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سياسة

سياسة
قضية اليوم

ّ
حزب الله :عملية الجاهلية كانت تستــهدف قتل وهاب
وفيق قانصوه
م ــا فـعـلــه ح ــزب ال ـل ــه ف ــي الـيــومــن
امل ــاضـ ـي ــن ،ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة أح ـ ــداث
بـ ـل ــدة ال ـج ــاه ـل ـي ــة ،ل ـي ــس أق ـ ــل مــن
م ـ ـنـ ــع ان ـ ـ ـ ـ ــزالق ال ـ ـب ـ ـلـ ــد إل ـ ـ ــى حـ ــرب
أهلية ،للمرة الثانية فــي غضون
عـ ــام ونـ ـ ّـيـ ــف .امل ـ ــرة األول ـ ـ ــى كــانــت
ع ـنــدمــا ع ـمــل ال ــى ج ــان ــب رئـيـســي
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ومـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب
وب ـق ـي ــة ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة عـلــى
إخـ ـ ـ ــراج رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة س ـعــد
الحريري من معتقله في الرياض،
مــان ـعــن ان ـج ــرار ال ـب ـلــد إل ــى حــرب
ّ
خططت لها السعودية.
لـ ـي ــس ه ـ ـ ــذا «تـ ـكـ ـبـ ـي ــرًا ل ـل ـح ـج ــر»،
بـ ــل ت ــوص ـي ــف «واق ـ ـعـ ــي ودقـ ـي ــق»
ملجريات األحداث نهاية األسبوع
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،وف ـ ـ ــق مـ ـ ـص ـ ــادر ق ــري ـب ــة
م ــن الـ ـح ــزب« .األمـ ـ ــور ك ــان ــت عـلــى
ح ــاف ــة الـ ـح ــرب» ،وم ــا مـنـعـهــا هــو
ال ـض ـغــوط املـكـثـفــة ال ـتــي مــارسـهــا
الـ ـح ــزب ،ول ـك ــن وحـ ــده ه ــذه امل ــرة،
فــي وجــه رئـيــس الحكومة املكلف
سعد الحريري الذي اتخذ منفردًا
قـ ــرار إرس ـ ــال ال ـق ــوى األم ـن ـيــة الــى
البلدة الشوفية ،وفي وجه شعبة
املـعـلــومــات والـقـضــاء ،فيما كانت
مـعـظــم ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة غــائـبــة
ع ــن ال ـس ـمــع ،وع ـلــى غ ـيــر ع ـلــم بما
يجري على األرض.
االقـ ـتـ ـن ــاع ث ــاب ــت لـ ــدى حـ ــزب ال ـلــه
ب ـ ــأن إرس ـ ـ ــال  40آلـ ـي ــة وأكـ ـث ــر مــن
مئة عسكري مدججني بالسالح،

ّ
ّ
وفر ّحزب الله لوهاب ّ
«مظلة أمان كبيرة» وأكد
أنه لن يسمح باستفراد
حلفائه (أ ف ب)

لم يكن الهدف منه تبليغ الوزير
ّ
الـ ـس ــاب ــق وئـ ـ ــام وه ـ ـ ــاب بـ ـض ــرورة
حـضــور االسـتـجــواب فــي الــدعــوى
املـقــامــة ضــده ،وال حتى إحـضــاره
إل ـ ــى الـ ـقـ ـض ــاء« ،ب ـ ــل ك ـ ــان هــدف ـهــا
أكبر من ذلــك» ،على ما قــال نائب
رئ ـ ـيـ ــس املـ ـجـ ـل ــس الـ ـسـ ـي ــاس ــي فــي
الـ ـ ـح ـ ــزبمـ ـحـ ـم ــود قـ ـم ــاط ــي ل ــدى
زيــارتــه  الجاهلية للتعزية أمــس.
والـ ـ «أك ـبــر مــن ذل ــك» لـيـس ،أيـضــا،
مـجــرد «فــركــة أذن» لــرئ ـ يــس حــزب
التوحيد العربي ،بل هو محاولة
ق ـت ــل م ـت ـعـ ّـم ــد ع ــن ط ــري ــق اف ـت ـعــال
ّ
اش ـت ـبــاك فــي مـحـيــط م ـنــزل وه ــاب
يـ ـ ــؤدي إل ـ ــى إطـ ـ ــاق ن ـ ــار م ـت ـب ــادل
ُيـقـتــل خــالــه األخ ـيــر فــي اشـتـبــاك
عرضي ،ثم تجري لفلفة األمور.
وب ـ ـ ـصـ ـ ــرف ال ـ ـن ـ ـظـ ــر عـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـيـ ــات،
ف ــإن م ــا ه ــو مــوضــع ت ـس ــاؤل لــدى
الـحــزب هــي «الـخـفــة الـتــي تعاطى
ب ـ ـهـ ــا مـ ـ ــن أرس ـ ـ ـ ــل دوري ـ ـ ـ ـ ــة ش ـع ـب ــة
املعلومات الــى الجاهلية فــي ظل
امل ـحــاذيــر الـسـيــاسـيــة والـطــائـفـيــة،
واالح ـت ـم ــاالت ال ـتــي كــانــت قــائـمــة
النـ ـ ـ ـ ــزالق الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات إل ـ ـ ــى ف ـت ـنــة
ك ـب ـي ــرة ف ــي ال ـج ـب ــل ،وربـ ـم ــا فـتـنــة
طائفية في البلد .وإذا كان هؤالء
ال يـعـلـمــون ب ـهــذه امل ـحــاذيــر فتلك
م ـص ـي ـب ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،أم ـ ــا إذا ك ــان ــوا
يـ ـعـ ـلـ ـم ــون ،وكـ ــانـ ــت ه ـ ـنـ ــاك ن ـي ــات
مبيتة ،فإن املصيبة أكبر وأخطر
بما ال يقاس».
بات من نافل القول إن الحزب ّ
عبر
ّ
لوهاب ،األسبوع املاضي ،عن عدم
ّ
مــواف ـق ـتــه ع ـلــى امل ـ ــس بــال ـكــرامــات
واإلس ــاء ة إلــى الــرمــوز واالن ـحــدار
ال ـك ـب ـيــر ف ــي ال ـخ ـط ــاب ال ـس ـيــاســي
واإلع ــام ــي ،م ــن جـمـيــع األطـ ــراف.
إال أنه ،في املواقف التي ّ
عبر عنها
مسؤولوه في اليومني املاضيني،
ً
ّ
ّ
للشك أنه لن
أكد بما ال يدع مجاال
يسمح باستفراد أي من حلفائه،

تقرير

ّ
اتصال بين الخليل والحريري ...و 8آذار يلم شمله في الجاهلية
ميسم رزق
ُ
لــم يــكــن مــا شـهــدتــه ب ـلــدة الجاهلية
يـ َ
ـوم السبت املاضي «قطوع ومــرق».
صحيح أن الـجـبــل اج ـتــاز تداعياته
األمنية بعد ُمحاولة إحضار الوزير
السابق وئام وهاب من منزله تنفيذًا
إلش ـ ـ ــارة ا ّل ــرئ ـي ــس س ـع ــد ال ـح ــري ــري،
لكن الخضة ومالبساتها استدعت
اس ـ ـت ـ ـن ـ ـفـ ــارًا سـ ـي ــاسـ ـي ــا ع ـ ـلـ ــى أعـ ـل ــى
املـسـتــويــات .وفــي هــذا اإلط ــار علمت
ً
«األخـبــار» أن اتصاال مباشرًا ُس ّجل
بـ ــن ال ــرئـ ـي ــس الـ ـح ــري ــري وامل ـ ـعـ ــاون
الـسـيــاســي لــأمــن ال ـعــام لـحــزب الله
السيد حسن نصر الله الحاج حسني
ال ـخ ـل ـي ــل ب ـع ــد «غـ ـ ـ ــزوة ال ـج ــاه ـل ـي ــة»،
أكـ ـ ــد ف ـي ــه رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة أن «ال
أحــد ُيمكن أن يقبل الـتـعــرض ألهله
وبيته بهذه الطريقة وبهذه اللغة»،
فـ ّـرد الخليل بــأن «الـكــام الــذي صدر
هــو مستهجن ومــرفــوض ،وأع ــراض
الناس هي أعراضنا ،وال يهني علينا
ت ـص ــرف كـ ـه ــذا» .ل ـكــن الـخـلـيــل خــال
االت ـصــال ســأل الـحــريــري ،مستنكرًا:

ً
«هل فعال كنتم تنوون اعتقال وهاب
بهذه الطريقة ،وهل كنتم لتتحملوا
الـنـتــائــج؟ مــا حـصــل خـطــأ وال ُيمكن
ّ
يتحمل مسؤولية تداعياته».
ألحد أن
فأكد الحريري أن «وهــاب كان يجب
أن ّ
يتم إحضاره الى التحقيق».
م ــا ح ـصــل ف ــي ال ـجــاه ـل ـيــة ،وبـمـعــزل
عــن تـفــاصـيـلــه ،أع ــاد االل ـت ـفــاف حــول
وهـ ــاب ،ال ّ سيما مــن قـبــل ح ــزب الله
ال ــذي ت ــدخ ــل ملـصـلـحــة األخ ـي ــر ،على
اعتبار أن حملة رئـيــس «التوحيد»
ُ
على الحريري تعالج بمسار قضائي
ُ
ول ــم تــكــن تـسـتــدعــي امل ـس ـتــوى ال ــذي
بـلـغـتــه م ــن ج ـه ــة ،ومـ ــن ج ـهــة أخ ــرى
ل ـع ـلــم الـ ـح ــزب بـ ــأن ال ـن ــائ ــب ال ـســابــق
ول ـي ــد ج ـن ـبــاط ل ـعــب دورًا أســاسـيــا
ف ــي ال ـت ـحــريــض ع ـلــى وه ـ ــاب للنيل
م ـن ــه ،م ـس ـت ـح ـض ـرًا م ـن ــاخ ــات  5أي ــار
التي كان جنبالط عرابها عام .2008
وهو حتمًا أحدث صدمة داخل فريق
 8آذار ال ــذي أع ــاد تجميع ّ
مكوناته
سياسيًا حفظًا للتوازن الــذي حاول
ّ
«متهور»
الفريق اآلخر ضربه بقرار
وغـيــر م ــدروس مــن رئـيــس الحكومة

ّ
املـ ـك ــل ــف سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري ورئـ ـي ــس
ال ـح ــزب االش ـت ــراك ــي ول ـيــد جـنـبــاط.
فقد كان الفتًا َ
يوم أمس ،وبالوقائع،
أن ما أقدمت عليه شعبة املعلومات
ن ــزل كــالـصــاعـقــة عـلــى فــريــق  8آذار،

الخليل للحريري:
مرفوض
كالم وهاب
ّ
لكن طريقة الرد عليه
كانت خاطئة

لتنبيه الـخـصــوم فــي الجبل وغيره
ّ
من الذهاب بعيدًا في ما يخططون له.
أبرز هذه الوقائع هو ّ
توجه وفد من
الحزب الديمقراطي اللبناني لتقديم
واجب العزاء لرئيس حزب التوحيد
ً
العربي ،ممثال الوزير طالل أرسالن،
وي ـت ــرأس ــه نــائ ـبــه نـسـيــب ال ـجــوهــري
الــذي اعتبر أن «أمــن الجبل ال ُيكون
بهدر دم أبنائه واستباحة أمن قراه،
ّ
وال يكون بقرية واحــدة خطًا أحمر،
ّ
ال بل كل الجبل خط أحمر» .وأهمية
َ
هــذه الــزيــارة أنها جــاءت بعد خالف
عميق بــن أرس ــان ووهـ ــاب ،وأعـلــن
ّ
وهــاب بعدها «أنـنــا كلنا تحت رايــة
أرســان ،وســأزور منزله َ
بعد انتهاء
التعازي».

جنبالط يتراجع
الذي شعر جزء كبير منه بأن هناك
ُ
منطق االستقواء
محاولة الستخدام ِ
ّ
بـجـهــاز أم ـن ــي .وه ــذا الـتـحــســب دفــع
ب ــ 8آذار ،وت ـحــدي ـدًا ال ـقــوى ال ــدرزي ــة،
الى استنهاض جمهورها من جديد

ح ــرك ــة ال ـت ـض ــام ــن م ــع وهـ ـ ــاب ال ــذي
َ
قــال إن ««املـعـلــومــات» كــان ينقصهم
أن يـ ــأتـ ــوا الـ ـ ــى ال ـج ــاه ـل ـي ــة وم ـع ـهــم
املناشير» انـضـ ّـم اليها رئيس تكتل
«ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ال ـ ـ ـقـ ـ ــوي» الـ ـ ــوزيـ ـ ــر جـ ـب ــران
بــاس ـيــل الـ ــذي أرسـ ــل وف ـ ـدًا لـلـتـعــزيــة

بالشهيد محمد بــو دي ــاب ،برئاسة
الوزير طــارق الخطيب الــذي قال من
ال ـجــاه ـل ـيــة «إن م ــا ح ـص ــل سـيـكــون
مــوضــوع تحقيق قـضــائــي لتحديد
ّ
املسؤوليات» .ومن بني املعزين شيخ
عقل طائفة املــوحــديــن ال ــدروز نصر
الدين الغريب الــذي اعتبر ما حصل
«غ ـ ـ ـ ــزوة عـ ـل ــى امل ــدنـ ـي ــن والـ ـشـ ـي ــوخ
واالط ـف ــال» ،مشيرًا الــى «أنـنــا نعرف
أن الـعـمـلـيــات ت ـكــون ض ــد املـجــرمــن
واإلرهــاب ـيــن ،وه ــذه سابقة خطيرة
نأمل أن ال تتكرر».
فــي مقابل هــذا االلتفاف والتضامن
مــع وهـ ــاب ،سـ ّـجــل جـنـبــاط تــراجـعــا
كبيرًا في مواقفه؛ فبعد أن اعتبر من
على عتبة منزل الرئيس الحريري،
َ
قبل أيام ،أن «الدولة قامت بواجبها
في الجاهلية» ،علمت «األخـبــار» أن
ّ
يسوق في
رئيس الحزب االشتراكي
ُ
مجالسه أنه «لم يكن يعلم بأن املشهد
سيكون كما حصل» ،لذا سارع أمس
جمهوره وتهدئة ساحته.
الى ضبط
ّ
جنبالط لــم يـتــوقــف طيلة الساعات
املاضية عن التغريد ،وقال في تعليق

ّ
على موقع «تويتر» إن «التنسيق مع
ح ــزب ال ـلــه منتظم كــال ـعــادة بــالــرغــم
مــن الـتـفــاوت فــي وجـهــات النظر في
ّ
بعض األمــورّ .أمــا في ما ّيتعلق بما
ّ
ج ــرى ف ــي ال ـجــاه ـل ـيــة ،فــإن ـنــي أت ـقــدم
بالتعازي بالشهيد محمد بو دياب،
ّ
وكلنا في خدمة أمن الجبل أيًا كانت
الخالفات».
فــي املـســار الـقـضــائــي ،أعـلــن محامي
وهـ ــاب م ـعــن األس ـع ــد ال ـت ـقــدم بطلب
تنحية مدعي عــام التمييز القاضي
س ـم ـي ــر حـ ـم ــود عـ ــن ال ـق ـض ـي ــة ون ـقــل
ال ــدع ــوى ض ــد وهـ ــاب «إلـ ــى املحكمة
ً
املـ ـخـ ـتـ ـص ــة أصـ ـ ـ ـ ــوال وه ـ ـ ــي م ـح ـك ـمــة
املطبوعات ،كما تقدمنا بشكوى أمام
التفتيش القضائي بــوجــه القاضي
حـ ـم ــود» ،م ـش ـي ـرًا الـ ــى أن «ال ـقــاضــي
حـمــود إنـســان كـفــوء لكنه أخــذ قــرارًا
ت ـح ــت ال ـض ـغ ــط الـ ـسـ ـي ــاس ــي» .كــذلــك
ّ
كلف مفوض الحكومة لدى املحكمة
العسكرية القاضي بيتر جرمانوس
ال ـشــرطــة الـقـضــائـيــة بــالـتـحـقـيــق في
املــاب ـســات ال ـتــي ّأدت إل ــى مـقـتــل بو
دياب.

ع ـبــر اس ـت ـخ ــدام ال ـق ـض ــاء ل ـغــايــات
ـوى
سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،واسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام الـ ـق ـ ّ
األمنية بهذا املستوى من «الخفة
والــامـســؤولـيــة» مــن ّقبل السلطة
ّ
الـ ـسـ ـ ّي ــاسـ ـي ــة .وه ـ ــو وف ـ ـ ــر ل ــوه ــاب
«مـظــلــة أم ــان كـبـيــرة» ،مــؤكــدًا مــرة
جديدة أنه يضع الوفاء وااللتزام
مع حلفائه في مستوى أعلى من
الـسـيــاســة .فكما وقــف إلــى جانب
الـ ـ ــوزيـ ـ ــر سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ف ــرنـ ـجـ ـي ــة فــي
ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ،وإل ـ ــى جــانــب
الوزير جبران باسيل زمن تأليف
حكومة الــرئـيــس نجيب ميقاتي،

في خالصات أحداث
الجاهلية أن األحادية
ُ
الدرزية كسرت وأن الحزب
يشجع على تشكيل
تحالف درزي عريض

وإلى جانب الرئيس ميشال عون
ف ــي م ـعــركــة رئ ــاس ــة ال ـج ـ ّم ـهــوريــة،
والى جانب حلفائه السنة بفرض
قـ ـ ــانـ ـ ــون انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ع ـ ـلـ ــى أسـ ـ ــاس
النسبية وفي تشكيل الحكومة...
ج ــاء ت أح ــداث الـجــاهـلـيــة لـتــؤكــد،
م ـ ــرة أخـ ـ ـ ــرى ،وقـ ــوفـ ــه ال ـ ــى ج ــان ــب
حلفائه الدروز.
ف ــي خ ــاص ــات أح ـ ـ ــداث األسـ ـب ــوع
ّ
املــاضــي ،ف ــإن املــؤكــد أن األحــاديــة
ُ
الـ ــدرزيـ ــة ف ــي ال ـج ـب ــل ق ــد كـ ـس ــرت.
ّ
ك ـ ـ ـ ــذل ـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن م ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــف وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
االسـتـيـعــابــي ل ــأح ــداث ،مــدعــومــا

م ـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب ،يـ ـجـ ـع ــل مـ ـن ــه رق ـم ــا
صعبًا في املعادلة الــدرزيــة ،وهو
م ــا كـ ّـرس ـتــه ع ـلــى أي ح ــال نـتــائــج
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة األخـ ـي ــرة.
وفي الخالصات ،أيضًا ،أن الغزل
ّ
املستجد بني الجاهلية ودار خلدة
يحظى بــدعــم الـحــزب وتشجيعه،
لتشكيل تحالف عريض يضم كل
الـقــوى الــدرزيــة الوطنية والحزب
السوري القومي االجتماعي.
من الواضح لدى حزب الله الدور
ال ــذي لعبه الـنــائــب الـســابــق وليد
جـنـبــاط ف ــي تـحــريــض الـحــريــري
على إنهاء «الحالة الشاذة» التي
ّ
ّ
يمثلها وه ــاب فــي الـجـبــل ،مؤكدًا
لـ ــه أن ـ ــه وشـ ـي ــخ الـ ـعـ ـق ــل والـ ـ ـ ــدروز
ّ
جميعًا سيغطون ذلك .لذلك يبدو
ّ
الـحــزب ماضيًا فــي مـغــادرة مربع
الـتـحـفــظ فــي خـصــوصـيــة الـعــاقــة
ال ـتــي يـقـيـمـهــا م ــع رئ ـيــس ال ـحــزب
التقدمي االشتراكي ،والتي كانت
ت ـت ـي ــح ل ــأخـ ـي ــر ه ــامـ ـش ــا واسـ ـع ــا
م ــن ت ــوج ـي ــه االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات ،ف ــي كــل
مـنــاسـبــة ،ال ــى ال ـحــزب ودوره في
لبنان وسوريا ،من دون أن يلقى
ّ
ردًا .ول ـيــس خــافـيــا أن فــي مشهد
ال ـج ــاه ـل ـي ــة والـ ـحـ ـش ــد ال ـس ـيــاســي
الـ ـ ــذي ّأمـ ـه ــا أمـ ــس رس ــال ــة بــال ـغــة
الداللة لجنبالط أن لحزب الله في
الجبل حليفًا يحظى بدعم واسع
منه ويقف الى جانبه ّ
بقوة.
ف ـ ــي خـ ـط ــاب ــه األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ،قـ ـب ــل أق ــل
م ـ ــن ش ـ ـهـ ــر ،نـ ـص ــح األمـ ـ ـ ــن الـ ـع ــام
ل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد حـ ـس ــن
ـاط ب ــأن «يـضـبــط
ن ـصــرال ـلــه ج ـن ـبـ ُ
أنتيناته» .أمــس ،أعـلــن أن الوزير
ال ـس ــاب ــق غـ ــازي ال ـعــري ـضــي ،ب ـنـ ً
ـاء
ع ـل ــى ط ـل ــب مـ ـن ــه ،س ـ ـيـ ــزور ال ـي ــوم
امل ـع ــاون الـسـيــاســي لــأمــن الـعــام
ح ـســن ال ـخ ـل ـيــل .أمـ ــس ،ف ـقــط ،بــدا
أن ج ـ ـن ـ ـبـ ــاط رب ـ ـمـ ــا ب ـ ـ ــدأ ال ـع ـم ــل
بالنصيحة.
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تقرير

نتنياهو ِّ
يوسط بومبيو:

أوقفوا أنشطة حزب الله في لبنان
ِ
يحيى دبوق
واصـلــت إســرائـيــل بــث رســائــل التهويل على لـبـنــان ،والــدفــع بــاتـجــاه إق ــاق داخلي
وسجال ،من شأنه الضغط على املقاومة وسالحها .هذه املرة عبر الجانب األميركي،
ّ
املتجند دائمًا لخدمة املصالح اإلسرائيلية.
إضافة إلى التصريحات واملواقف والتقارير املهولة الواردة من تل أبيب ،في الفترة
االخيرة ،استخدمت إسرائيل أمس ،وتحديدًا رئيس حكومة العدو بنيامني نتنياهو،
ً
لقاء جمعه بوزير الخارجية األميركي مايك بومبيو ،الستكمال التهديد والتهويل
أوقفوا أنشطة حزب الله وإال فإن إسرائيل ستبادر بنفسها إلى إيقافها.
على لبنانِ :
الــرســالــة اإلسرائيلية حملها نتنياهو إلــى الجانب األمـيــركــي خــال لقائه بومبيو
أمس في بروكسل ،في لقاء وصف إسرائيليًا بالعاجل و«الطارئ» ،سبقته وأعقبته
مواقف وتصريحات إسرائيلية شبيهة برسائل نقلت قبل شهرين عبر فرنسا إلى
بيروتّ ،
هددت في حينه لبنان بالعدوان العسكري إن لم تبادر الحكومة اللبنانية إلى
مواجهة حزب الله ومنع تنامي قدراته العسكرية.
نتنياهو الــذي وصل أمس إلى بروكسل برفقة رئيس املوساد ،تامير بــاردو ،قال:
سأبحث معه (بومبيو) سلسلة من التطورات في منطقتنا والطرق التي نتخذها معًا
من اجل كبح عدوانية إيران وأتباعها في الشمال .بالطبع سنبحث أيضًا مواضيع
أخرى» ،وأضاف «اللقاء مهم جدًا ،ونحن موجودون على اتصال دائم مع أصدقائنا
األميركيني».
وفيما تطرف أحد كتاب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت في التركيز على البعد
الحربي املباشر للقاء بروكسل ،وأنــه قد يكون مقدمة لعملية عسكرية في لبنان،
ذكــرت القناة الثانية العبرية أن لقاء نتنياهو ـ ـ بومبيو يبحث في تـطــورات مهمة
تحدث في لبنان في الفترة األخيرة ،تحاول إسرائيل منعها والحؤول دونها ،عبر
الوساطات والضغوط الخارجية.
وقالت القناة إن الجهد اإلسرائيلي مرتكز في ذلك على جبهتني :أميركا من جهة،
وفرنسا من جهة ثانية ،حيث للدولتني قدرة تأثير على الحكومة اللبنانية ،ودفعها
إلى الضغط على حزب الله ومنع أنشطة تطوير سالحه وترسانته الصاروخية.
قناة ْ
«كان» العبرية أشارت في تقرير لها إلى ضرورة الحذر واالبتعاد عن التقديرات
املتطرفة للقاء بومبيو :لو كان نتنياهو يخطط لشيء صاخب جدًا وثقيل جدًا في
الساحة اللبنانية ،ملا شاهدنا هــذه العلنية املفرطة ،إن لجهة تصريحاته املباشرة
أو حتى علنية الـلـقــاء نفسه وكــل مــا يــرد على لسانه مــن تـهــديــدات ،وكــأنــه يقول
«أمسكوني قبل أن أفعل شيئًا» .وأضافت يبدو أن كل ذلك جزء ال يتجزأ من حرب
ِ
املواقف والتغريدات بني إسرائيل وحزب الله.
مع ذلك ،الحراك اإلسرائيلي املشبع بالتهويل تعبير واضح عن معضلة وجد صانع
القرار في تل أبيب نفسه أسيرًا فيها بني أن يقرر التحرك ضد املقاومة في الساحة
اللبنانية وهو يدرك تبعاتها ومساوئها ،واالمتناع عن التحرك في ظل تنامي التهديد
وتعاظمه .واقــع ّ
يعبر عن نفسه دوريــا منذ عــام  2006مع نقالت التعاظم النوعي
لقدرات حزب الله التي باتت صفة من صفات السباق بني الجانبني :إشباع املوقف
ّ
الصد واملنع اإلسرائيلية.
الدفاعي لحزب الله عبر تناميه عسكريًا ،مقابل إرادة
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قضية اليوم
ّ
قياسيًا في األشهر التسعة األولى من هذا العام ،وذلك
بلغ عجز ميزان المدفوعات «الحقيقي» رقمًا
ُ
الم ّ
أكثر بـّ 25
مرة من العجز ُ
سجل في الفترة نفسها من العام الماضي .في المقابل ،لم تنم ودائع غير
المقيمين سوى بقيمة  1.8مليار دوالر خالل الفترة نفسها ،وهو ما ّ
يعد أقل بنحو مرتين ونصف ّ
مرة من
سجل في ميزان المدفوعات .هذا المؤشر ّ
الم ّ
العجز ُ
يعد األكثر تعبيرًا عن األزمة الداهمة التي يواجهها

