بالحساب الـجــاري وكشف حساب جار
االول بقيمة /74997321/ل.ل .والثاني
بـقـيـمــة /201793،27/د.أ ع ــدا ال ـفــوائــد
واللواحق.
وبتاريخ  2000/8/2صــدر قــرار الحجز
وسجل على الصحيفة العينية بتاريخ
2000/9/25
وب ـت ــاري ــخ  2001/7/13وض ــع محضر
الوصف وسجل على الصحيفة العينية
ً
ب ـتــاريــخ  2001/10/23تـحـصـيــا لــديــن
املنفذ املبني اعاله.
املطروح للبيع :كامل العقار رقم /483/
الحدث:
قطعة ارض ضمنها بـنــاء قـيــد االنـشــاء
ولــدى الكشف تبني ان هــذا العقار عليه
بـنــاء ضخم مــؤلــف مــن  6أبنية متصلة

بـعـضـهــا بـبـعــض ول ـك ــل مـنـهــا مــدخـلـهــا
ال ـ ـخـ ــاص وق ـ ــد ج ـ ــرى ت ـص ـن ـيــف ال ـب ـن ــاء
ب ــاالق ـس ــام  A-B-C-D-E-Fبــاع ـت ـبــار ان
العقار غير مفرز ومعظمه مباع كشقق
لسكن ومحالت تجارية والقليل منه غير
جــاهــز وايـضــا القليل منه عــائــد للجهة
املــال ـكــة .وه ـنــاك أي ـضــا ال ـطــابــق السفلي
وهو كناية عن مستودع ومدخله لجهة
البناء املعطى القسم رقم  Aوهو بإشغال
السادة أحمد وحسني ومحمد عواد.
ً
أوال) البناء األول :القسم رقم  /A/وفيه:
 1ـ ـ ـ الطابق االرض ــي :يتألف من محلني
بـبــابــن بــإشـغــال عـبــد الـلــه ش ــري ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ
ويـتــألــف مــن محل بـبــاب واح ــد بإشغال
ابــراه ـيــم ش ــوز ـ ـ ـ ج ويـتــألــف مــن مدخل
البناء وبيت الدرج وبيت املصعد وقسم
منه مستودع لخزانات املياه باالضافة
الى غرفتني ولهما باب حديد.
 2000/331من علي برو ضد مالك أيوب
ورف ــاق ــه بـطـلــب اف ـ ــراز ال ـب ـنــاء وتـسـجـيــل
ال ـش ـق ــة ف ــي ال ـط ــاب ــق ال ـث ــال ــث ع ـل ــى اس ــم
املــدعــي ـ ـ ـ دع ــوى ل ــدى الـقــاضــي املـنـفــرد
املدني في بعبدا برقم
 2ـ ـ ـ الـطــابــق األول :ويـتــألــف مــن شقتني
شـقــة بــإشـغــال عـلــي قـبــان وشـقــة ثانية
بإشغال أحمد عواد.
 3ـ ـ ـ الطابق الثاني :ويتألف من شقتني
شقة بإشغال إبراهيم كريم وشقة ثانية
بإشغال حسام البرجاوي.
 4ـ ـ ـ الطابق الثالث :ويتألف من شقتني
شـ ـق ــة بـ ــإش ـ ـغـ ــال جـ ـ ــال جـ ـمـ ـع ــة وش ـق ــة
بإشغال ابراهيم ترحيني.
 5ـ ـ ـ الطابق الــرابــع :ويتألف مــن شقتني
شـ ـق ــة بـ ــإش ـ ـغـ ــال حـ ـس ــن ح ـ ـمـ ــود وش ـق ــة
بإشغال مصطفى سعد.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من شقتني
شقة عــائــدة للمالك وشقة ثانية عائدة
للمالك دون تبليط وأدوات صحية.
 7ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـط ــاب ــق ال ـ ـس ـ ــادس :ويـ ـت ــأل ــف مــن
شقتني شقة بإشغال علي شــري وشقة
عــائــدة لـجـمــال نـعـيــم وش ــاغ ــرة .ه ــذا مع
ال ـع ـل ــم أن ك ــل ش ـق ــة ت ـت ــأل ــف م ــن مــدخــل
وممر وصــالــون وطـعــام و 3غــرف للنوم
وشــرفــات وحـمــامــات ـ ـ ـ إنـمــا ســت شقق
لكل شقة حمامني وست شقق اخرى لكل
شقة  3حمامات.
ثــانـيــا) الـبـنــاء ال ـثــانــي :الـقـســم رق ــم /B/
ويتألف من:
 1ـ ـ ـ الطابق األرض ــي :يتألف من محلني
محل باسم حسني عباس واآلخــر باسم
ع ــدن ــان ف ــرح ــات ب ــاالض ــاف ــة الـ ــى مــدخــل
لـلـبـنــاء وب ـيــت ال ـ ــدرج وامل ـص ـعــد وغــرفــة
الناطور.
 2ـ ـ ـ الـطــابــق االول :ويـتــألــف مــن  3شقق
شقة بإشغال علي صالح وشقة اخــرى
للجهة املالكة مؤجرة والثالثة بإشغال
جمال شهاب.
 3ـ ـ ـ الطابق الثاني :ويتألف من  3شقق
ش ـق ــة ب ــإشـ ـغ ــال اب ــراهـ ـي ــم ش ـ ــوز وش ـقــة
بــإش ـغــال مـحـمــد دب ــوق وش ـقــة بــإشـغــال
يحي يحيا.
 4ـ ـ ـ الطابق الثالث :ويتألف من  3شقق
شقة بإشغال عبد النور غصن واخــرى
ب ــإشـ ـغ ــال حـ ـس ــن عـ ـب ــد الـ ـل ــه وال ـث ــال ـث ــة
ب ــإشـ ـغ ــال آل ق ـب ـي ـســي شـ ــاغـ ــرة وغ ـي ــرة
مكتملة.
 5ـ ـ ـ الطابق الــرابــع :ويتألف من  3شقق
شـ ـق ــة بـ ــإش ـ ـغـ ــال قـ ــاسـ ــم شـ ــريـ ــم وش ـق ــة
بــإشـغــال مصطفى عيسى وشـقــة باسم
مالك العقار.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من  3شقق
شقة بإشغال حسان الحاج وشقة الحد
مــن آل بــزي بــدون بــاط وأدوات صحية
وغير مكتملة وشقة عائدة لعلي عيسى.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من  3شقق
ش ـق ــة ع ــائ ــدة ل ـي ــوس ــف م ـ ــروة وش ــاغ ــرة
وشقة عائدة لعلي راضــي وشقة عائدة
لحسن عز الدين شاغرة وغير مكتملة.
وهذه الشقق منها ما يتألف من خمس
غ ــرف ومـنـهــا مــا يـتــألــف مــن أرب ــع غــرف
بـ ــاالضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى املـ ـطـ ـب ــخ والـ ـحـ ـم ــام ــات
والشرفات.
ثــالـثــا) الـبـنــاء ال ـثــالــث :الـقـســم رق ــم /C/
ويتألف من:
 1ـ ـ ـ ـ ـ ال ـطــابــق األرض ـ ــي :يـتــألــف م ــن بيت
الدرج واملصعد.

 2ـ ـ ـ الـطــابــق االول :ويـتــألــف مــن شقتني
شقة عائدة الى علي صالح وأخرى الى
نظير بسام.
 3ـ ـ ـ الطابق الثاني :ويتألف من شقتني
شـقــة عــائــدة لـسـمـيــرة حــرقــوس وأخ ــرى
لنزيه أبو طعام.
 4ـ ـ ـ الطابق الثالث :ويتألف من شقتني
شـ ـق ــة ع ـ ــائ ـ ــدة ال ـ ـ ــى سـ ـمـ ـي ــرة ح ــرق ــوس
ومؤجرة واخرى عائدة ليوسف يونس.
 5ـ ـ ـ الطابق الــرابــع :ويتألف مــن شقتني
شقة عــائــدة إلــى حسن دروي ــش وأخــرى
إلى علي حمدان.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من شقتني
شقة عائدة الى علي سعيد واخــرى الى
اسعد حيدورة.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من شقتني
شقة عائدة الى محمد عبد الله واخرى
الى محمود زراقط .مع العلم بأن كل شقة
مــن ه ــذه الـشـقــق تـتــألــف مــن أرب ــع غــرف
وحمامني وممر و 3شرفات ومطبخ.
راب ـع ــا) ال ـب ـنــاء ال ــراب ــع :الـقـســم رق ــم /D/
ويتألف من:
 1ـ ـ ـ الطابق االرض ــي :يتألف من محلني
م ـح ــل ع ــائ ــد ال ـ ــى ن ـم ــر ق ـم ــح وآخـ ـ ــر ال ــى
ابــراه ـيــم عــاشــور بــاالضــافــة ال ــى مدخل
البناء وبيت الدرج واملصعد.
 2ـ ـ ـ الـطــابــق االول :ويـتــألــف مــن  3شقق
شـ ـق ــة ب ــإشـ ـغ ــال حـ ـس ــن م ــاج ــد واخـ ـ ــرى
بــإشـغــال محمد رزق والـثــالـثــة بإشغال
فاطمة جعفر.
 3ـ ـ ـ الطابق الثاني :ويتألف من  3شقق
االولـ ـ ــى ع ــائ ــدة الح ـم ــد ع ـ ــادل ع ـبــد الـلــه
والثانية الى محمد االشقر والثالثة الى
عدنان غدار.
 4ـ ـ ـ الطابق الثالث :ويتألف من  3شقق
االولـ ــى ع ــائ ــدة ال ــى نـمــر قـمــح والـثــانـيــة
الى حسني فرحات والثالثة الى سلمان
حراجلي.
 5ـ ـ ـ الطابق الــرابــع :ويتألف من  3شقق
االولى عائدة الى علي صفا والثانية الى
خضر عطوي والثالثة الى محمد سعد.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من  3شقق
االول ــى ال ــى عقيل شـهــاب والـثــانـيــة الــى
احمد البنا والثالثة الى جهاد خير.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من  3شقق
االول ـ ــى وال ـثــان ـيــة وال ـثــال ـثــة ع ــائ ــدة الــى
حسن الحاج وهي مؤجرة .مع العلم بأن
كــل شـقــة تـتــألــف مــن  3غ ــرف وحـمــامــات
وشرفات ومطبخ.
خامسًا) البناء الخامس :القسم رقم /E/
ويتألف من:
 1ـ ـ ـ الطابق األرضي :يتألف من  3محالت:
مـحــل ملــالــك ق ـبــان وآخـ ــر لـعـلــي ح ـمــدان
وال ـثــالــث مـقـفــل وش ــاغ ــر وع ــائ ــد للجهة
املالكة باالضافة الى مدخل البناء وبيت
الدرج واملصعد.
 2ـ ـ ـ الـطــابــق االول :ويـتــألــف مــن شقتني
شقة إلــى زيـنــب نــور الــديــن وأخ ــرى الى
محمد قاووق.
 3ـ ـ ـ الطابق الثاني :ويتألف من شقتني
شـ ـق ــة إلـ ـ ــى م ـح ـم ــد شـ ـ ــري وأخ ـ ـ ـ ــرى ال ــى

سوزان شهاب.
 4ـ ـ ـ الطابق الثالث :ويتألف من شقتني
شقة إلــى جعفر خير واخــرى الــى جهاد
فرحات.
 5ـ ـ ـ الطابق الــرابــع :ويتألف مــن شقتني
شقة الــى عبد الله شــري وأخــرى للجهة
املالكة غير مكتملة وشاغرة.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من شقتني
شقة عائدة الى عادل قبالن واخرى الى
حسن قبالن.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من شقتني
شقة عائدة الى جمال نعيم واخرى الى
ابــراه ـيــم ش ـهــاب .مــع الـعـلــم ان كــل شقة
مــن ه ــذه الـشـقــق تـتــألــف مــن ارب ــع غــرف
وشرفات وحمامات ومطبخ.
سادسًا) البناء السادس :القسم رقم /F/
ويتألف من:
 1ـ ـ ـ الـطــابــق األرضـ ــي :يـتــألــف مــن محل
عائد للجهة املالكة باالضافة الى غرفة
ناطور وبيت الدرج واملصعد.
 2ـ ـ ـ الـطــابــق األول :ويـتــألــف مــن  3شقق
شقة عائدة الى محمود قاسم والثانية
ال ــى ه ــاش ــم ع ـب ــود وال ـثــال ـثــة ال ــى أحـمــد
فرحات.
 3ـ ـ ـ الطابق الثاني :ويتألف من  3شقق
شقة الى حسن خير الدين وأخرى عائدة
الى حسني صفا وثالثة الى زين كركي.
 4ـ ـ ـ الطابق الثالث :ويتألف من  3شقق
االولى الى علي غريب والثانية الى علي
برو والثالثة الى ماجد برو.
 5ـ ـ ـ الطابق الــرابــع :ويتألف من  3شقق
االول ـ ـ ـ ــى الـ ـ ــى حـ ـس ــن زعـ ـيـ ـت ــر وال ـث ــان ـي ــة
ال ــى مـحـمــد زعـيـتــر والـثــالـثــة ال ــى زينب
بيضون.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من  3شقق
شـقــة ال ــى حـســن مـنـصــور وأخ ـ ــرى الــى
محمد قاسم والثالثة إلى بسام دبوق.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من  3شقق
واح ــدة الــى عـبــاد خير والثانية الــى علي
نجم والثالثة الى زينب بيضون .مع العلم
ان هذه الشقق تتألف كل منها من  3غرف
وحمامات وشــرفــات منها ست شقق لكل
مـنـهــا ارب ــع ش ــرف ــات وان االب ـن ـيــة شعبية
وال ـق ـســم االك ـب ــر مـنـهــا غ ـيــر م ـط ــروش من
الخارج والبعض منها من الداخل.
إش ـ ــارة :إن ه ــذا ال ـعـقــار يـقــع ضـمــن نطاق
ً
ارتفاق املطار نقال عن افادة تخطيط.
تصديق ـ ـ ـ تخطيط ـ ـ ـ استمالك باملرسوم
رقــم  67/7728ـ ـ ـ استحضار دع ــوى رقم
 98/3532م ــن املــدع ـيــن ي ــوس ــف سعيد
ي ــون ــس وف ـ ـ ــدى م ـح ـم ــود املـ ـحـ ـم ــود ضــد
ش ــرك ــة غ ـ ــروب اي امل ـه ـن ــدس ب ــاس ــم عيد
واملـطـلــوب ادخــالـهــم مــالــك وحـمــود أيــوب
وحسان مصطفى إبراهيم :تسجيل شقة
في الطابق الثالث الجهة الشمالية بلوك
ـ ـ ـ ت ـ ـ ـ اشارة قيد احتياطي ملصلحة زيد
حـســن ب ـســام بــاتـفــاقـيــة مـشــاركــة تشييد
مشروع سكني مع مالكي العقار ـ ـ ـ دعوى
ل ــدى الـقــاضــي املـنـفــرد املــدنــي فــي بعبدا
ع ــدد  99/211م ــن زي ــد ب ـســام ض ــد مــالــك
أيوب وحسان ابراهيم وشركاهم ـ ـ ـ يطلب
تنفيذ اتفاقية حجز تنفيذي ومحضر

بيان من نقابة صيادلة لبنان
تعلن نقابة صيادلة لبنان عن تقبل التهاين مبناسبة انتخاب

النقيب غسان االمني وأعضاء جدد ملجلس النقابة
وصنـدوق التقاعـد ومجلـس التأديـب
وذلـك يـوم السبـت  2018/12/1من الساعة العارشة قبل
الظهر لغاية الساعة السابعة مساء يف فندق راديسون بلو
( Duneفردان سابقاً)  -قاعة .Verdun Ballroom
نقيب صيادلة لبنان
الصيديل غسان االمني