لبنان حاليًا ،إذ إن العجز في ميزان المدفوعات يعني ببساطة شديدة أن األموال التي تخرج من لبنان هي
أكثر من األموال التي تدخل إليه ،ما يؤدي إلى استنزاف االحتياطات بالعمالت األجنبية .ما ّ
تقدم هو أحد
ً
المؤشرات التي دفعت مصرف «غولدمان ساكس» األميركي إلى التحذير ،سائال« :إلى متى يمكن لبنان أن
ّ
يمول عجزه؟»

العجز األعلى في «ميزان المدفوعات» منذ االســتقالل!
فيفيان عقيقي
س ـ ّـجــل م ـي ــزان امل ــدف ــوع ــات الـلـبـنــانــي
عجزًا قياسيًا جديدًا ،إذ بلغت قيمته
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة املـ ـت ــراكـ ـم ــة فـ ــي ال ـش ـه ــور
الـتـسـعــة األولـ ــى مــن ه ــذا ال ـعــام نحو
 4.8مليار دوالر ،باملقارنة مع 189.9
مليون دوالر فــي الـفـتــرة نفسها من
ع ـ ــام  ،2017وذلـ ـ ــك وفـ ـق ــا ل ـل ـب ـيــانــات
ال ـت ـف ـص ـي ـل ـيــة املـ ـنـ ـش ــورة ع ـل ــى مــوقــع
م ـص ــرف ل ـب ـن ــان .وه ـ ــذه ال ـق ـي ـمــة هــي
أعلى بنحو  3.5مليار دوالر من قيمة
ال ـع ـجــز ال ـ ــذي أع ـل ـنــه م ـص ــرف لـبـنــان
ح ـت ــى أيـ ـل ــول ( 1.3-م ـل ـي ــار دوالر)،
بموجب املنهجية الحسابية ّ
املعدلة،
ال ـتــي اعـتـمــدهــا مـنــذ تـشــريــن الـثــانــي
مــن الـعــام املــاضــي ،والـتــي أدرج فيها
محفظته مــن سـنــدات ديــن الحكومة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ب ــالـ ـعـ ـم ــات األج ـن ـب ـي ــة
(يـ ـ ــوروبـ ـ ــونـ ـ ــدز) خ ــاف ــا لـلـمـنـهـجـيــة
السابقة املعتمدة في معظم البلدان
األخرى.
يـ ـع ـ ّـد هـ ـ ــذا الـ ـعـ ـج ــز مـ ــؤش ـ ـرًا خ ـط ـي ـرًا
بإجماع االقتصاديني واملصرفيني،
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـؤدي اس ـ ـت ـ ـم ـ ــراره إل ـ ـ ــى ت ــراج ــع

احـتـيــاطــات الـعـمــات األجـنـبـيــة لــدى
مصرف لبنان وزيادة الضغوط على
سعر الـلـيــرة .إال أن مــديــر العمليات
ف ــي م ـصــرف لـبـنــان يــوســف الخليل
يـطـمـئــن إل ــى أن ه ــذه ال ـض ـغــوط هي
ت ـح ــت ال ـس ـي ـط ــرة ،ف ــي ظ ــل «ت ـكــويــن
م ـصــرف لـبـنــان احـتـيــاطــات مرتفعة
بـ ــال ـ ـع ـ ـمـ ــات األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة ،وفـ ـ ـ ــي ظــل
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي قـ ــام ب ـهــا للتحكم
بالسيولة بالليرة اللبنانية» (عبر
إص ـ ـ ـ ــدار ت ـع ــام ـي ــم ت ـق ـض ــي بـخـفــض
نسبة القروض بالليرة إلى الودائع
بالليرة حتى  ،%25وتشجيع اإليداع
ً
بالليرة لـقــاء فــوائــد مرتفعة ،فضال
عن إطالة آجال بعض فئات الودائع
من متوسط  45يومًا إلــى  13شهرًا،
والـ ـح ـ ّـد م ــن إم ـكــان ـيــة ك ـســر ال ــودائ ــع
ّ
املجمدة قبل استحقاقها).

ٌ
ومتنام
عجز مزمن
ٍ

ُ
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ،ت ـ ـ ـبـ ـ ـ ّـن اإلحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاءات
املـتــوافــرة أن هــذا املستوى القياسي
م ــن ال ـع ـج ــز ف ــي مـ ـي ــزان امل ــدف ــوع ــات
ل ــم يـشـهــده لـبـنــان ســاب ـقــا ،حـتــى في
س ـن ــوات ال ـح ــرب األه ـل ـي ــة ،إذ لـلـمـ ّـرة

األولـ ــى فــي تــاريـخــه مـنــذ االسـتـقــال
ي ـس ـ ّـج ــل ل ـب ـن ــان ع ـ ـجـ ــوزات ل ـس ـنــوات
ع ـ ّـدة متتالية ،ب ــدأت مـنــذ ع ــام 2011
وال تـ ــزال م ـتــواص ـلــة ،ف ـي ـقـ ّـدر الـعـجــز
املتراكم فــي هــذه الفترة بنحو 14.8
مـلـيــار دوالر ،أي أن رصـيــد األم ــوال
الخارجة من لبنان في  7سنوات و9
أشهر ماضية كان أعلى بهذه القيمة
من رصيد األمــوال التي دخلت إليه،
وه ــذا يـعـنــي أن  %76مــن الـفــوائــض
املحققة بــن عــامــي  2006و 2010قد
استنزفت.
لم ينجح مصرف لبنان بعكس هذا
االتجاه ،على رغم الهندسات املالية
والـ ـع ــوائ ــد ال ـس ـخ ـيــة ال ـت ــي يمنحها
ل ـل ـم ـص ــارف وكـ ـب ــار املـ ــودعـ ــن لـنـقــل
ب ـع ــض ودائـ ـعـ ـه ــم م ــن ال ـ ـخـ ــارج إل ــى
لبنان .ففي عام  ،2016أجرى مصرف
لـبـنــان واح ـ ــدة م ــن أك ـبــر الـهـنــدســات
امل ــالـ ـي ــة ل ــدع ــم م ـ ـيـ ــزان املـ ــدفـ ــوعـ ــات،
ودرت أرب ــاح ــا ف ــوري ــة واسـتـثـنــائـيــة
لـلـمـصــارف وك ـب ــار امل ــودع ــن بقيمة
 5.6مليار دوالر ،إال أن ذلك لم يحقق
فائضًا فــي مـيــزان املــدفــوعــات إال في
عـ ــام  2016ف ـق ــط ،ل ـي ـعــود ب ـع ــده إلــى

ميزان المدفوعات الحقيقي (بمليارات الليرات اللبنانية)
2017
كانون األول

2018
آذار

حزيران

أيلول

مصرف لبنان
موجودات بالعمالت األجنبية
املطلوبات األجنبية
صافي األصول األجنبية
التغير في صافي األصول األجنبية

53.977.9
496.8
53481.1

51683.3
498.3
51185
2296.1-

49961.6
495.9
49465.7
4015.4-

51480.7
495.7
50985
2496.1-

المصارف التجارية
العمالت والودائع لدى مصارف مركزية أخرى
مطلوبات من العمالء غير املقيمني
مطلوبات من القطاع املالي غير املقيم
محفظة األوراق املالية لغير املقيمني
أصول أجنبية أخرى
مجموع األصول األجنبية
ودائع العمالء غير املقيمني
مطلوبات للقطاع املالي غير املقيم
مجموع املطلوبات األجنبية
صافي األصول األجنبية
التغير في صافي األصول األجنبية

1574.9

1725.9

1744.1

1650.2

9152.1
17035.1
1407.7
6409.4
35579.2
52997.7
11277.9
64275.6
-28696.4

9492.5
15649.4
1707.7
5979.1
34554.6
54345
11666.8
66011.8
31457.22760.8-

9709.8
16172.1
1608.2
5922.5
35226.7
55395.4
12406.1
67801.5
32574.83878.4-

10191.8
15578.3
1592
6168.5
35180.8
55820
12752.8
68572.8
333924695.6-

ميزان المدفوعات
مجمل صافي األصول األجنبية لدى مصرف لبنان واملصارف
التجارية

19727.8

16890.9

17593

24784.7

مجمل التغير في صافي األصول األجنبية لدى مصرف لبنان
واملصارف التجارية

5056.9-

7893.8-

7191.7-

مجمل التغير في صافي األصول األجنبية لدى مصرف لبنان
واملصارف التجارية (بمليارات الدوالرات األميركية)

3.35-

5.24-

4.77-

العجز في ميزان املدفوعات (بمليارات الدوالرات األميركية)

3.35-

5.24-

4.77-

تسجيل العجوزات.
ف ـ ــي ت ـ ـشـ ــريـ ــن الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي م ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
املـ ــاضـ ــي ،وف ـ ــي ظ ــل أزمـ ـ ــة اح ـت ـج ــاز
رئيس الحكومة سعد الحريري في
ال ـس ـع ــودي ــة ،ظ ـه ــرت م ــوج ــة ه ــروب
ل ـل ــودائ ــع ق ـ ـ ّـدر حـجـمـهــا ب ـن ـحــو 2.7
مليار دوالر ،فسارع مصرف لبنان
إلــى تعديل طريقة احتساب ميزان
املــدفــوعــات لتمويه العجز املتفاقم،
عبر إضافة سندات دين الجمهورية
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ب ــالـ ـعـ ـم ــات األج ـن ـب ـي ــة
(ال ـ ـ ـيـ ـ ــوروبـ ـ ــونـ ـ ــدز) ال ـ ـتـ ــي بـ ـح ــوزت ــه
(أي األمـ ــوال ال ـتــي أقــرضـهــا لـلــدولــة
اللبنانية بالعمالت األجنبية) إلى
صافي أصوله بالعمالت األجنبية.
ّ
وق ـ ــد ع ــل ــق األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـجـمـعـيــة
امل ـ ـصـ ــارف مـ ـك ــرم صـ ـ ــادر ع ـل ــى ه ــذه
ال ـط ــري ـق ــة ال ـح ـس ــاب ـي ــة ،ف ــي ال ـن ـشــرة
الشهرية للجمعية ،أنها «ال تصبح
ّ
حـقـيـقـيــة إل إذا اس ـت ـط ــاع م ـصــرف
لـبـنــان بـيــع مــا يـنــوي احـتـســابــه إلــى
ُ
ـدخــل
أش ـخــاص غـيــر مقيمني ،بـمــا يـ ِ
فعليًا سـيــولــة بــالـعـمــات األجنبية
إل ــى مــوجــوداتــه ال ـخــارج ـيــة» .وهــذا
املـ ـ ــوقـ ـ ــف ع ـ ـ ّـب ـ ــر ع ـ ـنـ ــه أيـ ـ ـض ـ ــا املـ ــديـ ــر
ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي «ب ـل ــوم ب ـن ــك» ،ف ــادي
ع ـ ـس ـ ـيـ ــران ،ال ـ ـ ــذي اعـ ـتـ ـب ــر ال ـت ـع ــدي ــل
الـحـســابــي «م ــش صـحـيــح بــامل ـبــدأ»!
ل ـك ــن ع ـل ــى رغ ـ ــم ه ـ ــذا ال ـت ـع ــدي ــل فــي
احتساب ميزان املدفوعات ،فهو لم
ً
يخدم طــويــا ،إذ وصــل العجز وفق
الـطــريـقــة ال ـجــديــدة امل ـعـ ّـدلــة إل ــى 1.3
مليار دوالر فــي أيـلــول املــاضــي ،أي
أن ــه بـقــي فــي حــالــة عـجــز حـتــى بعد
إضافة سندات «اليوروبوندز».

سعر صرف أم نموذج؟
بـ ــدايـ ــة ،م ــا ه ــو ُ مـ ـي ــزان امل ــدف ــوع ــات؟
ف ــي الـتـعــريــف املـعـتـمــد م ــن صـنــدوق
النقد الــدولــي ،هــو «بـيــان إحصائي
ّ
لتسجيل كــل التدفقات املالية وغير
املــال ـيــة م ــا ب ــن املـقـيـمــن ف ــي ب ـلــد ما
وغ ـيــر املـقـيـمــن فـيــه (م ـثــل البضائع
وال ـخ ــدم ــات وال ـس ـيــاحــة والـتــدفـقــات
الرأسمالية واالستثمارات الخارجية
املـبــاشــرة والـتـحــويــات واملـســاعــدات
وامل ـن ــح) ،بـغــض الـنـظــر عــن العمالت
الـتــي تـتـ ّـم فيها هــذه الـتــدفـقــات .فــإذا
ّ
سجل املـيــزان فائضًا فهذا يعني أن
التدفقات الــواردة أكبر من التدفقات
الـ ـ ـص ـ ــادرة ،وإذا ك ـ ــان ع ــاجـ ـزًا فــذلــك
يعني أن التدفقات الصادرة أكثر من
التدفقات الواردة».
وينقسم ميزان املدفوعات إلى ثالثة
أب ـ ــواب - 1 :ال ـح ـســاب ال ـج ــاري ال ــذي
يـخـتـصــر الـ ـتـ ـب ــادالت ال ـت ـج ــاري ــة من
السلع والخدمات والهبات والدخل2 .
يختصر
 الحساب الرأسمالي الذيّ
صـ ــافـ ــي ال ـ ـت ـ ـحـ ــويـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـم ــث ــل
ّ
استثمارات وعمليات تملك لوسائل
اإلن ـت ــاج واألصـ ــول الـثــابـتــة وغيرها
م ــن االس ـت ـث ـم ــارات الــرأس ـ ّمــال ـيــة- 3 .
الـحـســاب املــالــي ال ــذي يـمــثــل صافي
ّ
العمليات التي تشكل التزامات مالية
ّ
وودائع وتملك سندات دين وغيرها
من العمليات املالية.
في الحالة اللبنانيةّ ،
يعد هذا املؤشر
ّ
من أهم املؤشرات ،فوفقًا لالقتصادي
ّ
شــربــل نـ ّـحــاس ف ــان «مـتــابـعــة تـطــور
م ـ ـيـ ــزان املـ ــدفـ ــوعـ ــات أم ـ ــر مـ ـه ـ ّـم جـ ـ ّـدًا
بالنسبة لبلد مثل لبنان ،ألنه دليل
عــن حــاجــة البلد إلــى أم ــوال أجنبية

ّ
«غولدمان ساكس» يحذر:

إلى متى يمكن تمويل العجز؟
محمد وهبة

(هيثم الموسوي)

للمحافظة عـلــى سـعــر ثــابــت لـلـيــرة،
ولتمويل العجز في امليزان الجاري
ال ـن ــاج ــم ع ــن ال ـع ـج ــز الـ ـتـ ـج ــاري ،أي
الـ ـف ــارق ب ــن قـيـمــة ال ـ ـ ــواردات وقـيـمــة
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرات» .وي ـ ـشـ ــرح نـ ـ ّـحـ ــاس أن
«ال ـح ـص ــول ع ـلــى هـ ــذه األم ـ ـ ــوال يـتـ ّـم
عبر االستدانة من أطــراف خارجية،
ـاغ،
وه ــو أم ــر مــوجــود ولـكـنــه غـيــر ط ـ ٍ
أو عـ ـب ــر بـ ـي ــع األص ـ ـ ـ ــول وال سـ ّـي ـمــا
ّ
استمر لسنوات
العقارات وهو نمط
وســاهــم بــرفــع سـعــر الـعـقــار وضــرب
القطاعات اإلنتاجية ،أو عبر هجرة
الشباب للعمل في الـخــارج وإرســال
ت ـحــويــات إل ــى أهــالـيـهــم ف ــي لـبـنــان،
وه ــو ال ـط ــاغ ــي»ّ .أمـ ــا امل ـش ـك ـلــة ،وفــق
نـ ّـحــاس ،فتبرز عندما تصبح قيمة
هـ ــذا ال ـت ـمــويــل غ ـيــر كــاف ـيــة لـتـمــويــل
ال ـع ـج ــز ،إذ «ي ـ ـ ـ ّ
ـؤدي اسـ ـتـ ـم ــراره إلــى
تراجع احتياطات العمالت األجنبية

 76في المئة من
الفوائض المحققة بين
عامي  2006و2010
قد استنزفت
ّ
ب ـمــا ي ــؤث ــر ف ــي س ـعــر صـ ــرف ال ـل ـيــرة
ّ
فيتم اللجوء
ويزيد الضغوط عليها،
إلـ ـ ــى ت ـق ـل ـي ــص االس ـ ـت ـ ـيـ ــراد ل ـتــوف ـيــر
قيمة الفاتورة االستيرادية ،وتقنني
الكهرباء بسبب تراجع الـقــدرة على
شــراء الفيول ،مــع مــا يعنيه ذلــك من
ت ــراج ــع ف ــي كـ ّـم ـيــات املـ ــواد الـغــذائـيــة
واألدوي ـ ـ ـ ـ ــة وال ـ ـحـ ــاجـ ــات األس ــاس ـي ــة
لـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــاس ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي هـ ـ ــي غ ــال ـب ـي ـت ـه ــا
ً
مـ ـسـ ـت ــوردة م ــن ال ـ ـخـ ــارج ف ـض ــا عــن
ارتفاع أسعارها».
م ــن ال ــواض ــح أن تـ ـح ـ ّـول ال ـع ـجــز في

مـيــزان املــدفــوعــات إلــى سمة بنيوية
مــزمـنــة يـ ـ ّ
ـؤدي إل ــى تـفــاقــم املــديــونـيــة
الخارجية ،وكذلك تراجع احتياطات
ً
ال ـ ـع ـ ـمـ ــات األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ـض ـ ــا عــن
ص ـعــوبــة ال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ـت ـمــويــل.
ت ــزداد الضغوط على سعر الصرف
ويدخل االقتصاد في ركود وتتراجع
االس ـت ـث ـمــارات ويـضـمــر االس ـت ـهــاك.
عادة ،تلجأ الحكومات إلى إجراءات
قــاس ـيــة إلع ـ ــادة الـ ـت ــوازن إل ــى م ـيــزان
املدفوعات ،عبر خفض سعر الصرف،
وت ـ ـقـ ـل ـ ـيـ ــص االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــراد ،وزي ـ ـ ـ ـ ــادة
الصادرات ...إال أن الحالة اللبنانية ال
تبدو متوافقة مع إجــراءات كهذه،إذ
إن ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض سـ ـع ــر ال ـ ـص ـ ــرف فــي
الـثـمــانـيـنــات وب ــداي ــة التسعينيات،
وفــق وزيــر املــال السابق جــورج قرم،
لــم يساهم فــي اسـتـعــادة التنافسية
وزي ـ ـ ــادة ال ـت ـصــديــر ل ـل ـح ـصــول على
العمالت الصعبة.
ت ـن ـ ّـص املـ ـ ــادة  72م ــن ق ــان ــون الـنـقــد
والـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــف عـ ـل ــى أن «ل ـل ـم ـص ــرف
امل ــرك ــزي أن ي ـق ـتــرح ع ـلــى الـحـكــومــة
ال ـتــداب ـيــر ال ـتــي ي ــرى أن م ــن شــأنـهــا
التأثير املفيد في ميزان املدفوعات
وح ــرك ــة األسـ ـع ــار وامل ــال ـي ــة ال ـعـ ّ
ـامــة
والـ ـنـ ـم ــو االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي .وأن يـطـلــع
الحكومة على األمور التي يعتبرها
مـ ـض ـ ّـرة ب ــاالق ـت ـص ــاد والـ ـنـ ـق ــد» .كـمــا
ل ـل ـح ـكــومــة أن «ت ـس ـت ـش ـيــر امل ـص ــرف
ّ
فـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا املـ ـتـ ـع ــلـ ـق ــة ب ــال ـن ـق ــد
وت ــدع ــو ح ــاك ــم املـ ـص ــرف لــاش ـتــراك
ّ
فــي مذكراتها حــول هــذه القضايا».
الـ ـ ــواضـ ـ ــح م ـ ــن ن ـ ــص الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،أن
مسؤولية التصدي ألزمة العجز في
ميزان املدفوعات تقع على الحكومة،
وأن دور ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي مـحـصــور
ب ـ ـ ــاملـ ـ ـ ـش ـ ـ ــورة ورفـ ـ ـ ـ ـ ــع االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح ـ ـ ــات
والتوصيات ،ولكن ما يحصل اليوم
أن الـحـكــومــة ال تـفـعــل شـيـئــا ،ســواء
ّ
تـشــكـلــت أو تـع ـطـلــت ،فـيـمــا يحتكر
البنك املركزي السياسة االقتصادية
ويستخدم األدوات النقدية املكلفة،
وال يـ ــوجـ ــد مـ ــن ي ـس ــائ ـل ــه أو ح ـتــى
يسأله.

ً
ّ
أعد مصرف «غولدمان ساكس» تحليال
للنظام املالي اللبناني ،يخلص إلى أن
لبنان يقف على شفير االنهيار املالي،
إذ إن ال ـخ ـيــارات م ـحــدودة بــن تحفيز
التدفقات الرأسمالية من الخارج وبني
خـســارة الثقة بـهــذا الـنـظــام ،مــا يفرض
حصول تصحيح قسري عنوانه أزمــة
توقف عن السداد وانهيار سعر صرف
الليرة الثابت مقابل الدوالر ،وذلك بعد
سنتني أو ثالث سنوات كحد أقصى.
املصرف األميركي يستند إلى سيناريو
يأخذ فــي االعتبار مجموعة مؤشرات
مالية ،أبرزها قدرة مصرف لبنان على
االس ـت ـم ــرار ف ــي اس ـت ـق ـطــاب ال ـ ــدوالرات
عبر القطاع املصرفي ،ســواء عبر ّ
نمو
الــودائــع أو عبر الهندسات املالية .وال
يخفي الـتـقــريــر أن بنية الـنـظــام املــالــي
بــدأت تصبح أكثر هشاشة ،وإن كانت
تظهر بشكل متماسك حتى اآلن .ففي
هذا املجال يشير إلى أن «املناعة الالفتة
الـتــي أبــداهــا الـنـظــام املــالــي فــي لبنان،
خــال السنوات األخـيــرة ،بــدأت تصبح
أكثر هشاشة ،فيما تزداد املخاوف من
احـتـمــال مــواجـهــة أزم ــة مــالـيــة يتبعها
توقف لبنان عن تسديد الديون».
هـ ــذه ال ـخ ــاص ــة اسـتـنـتـجـهــا امل ـصــرف
املذكور من «أسعار األصول في لبنان،
ح ـيــث ارت ـف ـعــت ال ـه ــوام ــش ع ـلــى الــديــن
ال ـل ـب ـن ــان ــي ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر فـ ــي األشـ ـه ــر
ً
األخـ ـي ــرة ،ف ـض ــا ع ــن ارتـ ـف ــاع هــوامــش
ال ـ ـفـ ــائـ ــدة عـ ـل ــى ال ـ ــودائ ـ ــع ب ـ ــن ال ـل ـي ــرة
وال ـ ـ ــدوالر ،وال ـت ــي ت ـعـ ّـد أح ــد امل ــؤش ــرات
على مخاطر العملة ،وارتـفــاع معدالت
الـفــائــدة املــدفــوعــة عـلــى الــودائــع بشكل
عام».
ه ـ ــذه الـ ـهـ ـش ــاش ــة بـ ـ ـ ــدأت ت ـظ ـه ــر خ ــال
ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،إال أن ـهــا «ارتـفـعــت
أك ـثــر مـنــذ  2017إل ــى ال ـي ــوم» .مــن أبــرز
االستدالالت عليها« :تباطؤ تحويالت
ّ
املـغـتــربــن ال ـتــي تـشــكــل جــوهــر عــوامــل
القلق» .فهذه التحويالت كان لها دور
أساسي في تمويل جــزء من الحاجات
امل ــال ـي ــة ل ـل ـب ـن ــان .وي ـن ـق ــل ال ـت ـق ــري ــر عــن
م ـص ــرف ل ـب ـنــان أن هـ ــذا األخ ـي ــر يـعــزو
التباطؤ الــذي أصــاب التحويالت ،إلى
ارت ـ ـفـ ــاع امل ـخ ــاط ــر ال ـج ـيــوبــول ـي ـت ـي ـك ـيــة،
وان ـخ ـف ــاض أس ـع ــار ال ـن ـفــط ابـ ـت ـ ً
ـداء من
عــام  ،2014وعــدم االستقرار السياسي
املحلي ،وكذلك تباطؤ نمو االقتصاد.
ون ـض ـيــف إل ــى ه ــذه ال ـع ــوام ــل «ت ــراج ــع
الــدعــم الـخــارجــي بسبب الـتــوتــرات بني
ل ـب ـنــان ودول ال ـخ ـل ـيــج ،وال س ـي ـمــا ما
ح ـصــل ف ــي ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي  2017مع
رئيس الحكومة سعد الحريري».
الـ ـعـ ـنـ ـص ــر ال ـ ـثـ ــانـ ــي فـ ـ ــي ظـ ـ ـه ـ ــور هـ ــذه
الـهـشــاشــة ه ــو تــدف ـقــات ال ــودائ ــع .ففي
أي ـلــول  2018سـ ّـجـلــت تــدفـقــات الــودائــع
 2.4مـلـيــار دوالر ،أي مــا ي ــوازي %4.2
من الناتج املحلي اإلجمالي مقارنة مع
 7.3مـلـيــارات دوالر أو مــا ي ــوازي %13
من الناتج في السنة السابقة .عند هذه
املستويات «ارتفعت املخاوف من قدرة
لبنان على االستمرار في تمويل عجزه
الثنائي (عجز امليزان التجاري وعجز
مـيــزان املــدفــوعــات) ،فهل هــذه املخاوف
مبررة؟».

يـعــود «غــولــدمــان ســاكــس» إلــى دراســة
ال ـس ـن ــوات ال ـ ـ ــ 15امل ــاض ـي ــة ،ح ــن كــانــت
تــدفـقــات ال ــودائ ــع تغطي الـعـجــز املــالــي
للخزينة .لكن فــي ظــل غياب دفــع قوي
ّ
لنمو الودائع ملا تبقى من هذه السنة،
ف ــ«إن ـن ــا ن ـتــوقــع ق ـص ــورا ف ــي الـتـغـطـيــة
املالية لعام  2018بقيمة ملياري دوالر،
أو ما يوازي  %3.4من الناتج املحلي».
امل ـش ـه ــد يـ ـ ـ ــزداد ق ـت ــام ــة بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
املصرف األميركي بعد دراسة التمويل
ال ـخ ــارج ــي (أي امل ـ ـبـ ــادالت امل ــال ـي ــة بني
لبنان وال ـخــارج) .يــرى أنــه فــي السابق
كــانــت تــدفـقــات ال ــودائ ــع كــافـيــة لتأمني
تغطية كاملة لكل متطلبات التمويل
ف ــي ل ـب ـنــان ،لـكــن «ف ــي  ،2017وبـحـســب
ِّ
حساباتنا ،فإن هذه التدفقات لم تغط
أك ـثــر م ــن نـصــف ه ــذه ال ـح ــاج ــات ،وفــي
عــام  2018نتوقع أنـهــا لــن تغطي أكثر
من الثلث .هذا يعني أن هناك فجوة في
التمويل الخارجي اإلجمالي بقيمة 6.2
مـلـيــارات دوالر ،أو مــا ي ــوازي  %21من
الناتج في  ،2017وبقيمة  8.8مليارات
دوالر أو م ــا ي ـ ــوازي  %21م ــن الـنــاتــج
فــي  .»2018الـتـمــويــل ال ـخــارجــي ّ
يعبر
عــن حــاجــة لبنان إلــى تــدفــق ال ــدوالرات
لتمويل عجزي املالية العامة والحساب
الـ ـ ـج ـ ــاري (املـ ـ ـص ـ ــدر األس ـ ــاس ـ ــي لـعـجــز
الـ ـحـ ـس ــاب ال ـ ـجـ ــاري ه ــو ع ـج ــز املـ ـي ــزان
التجاري البالغ  15مليار دوالر في عام
.)2017
عـ ـل ــى أي حـ ـ ـ ــال ،إن ف ـ ـجـ ــوة ال ـت ـم ــوي ــل
الـ ـخ ــارج ــي ،أي امل ـب ــال ــغ الـ ـت ــي يـحـتــاج
إليها لبنان ّ
لسد العجز الثنائيَ ،دفعت
مـصــرف لـبـنــان إل ــى تنفيذ الـهـنــدســات
املالية .في رأي املصرف األميركي ،فإن
ه ــذه الـهـنــدســات «س ــاع ــدت عـلــى شــراء
ال ــوق ــت ولـ ـه ــا ك ـل ـف ـت ـهــا .اع ـت ـم ــدت ه ــذه
الهندسات على استقطاب الدوالرات من
القطاع املصرفي» .وبحسب النقاشات
ال ـتــي أج ــراه ــا «غــولــدمــان ســاكــس» مع
زبــائ ـنــه (لــديــه الـكـثـيــر مــن الــزبــائــن في
لبنان) ،فقد برزت أسئلة تتعلق بمدى
«قدرة مصرف لبنان على االستمرار في
تنفيذ مثل هــذه العمليات .فــإذا بقيت
مـ ـع ــدالت ن ـم ـ ّـو الـ ــودائـ ــع ع ـنــد مـسـتــوى
 %3سنويًا ،فإن الفجوة اإلجمالية في
التمويل الـخــارجــي سترتفع مــن 12.5
مليار دوالر في  2019إلــى  14.8مليار

دوالر في  ،2023فيما ستتراوح الفجوة
املالية الصافية بني  5.5مليارات دوالر
و 6مـ ـلـ ـي ــارات دوالر .ت ـم ــوي ــل ال ـف ـجــوة
الصافية هــو الـهــدف الــذي يسعى إليه
مـصــرف لـبـنــان ال ــذي يحمل حــالـيــا 35
مليار دوالر من االحتياطات اإلجمالية
بالعمالت األجنبية.
ووف ــق الـتـقــريــر نـفـســه ،ف ــإن احتياطات
م ـ ـ ـصـ ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان «ك ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة ل ـت ـغ ـط ـي ــة
ال ـف ـج ــوة امل ــال ـي ــة ال ـص ــاف ـي ــة ع ـل ــى م ــدى
السنوات الخمس املقبلة ،وهــذا يعطي
املستثمرين الثقة ويحافظ على ثبات
سـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة .لـكــن فــي الحقيقة
تـبــدو ال ـصــورة مختلفة بسبب وجــود
قيود على استخدام هذه االحتياطات،
مــن أبــرزهــا أن انـخـفــاض االحـتـيــاطــات
ينعكس على الثقة بتثبيت سعر صرف
ال ـل ـيــرة وي ــرف ــع مـخــاطــر ه ــروب رؤوس
املال».

مناعة لبنان المالية
بدأت تصبح أكثر هشاشة
مع احتمال التوقف عن
تسديد الديون

ّ
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا امل ـ ـ ـجـ ـ ــال ،ي ـ ــرك ـ ــز «غـ ــولـ ــدمـ ــان
سـ ــاكـ ــس» ع ـل ــى م ــؤش ــر أس ـ ــاس ـ ــي ،هــو
اح ـت ـيــاطــات م ـصــرف لـبـنــان بــالـعـمــات
األجنبية نسبة إلى الكتلة النقدية M2
ّ
التي تمثل مجموع الكتلة النقدية قيد
ال ـت ــداول مــع مـجـمــوع ال ــودائ ــع بالليرة
اللبنانية .كانت هذه النسبة ،تاريخيًا،
«ت ـتــراوح بــن  %70و ،%80إال أنــه منذ
الفترة مــا بــن  2014و 2015انخفضت
ً
وصــوال إلــى أقــل من  %60في منتصف
 2016ما دفع مصرف لبنان إلى تنفيذ
الهندسات املالية التي أعادتها إلى ما
بني  %60و.»%70
عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا األسـ ـ ـ ـ ــاس يـ ـض ــع املـ ـص ــرف
األميركي سيناريو عن استخدام هذه
(هيثم الموسوي)

االح ـت ـيــاطــات ،حـيــث «إذا ق ـ ّـرر مصرف
لـبـنــان أن يغطي الـفـجــوة فــي التمويل
الخارجي من احتياطاته ،فإن النتيجة
ستكون تراجعًا فــي هــذه االحتياطات
بقيمة تـتــراوح بني  5.5مليارات دوالر
و 6مـ ـلـ ـي ــارات دوالر خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
الخمس املقبلة ،وبالتالي ستنخفض
االحـ ـتـ ـي ــاط ــات ن ـس ـبــة إل ـ ــى  M2لـتـبـلــغ
 .»%10هــذه ّالنتيجة ،بحسب املصرف
نفسه« ،ستؤثر على سعر صرف الليرة
م ـق ــابــل ال ـ ـ ـ ــدوالر ،وت ــرف ــع امل ـخ ــاط ــر مــن
حـصــول ه ــروب رؤوس األم ــوال بشكل
ملحوظ».
لـ ـه ــذا ال ـس ـب ــب ح ـ ـ ــاول مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
أن ي ـغ ـط ــي الـ ـفـ ـج ــوة ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة عـبــر
الـ ـقـ ـط ــاع املـ ـص ــرف ــي الـ ـ ــذي ن ـ ــال ح ــواف ــز
سـخـيــة« :ط ــامل ــا ظـلــت امل ـص ــارف ق ــادرة
على تمويل مـصــرف لبنان بالعمالت
األج ـن ـب ـيــة ،سـيـبـقــى األمـ ــر ع ـلــى حــالــه.
واملـصــارف لديها  10.3مليارات دوالر
م ــن ال ــودائ ــع بــال ـع ـمــات األج ـن ـب ـيــة في
مصارف خارج لبنان ،وتحمل نحو 17
مليار دوالر من سندات «اليوروبوندز»
واألص ـ ـ ــول األخـ ـ ــرى ال ـقــاب ـلــة للتسييل
نـسـبـيــا ،بــاإلضــافــة إل ــى دي ــون سوقية
ب ـق ـي ـمــة  40م ـل ـي ــار دوالر» .س ـي ـنــاريــو
«غولدمان ساكس» يستند إلى الحدود
ال ـض ـي ـقــة ف ــي اس ـت ـع ـمــال ه ــذه األص ــول
ب ــال ـع ـم ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،وه ـ ــو ي ـ ــرى أن
ودائع املصارف في الخارج تغطي أقل
مــن سنتني مــن الـفـجــوة املــالـيــة ،إال أنــه
يـعـتـقــد أن م ـصــدر ال ـع ـمــات األجـنـبـيــة
بالنسبة إلى املصارف ال يقتصر على
ذلـ ــك ،ب ــل تـمـكـنــت ف ــي األش ـه ــر التسعة
األول ــى مــن السنة الـجــاريــة مــن تسييل
أكثر من  500مليون دوالر من سندات
«الـ ـ ـي ـ ــوروب ـ ــون ـ ــدز» وخ ـف ـض ــت ال ــدي ــون
ال ـســوق ـيــة ب ــال ــدوالر بـقـيـمــة  1.2مـلـيــار
دوالر واستقدمت ودائعها في الخارج
بقيمة  1مليار دوالر ،ليصبح املجموع
 2.7مليار دوالر».
ويـ ـخـ ـل ــص الـ ـتـ ـق ــري ــر إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه ي ـم ـكــن
امل ـ ـصـ ــارف االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي اس ـت ـجــاب
الـ ـسـ ـي ــول ــة ب ــالـ ـعـ ـم ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة مــن
الخارج ،فيما لدى مصرف لبنان القدرة
على خفض احتياطاته بشكل طفيف
(بـمـعــدل  1مليار دوالر سـنــويــا) ،وفي
هــذه الحالة «فــإن الطلب على السيولة
بالعمالت األجنبية من ودائع املصارف
في الخارج يصل إلى  3مليارات دوالر
سنويًا ،ما يعني أن التمويل الخارجي
متاح حتى نهاية .»2021
إذًا ،فــي ضــوء هــذا السيناريو املستند
إلـ ــى نـ ـم ـ ّـو لـ ـل ــودائ ــع ب ـم ـع ــدل  ،%3ف ــإن
هناك «مسارًا مستدامًا خالل السنتني
املقبلتني ،أو ثالث سنوات كحد أقصى،
لكن في رأينا أنه ال يمكن أن يكون هناك
اقتصاد يسير بثبات نحو األزمة أكثر
من ذلك .قد يحصل أمر من اثنني خالل
الفترة املقبلة :يــزداد نمو الــودائــع إلى
الحدود التي تغطي الفجوة املالية ،أو
يـخـســر لـبـنــان الـثـقــة وت ـت ـســارع األم ــور
ن ـحــو س ـي ـنــاريــو ال ـتــوقــف ع ــن ال ـس ــداد.
وف ـ ــي ح ـ ــال ع ـ ــدم ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى تـحـفـيــز
نـمــو ال ــودائ ــع والـتــدفـقــات مــن ال ـخــارج،
فإنها مسألة وقت قبل أن تتقلص قدرة
م ـص ــرف ل ـب ـنــان ع ـلــى اإلمـ ـس ــاك بـثـبــات
سعر صرف الليرة مقابل الدوالر».
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على الحافة

دراسة حول «محرقة بالط»

ّ
تحمل خطر انتشار انبعاثات سامة
ّ
أكدت دراسة للجامعة اللبنانية
األميركية ـ ـ جبيل أن معمل النفايات
المنوي إنشاؤه في البلدة يحمل خطر
انتشار انبعاثات ّ
سامة ،ونصحت بعدم
.المضي في المشروع
ليا القزي
ال تــزال أعـمــال إنـشــاء معمل للنفايات
تملكه شركة «أوف ــراج» في بلدة بالط
ـرار مــن
(ق ـ ـضـ ــاء ج ـب ـي ــل) م ـت ــوق ـف ــة ب ـ ـقـ ـ ٍ
م ـخ ـفــر ج ـب ـيــل م ـنــذ مـنـتـصــف تـشــريــن
األول املــاضــي .وقــف األعـمــال ال يسري
يشمل
فقط على معمل الـنـفــايــات ،بــل ُ َ
ّ
كــل املنطقة الصناعية الـتــي ستش ِّيد
«أوفـ ـ ـ ــراج» مـعـمـلـهــا ف ــوق ق ـســم مـنـهــا،
بسبب تعديات ومخالفات وردمـيــات
«ضمن العقار  756ومنه على األمــاك
العامة البحرية» («األخ ـب ــار» ً ،االثنني
ّ
 15تشرين األول  .)2018إضافة إلى أن
العقار غير ّاملفروز (نحو  50ألف متر
مــربــع)ُ ،مصنف إلــى ثــاث مناطقE3 :
و E4و«منطقة غابات» .وقد استأجره
عـضــو بـلــديــة ب ــاط عـبــدو الـعـتـ ّـيــق من
وق ــف مـطــرانـيــة جـبـيــل املــارون ـيــة ،قبل
أن ّ
يؤجر «أوف ــراج» ُنحو  10آالف متر
مــربــع مــن املـنـطـقــة املـصـنـفــة «غــابــات»
لتشييد املعمل ،مــن دون طلب تغيير
التصنيف.
بعد االعتراض الشعبي على املشروع،
واألخـ ـ ـ ــذ وال ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد بـ ــن رئـ ـي ــس ال ـب ـلــديــة
أنــدريــه القصيفي مــن جـهــة ،والعتيق
و«أوف ـ ـ ـ ـ ــراج» م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،دخـلــت
ّ
الجامعة األميركية ـ ـ جبيل على الخط.
ففي األول من تشرين الثاني املاضي،
ّ
ســلــم رئ ـيــس الـ ـ ـ ــ« »LAUج ــوزف جـبــرا
ب ـلــديــة ب ــاط ت ـق ــري ـرًا يـتـضـمــن نـتــائــج
دراسـ ـ ــة قـ ــام ب ـهــا ف ــري ــق م ــن الـجــامـعــة
«ح ــول تــأثـيــر إن ـشــاء ه ــذا املـعـمــل على
ال ـب ـي ـئ ــة وع ـ ـلـ ــى أب ـ ـنـ ــاء م ـن ـط ـق ــة ب ــاط
والـســاكـنــن فـيـهــا» .الــدراســة استندت

ُ
«أوفراج» :أزيلت التعديات التي كانت السبب في إيقاف األعمال (الحركة البيئية اللبنانية)

إل ـ ــى ت ـق ـي ـيــم األث ـ ـ ــر ال ـب ـي ـئ ــي لـلـمـعـمــل،
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ف ـ ــي أي ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــول ،وإل ـ ـ ـ ـ ــى م ـل ــف
إل ـك ـتــرونــي يـتـضـ ّـمــن طـلـبـ ُـات وقـ ــرارات
ل ــوزارة البيئة وشـكــاوى قـ ّـدمــت إليها.
وب ـنـ ً
ـاء عـلــى املـسـتـنــدات ،وج ــد الفريق
ّ
أن «م ــواص ـف ــات املـ ـع ــدات ال ـت ــي سيتم
اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ف ــي امل ـع ـم ــل ل ــم تـ ــرد فــي
مستند تقييم األثــر البيئي .وبالتالي
يصعب التكهن بسالمة عملية معالجة
النفايات الصلبة أو نجاحها» .النقطة
ال ـث ــان ـي ــة هـ ــي وج ـ ــود اخـ ـت ــاف ــات بــن
تـكـنــولــوجـيــات املـعــالـجــة امل ـخ ـتــارة في
م ـس ـت ـنــد ت ـق ـي ـيــم األثـ ـ ــر ال ـب ـي ـئ ــي ،وه ــي
معالجة األج ــزاء الـخــامـلــة باستخدام
تـكـنــولــوجـيــا االن ـح ــال الـ ـح ــراري ()...
وفي ّ
رد على سؤال وزارة البيئة حول
نوع النفايات التي ستعالج باستخدام
االن ـح ــال الـ ـح ــراري ،ذك ــرت «أوف ـ ــراج»
األج ـ ــزاء ال ـع ـضــويــة ،م ــع ع ــدم تـحــديــد
نوع عالج االنحالل الحراري أو أنواع
امل ـفــاعــات .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،أش ــارت

الــدراســة إلــى «وج ــود ثــاثــة أن ــواع من
مـ ـف ــاع ــات االن ـ ـحـ ــال الـ ـ ـح ـ ــراري تـبـلــغ
طاقتها االستيعابية  300طن ،أي أكثر
مــن  10أض ـعــاف الـطــاقــة االستيعابية
املطلوبة ،ما ُيشير إلى احتمال وجود
مـشــاريــع ملـعــالـجــة نـفــايــات نــاتـجــة من
بلديات أخرى».
ول ـف ـتــت إل ــى أن ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ُيـشـيــر

رفع مجلس القضاء
في «التيار» توصية
إلى باسيل بعدم
الحاجة إلى المعمل

ّ
إل ــى أن االن ـحــال ال ـح ــراري «ال ُيعتبر
ُ
تكنولوجيا مثبتة ملعالجة النفايات
البلدية الصلبة ،وبالتالي ال يوصي
بــاسـتـخــدامـهــا ملـعــالـجــة ال ـن ـفــايــات في
البلدان النامية» .وعلى رغم ما ُي ّ
سوق
ّ
ل ــه بـ ــأن االنـ ـح ــال الـ ـح ــراري ال يــرتـكــز
إل ــى ح ــرق ال ـن ـف ــاي ــات« ،إال أن ال ــوق ــود
املنتج مــن االن ـحــال ال ـحــراري يحتاج
إلــى الحرق لتوليد الطاقة .وبالتالي،
ستنبعث ُ كــل الـشــوائــب امل ــوج ــودة في
الــوقــود املنتج خــال الحرق إن لم ّ
تتم
إزالتها من خالل عملية تنقية وتكرير
كيمائية ُمعقدة».
ّ
ال ـن ـق ـطــة ال ـث ــال ـث ــة ال ـت ــي رك ـ ـ ــزت عـلـيـهــا
ّ
ال ــدراس ــة أن مــوقــع املـعـمــل الـجـغــرافــي
ُ
ص ـ َّبــح «ع ــرض ــة ل ـض ــرر جـسـيــم إن
ســيُـ َ
ل ــم ي ــش ــغ ــل امل ـع ـمــل ك ـمــا يـنـبـ ُغــي ،نـظـرًا
إل ـ ــى ط ـب ـي ـعــة االنـ ـبـ ـع ــاث ــات امل ـح ـت ـم ـلــة
للجسيمات امللوثة لـلـهــواء» .وإضافة
إلــى ذلــك« ،لــم تــرد أي معلومات بشأن
ُ
تـصـمـيــم امل ــواس ـي ــر ال ـت ــي ســتـسـتـخــدم

لتفريق انـتـشــار اال ُنـبـعــاثــات الناتجة
مــن ح ــرق ال ــوق ــود املـنـتــج فــي املــوقــع».
وبـنـ ً
ـاء على ما تـقـ ّـدم ،لم ينصح تقرير
ال ــ«« ،»LAUباملضي قدمًا بإنشاء هذا
املعمل».
لــم تكن الجامعة اللبنانية األميركية
«ال ـ ــواف ـ ــدة» الـ ـج ــدي ــدة ال ــوحـ ـي ــدة إل ــى
هــذا املـلــف .مجلس القضاء فــي التيار
الوطني ّ
الحرّ ،قرر أن يكون معمل بالط
بندًا ّأول على جــدول أعماله في أولى
جـلـســاتــه ،فـيــركــب مــن نــاحـيــة «املــوجــة
الشعبية» الــرافـ ُضــة للمعمل ،وي ــؤازر
رئيس البلدية املنتسب إلــى «التيار»
مــن ناحية ثانية .وقــد ُرفـعــت توصية
إل ـ ــى رئـ ـي ــس ال ـ ـحـ ــزب الـ ــوزيـ ــر ج ـب ــران
ّ
باسيل بــأن جبيل ليست بحاجةٍ إلى
ّ
معمل للنفايات ،وال سيما مع وجود
م ــرك ــز حـ ـب ــال ــن مل ـع ــال ـج ــة الـ ـنـ ـف ــاي ــات،
ال ــذي أع ـ ّـد اتـحــاد بـلــديــات جبيل دفتر
ش ــروط لـتـطــويــره .وقــد وضــع باسيل،
ّ
بخط اليد ،مالحظاته على التوصية،
ّ
فــأشــار إل ــى أن «ال ـت ـيــار» مــؤيــد لخيار
الــامــركــزيــة اإلداريـ ــة ،ولـيــس معارضًا
للمعامل باملطلق ،شــرط أن تستوفي
ّ
كـ ــل الـ ـش ــروط وت ـل ـت ــزم بــامل ـعــاي ـيــر .مع
إشـ ــارتـ ــه ،إلـ ــى ض ـ ـ ــرورة أن «ال ن ـكــون
مجلس
ش ـع ـبــويــن» .وت ـق ــول م ـص ــادر
ّ
ّ
القضاء إن باسيل «عــاد وأبلغنا بأنه
ّ
سيؤيد خيارنا في جبيل أيا يكن».
رئيس مجلس إدارة
مــن جهته ،يؤكد
ّ
الشركة ريمون متري أنه «في السابق
كــان هـنــاك خــاف فــي مجلس القضاء
حــول املـلــف ،لكن الغطاء الحزبي ُرفــع
طلبت ورقــة
عــن رئـيــس الـبـلــديــة ،وق ــد
ُ
خطية تؤكد رفع الغطاء ألننا نحارب
سـ ـي ــاسـ ـي ــا» .مـ ـت ــري أش ـ ــار أيـ ـض ــا إل ــى
مصلحة للمسؤولني عن مطمر حبالني
ف ــي عــرق ـلــة إق ــام ــة مـعـمــل بـ ــاط ،وإل ــى
ال ـخ ــاف ــات داخـ ــل ال ـب ـلــديــة ال ـتــي أث ــرت
ّ
سـلـبــا عـلـيــه .ول ـفــت ال ــى أن الـتـعــديــات
ا ُلـتــي كــانــت الـسـبــب فــي وق ــف األعـمــال
«أزيلت ،ومن املفترض أن ّ
يتم الكشف
على املوقع في األيام املقبلة الستئناف
األشغال».