وصــف صــادريــن عن دائــرة تنفيذ بعبدا
بــرقــم  99/567ال ـحــاجــز :فــرنـسـبـنــك ضد
امل ـح ـج ــوز عـلـيـهــم م ــال ــك أي ـ ــوب وح ـســان
ابراهيم وزياد جابر وباسم عيد ـ ـ ـ دعوى
ل ــدى ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد امل ــدن ــي ف ــي جبل
لـبـنــان رق ــم  2001/334مــن ب ـســام دبــوق
ضد شركة بارتز وباسم عيد وزيد بسام
واملطلوب ادخالهم :مالك ايــوب وحسان
ابــراهـيــم بــإلــزام املــدعــى عليهم بتسجيل
ال ـش ـقــة ف ــي ال ـطــابــق ال ـخــامــس ع ـلــى اســم
امل ــدع ــي ـ ـ ـ ـ ـ دعـ ــوى ل ــدى ال ـقــاضــي املـنـفــرد
املدني في بعبدا رقم  2001/21من هاشم
ع ـبــود ضــد املـهـنــدس بــاســم عـيــد ومــالــك
أيوب وحسان ابراهيم يطلب تنفيذ عقد
بـيــع وإل ــزام ــه بالتسجيل ـ ـ ـ دع ــوى لــدى
ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد امل ــدن ــي ف ــي بـعـبــدا رقــم
 2001/12مــن زيــن الـعــابــديــن كــركــي ضد
مــالــك اي ــوب وحـســان ابــراهـيــم واملطلوب
ادخاله احمد محمد خليفة يطلب إلزامه
بـتـسـجـيــل ش ـقــة ف ــي ال ـط ــاب ــق ال ـث ــان ــي ـ ـ ـ ـ ـ
اشـ ــارة اتـفــاقـيــة بـيــع ف ــي ال ـطــابــق الــرابــع
بلوك ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ العقار  /483/الحدث سندًا
التفاقية بيع مسجلة لدى الكاتب العدل
ف ــي بـعـبــدا بــالــرقــم  2001/648ملصلحة
مصطفى محمد عيسى بمبلغ /27000/
دوالر اميركي تأمني درجة اولى ملصلحة
فرنسبنك.
امل ــدي ــن مــال ـكــو ال ـع ـق ــار .ال ـح ـصــة املــؤمـنــة
كامل العقار لقاء مبلغ  /250000/دوالر
اميركي تدفع حسب شروط العقد.
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا وشــرقــا طــريــق عــام
ً
وش ـمــاال  1557وجـنــوبــا مـجــرى مــاء عام
والعقاران  4234و.1752
مساحته/3817/ :م.م.
ق ـي ـم ــة ال ـت ـخ ـم ــن  /3899970/ :دوالر
اميركي
قيمة الطرح بعد التخفيض/452204/ :
دوالر اميركي.
ت ـ ــاري ـ ــخ ومـ ـ ـك ـ ــان امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة :وقـ ـ ــد ت ـح ــدد
م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة نـ ـه ــار ال ـج ـم ـع ــة ت ــاري ــخ
 2018/12/14الساعة الـعــاشــرة صباحًا
أمام رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا في قصر
عدل بعبدا ـ ـ ـ املبنى الجديد.
شروط املزايدة :فعلى الراغب في الشراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة ايـ ـ ــداع مبلغ
مــواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او م ـصــرف مـقـبــول بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بـعـبــدا أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
نـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عليه وب ـخــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع الثمن
تحت طائلة اعــادة املزايدة بالعشر على
مـســؤولـيـتــه كـمــا عـلـيــه وب ـخــال عشرين
ي ــوم ــا ت ـل ــي االحـ ــالـ ــة دفـ ــع ال ـث ـم ــن ورس ــم
الداللة خمسة باملاية والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ دير القمر
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/41
(للمرة الثانية)
طالب التنفيذ :فادي انطوان جرمانوس،
وكيله املحامي عيسى زيدان
امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــم :ه ـنــريــت وام ـي ــل ومــاكــي
وادمـ ـ ـ ــون وهـ ـن ــري واولـ ـغ ــا وج ــورج ــات
راســي وانطوانيت الجاهل  -ديــر القمر
مبلغني بالطرق االستثنائية.
السند التنفيذي :استنابة ص ــادرة عن
دائـ ــرة تنفيذ بـعـبــدا بــرقــم 2016/2208
بـمــوضــوع تنفيذ حكم ازال ــة شـيــوع في
العقار رقم  /522دير القمر العقارية.
ن ـ ـ ـظـ ـ ــم مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر ال ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــف بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ
 2018/1/16وسجل بتاريخ 2018/1/24
امل ـطــروح للبيع 2400 :سـهــم فــي العقار
رقم /522 :دير القمر العقارية.
قـطـعــة ارض بـعــل سـلـيــخ ت ــزرع حـبــوب،
ارض غير مبنية.
 ول ـ ــدى ال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان هـ ــذا ال ـع ـقــاررقــم  /522ديــر الـقـمــر ،ع ـبــارة عــن قطعة
ارض م ـن ـب ـس ـط ــه مـ ـح ــاط ــة ب ـت ـصــوي ـنــة
ح ـجــر ط ـب ـي ـعــي ،ي ـقــع ف ــي م ـح ـلــة تـعــرف
بمرج القطن قــرب حــرج البلدية ،يتصل
بالطريق العام عبر طريق داخلي معبد،
ينتفع باملرور على العقار  517ومرتفق
باملرور للعقار .521
مساحته/200/ :م2
ح ــدوده :غربًا العقار  ،517شرقًا العقار

ً
 ،521شـمــاال العقار  ،517جنوبًا طريق
والعقار .523
ال ـت ـخ ـم ــن/45000/ :د.أ .الـ ـط ــرح بـعــد
التخفيض /40.500/ :%10د.أ.
تــاريــخ ومـكــان املــزايــدة :قــد تحدد موعد
امل ـ ــزاي ـ ــدة ن ـ ـهـ ــار االربـ ـ ـع ـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع فــي
 2018/12/19الساعة الواحدة ظهرًا امام
رئيس هذه الدائرة في دير القمر.
شــروط البيع :فعلى الــراغــب فــي الشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز
لـثـمــن ال ـطــرح فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او
مصرف مقبول باسم رئيس دائرة تنفيذ
ديـ ــر ال ـق ـمــر أو ت ـقــديــم ك ـفــالــة مـصــرفـيــة
تضمن املبلغ ،واتخاذ محل اقامة ضمن
نطاق الدائرة كما عليه وخالل ثالثة ايام
من قرار االحالة ايداع باقي الثمن تحت
طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر على
مـســؤولـيـتــه كـمــا عـلـيــه وخـ ــال عـشــريــن
ي ــوم ــا ت ـلــي االح ــال ــة دفـ ــع ال ـث ـمــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
جريس ابو رجيلي
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عــروض لشراء  /250/الف ليتر
من مادة البنزين  95اوكتان و  /250/الف
ليتر من مادة املازوت االخضر لزوم آليات
املؤسسة.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امــانــة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى امـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ
املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخــر موعد لتقديم الـعــروض هو
نهار الجمعة الــواقــع فــي  2019/1/4عند
نهاية الــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في 2018/11/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2415
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اس ـ ـت ـ ــدراج عـ ـ ــروض ل ـت ـل ــزي ــم اع ـ ـمـ ــال ن ــزع
االعشاب ورش املبيدات ومكافحة الفئران
والجرذان في محطات التحويل الرئيسية
ومعامل االنتاج في الجية ،الذوق ،بعلبك
وصور.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امــانــة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى امـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ
املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخــر موعد لتقديم الـعــروض هو
نهار الجمعة الــواقــع فــي  2019/1/4عند
نهاية الــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في 2018/11/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2413

إعالن
ت ـع ـل ــن م ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن ـه ــا
وضعت قيد التحصيل الفواتير املتأخرة
التي لم تسدد للجباة والعائدة الى قسم
جبيل ،اصدار  2018 /6توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى امل ـش ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم يـ ـس ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم املـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــورة ،املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ال ــى
ت ـس ــدي ــده ــا ف ــي الـ ــدائـ ــرة امل ـع ـن ـيــة خ ــال
مهلة اسبوعني من تاريخه تحت طائلة
قطع الـتـيــار الكهربائي عنهم ،واتـخــاذ
التدابير النظامية بحقهم والتي تصل
الى الغاء اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن التفاصيل يمكن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
ي ـع ـت ـب ــر هـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ــان ب ـم ـث ــاب ــة تـبـلـيــغ
شخصي.
بيروت في 2018/11/26
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 2410
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت
قـيــد الـتـحـصـيــل ال ـفــوات ـيــر امل ـتــأخــرة الـتــي
لــم تـســدد للجباة والـعــائــدة لــدائــرة عاليه
ولغاية اصــدار ايلول وتشرين اول ،2016
توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن ال ـ ــذي ـ ــن ل ـ ــم ي ـ ـسـ ــددوا
فواتيرهم املذكورة ،املبادرة الى تسديدها
فــي الــدائــرة املعنية خــال مهلة اسبوعني
م ــن ت ــاريـ ـخ ــه ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة ق ـط ــع ال ـت ـيــار
الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي عـ ـنـ ـه ــم ،واتـ ـ ـخ ـ ــاذ ال ـت ــداب ـي ــر
النظامية بحقهم والـتــي تصل الــى الغاء
اشتراكاتهم.
ملــزيــد م ــن الـتـفــاصـيــل يـمـكــن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
يعتبر هذا اإلعالن بمثابة تبليغ شخصي.
بيروت في 2018/11/26
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 2411
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت
قـيــد الـتـحـصـيــل ال ـفــوات ـيــر امل ـتــأخــرة الـتــي
ل ــم ت ـس ــدد ل ـل ـج ـبــاة والـ ـع ــائ ــدة الـ ــى دائـ ــرة
انطلياس وذلك لغاية اصدار شهر  2 ،1و
 2018 /3توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن ال ـ ــذي ـ ــن ل ـ ــم ي ـ ـسـ ــددوا
فواتيرهم املذكورة ،املبادرة الى تسديدها
فــي الــدائــرة املعنية خــال مهلة اسبوعني
م ــن ت ــاريـ ـخ ــه ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة ق ـط ــع ال ـت ـيــار
الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي عـ ـنـ ـه ــم ،واتـ ـ ـخ ـ ــاذ ال ـت ــداب ـي ــر
النظامية بحقهم والـتــي تصل الــى الغاء
اشتراكاتهم.
ملــزيــد م ــن الـتـفــاصـيــل يـمـكــن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
يعتبر هذا اإلعالن بمثابة تبليغ شخصي.
بيروت في 2018/11/26
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 2412
إعالن تلزيم تقديم
لقاحات وادوية ومطهرات بيطرية لزوم
وزارة الزراعة  -مديرية الثروة الحيوانية
للعام 2018
الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ـ ــوم االرب ـ ـعـ ــاء
الواقع فيه الثاني عشر من شهر كانون
االول  ،2018تـجــري ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ
فــي مــركــزهــا الـكــائــن فــي بـنــايــة بيضون

ـ ـ ـ شـ ــارع ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ب ـيــروت،
لحساب وزارة الزراعة  -مديرية الثروة
الحيوانية للعام  ،2018مناقصة تلزيم
تـ ـق ــدي ــم لـ ـق ــاح ــات وادوي ـ ـ ـ ـ ــة ومـ ـطـ ـه ــرات
بيطرية.
ـ ـ ـ ـ ال ـت ــأم ــن املـ ــؤقـ ــت :ل ـك ــل ص ـن ــف تــأمــن
مؤقت محدد في املــادة الثانية من دفتر
الشروط الخاص.
ـ ـ ـ طــري ـقــة ال ـت ـلــزيــم :ت ـقــديــم أسـ ـع ــار ،لكل
صنف على حدة.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن مـصـلـحــة ديـ ــوان
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ــزراع ــة ال ـكــائ ـنــة في
منطقة بئر حسن  -مقابل ثكنة هنري
شهاب  -الطابق الثالث.
يـجــب ان تـصــل ال ـعــروض الــى قـلــم ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2408
إعالن تلزيم
شراء آالت فحص وعد العملة اللبنانية
بطريقة استدراج العروض
ف ـ ــي ت ـ ـمـ ــام ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة م ـ ــن ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه الثامن عشر من شهر
ك ــان ــون االول م ــن الـ ـع ــام ال ـف ــن وثـمــانـيــة
ُ
عشر ،تجري مديرية الجمارك العامة في
مركزها الكائن في ساحة ريــاض الصلح
 بناية البنك العربي  -الطابق السابع -مكتب املراقب اول لدائرة الشؤون املالية،
استدراج عروض لتلزيم شراء آالت فحص
ّ
وعد العملة اللبنانية لزوم ادارة الجمارك.
قـيـمــة ال ـتــأمــن املــؤقــت /3.500.000/ل.ل.
(فقط ثالثة ماليني وخمسماية الــف ليرة
لبنانية).
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض وف ـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه مـ ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للجمارك  -دائرة الشؤون املالية..
ي ـج ــب أن ت ـص ــل ال ـ ـعـ ــروض ال ـ ــى الـ ــدائـ ــرة
امل ــذك ــورة قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
بيروت في  23تشرين الثاني 2018
مدير عام الجمارك
بدري ضاهر
التكليف 2417
تبليغ فقرة حكمية
مــن املحكمة االبتدائية فــي جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـقــاريــة ،املــؤل ـفــة مــن ال ـقــاضــي سيلفر
اب ــو ش ـقــرا وال ـقــاض ـيــن مـحـمــد فــرحــات
واوجـيـنــا نصير الــى املستدعى ضدهم
نـقــوال دروي ــش وبـســام وسـهــام ونجوى
وناجي درويــش وسوسي ديشاقجيان
املجهولي محل االقامة وبوجه غيرهم،
ان ـ ـ ــه بـ ــاس ـ ـتـ ــدعـ ــاء ازالـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــوع رق ــم
 2018/1239املـقــدم مــن املستدعي اميل
كـفــوري بــواسـطــة وكيله املـحــامــي كميل
طانيوس ،صــدر الحكم رقــم 2018/344

تاريخ  2018/11/6قضى بازالة الشيوع
ف ــي ال ـع ـق ــار  693ال ـخ ـن ـش ــارة ال ـع ـقــاريــة
عــن طــريــق طــرحــه للبيع بــاملــزاد العلني
ل ـل ـع ـم ــوم ولـ ـص ــال ــح الـ ـش ــرك ــاء ع ـل ــى ان
يعتمد اساسًا للطرح في املزايدة االولى
املبلغ املقدر من الخبير والبالغ 269250
د.أ .وت ـض ـم ـي ـن ـهــم ال ـن ـف ـق ــات وال ــرس ــوم
بنسبة حـصــة كــل منهم فــي املـلــك مهلة
االستئناف خالل ثالثني يومًا تلي مهلة
النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
ط ـلــب جـ ــوزف شــاكــر ال ـكــوك ـبــانــي وكـيــل
شــوقــي سعيد ع ــدوان احــد ورث ــة سعيد
يوسف عدوان.
س ـن ــد م ـل ـك ـيــة بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 817
بريح.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
يـ ـعـ ـل ــن رئ ـ ـيـ ــس بـ ـل ــدي ــة ع ـ ـ ـ ـ ــاراي ش ــرب ــل
الـســويــدي عــن اج ــراء م ـبــاراة محصورة
مللء مركز حاجب في مالك البلدية (مركز
شــاغــر) ويـطـلــب نـشــر ه ــذا االعـ ــان ملــدة
خمسة عشر يومًا.
رئيس بلدية عاراي
شربل السويدي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـ ـه ـ ــادة قـ ـي ــد تـ ــأمـ ــن ب ـ ــدل ع ـ ــن ض ــائ ــع
للتأمني املسجل على العقار رقــم 2610
الـقـســم  A 6و  B 10و B 23مــن منطقة
ذوق مكايل العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.

شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
ل ـل ـت ــأم ــن امل ـس ـج ــل ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار رق ــم
 2077من منطقة غزير العقارية قضاء
كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
للتأمني املسجل على العقار رقم 1352
القسم  A 7و  A 10و  A 11و  C 7و 4
DوD7
مـ ــن م ـن ـط ـقــة غ ــزي ــر الـ ـعـ ـق ــاري ــة ق ـضــاء
كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
للتأمني املسجل على العقار رقــم 859
االقـســام  25و 26و 28من منطقة ذوق
مكايل العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
للتأمني املسجل على العقار رقــم 123
م ــن مـنـطـقــة جـعـيـتــا ال ـع ـقــاريــة قـضــاء
كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

ّ
فكر
نصف قرن من العطاء على المستوى الفكري العام كما على المستوى األكاديمي .منذ ستينات القرن الماضي ،خطا قدمًا في «طريق
َّ
ّ
الواقع الطائفي الذي تأسس عليه لبنان .كرواد النهضة الكبار من شبلي شميل إلى هشام
االستقالل الفلسفي»،
بهدف التأسيس ﻟ«مجتمع جديد» ،يتخطى ّ
ّ
ّ
شرابيّ ،أسس خطًا منهجيًا متماسكًا ،قارب من خالله ،وبلغة العصر ،كل القضايا الفكرية

ّ
أيمن زيدان« ...سيبيا» معتقة بالحنين
قريبًا على الشاشة

نادين كنعان

ّ
احتفال تكريمي اليوم تنظمه «الجامعة األنطونية» و«معهد العالم العربي»

(مروان طحطح)

ّ
ّ
ناصيف نصار ...رائدًا لـ «نهضة عربية ثانية»
ناصيف قزي
ً
سهال أن ّ
تقدم ناصيف ّ
نصار
ليس
( )1940فـ ــي عـ ـج ــال ــة فـ ــي م ـنــاس ـبــة
ت ـ ـكـ ــري ـ ـمـ ــه الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ف ـ ـ ــي «ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة
األنـطــونـ َّـيــة» فــي ب ـيــروت ،بــاالشـتــراك
مــع «مـعـهــد ال ـعــالــم ال ـعــربــي» (راج ــع
ً
ال ـك ــادر) فــي بـ َّـاريــس .لـيــس سـهــا أن
تفي الرجل حقه بعد نصف قرن من
العطاء على املستوى الفكري العام
كـمــا عـلــى املـسـتــوى األكــادي ـمــي .منذ

رسم معالم الطريق لمرحلة
جديدة في الفكر العربي
المعاصر ،ركيزتها َّالعقل وقيم
الحرية والديمقراطية والعدالة
والمساواة
ّ
ّ
ستينات القرن املاضي ،خطا املفكر
الـلـبـنــانــي الـنـهـضــوي املـتـمـ ّـيــز ،قدمًا
ف ــي «ط ــري ــق االس ـت ـق ــال الـفـلـسـفــي»،
بهدف التأسيس ﻟ «مجتمع جديد»،
يتخطى الواقع الطائفي الذي َّ
تأسس
َّ
عليه لـبـنــان ،لتتحقق فـيــه ،عـلــى ما
قال ،طموحات الشباب اللبناني ،وال
سيما «بـعــد هــزيـمــة ال ـعــرب الكبرى
َّ
أمــام إسرائيل عــام  .)1( »١٩٦٧إال أن
شيئًا من هذا لم يحصل .وقد يكون
ش ـ ـعـ ــوره ،ف ــي م ــا ب ـع ــد «بـ ـفـ ـق ــدان أي
أمــل بــاإلصــاح» ،هو الــذي دفعه إلى
َّ
«نظرية القيم».
حصر اهتمامه بـ
يقول ّ
نصار في هذا الصدد« :كنت قد
َّ
عقدت الـعــزم على االهتمام بنظرية
القيم منذ كتابي «طريق االستقالل
الفلسفي» ( ،)١٩٧٥ألني وجدت منذ
ذلــك الـحــن أن فلسفة العمل والقيم

هـ ــي مـ ـح ــور ال ـف ـل ـس ـف ــة ،وأن حــاجــة
العالم الـيــوم ،والـغــرب بخاصة ،إلى
فـلـسـفــة ج ــدي ــدة لـلـعـمــل وال ـق ـيــم هي
أعمق من أي حاجة أخرى» (.)2
أم ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــن م ـ ـن ـ ـه ـ ـج ـ ـي ـ ـتـ ــه ،فـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــول:
«مـ ـنـ ـهـ ـج ـ َّـيـ ـت ــي الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـف ـ َّـي ــة ت ـق ـضــي
االنطالق في التفلسف من مشكالت
ال ـح ـيــاة ال ــراه ـن ــة ،ال ـح ـيــاة الـعـمـيـقــة
املـ ـت ــدفـ ـق ــة ،امل ـ ـت ـ ـجـ ـ ّـددة ،امل ـت ـص ــارع ــة
مــع نـفـسـهــا ،فــي مـسـتــويــاتـهــا كــافــة،
وليس من تاريخ الفلسفة ،مع العلم
أن ال ـف ـي ـل ـســوف ال يـنـسـلــخ أب ـ ـدًا عن
تاريخ الفلسفة» (.)3
في أي حال ،فقد كان ناصيف ّ
نصار
قد انطلق في مساره الفلسفي الذي
يحاكي ثقافة العصر بدراسة الفكر
الــواق ـعــي عـنــد اب ــن خ ـلــدون  -عـنــوان
األط ــروح ــة (بــال ـفــرن ـسـ َّـيــة) ال ـتــي نــال
على أساسها شهادة الدكتوراه في
الـفـلـسـفــة م ــن «جــام ـعــة ال ـس ــورب ــون»
عـ ــام  ...١٩٦٧األطـ ــروحـ ــة ال ـت ــي شــاء
مــن خاللها تظهير مفهوم الحداثة
ف ــي الـ ـت ــراث ال ـع ــرب ــي وتـفـعـيـلـهــا في
الــزمــن ال ـح ــال ــي ...لـ ُـيـصــدر بـعــد ذلــك،
كتابيه األســاسـ ّـيــن« :نـحــو مجتمع
ج ــدي ــد /م ـقــدمــات أســاسـ َّـيــة ف ــي نقد
املجتمع الطائفي» ( ،)١٩٧٠و«طريق
االس ـت ـقــال الـفـلـسـفــي /سـبـيــل الفكر
ال ـ ـعـ ــربـ ــي إل ـ ـ ــى ال ـ ـحـ ـ َّ
ـريـ ــة واإلب ـ ـ ـ ـ ــداع»
( ،)١٩٧٥ال ـلــذيــن رس ــم بـهـمــا مـعــالــم
ال ـط ــري ــق ملــرح ـلــة ج ــدي ــدة ف ــي الـفـكــر
ال ـع ــرب ــي امل ـع ــاص ــر ،رك ـيــزت ـهــا الـعـقــل
َّ
والديمقراطية والعدالة
وقيم الحرية
واملساواة.
قـ ــارب ن ـ ّـص ــار ف ــي ك ـتــابــاتــه الــاحـقــة
ـات ع ـ ـ ـ ّـدة ،م ــن «م ـف ـه ــوم األم ــة
م ـش ـك ـ ٍ
بني الدين والدولة» ...إلى «اإلشارات
واملـ ـ ـس ـ ــال ـ ــك /م ـ ــن إيـ ـ ـ ـ ــوان اب ـ ـ ــن رش ــد

إلـ ــى رح ـ ــاب ال ـ َـع ـل ـم ــان ـ َّـي ــة» ،م ـ ـ ــرورًا ب ـ
«الفلسفة في معركة األيديولوجيا»،
و«تـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورات األمـ ـ ـ ـ ــة املـ ـ ـع ـ ــاص ـ ــرة»،
و«منطق السلطة /مدخل إلى فلسفة
األم ـ ـ ــر» ،و«ال ـت ـف ـك ـيــر والـ ـهـ ـج ــرة /من
َّ
العربية الثانية»،
التراث إلى النهضة
و«بــاب الحرية» ،وغيرها ...ومــا إلى
َ
ذل ــك م ــن ق ـضــايــا ،جـعــلــت م ـنــه ،وعــن
ّ
عربية ثانية».
حق ،رائدًا لـ «نهضة
لقد رســم نـ ّـصــار لنفسه ،وكـمــا رواد
ّ
شميل إلى
النهضة الكبار من شبلي
هشام شــرابــي ،خطًا فكريًا منهجيًاّ
مـتـمــاسـكــا ،ق ــارب مــن خــالــه ،وبلغة
ّ
ّ
الفكرية ...فكان
العصر ،كل القضايا
ديـكــارتـيــا فــي م ـطــارحــاتــه ،عقالنيًا،
ي ــؤث ــر ف ــي ق ــول ــه الـفـلـسـفــي الـجــدلـ َّـيــة