وزير المال يخرق المادة  :18معيار واحد لزيادة المعاشات التقاعدية
محمد قاسم*
رسم قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم  )2017/8/21( 46ثالثة عناوين
أساسية ملواده الـ:36
ً
أوالَ :رفع في مادته األولى الحد األدنى لألجور من  300ألف ليرة إلى 675
ألفًا ،أي إقرار زيادة غالء معيشة للحد األدنى بنسبة .%125
ثانيًاّ :
حول في مادته الثانية رواتب موظفي املالك اإلداري العام واألسالك
العسكرية وأفراد الهيئة التعليمية في القطاعني العام والخاص (عدا القضاة
ً
ً
وأساتذة الجامعة اللبنانية) ،وذلك وفق  22جدوال مفصال ،وخصص لكل
ً
من الفئات الوظيفية جــدوال خاصًا يتضمن تحويل الرواتب وزيــادة غالء
املعيشةً .
وبناء عليه ،أتت الزيادات التي حصلت عليها الفئات الوظيفية على
الشكل اآلتــي :الفئة االولــى  ،%91,63الفئة الثانية  ،%165,25الفئة الثالثة
 ،%137,12الفئة الرابعة  ،%123,86والهيئة التعليمية .%64,97
ثالثًا :أقر في املادة  18منه زيادة غالء معيشة بنسبة موحدة () % 85على
رواتب جميع املتقاعدين في األسالك واملالكات الوظيفية والعسكرية كافة
من دون تمييز .واعتمد القانون مبدأ التجزئة للزيادة على ثالث سنوات
متتالية.
بعد سنة واحدة من صدور القانون ،أي في  20آب  ،2018جاء بيان وزير
املال علي حسن خليل ليناقض ،بل ّ
ليحور ،كليًا النص الواضح والصريح
واملباشر ملضمون املــادة  18من القانون املخصصة حصرًا بزيادة غالء
معيشة على معاشات املتقاعدين  .وقد نصت هذه املادة على:
ً
أوال :زيـ ــادة  %85عـلــى مـعــاشــات املـتـقــاعــديــن امل ـح ــددة بـمــوجــب الـقــانــون
 2008/63على الشكل اآلتــي %25 :زيــادة على معاشاتهم التقاعدية عام
 2017على أن ال تقل عن  300ألف ليرة ،زيادة مماثلة ( )25%عام ،2018
ويدفع الباقي بكامله ( )%35عام .2019
ثانيًا :اعتماد معيار موحد لجميع املتقاعدين من مختلف األسالك واملالكات
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مقال
الوظيفية ،وذلــك باعتماد زي ــادة نسبة واح ــدة على معاشاتهم التقاعدية
( .)%85ولو أراد ّ
املشرع غير ذلك لكان أدرجه في صياغة القانون.
ثالثًا :لم تتضمن أي مادة أو فقرة في القانون أي إشــارة ملا جاء في بيان
وزيــر املــال ،أي أن «تحدد الــزيــادة اإلجمالية على املعاشات التقاعدية بعد
إجراء املقارنة بني الراتب األخير الذي أحيل بموجبه املوظف على التقاعد،
وبني الراتب الحالي للموظف في الخدمة الفعلية ،»...في حني جاءت الفقرة
«أ» من املــادة  18مستقلة وواضحة ومباشرة بحيث ال تحتمل التفسير
أو التأويل أو االجتهاد إذ نصت على« :يعطى املتقاعدون الذين تقاعدوا
قبل نـفــاذ هــذا الـقــانــون ،اعـتـبــارا مــن تــاريــخ نـفــاذه ،زي ــادة على معاشاتهم
الـتـقــاعــديــة ،»...أي مــن دون ربطها بــأي شــرط ومــن دون ذكــر التماثل بني
رواتبهم ورواتب من هم في الخدمة الفعلية.
راب ـعــاّ :إن إج ــراءات وزي ــر امل ــال وإص ــراره على مخالفة نـصــوص القانون
سيؤدي حتمًا إلى خلل كبير وتفاوت واضح وفاضح بني نسب الزيادات
على معاشات املتقاعدين في الفئات الوظيفية ،ويضرب مبدأ املعيار املوحد
لزيادة غالء املعيشية على معاشاتهم التقاعدية .وما النسبة التي حصل
عليها األســاتــذة واملعلمون والـتــي لــم تصل إلــى  %36ســوى عملية إذالل
وإهانة كبرى واستهداف مباشر لشريحة وازنة من املجتمع ما ترددت يوما
خالل أربعني سنة من خدمتها عن القيام بدورها التربوي والتعليمي في
أحلك الظروف التي مرت بها البالد ،إضافة إلى ّأن زيادة رواتب املتقاعدين
بالنسبة التي حددها القانون باتت حقًا مقدسًا ال يمكن التراجع عنه.
وفــي مراجعة الـجــداول التي سيعتمدها وزيــر املــال ملعاشات املتقاعدين،
وفــق مـنــدرجــات بيانه األخ ـيــر ،يظهر الـتـفــاوت الكبير وع ــدم امل ـســاواة في
نسب الزيادات على املعاشات التقاعدية للفئات الوظيفية املختلفة .وعليه
سيصبح التفاوت بني الزيادات واملعدل الوسطي للزيادات للفئات الوظيفية
املختلفة من املتقاعدين على الشكل التالي :الفئة الرابعة  ،%114,96الفئة
الثالثة  ،%104,64الفئة الثانية  ،%138,00الفئة األولى  ،%73,57األساتذة

رقم اليوم

أي حقوق ّ
ّ
ألي إنسان؟

واملعلمون .%35,87
وبذلك ،يكون قرار وزير املال قد ضرب مبدأ العدالة واملساواة بني املتقاعدين
ونسف اعتماد املعيار املوحد لزيادة غالء املعيشة لهم .كما انه بهذا التدبير
يكون قــد اعتمد سياسة التمييز وسياسة الشتاء والصيف على سطح
واح ــد .كـمــا ي ــدل الـبـيــان ال ـصــادر عــن وزي ــر امل ــال عـلــى تخبط فــي تفسير
القانون واإلرباك الحاصل في تطبيق ما لم يأت على ذكره القانون ،وتحديدًا
موضوع التماثل بني معاشات املتقاعدين وبني رواتب من هم في الخدمة.
ّإن التمسك بمضمون املادة  18وحرفيتها واعتماد املعيار املوحد ونسبة
ال ــزي ــادة امل ــوح ــدة عـلــى م ـعــاشــات جـمـيــع املـتـقــاعــديــن ف ــي جـمـيــع املــاكــات
واألسالك ،يؤمنان العدالة واملساواة بني كل هؤالء .وهنا ال بد من اإلشارة
إلى ّأن املتقاعدين بمختلف مالكاتهم قد خسروا بسبب التجزئة  %50من
الزيادة عام  ،2017و %35من الزيادة عام  .وهذا الخسارة لم تطل من هم
في الخدمة الفعلية .ولو أراد املشرع خالف ذلك ملا جاء نص املادة  18بهذا
الوضوح .ولو أراد املشرع أن يماثل بني املتقاعدين وبني من هم في الخدمة
الفعلية ملا حدد زيــادة النسب املئوية ووزعها على ثالث سنوات متتالية.
لذلك ،نتمسك بحقنا بزيادة رواتب املتقاعدين بنسبة  %85كحق مشروع
كرسه القانون ،مطالبني وزير املال بالعودة عن بيانه املخالف واملتناقض
مع النص الواضح للمادة  .18ونتمنى على رئيس املجلس النيابي نبيه بري
ّ
حسم هذا املوضوع ،خصوصًا أنــه كان قد اطلع على مضمون وصياغة
هذه املــادة قبل اقــرار القانون ووافــق عليها كما أدرجــت (زيــادة  %85على
معاشات املتقاعدين) .كما انه رفض أي نقاش ملضمون املادة وصياغتها
خالل الجلسة العامة التي أقرت فيها سلسلة الرتب والرواتب.
ونـطــالــب أيـضــا الكتل النيابية بــأن تلعب دوره ــا التشريعي ،وأن تتحمل
مسؤولياتها في حماية القوانني ،وعدم تمرير التفسيرات واالجتهادات التي
تتناقض ودور املجلس النيابي التشريعي.
*عضو رابطة االساتذة املتقاعدين.

بعد  70عامًا على إقــرار الشرعة العاملية لحقوق اإلنسان ،بات
لزامًا إعادة النظر في هذه الشرعة التي فرضتها ظروف معينة
وتاريخ من الجهل والتعقيد النفسي .فهي بدت ،حينها ،متقدمة
ً
نسبة إلــى إلـكــوارث واالرتـكــابــات التي حصلت في العالم ،على
قاعدة االستقواء واالستحواذ والتحكم واالحتكار واالستئثار
واالستنزاف ...لكن ،سرعان ما تبني أن كل مظاهر التقدم في
هذه الشرعة ،ليست إال تثبيتًا ألفكار وقيم لم تكن كافية إلنقاذ
الجنس البشري وتحقيق السالم واالستقرار والعدالة.
ُ
ّ
ُيفترض إعــادة النظر في هــذه الشرعة ،ال ألنها لم تطبق أو لم
ُ
تحترم على نطاق واســع فحسب ،بــل ألنها لــم تكن كافية وال
عــادلــة بــاملـطـلــق .فـهــي ،فــي جــوهــرهــا ،تـمـحــورت ح ــول اإلنـســان
بــاعـتـبــاره م ـحــور ال ـكــون وصــاحــب الـقـيـمــة الـعـلـيــا ،فــي كــرامـتــه
ومتطلباته لـلـبـقــاء ،مــن دون تـحــديــد وم ــن دون ضــوابــط .وقــد
صـ ّـدقــت على اعـتـبــاره «الـسـيــد» ،املطلق الحقوق والصالحيات
في استباحة بقية الكائنات وإخضاعها حتى االستنزاف ،تحت
سقف ضيق جدًا يقول بحفظ حقوق الغير أيضًا .ولكن ،ليس
كل «غير» أو «آخر» ،وإنما فقط من يشبهوننا لناحية الوظيفة
(مع تجاوز شكلي للعرق واللون والطبقة) ونتقاسم معهم الحق
ّ
تتطرق هذه الشرعة
في االستفادة من املــوارد املتاحة .فيما لم
إلى حقوق بقية الكائنات غير اإلنسانية التي نتشارك معها في
شبكة الحياة نفسها ،وال حفظت حقوق اإلنسان في األجيال
املقبلة!
فعن أي حقوق إنسانية تتحدث الشرعة ،وهي ال تحترم حقوق
بقية الكائنات التي نتقاسم معها العيش في أنظمة إيكولوجية
متشابكة ومتكاملة ،مع علمنا أن أي خلل يصيب أحد أعضائها،
يمكن أن ّ
يسبب تدميرها كلها بأنواعها كــافــة ،وبينها النوع
اإلنساني!؟
ومــاذا عن حفظ حقوق األجـيــال املقبلة ونحن نتصرف كأننا
الجيل األخير على هذا الكوكب؟
وضمن أي مبادئ حقوقية وقواعد ديمقراطية نسمح ألنفسنا،
على سبيل املثال ،بالحفر لسحب الطاقة األحفورية التي تشكلت
خــال ماليني السنني واستهالكها فــي مئة سنة ،وعــدم حفظ
حقوق األجيال املقبلة ،مع علمنا بأن هذه املــوارد غير متجددة
وناضبة حتمًا؟ وضمن أي قــواعــد ديمقراطية يــوافــق البرملان
اللبناني (وأي برملان) على قانون النفط وعلى تقسيم البلوكات
وإنشاء السدود السطحية وحبس املياه ووقف جريانها الطبيعي
وال ـت ــاع ــب بــاألن ـظ ـمــة اإلي ـكــولــوج ـيــة وتــدم ـيــر ال ـغ ــاب ــات والـت ـنــوع
البيولوجي وتغيير معالم الطبيعة وتلويث كل مقومات الحياة
من تربة وماء وهــواء ...واملطالبة باإلسراع في استخراج النفط
والغاز إلطفاء الديون...؟ وأي ديون ّ
نحمل األجيال املقبلة بسبب
جشعنا وفسادنا وســوء إدارتنا للموارد واالقتصاد وحياتنا
العامة؟ عــن أي قــواعــد ديمقراطية نتحدث فيما نتخذ قــرارات
ديـكـتــاتــوريــة ال ـيــوم تـضـ ّـر بمصالح األج ـيــال املقبلة وحقوقها
بالوصول إلى مــوارد يفترض أن تبقى مستدامة وسليمة كما
هــي فــي طبيعتها؟ وم ــن سـمــح للمجتمع املــدنــي ب ــأن يتحكم
بحقوق املجتمع الحيوي (الــذي يضم أنــواعــا أخــرى غير النوع
البشري)؟ وبأي منطق استقوائي واستنسابي يتوقف مطلب
املساواة عند الجنسني وال ينسحب على بقية األنواع؟
وإذا كانت املشاكل العاملية الكبرى ،مثل تغير املناخ ،قد أصبحت
عابرة للحدود ،وإذا كانت األمراض واألوبئة الجديدة مثل بعض
أنواع األنفلونزا (الخنازير والطيور )...قد أصبحت عابرة للنوع
والـحــدود أيضًا ،فبتنا نشترك في الحياة واألم ــراض واملصير
مــع بقية الـكــائـنــات… أال يفترض أن نعيد النظر بمنظوماتنا
األخــاق ـيــة والـقـيـمـيــة واالجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة والسياسية
والحقوقية ،لتستوعب كل هــذه التطورات ،وأن نعيد النظر في
ُ
شرعة حقوق هذا اإلنسان الذي ترك وحده يواجه مصيرًا بات
ّ
يهدده هو نفسه باالنقراض؟
في الخالصة ،وملناسبة الذكرى الـ  70لإلعالن العاملي لشرعة
حـقــوق اإلن ـســان ،وانـعـقــاد اللقاء ال ــذي تنظمه الحركة الثقافية
في أنطلياس اليوم تحت عنوان «حقنا» ،نقترح ،كإجراء عملي،
إضــافــة معطيني أســاسـيــن على شــرعــة حـقــوق اإلن ـســان ،هما
باختصار ،األخــذ باالعتبار حياة بقية الكائنات التي نتشارك
معها في العيش في شبكة الحياة نفسها وفي وحدة املصير،
ً
لحفظ ديمومتها وسالمتها أوال ،وحفظ حقوق األجيال املقبلة
التي يتمتع إنسانها بالحقوق نفسها لإلنسان الحالي ،وترجمة
ذل ــك فــي ال ـقــوانــن واالت ـفــاق ـيــات الــدول ـيــة والــدســات ـيــر وال ـقــوانــن
والسياسات الوطنية ...مع العلم ،أن معيار عدالة أي شرعة وأي
قانون وأي حق ،هو في مدى تحقيقه أعظم وأشمل خير في حال
ً
تطبيقه فعال بشكل كامل وشامل.
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هو العدد المتوقع أن يبلغه مستخدمو اإلنترنت عبر
الهاتف المحمول حول العالم بحلول عام  ،2025علمًا أن
عدد هؤالء وصل إلى  3,3مليار عام  ،2017بحسب تقرير
«الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول» لعام
 .2018وساهم االرتفاع الملحوظ في االتصال باإلنترنت

عبر األجهزة المحمولة في ازديــاد النفاذ إلى اإلنترنت،
إذ ارتفعت نسبة األفــراد الذين يتصلون باإلنترنت بشكل
منتظم من  34في المئة في  2012إلى  48في المئة
مع نهاية  ،2017وفق بيانات «االتحاد الدولي لالتصاالت»
للعام الماضي.
(مروان طحطح)

تقرير

َ
معتمدة عالميًا بشهادة فرنسية
«اللبنانية»
فاتن الحاج
ن ــال ــت ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة «شـ ـه ــادة
االعتماد املؤسسي» من املجلس األعلى
ل ـت ـق ـي ـيــم الـ ـبـ ـح ــوث وال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـع ــال ــي
( )HCERESالـفــرنـســي .وج ــاء فــي قــرار
االع ـت ـمــاد أن «ال ـجــام ـعــة ت ـق ـ ّـدم إمـكــانـيــة
ّ
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي ل ـكــل
ّ
الـ ـش ــرائ ــح االج ـت ـم ــاع ـي ــة ف ــي كـ ــل أن ـح ــاء
ّ
لبنان وفي كل مجاالت املعرفة ،من خالل
العديد من األساتذة املؤهلني .وتعكس
ّ
املتعدد الثقافات،
صورتها ثروة لبنان
وتـ ـل ـ ّـب ــي امل ــؤسـ ـس ــة م ـع ــاي ـي ــر االع ـت ـم ــاد
ّ
وتتمتع بمستوى ّ
جيد من الجودة».
ّ
الخبر زفــه رئيس الجامعة فــؤاد أيوب
ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ع ـقــده أمـ ــس ،في
خـ ـض ــم الـ ـهـ ـجـ ـم ــة امل ـم ـن ـه ـج ــة ل ـتــدم ـيــر
الجامعة الرسمية الــوحـيــدة .وأوضــح
أيوب أن مؤسسة التقييم هي مؤسسة
رس ـم ـيــة ت ـع ـت ـمــدهــا ال ــدول ــة الـفــرنـسـيــة
لـتـقـيـيــم مـخـتـلــف م ــؤس ـس ــات الـتـعـلـيــم
ال ـع ــال ــي ف ــي فــرن ـســا واع ـت ـم ــاده ــا ،كما

أنـهــا معتمدة أوروب ـي ــا وعــاملـيـ ْـا .ولفت
إل ــى أن التقييم ب ــدأ مـنــذ مــا َي ــق ـ ُـرب 18
شهرًا ،حني جرى التواصل مع ِّ
القيمني
على  HCERESلتوقيع اتفاقية تلحظ
مختلف اآلل ـيــات واملــراحــل واملــؤشــرات
واملعايير العاملية الــواجــب اعتمادها،
إلعداد تقرير التقييم الداخلي ،وتنفيذ
ال ـت ـق ـي ـي ــم واالعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد امل ــؤسـ ـس ــي فــي
الجامعة .وفي هذا السياق ،قامت لجنة
من الخبراء األوروبيني من املؤسسة بـ
 3زيارات ميدانية استطالعية للجامعة
التي ّ
زودت اللجنة بامللفات والوثائق
املطلوبة وفقًا للمعايير العلمية .كما
واكبت الجامعة العملية بواسطة لجنة
مركزية بالتنسيق مع مكتب العالقات
الخارجية.
وبــن  3و 6تـمــوز ،قابلت لجنة مؤلفة
م ــن  9خ ـب ــراء فــرن ـس ـيــن 40 ،مجموعة
من الجامعة تتألف من عمداء الكليات
ومديريها وأساتذة وموظفني وطالب،
ومن ممثلني عن الجامعات في الداخل
وال ـ ـخـ ــارج ،وع ــن الـ ـ ـ ــوزارات وال ــوك ــاالت

غمز أيوب من قناة المشككين بضرورة وجود جامعة واحدة (مروان بوحيدر)

ال ـجــام ـع ـيــة وامل ـس ـت ـش ـف ـيــات وال ـه ـي ـئــات
االجتماعية واالقتصادية والصناعية
ّ
ممن لهم شــأن مع الجامعة اللبنانية.
وطـ ــرحـ ــت ال ـل ـج ـن ــة كـ ــل األسـ ـئـ ـل ــة ال ـتــي
ت ـطــاول م ـجــاالت االع ـت ـمــاد ومـعــايـيــره،
واستند التقييم إلى أهداف شملت ستة
مجاالت مشتركة وهي :االستراتيجية
وال ـحــوك ـمــة ،الـبـحــث والـتـعـلـيــم ،املـســار
الدراسي للطالب ،العالقات الخارجية،
التوجيه ،الجودة واألخالقيات.
مــدة االعتماد  3سـنــوات ،على أن تقوم
لـجـنــة ال ـ ـ  HCERESب ــزي ــارة الـجــامـعــة
بعدها لــاطــاع على مــا جــرى تنفيذه
من توصيات في سبيل تمديد االعتماد
لسنتني إضافيتني.
وفـ ـ ــي إطـ ـ ـ ــار اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة االعـ ـتـ ـم ــاد
وال ـت ـق ـي ـي ــم امل ـت ـب ـع ــة ،ت ـط ـل ــق ال ـجــام ـعــة
لعام  2019التقييم واالعتماد ملختلف
البرامج واملناهج األكاديمية في جميع
ك ـل ـي ــات ـه ــا ،وف ـ ــق خ ـط ــة ع ـم ــل واض ـح ــة
بــالـشــراكــة مــع الـسـفــارة الفرنسية عبر
امل ــرك ــز ال ـث ـق ــاف ــي ال ـف ــرن ـس ــي وال ــوك ــال ــة
الجامعية للفرنكوفونية ،لتأمني الدعم
املالي لتغطية نفقات الخطة.
أيــوب غمز من قناة املشككني بضرورة
وجــود جامعة لبنانية واحــدة موحدة
ّ
بــال ـقــول إن «الـنـتـيـجــة ال ـتــي خ ــرج بها
فــريــق دولـ ــي م ـحــايــد أفــرح ـت ـنــا ،لكنها
ل ــم تــدهـشـنــا ،نـحــن ال ـعــاملــن بمستوى
الـ ـج ــامـ ـع ــة ومـ ــوثـ ــوق ـ ـيـ ــة شـ ـه ــاداتـ ـه ــا،
ّ
رب ـم ــا ت ــده ــش آخ ــري ــن م ـ ّـم ــن ُي ـشــك ـكــون
بالجامعة»ّ .
ورد على من يتهم الجامعة
بالهدر والفساد بـ«أننا خفضنا العجز
الـنــاتــج مــن مـسـتـحـقــات عـلــى الجامعة
ب ـن ـس ـب ــة  ،%60ض ـم ــن س ـي ــاس ــة خـلــق
بلوغه بشكل
ال ـتــوازن املــالــي ،مــن أجــل ّ
كــامــل فــي ع ــام  ،2020كـمــا حققنا وف ـرًا
ي ــزي ــد ع ـلــى  %20م ــن ك ـلـفــة مـشـتــريــات
الجامعة».
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قطاع

«يعطيك العافية» ...تساوي تريليونات الدوالرات
العافية Wellness
مصطلح حديث برز خالل
السنوات العشر األخيرة.
ورغم هذه المدة القصيرة
زمنيًا نجح في أن يطبع
حياة المستهلكين في
جميع نواحيها اليومية،
قطاعًا قائمًا بحد
وليشكل ً
ذاته يدر أمواال طائلة على
العاملين فيه وفي الوقت
عينه يساهم في تحسين
حياة البشر ،إذ بلغ حجمه
عام  2017حوالى 4.2
تريليون دوالر وبات يساهم
لوحده بنسبة  %5.3من
الناتج االقتصادي العالمي
وفقًا لتقرير حديث نشره
«معهد العافية العالمي»

املالي والعقلي والروحي واالجتماعي
والـ ـجـ ـس ــدي والـ ـصـ ـح ــي ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
الـ ـتـ ـغ ــذي ــة وه ـ ـ ــي ج ـم ـي ـع ـه ــا ت ـت ــداخ ــل
وتؤخذ في االعتبار».
والواقع أن الحديث عن العافية ال يعني
أبدًا ،وكما قد ّ
يخيل للبعض ،نوعًا من
األنشطة الترفيهية التي قد يلجأ إليها
األش ـخ ــاص م ـي ـســورو ال ـح ــال م ــن بــاب
ال ـتــرف كـجـلـســات الـتــدلـيــك وحـمــامــات
ال ـب ـخــار وغ ـيــرهــا ،ب ــل ه ــي وك ـمــا ظهر
فــي الـتـعــريــف أنشطة وبــرامــج تهدف
إلى تحسني صحة اإلنسان ،وتجنيبه
املــرض وقائيًا .وفي هذا السياق ّ
تبي
الــدراســات الحديثة أن صحة اإلنسان
ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتفاعالت معقدة
م ــا ب ــن الـ ـع ــوام ــل ال ــوراثـ ـي ــة وع ــوام ــل
خارجية عــدة اجتماعية واقتصادية.
والــافــت أن العوامل الوراثية ال تمثل
أكـثــر مــن  %10إل ــى  %15مــن املــؤثــرات
عـ ـل ــى صـ ـح ــة اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ،ف ـي ـم ــا تـلـعــب
املــؤثــرات الخارجية دورًا أكبر بكثير.
أكثر مــن ذلــك أظـهــرت دراس ــات حديثة
ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة أن
املنطقة التي يسكن فيها اإلنسان تؤثر
على حياته ،وعـلــى عــدد السنني التي
قــد يعيشها وحـتــى الـطــريـقــة الـتــي قد
يموت فيها.

رضا صوايا

اقتصاد مزدهر

من منظار اقتصادي ال يوجد قطاع
قــائــم ب ــذات ــه ُي ـع ــرف بــالـعــافـيــة ،هـكــذا
بــامل ـط ـلــق ،ي ـم ـكــن دراسـ ـت ــه وتـحـلـيـلــه
ب ـصــورة م ـجــردة .واألدق أن العافية
مـ ـفـ ـه ــوم بـ ـ ــدأ ي ـن ـت ـش ــر فـ ــي ق ـط ــاع ــات
م ـخ ـت ـل ـف ــة حـ ـي ــث ت ـخ ـت ـل ــف ش ــروط ــه
ومتطلباته بني قطاع وآخــر ،وهكذا
ب ــات بــاإلمـكــان الـحــديــث عــن العافية
فــي السياحة وال ـع ـقــارات وفــي مكان
العمل وغيرها (Wellness tourism,
Wellness real estate, Workplace
 ،)Wellnessم ــع ل ـفــت االن ـت ـب ــاه إلــى
غـ ـي ــاب ت ــرجـ ـم ــات دق ـي ـق ــة فـ ــي ال ـل ـغــة
العربية للقطاعات املذكورة أعاله.