َّ
َّ
االجتماعية .تأثر بالفلسفة
الواقعية
ال ـغــربـ َّـيــة الـحــدي ـثــة وامل ـع ــاص ــرة ،وال
سيما منها الفكر النقدي.
كـمــا ال ب ــد م ــن اإلش ـ ــارة إل ــى تفاعله
وتــأثــره بالفكر الـعــربــي فــي مراحله
املتقدمة كــافــة ،مــن العصر الوسيط
إلى الحديث واملعاصر ...مع التنويه
باملكانة الـتــي استحقها فــي ثقافته
فكر انطون سعادة االجتماعي.
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ان ـ ـه ـ ـمـ ــاكـ ــه ب ــال ـك ـت ــاب ــة
والـ ـت ــألـ ـي ــف ،ش ـغ ــل ن ـ ّـص ــار مـنــاصــب
عـ ّـدة ،فكان أستاذًا زائـرًا في «جامعة
لوفان» عام  ،1978وأستاذًا للفلسفة،
على امتداد أربعة عقود ،في الجامعة
َّ
اللبنانية ،وعميدًا لكلية آدابها بني
عــامــي  ١٩٩3و  ...١٩٩7وب ـعــد ذل ــك،

برنامج التكريم
ب ــدءًا مــن الـخــامـســة مــن بـعــد ظـهــر ً ال ـي ــوم ،تحتضن «الـجــامـعــة
األنطونية» (الحدث ـ بعبدا) احتفاال تكريميًا لناصيف ّ
نصار.
ينطلق البرنامج بكلمة رئيس الجامعة األب ميشال جلخ ،تليها
كـلـمــة مــديــر ع ــام «مـعـهــد ال ـعــالــم ال ـعــربــي» ف ــي ب ــاري ــس معجب
الــزهــرانــي ،ثم كلمة مدير كرسي املعهد الطيب ولــد العروسي.
وتتخلل البرنامج وقـفــات وأض ــواء على نتاج ناصيف نصار
الفكري والفلسلفي مــع نخبة مــن االختصاصيني والباحثني
اللبنانيني وال ـعــرب واألجــانــب هــم :عبد االل ــه بلقزيز (امل ـغــرب)،
مايكل فري (أملانيا) ،أدونيس العكرة وأنطوان سيف (لبنان).
وينتهي االحـتـفــال بكلمة لناصيف نـ ّـصــار ،وتسليمه ميدالية
«معهد العالم العربي» في باريس وريشة «الجامعة األنطونية».

َّ
االجتماعية بني
عميدًا ملعهد العلوم
عامي  2001و.2003
يـ ـس ـ َّـج ــل ل ـن ــاص ـي ــف ن ـ ـ َّـص ـ ــار دف ــاع ــه
ال ـ ـشـ ــرس عـ ــن ضـ ـ ـ ــرورة إب ـ ـقـ ــاء مـ ــادة
َّ
التعليمية يوم
الفلسفة في املناهج
ح ــاول بعض قصيري النظر فــي ما
َّ
ـط ــة ال ـن ـهــوض ال ـتــربـ َّ
ـويــة»
س ـمــي «خ ـ
املساس بها.
سبق لقسم الفلسفة في كلية اآلداب
والـعـلــوم اإلنـســانـ َّـيــة (ال ـفــرع الثاني)
ّ
يتصدر
أن كـ َّـرمــه عــام  ،٢٠٠٠قبل أن
اسمه عام  ،٢٠٠٨سلسلة «اسم علم»
ُ
َّ
األنطونية ...
التي تصدرها الجامعة
ّ
بكتاب عنوانه «ناصيف نصار علم
ّ
تضمن
االستقالل الفلسفي» والــذي
تـعــريـفــا ب ــه وبـمــؤلـفــاتــه ،ومـجـمــوعــة
دراسات حول فكره.
وي ــأت ــي ت ـكــري ـمــه الـ ـي ــوم م ــن «مـعـهــد
ال ـ ـع ـ ــال ـ ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــربـ ـ ــي» ف ـ ـ ــي بـ ـ ــاريـ ـ ــس،
َّ
األنطونية ،وفي هذا الزمن
والجامعة
ال ـع ــرب ــي ال ـه ـج ــن بـ ــالـ ــذات ،ت ــأك ـي ـدًا،
َّ
فكرية كبيرة في
ليس على أنه قامة
ّ
العربية املعاصرة فحسب...
الثقافة
ب ــل إن فـ ـك ــره ،ك ـم ــا ف ـك ــر أم ـث ــال ــه مــن
ّ
الفعليني ،هو الطريق
رواد النهضة
األنـ ـج ــع ل ـل ـخ ــروج م ــن ال ـع ـث ــار ال ــذي
تتخبط فـيــه مجتمعاتنا الـعــربـ َّـيــة،
وبــالـتــالــي ،إع ــادة بنائها على القيم
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،وال س ـي ـمــا ال ـحــريــة
والعدالة ومبادئ حقوق اإلنسان.
 .3 .2 .1ناصيف َّ
نصار ـ علم االستقالل
ٌ
الفلسفي ،مقتطفات من «يوم في حياتي»
صفحة .341
«نــاصـيــف نـ ّـصــار م ـكـ ّـرمــا» 17:00 :بعد
ظهر اليوم ـ ـ ـ «الجامعة األنطونية» (الحدث
بعبدا) ـ لالستعالم 05/927000 :ـ ـ ّ
مقسم:
1051
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م ـنــذ أك ـث ــر م ــن أربـ ــع سـ ـن ــوات ،اتـخــذ
النجم السوري أيمن زيــدان ()1956
قـ ـ ـ ــرارًا ب ــاالب ـت ـع ــاد عـ ــن امل ـس ـل ـس ــات،
ّ
وات ـج ــه ص ــوب م ـشــاريــع فـنـيــة تـقــلــل
مــن حسرته تجاه واقـ ّـع درام ــا بــاده
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـعـ ـ ّـد أحـ ـ ــد ص ـ ــن ـ ــاع م ـج ــده ــا،
وامل ـســاه ـمــن ف ــي ان ـت ـشــارهــا عــربـيــا.
هكذاّ ،
جسد خالل هذه الفترة بطولة
ثــاثــة أف ــام روائ ـيــة ســوريــة («األب»
ل ـب ــاس ــل ال ـخ ـط ـيــب ـ ـ ـ  ،2015و«درب
السما» لجود سعيد ـ  ،2016وأخيرًا
«م ـســافــرو ال ـح ــرب» لـسـعـيــد أي ـضــا)،
كما أخرج هذه السنة فيلمه الروائي
«أمينة» .وقد شهدت السنوات العشر
امل ــاضـ ـي ــة ،والدة ث ـ ــاث م ـج ـمــوعــات
قصصية ،ه ــي« :لـيـلــة رم ــادي ــة» (دار
بعل ـ ـ  ،)2008و«أوج ــاع» ( )2015ثم
«تفاصيل» ( )2018عن دار «نينوى».
الـ ـي ــوم ،ي ـع ــود ال ـف ـن ــان الرت ـ ـ ــداء ثــوب
ّ
املقدم التلفزيوني ضمن مشروع كان
ّ
هو عرابه .ضمن املروحة البرامجية
الجديدة لقناة «لنا» السورية التي
تتخذ مــن ب ـيــروت م ـقـ ّـرًا لـهــاُ ،يبصر
برنامج «سيبيا» قريبًا النور ،ليكون
ثالث تجربة من نوعها لزيدان بعد
«وزنك ذهب» ( )1998و«لقاء األجيال
ـ ـ  2009ـ ـ (مــوس ـمــان) عـلــى تلفزيون
«أبوظبي».
فـ ــي م ـ ـسـ ــرح «فـ ـ ــرسـ ـ ــاي» فـ ــي شـ ــارع
ال ـح ـم ــرا ال ـب ـي ــروت ــي ح ـيــث ت ـتــواصــل
الـتـحـضـيــرات لـلـعـمــل ،التقينا أيمن
زي ـ ـ ـ ــدان حـ ـ ــول هـ ـ ــذه الـ ـتـ ـج ــرب ــة ال ـت ــي
يـصـفـهــا ب ـ ـ «ال ــوج ــدان ـي ــة أك ـثــر منها
إعــامـيــة .هــذه امل ـ ّـرة املسألة متربطة
ّبموضوع يؤرقني في حياتي ،وأرى
أنـ ــه م ــن الـ ـض ــروري ال ـت ـط ـ ّـرق إلـيــه…
ّ
األم ـ ـ ــر م ـت ـع ــل ــق بـ ــاألمـ ــس وال ـ ــذاك ـ ــرة
وب ـج ـي ــل ك ــام ــل ع ـل ـي ـنــا اإلفـ ـ ـ ـ ــادة مــن
خبراته».
ّ
ُول ـ ــدت ال ـف ـكــرة م ــن «ق ـنــاع ـت ـنــي بــأنــه