على مستوى منطقة الـشــرق األوســط
وشـمــال إفريقيا فــإن ثقافة «العافية»
ت ـشــق طــريـقـهــا ب ـن ـجــاح وت ـش ـهــد نـمـوًا
ع ـلــى مـخـتـلــف األصـ ـع ــدة ،ح ـيــث تـبـ ّـن
األرق ــام أن هــذا املفهوم وعلى اختالف
القطاعات التي ينتشر فيها سيشكل
م ــوردًا اقتصاديًا مهمًا ج ـدًا للمنطقة
في املستقبل ويساهم في تأمني أعداد
كبيرة مــن فــرص العمل .وعـلــى سبيل
املثال قفزت أعداد املنتجعات الصحية
 spaفي املنطقة من  3889عام  2013إلى
ً
 4465عام  2015وصوال إلى  6057عام
 .2017أم ــا مــن حـيــث ال ـعــائــدات املالية
لهذه املنتجعات فقد ارتفعت مــن 1.7

سيساهم مفهوم العافية في تأمين أعداد كبيرة من فرص العمل في المنطقة

مليار دوالر عام  ،2013إلى  2.1مليار
دوالر عـ ــام  2015ح ـتــى ب ـل ـغــت ال ـعــام
املاضي  2.8مليار دوالر ،وهي تساهم
في  86990وظيفة ،بــزيــادة تخطت 20
ألــف وظيفة عــن الـعــام  2015حــن كان
يوفر هذا القطاع  63982وظيفة.
وفي حال املقارنة بمناطق أخرى ّ
يتبي

تنتشر في لبنان ثقافة البالستيك
أكثر من ثقافة العافية
مدى إمكانية تطور ونمو هذا القطاع
ً
مستقبال ،خاصة أن معدالت الفقر في
ّ
املـنـطـقــة ال ت ــزال تـعــد مــرتـفـعــة مـقــارنــة
بأميركا الشمالية وأوروبا على سبيل
املثال ،وبالتالي فإن تحسن األوضــاع
االجتماعية سينعكس حكمًا ازدهــارًا
في هذا املجال .فأميركا الشمالية التي

أكثر من ترف
ّ
يعرف «معهد العافية العاملي» العافية
بــأنـهــا «حــالــة مــن الــرفــاهـيــة الجسدية
والعقلية واالجتماعية الكاملة ،التي
تتخطى مـجــرد الـتـحــرر مــن امل ــرض أو
الـعـجــز وت ـشــدد عـلــى ال ـعــاج الــوقــائــي
واالستباقي ،وتركز على األنشطة التي
ت ـحــول دون امل ــرض وتـحـســن الصحة
وت ـع ــزز نــوع ـيــة ال ـح ـي ــاة» .م ــن جهتها
ت ـقــول غـنــى ال ـجـ ّـمــال ،منسقة بــرنــامــج
الـ ـصـ ـح ــة وال ـ ـعـ ــاف ـ ـيـ ــة ف ـ ــي م ـس ـت ـش ـفــى
ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي بـ ـي ــروت أن
«الـعــافـيــة تتضمن عــدة أبـعــاد كالبعد

نمو قطاعات العافية عالميًا
العافية في القطاع العقاري
العافية في مكان العمل
سياحة العافية
المنتجعات الصحية SPA
الينابيع الحرارية والمعدنية

حجم القطاع
الدوالرات) النمو المتوقع
(ماليين
2022-2017
2022 2017
%8.0
197.4 1343
%6.7
65.6 47.5
%7.5
919.4 639.4
%6.4
127.6 93.6
%6.5
77.1 56.2

يـقــل ع ــدد سـكــانـهــا عــن س ـكــان منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا يوجد
فـيـهــا  30394مـنـتـجـعــا ص ـح ـيــا ،تــوفــر
م ــداخ ـي ــل بـق ـي ـمــة  29.9م ـل ـيــار دوالر.
أمــا في أوروبــا فعدد املنتجعات يبلغ
 46282منتجعًا ،وتصل املداخيل التي
توفرها إلى  33.3مليار دوالر.
كذلك األمــر في مجال سياحة العافية
الـتــي تشهد بــدورهــا نـمـوًا فــي منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا والتي
ارتفعت عائداتها من  8.3مليار دوالر
عــام  2015إلــى  10.7مليار دوالر عام
ّ
السياح
 ،2017إضافة إلى ارتفاع عدد
الذين يقصدون املنطقة للعالج والذين
قـفــزوا مــن  9ماليني عــام  2015إلــى 11
مليون عام .2017
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـع ــافـ ـي ــة ف ـ ــي م ـك ــان
الـعـمــل فـقــد بـلــغ ع ــدد املــوظ ـفــن الــذيــن
يـسـتـفـيــدون م ــن ال ـخ ــدم ــات وال ـبــرامــج
الصحية مــا نسبته  %7.6مــن مجمل
ع ــدد املــوظـفــن فــي املـنـطـقــة ع ــام 2017
بعد أن كانت النسبة  %7عام .2015

لبنان ...متأخر
ال ــاف ــت أن لـبـنــان وع ـلــى عـكــس م ــا قد
ي ـخ ـي ــل لـ ـن ــا لـ ــم ي ــدخ ــل ضـ ـم ــن قــائ ـمــة
أفـضــل ال ــدول فــي املنطقة فــي مختلف
الـقـطــاعــات الـتــي ينتشر فيها مفهوم
العافية بحسب تقرير «معهد العافية
العاملي» .وإذا أخذنا قطاع املنتجعات
الـصـحـيــة  spaوال ـتــي نـشـهــد تكاثرها
بشكل الفــت فــي مختلف املناطق ،فإن
لبنان لم يدخل ضمن قائمة أفضل 10
بلدان في هــذا املجال والــذي تصدرته

اإلم ــارات العربية املتحدة ،يليها على
ال ـت ــوال ــي ك ــل م ــن ال ـس ـعــوديــة وامل ـغــرب
و«إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» وال ـب ـح ــري ــن وال ـك ــوي ــت
وقطر ومصر وعمان وتونس.
فـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار يـ ـق ــول ال ــدكـ ـت ــور فــي
العالج الفيزيائي أحمد الكيالني أنه «
ال يوجد في لبنان منتجعات صحية
باملعنى الواسع والشامل للكلمة ،ألننا
نفتقر إل ــى امل ـ ــوارد الطبيعية كــاملـيــاه
الكبريتية ومياه الصوديوم التي تنبع
مــن األرض ،والـتــي لها منافع كبيرة،
إضــافــة إلــى املساحات الخضراء التي
ي ـعـ ّـد تــوافــرهــا ض ــروري ــا لـلـحــديــث عن
منتجع صحي».
إضافة إلى ما سبق يرى الدكتور محمد
الصياد ،الطبيب الـجــراح املتخصص
فــي جــراحــة التنحيف ونـحــت الجسم
أن «الـكـثـيــر مــن املـنـتـجـعــات الـصـحـ ّـيــة
 spaفــي لبنان تقدم فــي األغـلــب خدمة
ال ـت ــدل ـي ــك ف ـق ــط ،ك ـم ــا وأن ال ـك ـث ـيــر مــن
العاملني في القطاع ليسوا معالجني
ف ـي ــزي ــائ ـي ــن م ـت ـخ ـص ـص ــن .ومـ ـ ــا هــو
منتشر في لبنان هو ثقافة البالستيك
أكثر من ثقافة ال ـ  ،Wellnessمن حيث
تركز النساء على البوتوكس والفيلرز
وجراحة التجميل».
ي ـل ـفــت ال ـك ـي ــان ــي إل ـ ــى أن «ال ـت ــدل ـي ــك
لـيــس بــاملــوضــوع الـبـسـيــط والـسـهــل،
والـتـقـنـيــات ال ـتــي يــوفــرهــا ويـقــدمـهــا
امل ـعــالــج ال ـف ـيــزيــائــي تـخـتـلــف جــذريــا
عـمــا يـمـكــن أن يـقــدمــه شـخــص عــادي
ف ـ ــي الـ ـت ــدلـ ـي ــك .واملـ ـشـ ـكـ ـل ــة أنـ ـ ــه وم ــن
حيث املـبــدأ يجب أن يتولى التدليك
م ـع ــال ــج ف ـي ــزي ــائ ــي م ـت ـخ ـصــص ،لـكــن

مؤشر

تراجع «قياسي» في األعمال التجارية
كشف «مؤشر جمعية تجار بيروت – َ
فرنسبنك لتجارة التجزئة» للفصل
ّ
الثالث من عام  2018الجاري أن النتائج املجمــعة ألرقام أعمال قطاعات
تجارة ً التجزئة أظهرت إنخفاضًا حقيقيًا في الفصل الثالث لسنة ،2018
مقارنة بالنتائج املج ّمــعة للفصل الثالث للسنة السابقة (أي بعد التثقيل
وبعد
بنسبة مؤشر غالء املعيشة لهذه الفترة) بنسبة بلغت – ً .% 9.23
استثناء قطاع املحروقات (الذى شهد زيادة طفيفة تناهز  %1.45مقارنة
بمستويات الفصل الثالث لسنة ّ ،)2017
يتبي أن التراجع الحقيقي في
أرقــام األعمال ّ
املجمعة ًلقطاعات تجارة التجزئة كان قياسيًا ،حيث بلغ
نسبة –  %10.63مقارنة بمستوى أرقام أعمالها ّ
املجمع خالل الفصل
الثالث من السنة املاضية (أيضًا دون قطاع ّاملحروقات).
تشهد تراجعًا في أرقام
وبحسب املؤشر ،فإن أبرز القطاعات التى ظلت ً
مبيعاتها خالل الفصل الثالث من هذا العام ،مقارنة بنفس الفصل من
العام السابق هي :األحذية والسلع الجلدية ( ،)%51.02 -السلع البصرية

والسمعية ( ،)%30.19 -اآلالت املوسيقية ( ،)%28.51 -امللبوسات (-
 ،)%21.89أدوات التزيني ( ،)%20.46 -السلع الصيدالنية (،)%19.69 -
الهواتف الخلوية (ّ ،)%19.62 -
املجمعات التجارية ( ،)%19.00 -األجهزة
املنزلية الكهربائية ( ،)%10.99 -الساعات واملجوهرات (،)% 10.92 -
السوبرماركت واملواد الغذائية ( ،)% 9.47 -اللعب واأللعاب (،)% 9.18 -
ّ
معدات البناء والهندسة ( ،)% 6.34 -األثــاث واملفروشات (،)% 5.12 -
التجهيزات املنزلية ( ،)% 2.60 -العطور ومستحضرات التجميل (-
 ،)% 1.75السلع واألدوات الرياضية ( ،)%1.28 -مواد البناء ()%1.13 -
واملشروبات الروحية (.)%0.80 -
أمــا القطاعات التى لحظت ّ
تحسنًا ،ولــو طفيفًا ،إلــى جانب املحروقات
( %1.45 +مــن حيث الكميات) ،فهي :منتجات املخابز والحلويات (+
 ،)%10.48األج ـهــزة الطبية ( ،)%9.67 +منتجات التبغ (،)%5.14 +
معارض السيارات ( ،)%3.52 +الكتب ،والصحف واملـجــات ،واألدوات
املكتبية والقرطاسية ( )%2.51 +واملطاعم والسناك بار (.)%0.78 +
ولجهة املـقــارنــة مــا بــن الفصلني الثالث والـثــانــي مــن الـعــام الـجــاري ،بيّ

املؤشر أنه على الرغم من ّأن مؤشر غالء املعيشة بني الفصلني لم ّ
يتعد
 ،%0.45إال أن «أرقام أعمال ًالقطاعات املختلفة للفصل الثالث من 2018
ً
ّبينت تح ّ
ســنًا خجوال مقارنة بالفصل السابق له» ،مع املالحظة أن هذا
ً
التحسن «ظل خجوال بالرغم من العوامل املوسمية وأيضًا بالرغم من
حلول عيد األضحى املبارك خالل هذه الفترة ،والــذى عــادة ما تصحبه
فــورة استهالك يـعـ ّـول عليها التجار فــي الكثير مــن القطاعات .إنما ما
شاهدناه في هذه الفترةّ ،أن قطاعات مثل قطاع السوبرماركت واملــواد
الـغــذائـيــة ،وأي ـضــا قـطــاع الـهــواتــف الـخـلــويــة أو قـطــاع الـصـحــف واملـجــات
والكتب ،شهدت تراجعًا ،في حني أنه كان من املفروض أن تنتعش».
وأبرز القطاعات التي شهدت تراجعًا ما بني الفصلني :اآلالت املوسيقية
( ،)%20.54 -الهواتف الخلوية ( ،)%15.61 -الكتب ،والصحف واملجالت
( ،)%14.77 -السوبر ماركت واملواد الغذائية ( ...)%13.94 -فيما ّ
سجلت
قطاعات أخرى تحسنًا خالل الفترة عينها ،ومنها :املشروبات الروحية
( ،)%25.17 +التبغ ومنتجاته ( ،)%24.86 +املـخــابــز والـحـلــويــات (+
 ،)%18.91الساعات واملجوهرات (...)%18.19 +

وزارة ال ـس ـيــاحــة اع ـت ـبــرت أن ــه يمكن
غـ ــض ال ـن ـظ ــر عـ ــن املـ ــوضـ ــوع ب ـشــرط
أال ي ـتــولــى امل ـن ـت ـجــع ت ـقــديــم خــدمــات
ذات طــابــع ط ـبــي» .لـســد ه ــذه الـثـغــرة
ي ـك ـش ــف الـ ـصـ ـي ــاد عـ ــن ن ـي ـت ــه إنـ ـش ــاء
مـ ـنـ ـتـ ـج ــع صـ ـ ـح ـ ــي «شـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــه بـ ـق ــري ــة
طبية عـلــى ال ـطــراز الـلـبـنــانــي ،تتميز
بالقرميد وموقعها الطبيعي املحاط
بالخضار ،يكون الهدف منها تأمني
أكبر قدر من الخدمات ،يتوالها أطباء
وأخصائيون من مختلف املجاالت».
إح ـ ــدى املـ ـ ـح ـ ــاوالت ال ـ ــرائ ـ ــدة وامل ـه ـ ّـم ــة
لــوضــع لـبـنــان عـلــى خــريـطــة «اقـتـصــاد
ال ـ ـعـ ــاف ـ ـيـ ــة» انـ ـطـ ـلـ ـق ــت مـ ـ ــن الـ ـج ــامـ ـع ــة
األم ـيــرك ـيــة ف ــي ب ـي ــروت ع ــام  2006مع
بــرنــامــج الـعــافـيــة ف ــي الـجــامـعــة AUB
 ،Wellness Programوالــذي كان يهدف
إل ــى خـلــق بيئة صحية أفـضــل للعمل
والـ ـ ــدراسـ ـ ــة فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة ،مـ ــن خ ــال
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـن ـش ــاط ــات ال ـس ـنــويــة
التي تتناول قضايا صحية واملوجهة
ألساتذة وطالب الجامعة حصرًا.
ع ــام  2015ت ـط ــور ال ـبــرنــامــج وتــوســع
وأص ـب ــح مــركــز الـصـحــة وال ـعــاف ـيــة في
م ـس ـت ـش ـفــى ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة فــي
ب ـيــروت ،وال ــذي يـضــم خــدمــات عــديــدة
جـدًا ،من دون إلغاء البرنامج .وتشير
ّ
الجمال ،منسقة برنامج الصحة
غنى
والـ ـع ــافـ ـي ــة فـ ــي م ـس ـت ـش ـفــى ال ـجــام ـعــة
األميركية في بيروت أن املركز يتضمن
ع ـ ـ ـيـ ـ ــادة ل ـ ــوق ـ ــف الـ ـ ـت ـ ــدخ ـ ــن ،وعـ ـ ـي ـ ــادة
لـ ـل ــوخ ــز ب ـ ــاإلب ـ ــر ،وعـ ـ ـي ـ ــادة ل ـل ـت ـغــذيــة،
ويــوفــر صـفــوف يــوغــا وص ـفــوف تأمل
 meditationوصفوف  Tai Chiوالعالج
بالتنويم املغناطيسي ،Hypnotherapy
إضــافــة إل ــى الـتــدلـيــك وتـقــديــم خــدمــات
اسـ ـتـ ـش ــاري ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــدارس وال ـ ـشـ ــركـ ــات
وامل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات حـ ـ ــول ت ــوفـ ـي ــر أف ـض ــل
ظ ــروف للعمل أك ــان مــن حـيــث طريقة
الجلوس ونوعية الكراسي املستخدمة
وغ ـيــرهــا ....وتكشف الـجـ ّـمــال أنــه ومع
ت ـحــول الـبــرنــامــج إل ــى مــركــز أصبحت
الخدمات التي يوفرها متاحة لجميع
ال ـ ـن ـ ــاس ول ـ ـ ــم تـ ـع ــد م ـ ـح ـ ـصـ ــورة ف ـقــط
بمجتمع الجامعة فقط.

شركات

بعد «سيمنز»
«جنرال إلكتريك» مهتمة بقطاع الكهرباء
بعد الجدل الذي رافق
شركة «سيمنز» األلمانية
واألخذ والرد حول
مساعيها لالستثمار في
قطاع الطاقة في
لبنان ،أبدت شركة «جنرال
إلكتريك» األميركية
اهتمامًا أيضًا بالمشاركة
ّ
في حل أزمة الكهرباء في
لبنان وذلك عبر تقديمها
خارطة طريق شاملة
ّ
مقسمة إلى عدة مراحل
وتمتد حتى عام 2030
بما يتوافق مع خطط
ورؤية وزارة الطاقة التي
وضعت عام 2010

وغيرها ...إال أن الشركة العمالقة ناشطة
وب ـقــوة فــي مـجــال الـطــاقــة عـلــى مستوى
العالم ،حيث أن «جنرال إلكتريك للطاقة»
تــديــر عـمـلـيــات ف ــي  180دول ــة م ــن حــول
الـعــالــم و«ت ـســاهــم تقنياتها فــي توليد
 %30من الطاقة الكهربائية في العالم،
وهي مستخدمة من قبل  %90من مرافق
نقل الطاقة فــي الـعــالــم ،فــي الــوقــت الــذي
تساهم فيه برمجياتها فــي إدارة أكثر
من  %40من إنتاج الطاقة العاملي» .كما
أن الـشــركــة «تنتج التوربينات الغازية
وال ـب ـخ ــاري ــة ال ـت ــي ت ــول ــد مـعـظــم الـطــاقــة
املـ ــوجـ ــودة ع ـل ــى ال ـش ـب ـك ــات ف ــي مـنـطـقــة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا».
أم ــا فــي لـبـنــان فـحـضــور الـشــركــة ليس
بــالـجــديــد ف ــي م ـجــال ال ـطــاقــة «ب ـ ــدءًا من
تـشـغـيــل أول ت ــورب ــن ب ـخ ــاري ف ــي عــام
 ،1987فيما دخل أول توربني غــازي من
إنتاج الشركة حيز التشغيل في لبنان

عام  ،»1996وهي وفقًا للمرعبي تساهم
فــي توليد  %15مــن الطاقة الكهربائية
ف ــي ل ـب ـنــان ،وذلـ ــك م ــن خ ــال اس ـت ـخــدام
تــوربـيـنــات وم ـع ــدات مــن صـنــع الشركة
في معامل الكهرباء في لبنان في الذوق
وصور وبعلبك.»...

ّ
الخطة المقترحة

تشير الـتـقــديــرات إل ــى أن لـبـنــان يعاني
م ــن ن ـق ــص ف ــي ال ـط ــاق ــة ي ـص ــل إل ـ ــى 1.5
جيجاواط ،بالتزامن مع استمرار تنامي
ال ـط ـلــب ع ـلــى ال ـك ـهــربــاء بـنـسـبــة ت ـق ـ ّـدر بـ
 5ف ــي امل ـئ ــة س ـنــويــا ب ــن  2018و،2021
و 3فــي املـئــة خــال الفترة مــن  2021إلى
نهاية  .2030وتتفاقم التحديات املتعلقة
ب ـن ـقــص ح ـجــم ال ـط ــاق ــة امل ـن ـت ـجــة بـسـبــب
مشكالت متعلقة بالشبكة ،مثل تداعي
ال ـش ـب ـك ــات والـ ـتـ ـع ــدي ــات ع ـل ــى ال ـش ـب ـكــة،
إضــافــة إل ــى غـيــاب الـصـيــانــة والـتـطــويــر

ط ــرح الـشــركــة الـعــاملـ ّـيــة أت ــى خ ــال نــدوة
بعنوان «دعم مستقبل الطاقة في لبنان»
عقدت في فندق «فور سيزنز» في بيروت
بمشاركة وزير الطاقة سيزار أبي خليل
والسفيرة األميركية إليزابيث ريتشارد،
وع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن امل ـس ــؤول ــن وال ـخ ـب ــراء
ف ــي ال ـق ـط ــاع ،تــاهــا حـ ــوار ح ــول طــاولــة
مستديرة جمع مدير عــام وحــدة أعمال
خــدمــات الـطــاقــة لــدى «جـنــرال إلكتريك»
ف ــي ش ــرق ــي امل ـت ــوس ــط وش ـم ــال أفــريـقـيــا
والعراق مدحت املرعبي مع مجموعة من
الصحافيني.

حضور فاعل
ع ـن ــد ال ـح ــدي ــث ع ــن «ج ـ ـنـ ــرال إل ـك ـتــريــك»
قــد يكون أول مــا يتبادر إلــى الــذهــن هو
األج ـهــزة املـنــزلـ ّـيــة مــن غـســاالت وب ــرادات

ّ
وقــع مـصــرف «االعـتـمــاد اللبناني» اتفاقية رعــايــة لفريق كــرة الـطــائــرة ونــادي
الشبيبة الرياضي والثقافي في تنورين ،وكذلك املساهمة في رعاية إنشاء مجمع
تنورين الرياضي والثقافي الذي سيوضع الحجر األساس لتشييده في ربيع
حفل أقامه رئيس مجلس اإلدارة ،املدير العام ملجموعة
عام  ،2019وذلك خالل ٍ
االعـتـمــاد اللبناني جــوزيــف طــربـيــه ،في
املبنى الرئيسي للبنك ،بحضور رئيس
بلدية تنورين بهاء حرب ونائبه سامي
يوسف ،وأعضاء املجلس البلدي ورئيس
مـجـلــس األم ـن ــاء سـهـيــل مـطــر وأع ـضــاء
املـجـلــس ،بــاإلضــافــة إل ــى رئ ـيــس ال ـنــادي
الثقافي الرياضي عادل شديد .واتفاقية
ٌ
الرعاية واح ــدة مــن امل ـبــادرات العديدة ملصرف «االعـتـمــاد اللبناني» فــي مجال
املسؤولية املجتمعية للشركات والتنمية املستدامة التي تالقي أه ــداف األمــم
ّ
املتحدة للتنمية.

رئيس مجلس اإلدارة
املــديــر الـعــام لـمصرف
س ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــم
IBL
حـ ـبـ ـي ــب ،وح ـ ـشـ ــد مــن
الـفـعــالـيــات السياسية
والدبلوماسية واألمنية
والحزبية.
وأعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن زع ـ ـ ـ ـ ـ ــرور أن
شـجــرة املـيــاد ّ
مكونة
«م ـ ـ ـ ــن  300شـ ـج ــرة
مستوردة من الخارج لترتفع  30مترًا لتشكل أطول شجرة ميالدية طبيعية في
لبنان» ،مؤكدًا أنه «بعد انتهاء موسم العيد ستعمد البلدية إلى زرع هذه األشجار
الـ  300في كل شوارع املدينة» .من جهته ،شدد حبيب على أن «املصرف يعتبر
انطالقًا من مفهومه أن إنــارة الشجرة مسؤولية وطنية واجتماعية سنسعى
من خاللها إلضاءة شمعة أمل لكل شاب وشابة لينطلقوا في الحياة ،ولكل رب
عائلة يجهد من أجل تربية أوالده وتأمني املستقبل لهم ،ولكل مستثمر يريد أن
ً
يؤسس عمال له ،وسياستنا تمويل الفرح وتوفير األمل ودعم النجاح وليست
عالقة زبائن فقط ،بل هي روابط اجتماعية ووطنية».

¶ بلديات

¶ طاقة

¶ مصارف

االعتماد اللبناني يرعى نادي الشبيبة تنورين

جبيل ّ
تتزين للميالد
تحت شعار «جبيل ،مدينة الحب والنور» ،أضاءت بلدية جبيل بيبلوس برعاية
بنك  IBLشجرة وزينة امليالد  ،2019-2018خــال احتفال أقيم في الشارع
الــرومــانــي بـحـضــور وزي ــر الـسـيــاحــة فــي حـكــومــة تـصــريــف األع ـم ــال أوادي ــس
كيدانيان ،ورئيس البلدية وســام زعــرور وأعضاء املجلس البلدي ،إضافة إلى

إطالق مشروع الطاقة الخضراء
أطلق مركز دون بوسكو الثقافي مشروع الطاقة الخضراء والتنمية املستدامة
تحت عنوان «كل شي صار أحلى ما عدا الطبيعة» ،وذلك بالتعاون مع VIDES
إيطاليا ،وزارة الخارجية اإليطالية ،الوكالة اإليطالية للتنمية والتعاون ،جامعة
بوليلتكنيكو ميالنو ،بلدية الكحالة ،بلدية عاريا ،مؤسسة البورا وفونداسيون

والـ ـتـ ـح ــدي ــث ل ـل ـم ـع ــام ــل ،ح ـي ــث يـكـشــف
املــرعـبــي أن «التكنولوجيا املستخدمة
في معمل بعلبك على سبيل املثال تعود
ً
إلى العام  ،»1983ويشدد على أن حلوال
بسيطة جـدًا وقليلة التكلفة قــادرة على
خ ـلــق ف ــرق كـبـيــر ذل ــك أن «بـتـكـلـفــة ج ـدًا
بسيطة يمكن العمل على تطوير معملي
ص ــور وب ـع ـل ـبــك وإض ــاف ــة  45م ـي ـغــاوات
تكفي إلضاءة مدينة كطرابلس».
وفي ما يتعلق بالخطة املقترحة من قبل
الـشــركــة فــي حــال إتـمــام مناقصة فإنها
تتضمن:
• إض ــاف ــة  1.5ج ـي ـج ــاواط بــاس ـت ـخــدام
تقنيات سريعة لتوليد الطاقة وإنشاء
محطات جديدة بالدورة البسيطة قابلة
للتشغيل بثالثة أنــواع من الــوقــود ،بما
ف ــي ذلـ ــك وق ـ ــود ال ـن ـفــط ال ـث ـق ـيــل ،ال ــدي ــزل
الـخـفـيــف ،وال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي ،بــاإلضــافــة
إلــى محطات طاقة الــريــاح التي تساعد
فــي تــولـيــد الـطــاقــة النظيفة ،وذل ــك على
املدى القصير.
• زي ــادة ال ـقــدرة اإلنـتــاجـيــة بـمـقــدار 1.3
جـ ـيـ ـج ــاواط إض ــاف ـي ــة م ــن خـ ــال إن ـش ــاء
محطات جديدة عاملة بالدورة املركبة،
وتحويل محطات الــدورة البسيطة إلى
الـ ــدورة املــركـبــة لتسهيل تــولـيــد كميات
أكبر مــن الكهرباء دون زي ــادة استهالك
الوقود ،وإنشاء محطات جديدة لتوليد
طاقة الرياح ،وذلك على املدى املتوسط.
• إضــافــة مــا يـصــل إل ــى  2.7جـيـجــاواط
لتلبية احتياجات لبنان من الطاقة من
خ ــال مـحـطــات جــديــدة عــامـلــة بــالــدورة
املــركـبــة ،وإن ـشــاء مــرافــق لتوليد الطاقة
باستخدام املــوارد املتجددة ،وذلــك على
املدى الطويل.
• تعزيز أداء الشبكات من خالل تمديد
ما يصل إلى  6محطات فرعية ،وإنشاء
ما يصل إلى  17محطة فرعية جديدة.
• تــركـيــب نـظــام مـتـكــامــل إلدارة الطاقة
يتيح ل ـلــوزارة تحديد مكامن الخسائر
في الشبكة.
(األخبار)

دي ــان .يمتد البرنامج على فـتــرة سنتني ،ومــن أب ــرز األه ــادف الـتــي يطمح إلى
تحقيقها :تركيب  250ملبة على الطاقة الشمسية بالكحالة وعاريا في مواقع
استراتيجية ،تأهيل  30شخصًا من مهندسني وتقنيني الكتساب الخبرة الالزمة
ّ
إلعدادهن
للتعاطي بكفاءة أكبر مع تقنية الطاقة املتجددة ،واختيار  15امــرأة،
ّ
ّ
يتمكن من إنشاء مؤسسات تتعاطى بالطاقة املتجددة.
وتأهيلهن حتى