ال يـ ـمـ ـك ــن خ ـ ـلـ ــق واقـ ـ ـ ـ ــع ج ـ ـ ّـي ـ ــد وغـ ــد
ّ
أف ـض ــل إذا ل ــم ن ـت ـعــلــم م ــن ال ـب ــارح ــة.
ال ـج ـي ــل ال ـق ــدي ــم ع ـل ــى ع ــاق ــة وثـيـقــة
ب ــذاك ــرة امل ـك ــان ،وأســال ـيــب الـتــواصــل
بــن ال ـن ــاس ،وط ــرق الـعـيــش والـحــب
والتعبير وغيرها من أوجه العالقات
االجتماعية قبل زمن مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي» .وي ـتــابــع« :ك ــل امل ـنــازل
فيها حكايا الناس الذين سكنوها.
وعـلـيـنــا اإلن ـص ــات ل ـه ــؤالء ،ومـعــرفــة
بماذا يوصون األجيال الجديدة».
ّ
ويتابع زي ــدان مـشـ ّـددًا على أن لهذه
ال ـف ـكــرة ب ــرأي ــه أه ـم ـيــة ك ـب ــرى ال ـي ــوم،
«فـ ـهـ ـن ــاك ش ـب ــه ق ـط ـي ـعــة بـ ــن ال ـج ـيــل
القديم وشباب اليوم علينا إنهاؤها.
ال بـ ّـد من ردم هــذه الـهـ ّـوة واستعادة
االمـ ـت ــداد الـطـبـيـعــي بـيـنـهـمــا» .وفــي
إج ــاب ـت ــه ع ــن س ــؤال ـن ــا حـ ــول اخـتـيــار
اسـ ـ ــم «سـ ـيـ ـ ّبـ ـي ــا» ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ،ي ـج ـيــب:
«صـحـيــح أن ــه اس ــم حـيــوانــات مائية
ّ
رخوية ،غير أن املقصود منه كعنوان
ُ
للبرنامج ّهو االسم الذي يطلق على
ّ
املحمر… ففي تقنيات
الـلــون البني
ّ
الـتـصــويــر ،وعـنــدمــا ب ــدأت تــدرجــات
الـ ـل ــون ال ـب ـنــي ت ــدخ ــل ع ـلــى األب ـيــض
واألسودُ ،ولد لون ُيدعى «سيبيا»…
ّ
فيه إحساس عتيق،
أقصد كل ما ّ
أنا ّ
ر ّغـ ــم أنـ ـن ــا ل ــن ن ـت ــوق ــف ع ـنــد ال ـقــديــم
ألنـنــا سنستمع إلــى نصائح الجيل
القديمة لنا اليوم».
ّ
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ـش ــرح امل ـن ـتــج امل ـن ـف ــذ لـ
ّ
الحداد ،إنتاج
«سيبيا» (إخراج جان
ّش ــرك ــة «امل ـ ـن ـ ـبـ ــر») ،أحـ ـم ــد رمـ ـض ــان،
أنـ ـ ـ ــه عـ ـل ــى مـ ـ ــدى  15حـ ـلـ ـق ــة ،سـتـتــم
اس ـت ـض ــاف ــة «أشـ ـ ـخ ـ ــاص عـ ــاديـ ــن ال
ت ـقــل أع ـم ــاره ــم ع ــن ال ـس ـب ـعــن عــامــا،
مــن لبنان وفلسطني وســوريــا ،ومن
مختلف املجاالت والخلفيات واملهن.
س ـي ـت ـطـ ّـرق ال ـحــديــث إل ــى ّأي ـ ــام زم ــان
وذك ــري ــات ال ــزم ــن ال ـج ـم ـيــل» .أم ــا عن
ك ـي ـف ـيــة اخ ـت ـي ــار الـ ـضـ ـي ــوف ،فـيـشـيــر
ّ
رم ـضــان إل ــى أن امل ـهـ ّـمــة ألـقـيــت على

أيمن زيدان :المشهد الثقافي والفني أشبه بمستنقع (يوسف بدوي)

عــاتــق «فــريــق إع ــداد كـبـيــر .تتمحور
الحلقات حول ثيمات ّ
معينة .سنرى
ً
ً
ّ
مثال امرأة ورجال ،أحدهما لم يتزوج
واآلخ ــر دخــل القفص الذهبي مــرارًا،

ينكب حاليًا على كتابة
مشروع سينمائي جديد
ّ
ً
متعلمًا وآخر ّ
أميًا».
أو شخصال
ّ
ّ
ي ـ ــؤك ـ ــد رم ـ ـض ـ ــان أن أي ـ ـمـ ــن زي ـ ـ ــدان
أراد إن ـ ـجـ ــاز ب ــرن ــام ــج «م ـخ ـت ـل ــف».
ّ
وح ــن ن ـق ــول ل ــه إن ب ـعــض ال ـبــرامــج
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة اس ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــت حـ ـ ــاالت

فالش
¶ على هــامــش مـعــرض حــاتــم اإلم ــام الـفــردي «حـ ّـد»
فــي «غــال ـيــري ليتيسيا» فــي ب ـي ــروت ،ستجمع طــاولــة
ّ
ّ
وحسان
الفنانني دانيال جنادري وأحمد غصني
زهــر الــديــن مساء السادسة مــن يــوم غــد الجمعة في
«مـتـحــف س ــرس ــق» ب ـهــدف ال ـخ ــوض ف ــي مـمــارســات
الفنان وعالقتها بممارسات فنانني آخرين يتعاملون
م ــع م ــوض ــوع ـ ّـي ــات أو ت ـق ـنـ ّـيــات مـتـشــابـهــة ،وإن كــانــت
ّ
البصرية واهتماماتها
مشاريعهم تختلف في لغاتها
ّ
ّ
ّ
املفاهيمية .يذكر ّأن معرض «حد» يقام بإشراف القيمة
الفنية أمــانــدا أبــي خليل ،ويستمر حتى  ١٩كانون
الثاني (يناير) املقبل.
¶ ي ـع ــود خ ـض ــر رجـ ــب إل ــى
م ـ ـسـ ــرح «مـ ـ ـت ـ ــرو امل ــديـ ـن ــة»
ّ
(ال ـح ـم ــرا ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت) لـيـغــنــي
م ـخ ـتــارات م ــن أع ـم ــال الـفـنــان
املصري الراحل محمد عبد
امل ـط ـل ــب ( 1910ـ ـ ـ ـ ـ /1980
ال ـص ــورة) ،فــي أمـسـيــة تحمل
ع ـن ــوان «اس ـ ــأل مـ ـ ّـرة ع ـلـ ّـي»
في  5كانون ّ
األول (ديسمبر) املقبل (الساعة التاسعة
والنصف مـسـ ًـاء) .تستوحي الحفلة اسمها من أغنية
شهيرة لعبد املطلب كتبها علي السوهاجى ّ
ولحنها
ّ
سيد مكاوى .وفيها ،يعزف رجب على الكمنجة أيضًا،
على أن يرافقه املوسيقيون :فراس عنداري (عود)،
وســام دبــول (قــانــون) وأحمد الخطيب (إيقاع).
(لالستعالم)76/309363 :
¶ م ـســاء ال ـيــوم الـخـمـيــس ،يـقـيــم املـكـتــب ال ـتــربــوي في
ّ
الثقافية
«التنظيم الشعبي الناصري» و«الحركة