¶ ّ
مجمعات

متاجر «إيزابيل ماران» في ABC
أعلنت مجموعة  ABCإضافة العالمة الفرنسية إيزابيل ماران Isabel Marant
إلــى مجموعة املــاركــات العاملية مــن املــابــس املعتمدة مــن قبلها .وسيتيح هذا
االقتناء الجديد لعمالء  ABCكسب نقاط على بطاقة االمتياز الخاصة بهم في
كل مرة يتسوقون في املتجر الرئيسي إليزابيل ماران في قلب وسط بيروت.
ّ
وتتميز تصاميم م ــاران بــإبــداعــاتـهــا األنـثــويــة واألنـيـقــة ،وقــد شـهــدت أعمالها
توسعًا من مركزها األســاســي في باريس ليمتد نشاط متاجرها حاليًا إلى
الصني والدانمارك ودبي وفرنسا وهونغ كونغ واليابان ولبنان وكوريا الجنوبية
وإسبانيا واململكة املتحدة والــواليــات املتحدة .باإلضافة إلــى املتجر الرئيسي
في وســط بيروت ،بوتيك «إيزابيل مــاران أتــوال» متوافر اآلن في مركز ABC
األشرفية ،واملتجر الشامل في فردان .Verdun Department Stores

¶ مفكرة إقتصادية

«ت .غرغور» تحتفي باألعياد
بناسبة األعياد املجيدة تنظم شركة «ت .غرغور وأوالده» وعلى مــدى يومني
من  6حتى  8من الشهر الجاري عرضًا تحت عنوان «The Mercedes-Benz
 ،»Magical Daysيستمر مــن الساعة  9صباحًا حتى الساعة  9مـسـ ًـاء في
صالة عرض الشركة في منطقة الدورة.
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رياضة

رياضة
بريميرليغ

كالشيو

 13انتصارًا في  14مباراة

من يوقف
قطار «اليوفي»؟
يقدم نجوم يوفنتوس ً
أداء مقنعًا (فيليبو مونتيفورتي ــ أ ف ب)

حسن رمضان
انـ ـتـ ـه ــت م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة مـ ـلـ ـع ــب «أرتـ ـيـ ـم ــو
ّ
فـ ـ ــران ـ ـ ـكـ ـ ــي» ،ت ـ ـمـ ــكـ ــن رجـ ـ ـ ـ ــال املـ ـ ـ ــدرب
ماسيميليانو ألـيـغــري مــن تحقيق
ال ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــوز عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى صـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــب األرض
ف ـي ــورن ـت ـي ـن ــا .ل ــم ي ـك ــن فـ ـ ــوزًا ع ــادي ــا،
ثـ ــاث ن ـق ــاط قــاب ـل ـتـهــا ثـ ــاث أهـ ــداف
من فريق «السيدة العجوز» .لم يكن
ملعب «أرتيمو فرانكي» صعبًا هذه
املـ ّـرة على باولو ديباال وزمالئه ،بل
كانت املباراة أمــام «الفيوال» بمثابة
نزهة للـ«بيانكونيري» .بعد مضي
 14ج ــول ــة مـ ــن ال ـ ـ ـ ــدوري اإليـ ـط ــال ــي،
ح ـقــق زمـ ــاء كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو
ً
 13ان ـت ـصــارًا ،وت ـع ــادال وح ـي ـدًا أمــام
بــولــون ـيــا 40 .نـقـطــة م ــن  42ممكنة.
أداء ّ
مميز ونـتــائــج إيـجــابـيــة ،وفــوق
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كل ذلك ،أصبح كريستيانو رونالدو
ّ
يسجل  10أهــداف في أول
أول العــب
 14جــولــة ف ــي ال ـ ــدوري مـنــذ سـنــوات
طـ ــوي ـ ـلـ ــة .أرقـ ـ ـ ـ ــام تـ ـج ـع ــل امل ـت ــاب ـع ــن
ّ
ّ
هوية الفريق
هوية البطل،
يعرفون
الــذي هيمن على إيطاليا في السبع
سـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة .ق ـبــل ب ــداي ــة هــذه
الـجــولــة ،ك ــان الـيــوفــي يبتعد بثمان
نقاط عن أقرب مالحقيه فريق املدرب
كارلو أنشيلوتي نابولي .حسابيًا،
ونـ ـظـ ـرًا مل ــا ي ـش ــاه ــده امل ـت ــاب ـع ــون في
ً
ك ــل ج ــول ــة ،ال ـي ــوف ــي س ـي ـك ــون ب ـطــا
إليطاليا من جديد ،وللمرة الثامنة
تواليًا ،ولكن يبقى السؤال األهم ،من
يوقف يوفنتوس؟
ً
م ـن ـط ـق ـيــا ،ال ـ ـجـ ــواب س ـي ـك ــون س ـهــا
عندما تنحصر املعادلة في الــدوري
اإليـطــالــي ،ال وجــود ملنافس حقيقي

لهذا «اليوفي» .نابولي ،الفريق الذي
ّ
ُعلقت اآلمال عليه ،ها هو اآلن يبتعد
وب ـف ــارق يـمـكــن وص ـفــه بــالـكـبـيــر عن
يــوف ـن ـتــوس ،م ــن امل ـنــافــس الحقيقي
لهذا الفريق الذي من الصعب إيقافه؟
في دوري األبطال ،يوجد الكثير من
الفرق ّ
املميزة ،ولكن في الوقت عينه،
ي ــوج ــد ال ـق ـل ـيــل م ـثــل ال ـي ــوف ــي ،فــريــق
متماسك في جميع الخطوط ،قوي،
مــع نـتــائــج إيـجــابـيــة مـسـتـمــرة .على
الورق ،يمكن اعتبار فريق مانشستر
سـيـتــي اإلن ـك ـل ـي ــزي ،ال ـف ــري ــق األق ــرب
واألجـ ــدر إذا صــح التعبير ملنافسة
يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس .ي ـم ـل ــك فـ ــريـ ــق امل ـ ـ ــدرب
اإلس ـب ــان ــي ب ـيــب غ ـ ــواردي ـ ــوال ،فــريـقــا
قويًا ،ويمتلك بيب الكثير من مفاتيح
الـلـعــب بــن يــديــه .مـتـصـ ّـدر ل ـلــدوري،
وبنتائج كبيرة يفوز بالجولة تلو

األخ ــرى .لكن السيتي أوروبـيــا ليس
س ـي ـتــي الـ ـ ـ ــدوري اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي .وه ــذا
م ــا ش ــاه ــدن ــاه ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي،
ّ
حني مني غــوارديــوال بخسارة مذلة
ّ
بثالثية نظيفة فــي ملعب «أنفيلد»
في ذهاب ربع نهائي دوري األبطال.
وها هو اليوم ،وفي دور املجموعات،
لـ ــم ت ـس ـت ـطــع ك ـت ـي ـبــة «ال ـف ـي ـل ـس ــوف»
أن ت ـن ـت ـصــر ع ـل ــى لـ ـي ــون ال ـفــرن ـســي
(خ ـ ـسـ ــارة ف ــي م ـل ـعــب االت ـ ـحـ ــاد ،1-2
وتعادل في ملعب ليون  .)2-2نتائج
الـ«سيتيزنس» أمام ليون في دوري
األبطال تطرح الكثير من التساؤالت،
عــن سبب هــذا االن ـعــدام فــي الـتــوازن
والتناقض الكبير بني األداء املحلي
واألداء األوروب ــي .إذًا السيتي يمكن
استبعاده مبدئيًا من الحسابات .من
يستطيع منافسة الـيــوفــي؟ هــل هو

البايرن؟ الجواب ببساطة ال .البايرن
يعيش هذا املوسم ربما أسوأ موسم
له منذ سنوات ،ويحتل املركز الرابع
في ترتيب الدوري .من الصعب على
ال ـف ــري ــق الـ ـب ــاف ــاري ،وفـ ــي وضـعـيـتــه
الحالية ،منافسة يوفنتوس .هل هو
باريس سان جيرمان؟ أيضًا ،يفتقد
الفريق الباريسي والذي يقوده النجم
البرازيلي نيمار ،لشخصية األبطال،
وأك ـ ـبـ ــر دلـ ـي ــل ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،ال ـس ـن ـتــان
السابقتان فــي الـ«تشامبونز ليغ».
إقصاء من برشلونة بالـ«ريمونتادا»
الـتــاريـخـيــة بـعــد أن ك ــان ال ـفــريــق قد
ّ
برباعية
ت ـفـ ّـوق فــي مــرحـلــة الــذهــاب
نظيفة ،وإق ـصــاء آخ ــر عـلــى يــد ريــال
م ــدري ــد وب ـح ـض ــور ك ــل م ــن كـيـلـيــان
مبابي ونيمار وباقي نجوم الفريق.
ثقة الباريسيني من املمكن أن تكتسب
مع الوقت ،ولكن هذا لم يحن بعد.
م ــا ي ـق ـ ّـدم ــه ف ــري ــق ال ـس ـي ــدة ال ـع ـجــوز
اليوم ،باستثناء الخسارة «الغريبة»
أمــام مانشستر يونايتد في «آليانز
ستاديوم» ،هو أداء يجعل املتابعني،
ّ
يـتــوقـعــون ف ــوز الـفــريــق بلقب دوري
األب ـط ــال وال ـ ــدوري وال ـك ــأس ،ول ــم ال،
ّ
التاريخية التي
تحقيق الـســداسـ ّـيــة
ّ
حــق ـق ـهــا بــرش ـلــونــة ب ـيــب ف ــي .2009
ولكن ،تبقى لعبة كرة القدم ،من بني
أك ـثــر األل ـع ــاب ال ـتــي تـمــر بـهــا الـفــرق
املتنافسة بـفـتــرات صـعــود ،يقابلها
فـ ـت ــرات ه ـب ــوط ك ـب ـيــر ف ــي امل ـس ـتــوى،
خ ـصــوصــا وأن امل ــوس ــم ال يـ ــزال في
ب ــداي ـت ــه ،وم ــن ال ـص ـعــب ال ـح ـكــم على
ف ــري ــق م ــن  14أو  20مـ ـب ــاراة أولـ ــى.
مثال على ذلك ،ما ّ
قدمه ريال مدريد
ّ
امل ـ ــوس ـ ــم املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،م ـ ــن أداء س ــي ــئ
ّ
و«تخبط» كبير بني املباراة واألخرى
ّ
مع بداية املوسم ،وفي النهاية تمكن
املــدرب زيــن الدين زيــدان من تحقيق
لقبه الثالث تواليًا في بطولة دوري
األب ـطــال .دائـمــا مــا تعطي كــرة القدم
فـتــرات تــألــق ،ولـكــن الـتـحــدي األكـبــر،
يكمن في االستمرارية ،والثبات على
ذات امل ـس ـتــوى طـ ــوال امل ــوس ــم ،وه ــذا
هو التحدي الكبير الــذي سيواجهه

حقق زمالء كريستيانو رونالدو 40
نقطة من أصل  42ممكنة
كريستيانو رونالدو ،ومدرب الفريق
ماسيميليانو أليغري .يبقى اليوفي
ّ
«حتى اآلن» ،األبرز لتحقيق كل شيء،
ول ـكــن املـسـلـســل ال ي ــزال فــي حلقاته
األول ـ ـ ــى .ن ـهــايــة األسـ ـب ــوع س ـيــواجــه
يوفنتوس إنتر ميالنو في الــدوري،
االمتحان صعب وحقيقي ،والعشاق
على موعد مع سهرة كروية ّ
مميزة.

جولة منتصف األسبوع

ماوريسيو ساري تحت المجهر
تنطلق اليوم جولة منتصف األسبوع في الدوري اإلنكليزي لكرة
القدم .يلتقي مانشستر سيتي مع واتـفــورد ( 22:00بتوقيت
بيروت) ،وكارديف مع ويستهام يونايتد ،أما بورنموث فيواجه
هيديرسفيلد تــاون ،وبرايتون مع كريستال بــاالس ،عند الساعة
( 21:45بتوقيت بيروت) .ولكن المباراتين المنتظرتين ،هي آرسنال
مع مانشستر يونايتد (األربعاء  22:00بتوقيت بيروت) ،وتشيلسي
مع وولفرهامبتون (األربعاء  21:45بتوقيت بيروت) .تشيلسي
هــذه ّ
األيــام يعاني خاصة على المستوى الهجومي ،وسهام
االنتقاد بدأت تطال المدرب اإليطالي ماوريسيو ساري
حسين فحص
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن االنـ ـط ــاق ــة ال ـق ـ ّ
ـوي ــة
لـ ـ ـن ـ ــادي ت ـش ـي ـل ـس ــي اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي فــي
ال ــدوري ،ب ــدأت نـقــاط الضعف تظهر
ٌ
ّ
مدوية
مع توالي املـبــاريــات .خـســارة
ف ــي م ـع ـقــل تــوت ـن ـهــام أن ـه ــت سلسلة
الفريق دون خسارات ليبدأ مسلسل
االتـهــامــات واالنـتـقــادات بحق مــدرب
الفريق اإليطالي ماوريسيو ساري.
امل ـشــاكــل بـ ــدأت تـظـهــر م ـنــذ مــواجـهــة
م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــايـ ـت ــد فـ ــي ال ـج ــول ــة
الـتــاسـعــة م ــن الـ ـ ــدوري .حـيـنـهــا ظهر
تشيلسي ألول مـ ّـرة عــاجـزًا عــن خلق
ّ
الفرص في حقبة ساري .تمكن املدرب
الـبــرتـغــالــي جـ ــوزي مــوريـنـيــو آن ــذاك
م ــن تـعـطـيــل ق ـ ـ ّـوة ال ـف ــري ــق ال ـل ـنــدنــي،
ب ـ ـعـ ــد أن وضـ ـ ـ ــع العـ ـ ـب ـ ــن أص ـ ـحـ ــاب
بنية جسمانية كـبـيــرة لخنق العــب
ً
ال ــوس ــط جــورج ـي ـن ـيــو ،عـ ـ ــازال تـمــامــا
صـلــة الــوصــل بــن الـهـجــوم والــدفــاع.
أسـلـ ٌ
ـوب عــاد بنقطة مهمة لشياطني
مــانـشـسـتــر م ــن س ـتــام ـفــورد ب ــري ــدج.
ت ـكــرر األس ـل ــوب م ــع إي ـف ــرت ــون ،حيث
أث ـم ــر األسـ ـل ــوب ال ــدف ــاع ــي ،و«خ ـن ــق»
جــورجـيـنـيــو وهـ ـ ــازارد نـقـطــة ثمينة
إلي ـ ـفـ ــرتـ ــون .وكـ ــانـ ــت ال ــ«ف ـض ـي ـح ــة»
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا تـ ـكـ ـف ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب ت ــوتـ ـنـ ـه ــام
ماوريسيو بوكيتينيو بكشف عيوب
جاره اللندني ،وأمناه بهزيمة ثقيلة
لهدف واحد.
بثالثة أهداف
ٍ
ي ـع ــاب ع ـل ــى س ـ ــاري ض ـع ــف مــرون ـتــه

التكتيكية وتعصبه األعمى ألفكاره،
ف ـع ـلــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن خـ ـس ــارت ــه م ـعــركــة
الــوســط فــي أغلب املـبــاريــات الكبيرة،
ي ــرف ــض اإليـ ـط ــال ــي إع ـ ـ ــادة ال ـفــرن ـســي
أنـ ـغ ــول ــو ك ــانـ ـت ــي ملـ ــركـ ــزه األس ــاس ــي
كالعب ارتـكــاز ،التوظيف الــذي جعل
ف ــري ـق ــي ت ـش ـي ـل ـســي ول ـي ـس ـت ــر سـيـتــي
يفوزان في الــدوري لعامني متتاليني
ّ
من قبل .تمكن الالعب من فرض نفسه
كأحد أهم ركائز الفريق مع أنطونيو
كــون ـتــي .مـسـتــوى مـمـيــز وأداء ثــابــت
طـيـلــة مــوسـمــن جـعــا ال ــاع ــب يـفــوز
بجائزة أفضل العب في موسم ،2017
ّ
بلقبي
كما مكن الـنــادي من التتويج ً
ال ــدوري وك ــأس االت ـحــاد .إضــافــة إلى
ذل ــك ســاهــم أنـغــولــو بـشـكـ ٍـل كبير في
تـتــويــج مـنـتـخــب فــرنـســا بـلـقــب كــأس
العالم فــي املــونــديــال األخـيــر ،بعد أن
ق ـ ّـدم مـسـتــوى مـمـيـزًا بــرفـقــة ال ــدي ــوك.
مجيء سـ ًـاري إلى ستامفورد بريدج
جلب ثقافة جديدة على كانتي ،وعلى
الفريق باملجمل .االستحواذ وتدوير
الـ ـك ــرة ف ــي م ـن ـت ـصــف امل ـل ـع ــب أم ـ ـ ٌـر لــم
يعهده الــاعــب الفرنسي مــع أسالفه
مــن املــدربــن ،حيث اقتصر دوره مع
كــاوديــو رانـيـيــري ،أنطونيو كونتي
ودي ــدي ــه دي ـش ــان ع ـلــى اف ـت ـكــاك ال ـكــرة
وتـغـطـيــة امل ـس ــاح ــات ال ـتــي يصنعها
العبو الهجوم في الهجمات املرتدة.
بــاالعـتـمــاد امل ـفــرط عـلــى االس ـت ـحــواذ،
ّ
قــلــت الـحــاجــة إلــى كانتي باالفتكاك،
فتغير مــركــزه ودوره وب ــات مطالبًا

ُيعاب على ساري أنه ال يغامر ( إيان كينغتون  -أ ف ب )

الكرة المعولمة

يواصل االتحاد األوروبي لكرة القدم بحثه عن مسابقات
أوروبية جديدة .بعد أن ّتم التصديق على بطولة أوروبية
ُ
للمنتخبات ،باتت تعرف بـ«دوري األمم األوروبية» ،والتي
ت ـهــدف إل ــى إع ـطــاء املـنـتـخـبــات املـتــواضـعــة فــرصــا أكثر
للتأهل إلــى بطولة كــأس األم ــم «ال ـي ــورو» ،أعـلــن االتـحــاد
األوروبــي أيضًا عن تنظيم بطولة أوروبية جديدة للفرق
األوروبية الـ«صغيرة» (التي ال تستطيع التأهل لكل من
بطولتي دوري أبـطــال أوروب ــا وكــأس االتـحــاد األوروب ــي
«يوروباليغ») .صادق االتحاد األوروبي لكرة القدم األحد
املــاضــي وبـشـكــل رس ـمــي ،عـلــى إط ــاق بـطــولــة «ق ـ ّ
ـاري ــة»
ّ
أوروب ـ ّـي ــة ثــالـثــة لــأنــديــة اب ـت ــداءًاَ مــن ع ــام  .2021تختص
«البطولة الجديدة» والتي لم يعط لها اسم بعد ،بالدوريات
الصغيرة في القارة األوروبية (بمشاركة  32فريقًا) .لكل
بطولة أو مسابقة جديدة مقرراتها وقوانينها الخاصة،
وم ــن بــن ه ــذه ال ـقــوانــن الـخــاصــة بـهــذه الـبـطــولــة ،أصبح
بإمكان الفرق التي ال يحالفها الحظ في التأهل إلى بطولة
الـ«يوروباليغ» املحاولة عبر هذه البطولة .سيتأهل الفائز
بلقب هذه املسابقة إلى «اليوروباليغ» في املوسم التالي،
وذلــك بحسب بيان صــادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية
لــاتـحــاد األوروبـ ــي ،خــال انـعـقــادهــا األح ــد املــاضــي في
دبلن/آيرلندا .وأشار البيان إلى أن تحديد اسم املسابقة،
ً
إضــافــة إلــى تــوزيــع عــائــدات املـشــاركــة واألم ــور التجارية

ّ
بطولة جديدة ...بال اسم وال هوية

ّ
أكد شيفيرين أنه سيكون هناك مباريات لعدد أكبر
من األندية (لوري ديفيمباكو ـ أ ف ب)

(الهدف ّ
األول غير املعلن خلف هذه البطوالت األوروبية
الجديدة) ستتم خالل عام .2019
مــن جهتها أش ــارت رابـطــة األنــديــة األوروب ـيــة الـتــي تقف
خ ـلــف إطـ ــاق ه ــذه ال ـب ـطــولــة ،إل ــى أن ــه وم ــع ارتـ ـف ــاع عــدد
بطوالت األندية األوروبية إلى ثالث بطوالت ،سيؤدي ذلك
إلى «ارتفاع العدد اإلجمالي للفرق املشاركة في بطوالت
االتحاد األوروبي (دوري أبطال أوروبا ،الدوري األوروبي

واملسابقة الجديدة) إلى  96فريقًاّ ،
تقسم على البطوالت
الثالث 32 :فريقًا في كل مسابقة».
وفي هذا الصدد ،سيكون هذا اإلصالح أو التعديل بإدراج
هذه البطولة الجديدة ،قد ّأدى إلى تقليل عدد الفرق املشاركة
فــي ال ــدوري األوروب ــي مــن  48فريقًا إلــى  ،32ت ـ ّ
ـوزع على
ثماني مجموعات تتألف كل منها من أربعة فرق .وبالنسبة
للفرق التي ستحتل املراكز الثانية في مجموعاتها ضمن
ً
بطولة «يوروباليغ» ،تخوض ملحقًا فاصال مع الفرق التي
ّ
تحل ثالثة فــي مجموعاتها فــي دوري األبـطــال (على أن
ّ
تنضم الفرق الفائزة منه إلى أبطال املجموعات الثمانية في
الدور الثاني من الدوري األوروبــي) .وهذا النظام سيتكرر
الجديدة» والـ«يوروباليغ» ،إذ تخوض الفرق
«البطولة ً
بني ّ
مجموعاتها فــي ًاملسابقة الجديدة،
ـي
ـ
ف
ثانية
ت
حل
التي
ّ
ً
ملحقًا فاصال مع الفرق التي حلت ثالثة في مجموعاتها
فــي ال ــدوري األوروبـ ــي ،على أن يلتحق الـفــائــزون بأبطال
املجموعات في الدور الثاني من الدوري األوروبي أيضًا.
ورأى رئ ـيــس االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي « »UEFAألـكـســانــدر
شيفيرين أنــه «سيكون هناك املــزيــد مــن املـبــاريــات لعدد

أكبر من األندية» ،وهذا األمر سيسمح «بوجود عدد أكبر
من اتحادات الدول األوروبية في دور املجموعات» .وأشار
أيـضــا إلــى أنــه «ك ــان هـنــاك طلب كبير مــن جميع األنــديــة
من أجــل زيــادة فرصهم للمشاركة بشكل أكثر انتظامًا
ّ
وسيتعرض االتحاد األوروبــي
في املسابقات األوروبية».
لضغوط مـتــزايــدة إلص ــاح بـطــوالتــه ،خصوصًا فــي ظل
وج ــود تهديد بــإطــاق «دوري الـســوبــر» بمشاركة أندية
كبرى مــن إنكلترا وإسبانيا وأملانيا وإيطاليا وفرنسا.
لـكــن «بـطــولــة األنــديــة الـصـغـيــرة ال ـجــديــدة» أق ـ ّـرت إلرض ــاء
الذين ّ
يتذمرون من احتكار األندية اإلنكليزية واإليطالية
واإلسـبــانـيــة واألملــانـيــة ل ــ 16مقعدًا مــن أصــل  32فــي دور
املجموعات من بطولة دوري األبطال.
وستقام مباريات «البطولة الجديدة» ّأيــام الخميس ،اليوم
عينه الذي تقام فيه مباريات بطولة «يوروباليغ» ،على أن
تقام املباريات النهائية لهذه البطوالت الثالث في األسبوع
عـيـنــه :األربـ ـع ــاء لـلــ«بـطــولــة ال ـج ــدي ــدة» ،الـخـمـيــس ل ـلــدوري
األوروبي والسبت لدوري أبطال أوروبا .ولن تكون هذه هي
املــرة األولــى التي تشهد فيها أوروبــا إقامة ثــاث بطوالت
ّ
وكأس
خاصة باألندية فقط ،فإضافة إلى دوري األبطال
ّ
االتحاد األوروبي ،كان االتحاد األوروبي لكرة القدم ينظم
سابقًا بطولة «كأس الكؤوس األوروبية» ،والتي تم إلغاؤها.
(األخبار)

ـأدوار لــم يعرفها مــن قـبــل .توظيف
بـ ـ
ٍ
ك ــان ـت ــي ب ـم ــرك ــز امل ـ ـحـ ــور وم ـطــال ـب ـتــه
ب ـ ـ ــأدوار ه ـجــومـ ّـيــة أض ـع ـفــت الــاعــب
ّ
ك ـث ـي ـرًا ،فــي ظ ــل ع ــدم وج ــود ال ـقــدرات
الالزمة لديه لتلبية متطلبات مركزه
ّ
الجديد .أمـ ٌـر أخــل بتوازن الفريق في
ّ
امل ـب ــاري ــات ال ـك ـبــرى ل ـخ ـســارة فــاعـلــيــة
آن معًا .في
كانتي وجورجينيو فــي ٍ
ظل عدم التوازن في خط الوسط ،سمح
نــادي تشيلسي ملنافسيه بالوصول
إل ــى مــرمــاهــم ف ــي  24م ـنــاس ـبــة ،أكـثــر
م ــن أن ــدي ــة وات ـ ـفـ ــورد ،لـيـسـتــر سيتي
وهــادرس ـف ـي ـلــد .س ـهــولــة ف ــي اخ ـتــراق
العمق والــوصــول إلــى مرمى الفريق،
ٌ
أمر لم يكن يحدث عندما كان كانتي
يـتـمـحــور أم ــام قـلـبــي ال ــدف ــاع .يعاني
هذان األخيران كثيرًا من هذه النقطة،
فــديـفـيــد لــويــز وأن ـطــون ـيــو رودي ـغ ـيــر
ليسا مــن نوعية املــدافـعــن الـقــادريــن
على حماية املرمى إذا لم يوجد تأمني
ل ـص ـيــق م ــن الع ـ ــب االرت ـ ـ ـكـ ـ ــاز .تـشـكــل
ق ــدرات املــدافـعــن الهجومية املتمثلة
ببناء الهجمات والتمريرات الطولية
أبرز مميازتهما ،فيما ظهر ضعفهما
الــدفــاعــي ف ــي أغ ـلــب امل ـب ــاري ــات ،نـظـرًا
لعدم وجــود العــب يحمي هفواتهما
من خط الوسط.
ّ
ش ــك ــل ال ـع ـق ــم ال ـه ـج ــوم ــي أح ـ ــد أبـ ــرز
األس ـب ــاب ال ـتــي ســاهـمــت ف ــي تــراجــع
ال ـف ــري ــق إل ـ ــى امل ــرك ــز الـ ــرابـ ــع أخـ ـيـ ـرًا،
حيث ســاهــم املـهــاجــم أل ـفــارو مــوراتــا
فــي إضــاعــة الـعــديــد مــن الـنـقــاط على
ت ـش ـي ـل ـس ــي .ن ـش ــأ الـ ــاعـ ــب فـ ــي ريـ ــال
م ـ ــدري ـ ــد ،وع ـ ـلـ ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن صـنـعــه
َ
الـ ـف ــارق ع ـنــد ك ــل م ـش ــارك ــة ،ل ــم يـحــظ

ألفارو موراتا

ويليان

يرفض ساري إعادة كانتي
لمركزه األساسي كالعب ارتكاز
مــوراتــا بثقة املــدربــن الذين تواتروا
فــي ف ـتــرة وجـ ــوده عـلــى دك ــة ال ـبــدالء،
مــا جعله يفكر فــي م ـغــادرة ال ـنــادي.
ع ـ ــام  ،2016ك ـ ــان ل ــه م ــا أراد .غ ــادر
الــاعــب إلــى يوفنتوس حيث ساهم
مـسـتــواه الــافــت وأه ــداف ــه الحاسمة
ّ
فــي تــأهــل الـيــوفــي إلــى نهائي دوري
األب ـ ـطـ ــال ،ب ـعــد إق ـص ــائ ــه ل ـل ــري ــال في
ُّ
دور ال ـن ـصــف ن ـهــائــي .ت ــأل ــق الــاعــب

نغولو كانتيه

دف ــع إدارة تشيلسي لـجـلـبــه كأغلى
ّ
ص ـف ـقــة ف ــي ت ــاري ــخ ال ـ ـنـ ــادي ،لـيـشــكــل
خ ـي ــر ب ــدي ــل ل ــدي ـي ـغ ــو ك ــوس ـت ــا عـلــى
ال ـ ــورق .ب ــن الـ ــورق وال ــواق ــع تـغـ ّـيــرت
ال ـك ـث ـيــر م ــن األم ـ ـ ــور .ع ـلــى ال ــرغ ــم من
بدايته الجيدة مع أنطونيو كونتي،
فقد الــاعــب اإلسـبــانــي مـسـتــواه منذ
منتصف املوسم ،حيث أضاع العديد
من األهداف السهلة التي حالت دون
ت ــأه ــل تـشـيـلـســي إلـ ــى دوري أب ـطــال
أوروب ـ ــا .تـ ّ
ـأمــل الــاعــب مــن اسـتـعــادة
مستواه مع ماوريسو ساري ،ممنيًاّ
النفس بتكرار أرقام درايس ميرتينز
م ـه ــاج ــم ن ــاب ــول ــي ،ح ـي ــث ارتـ ـ ـ ــأى أن
أس ـلــوب املـ ـ ّ
ـدرب اإليـطــالــي الهجومي
سـ ـيـ ـخ ــدم إمـ ـك ــانـ ـي ــات ــه ف ـي ـت ـس ـنــى لــه
بالتالي تسجيل العديد من األهداف،
وه ــو م ــا ل ــم ي ـح ــدث .ع ـلــى ال ــرغ ــم من
مشاركته أساسيًا في أغلب مباريات
املوسم حتى اآلن ،لم يسجل موراتا
إال خ ـم ـســة أه ـ ـ ــداف ف ــي  12مـ ـب ــاراة،
فيما أضاع العديد من األهداف التي
ساهمت في نزف النقاطّ .أدت رعونة
الــاعــب أم ــام املــرمــى إل ــى ف ـقــدان ثقة
زم ــائ ــه ب ــه ،حـيــث يـظـهــر جـلـ ّـيــا مــدى
ارت ـ ـيـ ــاح الع ـب ــي األج ـن ـح ــة وال ــوس ــط
ب ــوج ــود أول ـي ـف ـي ـيــه ج ـي ــرو أســاسـ ّـيـ ًـا
على حسابه .بالرغم من كونه واجهة
لسوء نتائج الفريق ،ال يعد موراتا
الـسـبــب الــوحـيــد فــي تخبط مستوى
تشيلسي أخ ـي ـرًا ،حـيــث يـنــال املــدرب
ج ـ ــزءًا م ــن امل ـســؤول ـيــة أي ـض ــا .يفتقر
أسـ ـل ــوب سـ ـ ــاري ل ـع ـن ـصــر امل ـغ ــام ــرة،
العـ ـب ــون ش ـب ــاب ك ـلــوف ـتــوس تـشـيــك،
ه ــودس ــون أودوي ون ــاث ــان أم ـب ــادو
اق ـت ـصــرت م ـشــاركــات ـهــم ع ـلــى دقــائــق
م ـ ـعـ ــدودة ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن امل ــواه ــب
الكبيرة الـتــي يتمتع بها الــاعـبــون،
فـ ـيـ ـم ــا أصـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ـ ــاري ع ـ ـلـ ــى إشـ ـ ـ ــراك
دي ـف ـي ــد ل ــوي ــز وويـ ـلـ ـي ــان ف ــي أغـلـبـيــة
امل ـب ــاري ــات رغ ــم ت ــراج ــع مـسـتــواهـمــا.
يعد تشيلسي أقل الفرق في الــدوري
ً
اإلن ـك ـل ـيــزي امل ـم ـتــاز ت ـبــديــا لــاعـبــن
ه ــذه الـسـنــة .أم ـ ٌـر ّ لـيــس بـغــريـ ٍـب على
س ـ ــاري ال ـ ــذي ح ــق ــق ه ـ ــذا الـ ــرقـ ــم فــي
أول م ــوس ــم لـ ــه مـ ــع ن ــاب ــول ــي ،فـيـمــا
احتل املرتبتني الثالثة والثانية من
ناحية تغيير الالعبني في املوسمني
الالحقني .بعيدًا عن املشاكل الفنية،
يـظــل اإلخ ـف ــاق اإلداري ف ــي تحصني
الـجـبـهــة الـيـمـنــى أح ــد أك ـبــر املـشــاكــل
ال ـت ــي ي ـعــانــي م ـن ـهــا ال ـف ــري ــق .لـطــاملــا
ّ
شــكــل الـعـقــم فــي ه ــذه الـجـبـهــة نقطة
الضعف الفاصلة بينه وبني املنافسة
ال ــدائـ ّـم ــة ع ـل ــى ال ـل ـق ــب ،ح ـي ــث يـفـتـقــر
الـ ـش ــق األيـ ـم ــن م ــن ال ـف ــري ــق لـعـنـصــر
ّ
اإلبــداع وخلق الفرص .يفتقد كل من
الظهير األي ـمــن س ـيــزار أزبيلكويتا،
العب املحور أنغولو كانتي والجناح
األيمن ويليان لإلمكانات الهجومية
ال ــازم ــة للتسجيل أو الـصـنــاعــة ،ما
يزيد الضغط على الجبهة اليسرى
ل ـل ـف ــري ــق .ف ــي ظ ــل ال ـن ـت ــائ ــج الـسـيـئــة
أخ ـي ـرًا ،سـيـتـعــن عـلــى س ــاري إع ــادة
الـ ـنـ ـظ ــر فـ ــي أوراقـ ـ ـ ـ ـ ــه ،حـ ـي ــث سـتـثـيــر
قــراراتــه الفنية تـســاؤالت الجماهير،
ط ــامل ــا ي ـع ـجــز ال ـف ــري ــق ع ــن تـحـصـيــل
النتائج املرجوة.
بسبع نقاط خلف املتصدر ،يبدو أن
حلم ال ــدوري بــات صعب املنال نظرًا
ل ـص ـعــوبــة إيـ ـق ــاف ق ـط ــار مــانـشـسـتــر
ّ
سيتي .ولكن سيتصف موسم ساري
ّ
ب ــال ـن ـج ــاح إذا ت ـم ــك ــن تـشـيـلـســي مـ ًـن
ّ
التأهل لدوري أبطال أوروبا ،إضافة
لتحقيقه بطولة ثانوية من البطوالت
التي ينافس عليها الفريق ،بانتظار
ما سيسفر عنه تناغم التشكيلة في
املــواســم املقبلة ،بعد تعزيز صفوف
الـفــريــق بــالـصـفـقــات ال ــازم ــة لخدمة
أسلوب ساري.
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العالم

العالم

سوريا

كــانــت إيـجــابـيــاتــه .وبحسب مــا ترى
وزي ــرة االقتصاد السابقة الدكتورة
مل ـي ــاء ع ــاص ــي ،فـ ــإن «االعـ ـتـ ـم ــاد على
شركات من دول غير معادية لسوريا
يعتبر هــو العامل األه ــم ،وإن كانت
شركات الدول الحليفة لها األولوية،
بــالــرغــم مــن وج ــود نـظــريــة ت ـقــول إن
خلق مصالح اقتصادية لدول معينة،
ولــو كانت معادية حاليًا ،مــن شأنه
ً
أن ي ـق ــوم بـ ــدور إي ـج ــابــي مـسـتـقـبــا،
انـطــاقــا مــن أنــه ال تــوجــد ثــوابــت في
ال ـس ـي ــاس ــة» .وت ـض ـيــف لـ ــ«األخـ ـب ــار»
إن «ه ــذه النظرية مــرفــوضــة شعبيًا
برغم أساسها النظري واعتباراتها،
بـسـبــب أن م ـج ـمــوع ال ـ ــدول الحليفة
والصديقة أو املحايدة كــاف وكبير،
ويمكن لهذه الـشــركــات املنافسة في
الـكـفــاءة والـكـلـفــة وطــريـقــة التمويل،
وبما أنها حجر الزاوية ألي مشروع،
ف ـهــي س ـت ـكــون إم ــا م ــن إي ـ ـ ــرادات تلك
امل ـشــاريــع أو مــن ال ـث ــروات الباطنية
للدولة أو عــن طريق التشاركية في
بعض املشاريع ،وال سيما في حالة
عــدم االق ـتــراض ،ألنــه عــادة مــا يــؤدي
إلى فرض شروط قاسية اقتصاديًا،
وتنال من استقالل قرار الدولة».

ّ
لسنوات طويلة ،غلبت سوريا مصالح غيرها االقتصادية على مصالحها ،إما
ألهداف وحسابات سياسية أو ً
والء لمبادئ قومية .لكن دروس الحرب كانت
قاسية ،فكل من كانت تخسر سورياألجلهم اقتصاديًا تحالفواضدها ،فكيف
ستكون إدارة الملف االقتصادي بعد الحرب؟ وما عالقته بالقرار السياسي؟

االقتصاد في «ركب»
الحرب:
تحالفات
ّ

سنوات «التضحية» ولت!

دمشق ــ زياد غصن
ما بعد الحرب ليس كما قبلها .هكذا
ي ــأم ــل ال ـس ــوري ــون أن ت ـك ــون مـقــاربــة
دول ـت ـه ــم لـجـمـيــع امل ـل ـف ــات الــداخ ـل ـيــة
وال ـخ ــارج ـي ــة ،وإن ك ــان ــت امل ــؤش ــرات
املرحلية ال تشير إلى إمكانية حدوث
ذل ــك «االنـ ـق ــاب» بــالـســرعــة املــرغــوبــة
شـعـبـيــا ،بــالـنـظــر إل ــى وج ــود عــوائــق
ك ـث ـيــرة .لـكــن ثـمــة مـلـفــات رئـيـسـيــة ال
ت ـق ـبــل بـ ـ ــرأي ال ـ ـشـ ــارع أي جـ ـ ــدل ،مــن
قبيل طــريـقــة إدارة ال ـشــأن الــداخـلــي،
ومستقبل العالقة مع الدول العربية
واإلقليمية التي أسهمت فــي تدمير
ال ـب ــاد ،وأول ــوي ــة امل ـصــالــح الوطنية
واالقـتـصــاديــة الـتــي لـطــاملــا تراجعت
سـ ــاب ـ ـقـ ــا ل ـ ـح ـ ـسـ ــاب ب ـ ـعـ ــض املـ ـ ـب ـ ــادئ
وال ـح ـس ــاب ــات ال ـس ـيــاس ـيــة .وأوضـ ــح
م ـث ــال ع ـلــى ذلـ ــك ال ـع ــاق ــة م ــع تــركـيــا
ً
ق ـب ــل ال ـ ـحـ ــرب ،فـ ـض ــا ع ــن «سـ ـط ــوة»
الـتــوجـهــات الـقــومـيــة عـلــى الـعــاقــات
االقتصادية مع جميع الدول العربية.
ف ـك ـي ــف سـ ـت ــدي ــر س ـ ــوري ـ ــا ع ــاق ــات ـه ــا
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـخــارج ـيــة ف ــي مــرحـلــة
م ــا ب ـعــد الـ ـح ــرب؟ ه ــل س ـي ـحــدث ذلــك
بــال ـت ـنــاغــم م ــع امل ـص ــال ــح وال ـع ــاق ــات
السياسية ،حتى لــو تــرتــب على ذلك
أحيانًا بعض الخسائر االقتصادية؟
أم أن إدارة تـلــك ال ـعــاقــات ستحظى
باستقالليتها الكاملة لتكون مصلحة
الدولة االقتصادية هي العليا؟

بال حدود
حـ ـت ــى ه ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة ،لـ ـي ــس ه ـن ــاك

م ــا يـمـكــن وص ـف ــه بــال ـن ـهــج ال ــواض ــح
فـ ــي إدارة الـ ـع ــاق ــات االق ـت ـص ــادي ــة
ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـل ـب ــاد ،ف ـم ــا ي ـط ـبــق مــع
ه ـ ــذه ال ـ ــدول ـ ــة ل ـي ــس بـ ــال ـ ـضـ ــرورة أن
يطبق مع دولة أخرى العتبارات هي
ف ــي مـعـظـمـهــا س ـيــاس ـيــة ،فالقطيعة
ال ـ ـش ـ ـه ـ ـيـ ــرة بـ ـ ــن سـ ـ ــوريـ ـ ــا وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق
وال ـت ــي اس ـت ـم ــرت لـنـحــو ع ـقــديــن من
ال ــزم ــن أن ـه ــاه ــا ت ــدري ـج ـي ــا الـتـطـبـيــع
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن أواخـ ـ ــر
تسعينيات الـقــرن املــاضــي ،فــي حني
أن الـعــاقــات السياسية املتينة بني
دم ـشــق وطـ ـه ــران ل ــم تــواك ـب ـهــا ط ــوال
العقود السابقة عــاقــات اقتصادية
ب ــامل ـس ـت ــوى ن ـف ـس ــه .أمـ ــا ال ـع ــاق ــة ّ مــع
تركيا قبل سنوات الحرب ،فقد مثلت
نـمــوذجــا واض ـحــا لهيمنة املـشــاريــع
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ع ـل ــى حـ ـس ــاب امل ـصــالــح
االقتصادية الوطنية ،وهو األمر ذاته
بالنسبة إلــى العالقة مــع لبنان قبل
عام .2005
ول ــم تـخــرج س ـنــوات ال ـحــرب عــن هــذا
امل ـســار ،فـفــي الــوقــت ال ــذي كــانــت فيه
ال ـ ـبـ ــاد ت ـس ـع ــى نـ ـح ــو ت ــوسـ ـي ــع أف ــق
ع ــاق ــات ـه ــا االقـ ـتـ ـص ــادي ــة م ــع ال ـ ــدول
الـحـلـيـفــة وال ـصــدي ـقــة ل ـهــا ،ومنحها
األفضلية املطلقة فــي االسـتـثـمــارات
املحلية ،كــانــت مـبــادالتـهــا التجارية
ال ـخــارج ـيــة تـعـكــس حــالــة «مـنـعــزلــة»
ومختلفة تمامًا عن املشهد السياسي
والتحالفات اإلقليمية التي أفرزتها
ً
الحرب السورية ،حيث حضرت مثال
كل من تركيا والسعودية بقوة على
خ ــري ـط ــة الـ ـ ـص ـ ــادرات واملـ ـسـ ـت ــوردات

السورية ،إذ وفق البيانات الرسمية
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرة عـ ـ ــن وزارة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ف ـ ــإن تــرك ـيــا
ّ
شــكـلــت الــوجـهــة الـثــانـيــة لـلـصــادرات
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة خـ ـ ــال األش ـ ـه ـ ــر ال ـت ـس ـعــة
األول ـ ــى م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي ،وبـقـيـمــة
ت ـص ــل إلـ ـ ّـى ن ـح ــو  43م ـل ـي ــون يـ ــورو،
ب ـي ـن ـمــا م ــث ـل ــت ال ـس ـع ــودي ــة الــوج ـهــة
الثالثة باستقبالها نحو  42مليون
يــورو من قيمة الـصــادرات السورية،
فـ ــي حـ ــن أن ال ــدولـ ـت ــن الـحـلـيـفـتــن
للبالد ،إيــران وروسـيــا ،لم يكن لهما
وج ــود ضـمــن قــائـمــة أه ــم  20شريكًا
ت ـجــاريــا ل ـل ـصــادرات ال ـســوريــة خــال
الفترة املذكورة سابقًا ،فإيران جاءت
في املرتبة  23وروسيا في املرتبة ،32
وب ِقيم صادرات صادمة.
وهذا أيضًا ما تؤكده بيانات املكتب
املركزي لإلحصاء الخاصة بالتجارة
الخارجية لـعــام  ،2016والـتــي تشير
إلى استحواذ السعودية على %14.7
من املستوردات السورية القادمة من
ال ــدول الـعــربـيــة ،وعـلــى نـحــو %15.8
م ــن ال ـ ـص ـ ــادرات الـ ـس ــوري ــة املـتـجـهــة
إل ــى الـ ــدول الـعــربـيــة .أم ــا تــركـيــا فقد
بلغت نسبة صــادراتـهــا إلــى سوريا
نـحــو  %8.7مــن إجـمــالــي ال ـص ــادرات
اآلسيوية لسوريا ،وارتفعت حصتها
م ــن إج ـم ــال ــي الـ ـ ـص ـ ــادرات ال ـس ــوري ــة
املتجهة إلى البلدان اآلسيوية لنحو
.%58.5
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ف ــإن ال ـعــاقــة الـتـجــاريــة
م ــع الـ ـ ــدول ال ـحـل ـي ـفــة ت ـم ـيــزت بغلبة
املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوردات ب ـش ـك ــل واضـ ـ ـ ــح عـلــى

من تحت الطاولة

في محيط معبر نصيب عند افتتاحه منتصف تشرين األول الماضي (أ ف ب)

ال ـص ــادرات ،وه ــذا يـبــدو طبيعيًا في
ظــل العقوبات االقـتـصــاديــة الغربية
ال ـ ـت ـ ــي ف ـ ــرضـ ــت عـ ـل ــى سـ ـ ــوريـ ـ ــا م ـنــذ
عـ ــام  ،2011وس ـع ــي الـ ـب ــاد لـتــأمــن
اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــا م ــن ال ـ ـ ــدول الـحـلـيـفــة
وال ـصــدي ـقــة ،إذ إن حـصــة إي ـ ــران من
الـ ـسـ ـل ــع اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة املـ ـتـ ـجـ ـه ــة ن ـحــو

ّ
شكلت تركيا الوجهة الثانية
للصادرات السورية ،والسعودية
الثالثة ،أما إيران في المرتبة 23
وروسيا في المرتبة 32

األس ـ ــواق ال ـســوريــة وص ـلــت ف ــي عــام
 2016ل ـن ـح ــو  %10.7م ـق ــاب ــل نـحــو
 %1.9هي نسبة ما استقبلته طهران
م ــن الـ ـ ـص ـ ــادرات الـ ـس ــوري ــة املـتـجـهــة
ن ـح ــو الـ ـبـ ـل ــدان اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة .وم ـ ــع أن
املستوردات من روسيا كانت األعلى،
حيث وصلت إلى أكثر من  156مليار
ليرة ،إال أن قيمة الصادرات السورية

إلى موسكو لم تتجاوز ملياري ليرة.
ي ـع ـل ــق مـ ـص ــدر ح ـك ــوم ــي ع ـل ــى ه ــذه
الـ ـبـ ـي ــان ــات ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد أن «ظـ ـ ـ ّـروف
الحرب والحصار االقتصادي أثــرت
بشكل مباشر على تركيبة التجارة
الخارجية الـســوريــة ،ومــع زوال تلك
امل ـس ـب ـب ــات فـ ـ ــإن األولـ ـ ــويـ ـ ــة س ـت ـكــون
ألســواق الــدول الصديقة ،وتلك التي
لم تتخذ مواقف عدائية ضد البالد،
وه ـنــاك جـهــود كـثـيــرة تـبــذل فــي هــذا
السياق».

ً
الحلفاء ...أوال

إذا مــا صحت التصريحات ال ــواردة
عـ ـ ـل ـ ــى ل ـ ـ ـسـ ـ ــان أك ـ ـ ـثـ ـ ــر م ـ ـ ــن مـ ـ ـس ـ ــؤول
حـ ـك ــوم ــي ،فـ ـ ــإن ب ــوصـ ـل ــة الـ ـع ــاق ــات
االقـتـصــاديــة الـســوريــة خ ــال الفترة
امل ـق ـب ـل ــة س ـت ـن ـط ـلــق مـ ــن م ـتــازم ـتــن
أساسيتني ،األولــى أفضلية التعاون
م ــع ال ـ ـ ــدول «ال ـح ـل ـي ـفــة وال ـص ــدي ـق ــة»
تـ ـح ــت م ـظ ـل ــة إع ـ ـ ـ ــادة إح ـ ـيـ ــاء ش ـع ــار
«ال ـتــوجــه ش ــرق ــا» ،وال ـثــان ـيــة أولــويــة
امل ـص ـل ـح ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ــوط ـن ـي ــة.