في لبنان» أمسية شعرية في «مركز معروف سعد
الثقافي» في صيدا (جنوب لبنان ـ ـ الساعة السابعة
مـسـ ًـاء) ،يحييها نائب رئيس الحركة ورئيس املنطقة
الـتــربــويــة فــي الـجـنــوب الـشــاعــر بــاســم ع ـبــاس ،فيما
ّ
تتولى الكاتبة واألكاديمية نورا مرعي ّ
مهمة التقديم.
(لالستعالم)07/725001 :
¶ «اقتصاد لبنان ـ ـ أزمة دورية أم انهيار؟» ،هو
ّ
عنوان الندوة الحوارية التي تنظمها «جمعية األدب
غد السبت في ّ
مقرها في صيدا (بناية
والثقافة» بعد ٍ
التنمية ـ ـ الطبقة الـخــامـســة /جـنــوب لـبـنــان ـ ـ الساعة
ً
مساء).
السادسة
ّ
في هــذا املــوعــد ،سيتطرق الخبير االقتصادي حسن
ّ
مقلد إلى مواضيع ّ
عدة؛ من بينها :الدين العام ،هيمنة
املصارف ومؤتمر «سيدر» ،إضافة إلى الليرة والدوالر.
(لالستعالم)03/785774 :
¶ يــدعــو «ال ـن ــادي الـثـقــافــي الـعــربــي» ،غ ـدًا الجمعة
ل ـح ـضــور حـلـقــة ن ـق ــاش ب ـع ـن ــوان «عـ ـ ــودة الــاجـئــن
ال ـس ــوري ــن :أي ــن أصـبـحــت املـ ـب ــادرة الــروس ـيــة؟»
في قاعة النادي في الحمرا (شارع عبد العزيز ـ ـ بناية
«يارد» ـ ـ الطبقة الثانية ـ ـ بيروت /الساعة الخامسة بعد
الـظـهــر) .الحلقة الـتــي يــديــرهــا الخبير فــي السياسات
الـعــامــة والــاجـئــن زي ــاد الـصــائــغ ،تـجــرى بمشاركة
كل من :السفير الروسي ألكسندر زاسبكني ،أستاذ
السياسات العامة في «الجامعة األميركية في بيروت»
ناصر ياسني ،الباحث في شؤون الالجئني (مبادرة
امل ـس ــام ـح ــة امل ـش ـت ــرك ــة) ع ــزي ــز الـ ـح ــاج وال ـنــاش ـطــة
االجتماعية ومديرة مؤسسة «سوى» ربى محيسن.
(لالستعالم 01/354330 :أو )01/345948

مشابهة في السابق ،يسارع إلى ّ
الرد
ّ
بــأن املعالجة في «سيبيا» لن تكون
اجـتـمــاعـيــة ،بــل «سـتـطــرح املــواضـيــع
عبر الغوص في ذكريات األشخاص
وأحاسيسهم عن طريق أسئلة ّ
معدة
ب ـع ـنــايــة» ،ف ــي سـبـيــل «ال ــرج ــوع إلــى
التقاليد القديمة ،وتوثيق الـعــادات
االجتماعية واملكان والزمان وتعامل
الناس مع بعضهم ،فيما تطغى على
الحوار أجواء الطرافة وخفة الظل».
ّفي هذا السياقُ ،يخبرنا أيمن زيدان
ّ
ق الذي
أنه بالتوزاي مع البحث املعم ّ
أج ـ ـ ــراه ف ــري ــق ال ـع ـم ــل« ،تـ ـع ــاون ــا مــع
املوسيقي الـســوري سمير كويفاتي

ّ
ال ــذي تــولــى اإلشـ ــراف عـلــى تحضير
وت ـس ـج ـي ــل ثـ ــاثـ ــن أغـ ـنـ ـي ــةّ ،أدت ـ ـهـ ــا
امل ـغ ـن ـيــة ال ـس ــوري ـ ّـة ال ـش ـه ـيــرة م ـ ّـي ــادة
بـ ّسـيـلـيــس وامل ـغــنــي ال ـش ــاب خـلــدون
حناويَ ،
أحي ْيناها من اإلرث الغنائي
فــي األربـعـيـنـيــات والـخـمـسـيـنـيــات».
ُ
سيطلب مــن الضيف انـتـقــاء واحــدة
ّ
ه ــي األح ـ ــب إل ــى قـلـبــه أو يــرغــب في
سماعها ،لإلضاءة على الفن القديم
والــرجــوع بالزمن إلــى األعـمــال التي
ّ
ت ـشــكــل ج ـ ــزءًا أس ــاس ـي ــا م ــن ذاكــرت ـنــا
ووجداننا.
الـ ـح ــدي ــث مـ ــع ب ـط ــل «بـ ـط ــل مـ ــن ه ــذا
الـ ـ ــزمـ ـ ــان» يـ ـق ــودن ــا إلـ ـ ــى م ــوق ـف ــه مــن
الدراما السورية اليوم ،وما إذا كانت
«ال ـق ـط ـي ـعــة» م ـس ـت ـمـ ّـرة« .ه ــي ليست
قـطـيـعــة .ع ـنــدمــا ي ـك ــون ل ــدى الـفـنــان
أرش ـيــف غـنــي مــن األع ـم ــال ،بالطبع
لــن يــريــد اغـتـيــال أج ــزاء مـنــه .أن ــا في
ان ـت ـظ ــار خ ـي ــار ج ـ ّـي ــد وم ـن ــاس ــب .في
الـسـنــوات األرب ــع املــاضـيــة ،انصرفت
إلى مجاالت أخرى ّ
أحبها» يقول قبل
يحدث
أن يـضـيــف« :بــاخ ـت ـصــار ،مــا
ّ
فــي املشهد الثقافي والـفـنــي هــو أنــه
أشبه بمستنقع .نحن على الحافة،
وضغوط الحياة تنهكنا ،لذا نحاول
املقاومة وإبقاء جذورنا في األرض.
بعد سنوات من االبتعاد عن العمل
التلفزيوني ،ليست لــدي رغـبــة أبـدًا
فــي الـسـبــاحــة فــي األمـكـنــة الضحلة.
لست مضطرًا لــإقــدام على ّخطوات
ناقصة» .وفيما يلفت إلى أنه يكتب
م ـشــروعــا سـيـنـمــائـيــا ج ــديـ ـدًا ،يــؤكــد
ّ
زيــدان أن استمرار تجربة ّ «سيبيا»
ّ
بـ ـع ــد املـ ــوسـ ــم األول تـ ـت ــوق ــف عـلــى
«مــدى وصــول الفكرة إلــى الجمهور
بــالـتـصـ ّـور نـفـســه ال ــذي نـطـمــح إلـيــه.
ّ
إذا شعرنا بــأن البرنامج مفيد على
امل ـس ـت ــوى امل ـع ــرف ــي وال ـج ـم ــال ــي ،فال
م ــان ــع م ــن اسـ ـتـ ـم ــرار أي ش ــي مـفـيــد
وجـمـيــل ،وهــي مسؤولية كبيرة من
دون شك».

الخميس  29تشرين الثاني  2018العدد 3626

صورة
وخبر

انطلقـت أمـس األربعـاء فعاليـات مهرجـان  Minangkabauللفنـون والثقافـة فـي مقاطعـة سـومطرة الغربيـة فـي أندونيسـيا .الحدث
ّ
السـنوي الـذي يسـتقطب اآلالف مـن إثنيـات ّ
ّ
يسـتمر هـذه السـنة لغايـة الثانـي مـن شـهر كانـون األول
عـدة مـن مختلـف أنحـاء البلاد،
ّ
ّ
(ديسـمبر) المقبـل ،ويتوقـع منظمـوه أن يسـهم فـي إنعـاش االقتصـاد والسـياحة( .أدريـك بيـري ـــــ أ ف ب)
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غد السبت ـ ـ  18:00ـ ـ «مسرح
بعد ٍ
عمر املختار» ( LIUـ ـ الخيارة ـ ـ البقاع).
لالستعالم01/739243 :
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تدعو مؤسسة «العمل لألمل»،
غد السبت إلى حضور حفلة
بعد ٍ
ّ
نهایة العام لطلب السنة األولى من
«مدرسة العمل لألمل للموسیقى»،
تحت عنوان «يا طيرة» في «مسرح
عمر املختار» في «الجامعة اللبنانية
الدولية» (الخيارة ـ ـ البقاع).
ّ
سیقدم طالب املدرسة مجموعة من
املقطوعات املوسیقیة واألغنيات من
التراث العربي 17 .طالبًا من السنة
األولى ،درسوا طوال تسعة أشهر،
ّ
تعلموا خاللها املقامات املوسیقیة،
وتاریخ ونظریات املوسیقى،
والنوتة املوسیقیة ،إضافة إلى
التخصص في آالت ّ
عدة .سینتقل
هؤالء إلى املستوى الدراسي
األعلى ملدة  9أشهر أخرى ،تمهیدًا
ّ
لتخرجهم في أیلول (سبتمبر) .2019
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