بـ ـمـ ـعـ ـن ــى أن ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
املـ ـتـ ـمـ ـي ــزة م ـ ــع الـ ـحـ ـلـ ـف ــاء ل ـ ــن ت ـك ــون
ب ــأي ح ــال مــن األحـ ــوال عـلــى حساب
املصلحة االقتصادية الوطنية ،كما
كان يجري سابقًا ،أو هكذا يفترض.
وهذا ما يذهب إليه وزير االتصاالت
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ال ـ ــدك ـ ـت ـ ــور عـ ـ ـم ـ ــرو س ــال ــم
ال ــذي يــؤكــد أن ــه «يـجــب الـتــوجــه إلــى
ال ــدول الحليفة على أس ــاس املنفعة
املتبادلة ،وليس على حساب أحــد».
واعتبر في حديثه إلى «األخبار» أن
«ال ـقــرار األخـيــر فــي اتـجــاه السياسة
ّ
سياسيًا
االقتصادية سيكون ق ــرارًا
س ـي ـ ّ
ـادي ــا ،إال أن امل ـقــدمــات ال ب ـ ّـد من
ّ
أن ت ــؤث ــر ف ــي ال ـن ـتــائــج .ول ـعــل أخـطــر
ّ
املقدمات الحالية هي أن السياسات
االقـتـصـ ّ
ـاديــة املتبعة ،هــي سياسات
ّ
إطفاء حرائق وحلول آنية ال تحتوي
على متطلبات االستدامة».
لـ ـك ــن ح ـ ـتـ ــى ،وإن ق ـب ـل ــت ال ـس ـي ــاس ــة
بإمكانية ح ــدوث تطبيع اقتصادي
ه ـنــا أو ه ـن ــاك ،ف ــإن امل ـ ــزاج الـشـعـبــي
سـيـبـقــى رافـ ـض ــا ألي تـطـبـيــع مهما

إذا كــانــت ســوريــا سياسيًا وشعبيًا
غير مستعدة لتطبيع اقتصادي مع
دول نــاصـبـتـهــا الـ ـع ــداء ،أو التخلي
ع ــن مـصــالـحـهــا االق ـت ـص ــادي ــة تحت
أي ظ ــرف ،ومــع أي دول ــة ،فــإن ذلــك ال
يلغي امل ـخــاوف مــن إمكانية حــدوث
انحرافات هنا أو هناك ،أو كما تقول
عاصي« :إن مصدر خوف السوريني
ي ـت ــأت ــى م ــن ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ــض م ـشــاريــع
إعـ ـ ـ ـ ــادة اإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار م ـ ــن قـ ـب ــل ش ــرك ــات
تتبع لــدول قامت بالتمويل أو منح
التسهيالت اللوجستية للميليشيات
اإلره ــابـ ـي ــة» .وت ـش ـيــر إل ــى أن ــه «رغ ــم
م ـ ــواق ـ ــف بـ ـع ــض الـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــدائـ ـي ــة،
ف ـ ــإن الـ ـخ ــوف أن ت ـت ـم ـكــن شــركــات ـهــا
م ــن ال ــدخ ــول الـ ــى الـ ـس ــوق ال ـســوريــة
بشكل غير مباشر أو االلتفاف على
ج ـن ـس ـي ــة ال ـ ـشـ ــركـ ــات ب ـ ـطـ ــرق ش ـت ــى،
وذلــك بالتعاون مع شركاء محليني،
وخصوصًا أن القرارات االقتصادية
غـ ـي ــر اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة وتـ ـفـ ـتـ ـق ــر إل ــى
الوضوح ،فتأتي التفسيرات مختلفة،
م ـ ــا ي ـس ـم ــح ب ـ ــإس ـ ــاءة اس ـت ـخ ــدام ـه ــا
ملصالح شخصية ،ولو تحت مبررات
مختلفة».
وف ــي س ـيــاق ال ـحــديــث ع ــن امل ـخــاوف
مــن التطبيع املـسـتـتــر ،يــذهــب وزيــر
االت ـ ـصـ ــاالت ال ـس ــاب ــق إلـ ــى أب ـع ــد مــن
ذلـ ـ ــك ،فـ ـي ــرى أن عـ ــدم ت ـط ــوي ــر بـيـئــة
ال ـع ـمــل االق ـت ـص ــادي واالس ـت ـث ـمــاري
فـ ــي سـ ــوريـ ــا مـ ــن شـ ــأنـ ــه أن ي ـج ـعــل
«اق ـت ـصــادنــا مغتصبًا بــالـكــامــل من
ـادات قـ ــد ال ن ــري ــد ال ـت ـعــامــل
اق ـ ـت ـ ـصـ ـ ً ٍ
معها أ ًصــا ،ســواء كان استيرادًا أو
منافسة أو تهريبًا».
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ّ
واشنطن تلوح بالعودة
إلى مسار جنيف
بات موعد اإلحاطة
المقبلة للمبعوث
األممي ستيفان دي ميستورا،
بعد عشرة أيام ،نقطة
مفصلية تهدد واشنطن
خلفها
بعدها ـ ـ ومن ّ
«المجموعة المصغرة» ـ ـ
بالتخلي عن مبادرة «أستانا/
سوتشي» والعودة إلى مسار
جنيف األممي
ق ـ ـ ّـل ـ ــل عـ ـج ــز اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات «أس ـ ـتـ ــانـ ــا»
األخـ ـ ـي ـ ــرة عـ ــن اجـ ـ ـت ـ ــراح حـ ـ ــل ملـعـضـلــة
ّ
«اللجنة الدستورية» ،فرص تشكيلها
ق ـب ــل ن ـه ــاي ــة ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـج ـ ــاري ،أي فــي
زم ـ ــن امل ـب ـع ــوث األمـ ـم ــي س ـت ـي ـفــان دي
مـيـسـتــورا .وه ــو مــا أت ــاح امل ـجــال أمــام
عتبة جديدة من الخالف الدولي على
امللف السوري ،بانت بوادرها بوضوح
في التصريحات األخيرة الصادرة عن
مسؤولي وزارة الخارجية األميركية.
مـ ـفـ ـت ــاح هـ ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة مــن
ال ـك ـب ــاش ،وفـ ــق م ــا تـشـيــر ال ـت ـط ــورات،
سيكون رهن ما تحمله األيــام العشرة
التي تفصلنا عن  14كانون األول موعد
اإلح ــاط ــة ال ـج ــدي ــدة ال ـتــي يـقــدمـهــا دي
ميستورا أمام مجلس األمن؛ وتحديدًا
احـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاالت الـ ـتـ ـف ــاه ــم ح ـ ـ ــول ص ـي ـغــة
«بديلة» لتشكيل «اللجنة الدستورية»،
وتـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر الـ ـتـ ـح ــرك ــات
مـ ـ ــن ع ـ ــدمـ ـ ـه ـ ــاُ .
األم ـي ــرك ـي ــة تــرق ـبــا وت ـح ـض ـي ـرًا إلع ــان
«رسمي» ينعى مبادرة «الدستورية»
ال ـت ــي ول ـ ــدت ف ــي ســوت ـشــي ال ــروس ـي ــة،
ق ــد يـ ـخ ــرج ع ــن املـ ـبـ ـع ــوث األمـ ـم ــي فــي
إحاطته املقبلة .دي ميستورا كــان قد
وعــد في كلمته األخـيــرة بالعمل حتى
آخ ــر فــرصــة لتشكيل «الـلـجـنــة» ،وأكــد
أنــه في حــال الفشل ،سيحدد بوضوح
«على من تقع املسؤولية» في ذلك .هذا
التصريح ،القاه بيان لوزارة الخارجية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ق ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ،ه ــاج ــم م ـســار
«أسـ ـت ــان ــا» وط ــال ــب امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي
بتحميل دمشق املسؤولية الكاملة عن
«فشل التسوية السياسية».

ضـ ـم ــن ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــور ،ال ـ ـت ـ ــأم ش ـمــل
املصغرة» في
ممثلي دول «املجموعة
ّ
واشـنـطــن ،بحضور الـفــريــق األميركي
املعني بامللف الـســوري ،وعلى رأسهم
امل ـم ـث ــل ال ـ ـخـ ــاص ل ـ ـ ـ ــوزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
ل ـ ـشـ ــؤون سـ ــوريـ ــا ج ــاي ـم ــس ج ـي ـف ــري؛
ودعـ ـ ـ ــي إل ـ ــى الـ ـلـ ـق ــاء ال ـ ـ ــذي سـيـسـتـمــر
ُ
مل ــدة ي ــوم ــن ،ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة ،وف ــد من
«ه ـي ـئــة ال ـت ـف ــاوض ال ـع ـل ـيــا» امل ـعــارضــة
يــرأســه نصر الـحــريــري .وعقب انتهاء
اجتماعات اليوم األول ،خــرج جيفري
فــي مؤتمر صحافي للحديث عما تم
نقاشه وعن الخطوات املرتقبة لبالده
و«امل ـج ـمــوعــة امل ـص ـغ ــرة» .وأوض ـ ــح أن
بــاده كانت تنتظر من لقاء «أستانا»
األخير أن يخرج بتوافق حول تشكيلة
«ال ـل ـج ـن ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة» ،وه ـ ــو م ــا لــم
ي ـحــدث عـلــى ح ــد تـعـبـيــره ،مـضـيـفــا إن
ال ـب ـي ــان ال ـخ ـتــامــي ل ــم ي ـل ـتــزم بــاملــوعــد
املحدد إلنشاء اللجنة في نهاية العام
ال ـجــاري واكـتـفــى بصياغة «فــي أســرع
وقت ممكن» .وأشار إلى أن «املجموعة

جيفري :لسنا وحدنا
من نراقب النشاط
اإليراني في سوريا

امل ـص ـغــرة» ف ــي اجـتـمــاعـهــا أك ــدت على
دعم توجه دي ميستورا وبيانه األخير
ح ــول «فـشــل أس ـتــانــا» ،وبــاتــت تنتظر
مــوعــد  14كــانــون األول ،لـبـيــان مــا إذا
كان هناك تعاون من دمشق وحلفائها
في إطار تشكيل «الدستورية» .وأكد أن
بــاده عملت مع كل من تركيا وأملانيا
وف ــرن ـس ــا ،خـ ــال ال ـق ـمــة ال ــرب ــاع ـي ــة في
إسطنبول ،وتــم تحديد مهلة تشكيل
«اللجنة الدستورية» حتى آخر كانون
األول الـجــاري ،ولكن الجانب الروسي
التنصل من هذا املوعد واعتباره
حاول
ّ
استرشاديًا وليس ملزمًا.

خالل تشييع أحد عناصر «قوات سوريا الديموقراطية» في القامشلي أمس (أ ف ب)

العراق

«الفتح» مطمئن إلى توزير الفياض :تحشيد برلماني يسبق المواجهة
احتمال
على رغم أن َ
التفاهم بين ائتالفي «البناء»
و«اإلصالح» ال يزال واردًا ،إال أنه
يبدو مستبعدًا .وعليه ،تبدو
متجهة نحو مواجهة
األمور
ّ
برلمانية ،يكثف «البناء»
عملية التحشيد من أجلها،
مبديًا اطمئنانًا كبيرًا ّإلى أن
نتيجتها ستكون تولي فالح
الفياض وزارة الداخلية

ســاعــات قليلة تـفـصــل رئ ـيــس الـ ــوزراء
الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ،ع ـ ـ ـ ــادل عـ ـب ــد امل ـ ـ ـهـ ـ ــدي ،عــن
اس ـت ـك ـم ــال «ك ــاب ـي ـن ـت ــه» ال ـ ــوزاري ـ ــة فــي
اليوم،
الجلسة النيابية املرتقبة ظهر
ٌ
وال ـ ـتـ ــي يـ ـب ــدو أن «املـ ــواج ـ ـهـ ــة واقـ ـع ــة
فـيـهــا ال م ـحــالــة» بـتـعـبـيــر م ـص ــدر في
ّ
تـحــالــف «ال ـف ـتــح» ،أك ــد فــي حــديــث إلــى
«األخ ـ ـبـ ــار» أن «املـ ـف ــاوض ــات الـقــائـمــة
تجرى في مناخات متشنجة ،وما من
ط ــرف راض بـ ّـالـتـنــازل عــن َرأيـ ــه» .هــذه
املواجهة املتوقعة بني ائتالفي «البناء»
و«اإلصـ ـ ــاح» تـظـهــر أن ال ـطــرفــن أع ـ ّـدا
الـ ـ ـع ـ ـ ّـدة لـ ـه ــا ،ف ــات ـ َـح ــن األبـ ـ ـ ـ ــواب عـلــى
اش ـت ـبــاك س ـيــاســي ،يــأمــل عـبــد املـهــدي
ّ
أن يـ ـظ ــل بـ ـعـ ـيـ ـدًا .أول مـ ــؤشـ ــرات ذل ــك
االشتباك ظهر أمس في الرسالة التي
ب ـعــث ب ـهــا زع ـي ــم «ال ـت ـي ــار الـ ـص ــدري»،
مقتدى الـصــدر ،إلــى رئـيــس الحكومة،

وال ـت ــي رأى فـيـهــا أن «ب ـعــض األيـ ــادي
تكاتفت مــن جــديــد إلع ــادة الـعــراق إلى
ســابــق ع ـهــده» ،فــي ات ـهــام لبعض كتل
«الـبـنــاء» الساعية إلــى «إرج ــاع البالد
إلى مربع املحاصصة والفساد» .ودعا
الصدر إلى «تأليف حكومة تكنوقراط
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،وخ ــاص ــة ف ــي م ــا يتعلق
َ
ُ
علنًا
بحقيبتي الداخلية وال ــدف ــاع» ،م ِ
أن ــه سـيـكــون «م ـعــارضــا لـلـحـكــومــة إذا
ُثبت أي تقصير شخصي من ِق َبل عبد
امل ـه ــدي» .وأض ــاف ُمـ ِّ
ـوج ـهــا كــامــه إلــى
رئ ـيــس ال ـ ــوزراء« :إن ــك تـعـلــم أن إثـبــات
فرصتك بالنجاح قد ُح ّدد بستة أشهر
إل ــى سـنــة ،ول ــن يـكــون الـنـجــاح حليفك
إذا كانت حكومتك ووزراؤك متحزبني،
ووفق ترضيات طائفية مقيتة».
ُ
وت ـفـ َّـســر رس ــال ــة ال ـص ــدر ،وم ــن خلفه
ّ
متجدد
«اإلص ــاح» ،على أنها رفــض

ّ
لتولي فالح الفياض وزارة الداخلية،
وتهويل بانعكاسات ذلك على العملية
السياسية في البالد ،وحكومة عادل
عبد املهدي .وفي محاولة ملنع إمرار
ال ـف ـيــاض ،ستسعى كـتــل «اإلص ــاح»

ّ
هدد الصدر ،عبد المهدي،
باالنتقال إلى ّالمعارضة «على
طريقته الخاصة»
نحو «كسر النصاب ملنع التصويت»،
وفقًا ملا تفيد به مصادرها «األخبار».
وه ــو مــا ت ــرى فـيــه م ـصــادر «ال ـب ـنــاء»
عزمًا على «إحداث الفوضى للحؤول
َ
دون التصويت على ّ وزارتي الداخلية
وال ــدف ــاع» .لـكــن مــرشـحــا مــن تحالف

«الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاء» ل ـن ـي ــل إحـ ـ ـ ــدى ال ـح ـق ــائ ــب
الـ ـش ــاغ ــرة ،ي ــؤك ــد ـ ـ ـ ـ رافـ ـض ــا الـكـشــف
ع ــن هــوي ـتــه ـ ـ ـ أن «ال ـب ـن ــاء أخ ــذ بعني
االعـتـبــار ،فــي عملية التحشيد التي
ي ـخ ــوض ـه ــا ،إم ـك ــان ـي ــة ت ـغ ـ ّـي ــب ن ــواب
َ
كتلتي سائرون والحكمة عن جلسة
ً
ال ـغــد (الـ ـي ــوم)» .ب ـنــاء عـلــى مــا تـقــدم،
ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ث ـم ــة س ـي ـنــاريــويــن
مـحـتـمـلــن الـ ـي ــوم :األول يـ ــدور حــول
إم ـك ــان ـي ــة ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ت ـف ــاه ــم بــن
«ال ـب ـن ــاء» و«اإلص ـ ـ ـ ــاح» ،األمـ ــر ال ــذي
ي ـب ــدو م ـس ـت ـب ـع ـدًا .أمـ ــا ال ـث ــان ــي ،فهو
الذهاب إلى مواجهة برملانية ،تبدي
مصادر «الفتح» اطمئنانًا كبيرًا إلى
أن نتيجتها مـحـســومــة ملصلحتها.
وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،ت ــؤك ــد املـ ـص ــادر
نـفـسـهــا أن ال ـف ـيــاض سـيـنــال حقيبة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،م ـع ـت ـبــرة أن االس ـت ـم ــرار

ـوى
ف ــي س ـيــاســة «م ّـ ـ ــداراة ًب ـعــض ال ـقـ ّ
السياسية سيولد حالة من التضخم
الحقًا ،وهو أمر ال يمكن معالجته في
املرحلة املقبلة».
وبــالـنـسـبــة إل ــى بـقـيــة ال ـح ـقــائــب ،فهي
ّ
ستتوزع ـ ـ وفقًا ملعلومات «األخبار» ـ ـ
على الشكل اآلتي:
 فيصل الجربا ،وزيرًا للدفاع. صبا الطائي ،وزيرة للتربية. قصي السهيل ،وزيرًا للتعليم العالي. عبد األمير الحمداني ،وزيرًا للثقافة. نوري الدليمي ،وزيرًا للتخطيط. دارا نور الدين ،وزيرًا للعدل. ه ــال ــة ك ــورك ـي ــس (أق ـ ـلـ ـ ّـيـ ــات) ،وزيـ ــرةللهجرة واملهجرين.
ّ
ع ـ ـلـ ــى خ ـ ـ ـ ــط م ـ ـ ـ ـ ـ ــواز ،أع ـ ـل ـ ــن «ال ـ ـح ـ ــزب
الــديـمــوقــراطــي الـكــردسـتــانــي» ترشيح
م ـس ــرور م ـس ـعــود ب ــارزان ــي ،مستشار

«مجلس أمن إقليم كردستان» ،لرئاسة
حكومة «اإلقليم» .وقال املتحدث باسم
الـ ـح ــزب ،م ـح ـمــود م ـح ـمــد ،ف ــي مــؤتـمــر
صـحــافــي ،إنــه «تـقـ ّـرر خــال االجـتـمــاع،
ال ــذي ع ـقــده ال ـح ــزب بــرئــاســة مسعود
ّ
ب ـ ـ ــارزان ـ ـ ــي ،ت ـس ـم ـي ــة كـ ـ ــل مـ ــن مـ ـس ــرور
ب ــارزان ــي مــرش ـحــا لــرئــاســة الـحـكــومــة
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ،ونـ ـيـ ـجـ ـي ــرف ــان ب ـ ــارزان ـ ــي
مــرش ـحــا لــرئــاســة اإلق ـل ـيــم ع ـنــدمــا يتم
تـفـعـيــل امل ـن ـصــب مـ ـج ــددًا» ،ب ـعــدمــا تم
تعطيله لــدى إع ــان مسعود بــارزانــي
ن ـي ـت ــه عـ ـ ــدم الـ ـت ــرش ــح مـ ـ ـج ـ ــددًا ،ون ـق ــل
صالحياته كاملة إلى البرملان املحلي.
وأضــاف املتحدث الحزبي إن «مقترح
ُ
تــرش ـيــح ال ــرج ـل ــن س ـبــق أن ط ـ ــرح في
اجتماعات أكبر أحزاب كردستان ،وقد
تمت املوافقة عليه».
(األخبار)
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الـ ـس ــؤال األبـ ـ ــرز ال ـ ــذي ّ
وج ـه ـت ــه إح ــدى
الصحافيات للدبلوماسي األميركي،
كـ ـ ــان حـ ـ ــول ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات امل ــرتـ ـقـ ـب ــة مــن
واشـنـطــن و«املـجـمــوعــة املـصـغــرة» في
ح ــال انـقـضــاء املـهـلــة (حـتــى  14كــانــون
األول) ولــم ُيـحــرز أي تقدم على مسار
رده قــال
«الـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة»؛ وف ــي ّ
جيفري إنه ال يمكن حينها االستمرار
في االعتماد على «مـبــادرة سوتشي/
أس ـتــانــا» وسـيـتــوجــب حينها الـعــودة
إلــى املـســار ال ــذي تــرعــاه األم ــم املتحدة
في جنيف .وحول مدى احتمال تعاون
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة ف ــي هـ ــذه ال ـح ــال،
قـ ــال إن دم ـش ــق وح ـل ـف ــاء ه ــا ي ـعــولــون
عـلــى تحقيق  3نـقــاط «ل ــن تحصل أي
منها مــن دون املضي فــي مسار الحل
ّ
الـسـيــاســي» ،مــوضـحــا أن تـلــك النقاط
ه ــي ع ــودة الــاج ـئــن وإع ـ ــادة اإلع ـمــار
واالعـتــراف الــدولــي بشرعية الحكومة
ال ـس ــوري ــة .وب ــالـ ـت ــوازي ،أك ــد أن ب ــاده
ـرح ـ ــب بـ ـصـ ـم ــود االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق الـ ـخ ــاص
تــ ّ
بمنطقة إدلــب ،وهي ترى أن «التهدئة
يمكنها أن تستمر» تبعًا للتقييمات
الـقــائـمــة عـلــى ات ـص ــاالت مــع الجانبني
الـ ــروسـ ــي والـ ـت ــرك ــي ف ــي ه ـ ــذا الـ ـش ــأن،
مشيرًا إلى أن املعارضة اآلن باتت أكثر
قدرة على االلتزام بوقف إطالق النار.
وعــن مستقبل األراض ــي الـتــي تسيطر
عليها «ق ــوات ســوريــا الديموقراطية»
وان ـ ـس ـ ـحـ ــاب ال ـ ـق ـ ــوات األمـ ـي ــركـ ـي ــة مــن
ســوريــا ،أكــد أن بــاده «ال تملك أجندة
س ـي ــاس ـي ــة» مـ ــع ال ـ ـقـ ــوى ه ـ ـنـ ــاك ،وه ــي
م ـل ـتــزمــة «وح ـ ـ ــدة وس ـ ـيـ ــادة األراضـ ـ ــي
ال ـس ــوري ــة» ،مــوض ـحــا أن مـهـمــة ق ــوات
بـ ــاده تـنـتـهــي بـعــد «هــزي ـمــة داع ـ ــش...
وإخ ـ ــراج ال ـق ــوات اإلي ــرانـ ـي ــة ...وإن ـجــاز
ال ـحــل ال ـس ـيــاســي» .ول ـفــت ف ــي مـعــرض
رده على س ــؤال إلــى أن ب ــاده «تــراقــب
النشاط اإليراني في سوريا ...وليست
وحدها من تراقب ذلك» .وأشار إلى أن
بالده تواصلت مع الجانب التركي في
ش ــأن مـنـبــج ،وسـلـمـتــه قــائـمــة بــأسـمــاء
ع ـن ــاص ــر «وح ـ ـ ـ ــدات ح ـم ــاي ــة ال ـش ـعــب»
الكردية الذين غادروا املدينة؛ كما لفت
إلى اتفاق تركي ـ ـ أميركي على فحص
األس ـم ــاء ال ـتــي تـشـغــل ق ـيــادة «مجلس
منبج العسكري» و«املـجـلــس املحلي»
للمدينة ،والتوافق حولها.
(األخبار)
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الجزائر

مفاوضات استوكهولم على بعد يومين:

ُ
«زكام» يطيح لقاء الرئيس :صورة األمير تطغى على الزيارة

تذليل العقبات يرفع منسوب التفاؤل
ّ
قرابة أسبوع ،على أقل تقدير،
ُيفترض أن ّ
تمتد مفاوضات استوكهولم
التي ّ
يتوجه إليها اليوم وفد «أنصار الله»،
برفقة المبعوث األممي مارتن غريفيث.
إتمام عملية إجالء الجرحى ،وموافقة
«التحالف» على اتفاق تبادل األسرى ،رفعا
منسوب التفاؤل لدى سلطات صنعاء ،التي
تلمس هذه المرة «أجواء إيجابية» .لكن
إمكانية العودة
ذلك ال يلغي الحذر من ّ
إلى نقطة الصفر ،في ظل التذبذب في
الموقف األميركي ،واستمرار التحشيد
العسكري على الجبهات الرئيسية
ُ ِّ
إذا ســارت األمــور على نحو ما خطط
لهاُ ،يفترض أن تبدأ الخميس املقبل
ال ـج ــول ــة ال ـت ـف ــاوض ـي ــة امل ـن ـت ـظ ــرة بــن
اليمنيني في ٌ السويد .جولة
األطــراف
َ
ُ
تــرافــق انطالقها جملة مــن املــؤشــرات
اإليجابية على املستويني السياسي
ّ
والـعـمـلـيــاتــي ،إال أن فــاعـلـيـتـهــا تـظــل
م ـح ــاط ــة بـ ـع ــام ــات االسـ ـتـ ـفـ ـه ــام ،فــي
ّ
ظـ ــل ال ـش ـك ــوك الـ ــدائـ ــرة حـ ــول حـقـيـقــة
الضغط األميركي على الرياض وأبو
ظبي ومــدى جديته .إلــى اآلن ،يخطو
امل ـب ـعــوث األم ـم ــي إل ــى ال ـي ـمــن ،مــارتــن
غريفيث ،خـطــوات مهمة على طريق

استهدف طيران «التحالف»
ميناء الحديدة توازيًا مع
تعويق حركة السفن
ّ
استئناف املـشــاورات ،في ظــل موافقة
«الـ ـتـ ـح ــال ــف» ع ـل ــى ت ــذل ـي ــل ال ـع ـق ـبــات
ال ـت ــي أدت ســاب ـقــا إل ــى إف ـش ــال جــولــة
أي ـ ـلـ ــول /س ـب ـت ـم ـبــر ق ـب ــل ب ــدئ ـه ــا .لـكــن
مجرد جلوس األطراف إلى الطاولة ال
يعني أن ما بعده سيكون مضمونًا،
بــال ـن ـظــر إل ـ ــى وجـ ـ ــود ع ـ ــدة مـعـطـيــات
تصبغ خطوات السعودية واإلمــارات
وراعيهما األميركي بطابع املناورة.
وب ـ ـعـ ــد مـ ـ ـ ــرور  20يـ ــومـ ــا عـ ـل ــى إعـ ــان
وزارة الـخــارجـيــة البريطانية موافقة

«ال ـت ـح ــال ــف» ع ـلــى إج ـ ــاء  50جــريـحــا
مــن «أن ـصــار الـلــه» إلــى سلطنة عمان،
أك ــد «ال ـت ـحــالــف» اإلعـ ــان الـبــريـطــانــي،
واضعًا موافقته على اإلجالء في إطار
«ب ـن ــاء ال ـث ـقــة ب ــن األطـ ـ ــراف الـيـمـنـيــة».
ُ
رجم ذلك عمليًا بوصول
وسرعان ما ت ِ
طــائــرة إثيوبية تابعة لــأمــم املتحدة
ّ
إلـ ــى ال ـعــاص ـمــة ص ـن ـع ــاء ،ح ـيــث أقــلــت
مساء أمس الجرحى املذكورين إضافة
إلى  50مرافقًا لهم وفريق من األطباء.
ّ
خـطــوة خــلـفــت انـطـبــاعــا إيـجــابـيــا لــدى
«أن ـص ــار ال ـل ــه» ،عـلــى اع ـت ـبــار أن «نـقــل
الجرحى كان أحد ّ
أهم التحديات» وفقًا
ملا تصفه مصادر من الحركة .وفي وقت
الح ــق ،أع ـلــن املـتـحــدث بــاســم «أن ـصــار
الله» ،رئيس وفدها التفاوضي محمد
عبد السالم ،أن «الجرحى ومرافقيهم
وصلوا إلى مسقط».
وتــزام ـنــت عملية اإلجـ ــاء الـطـبــي مع
وصــول غريفيث إلــى صنعاء ،ملرافقة
ممثلي حكومة اإلن ـقــاذ إلــى السويد،
وفــق مــا كــان قــد َو َع ــد بــه فــي إحاطته
مل ـ ـج ـ ـلـ ــس األم ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـنـ ـتـ ـص ــف الـ ـشـ ـه ــر
امل ــاض ــي .وق ـ ــال ع ـضــو وفـ ــد «أن ـص ــار
ال ـلــه» ،حميد عــاصــم ،ل ــ«األخ ـبــار» ،إن
ّ
سيتوجه إلى استوكهولم عند
الوفد
الـســاعــة الثانية مــن بعد ظهر الـيــوم،
بصحبة غريفيث واملبعوث السويدي
إلى اليمن بيتر سمنبي ،الذي كان قد
أج ــرى ،أم ــس ،مباحثات فــي الــريــاض
م ـ ــع وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ف ـ ــي ح ـكــومــة
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس امل ـن ـت ـه ـي ــة والي ـ ـ ـتـ ـ ــه ،خ ــال ــد
اليماني ،حول الترتيبات اللوجستية
للجولة التشاورية املقبلة .ومن ّ
املقرر
أن يـ ــرافـ ــق م ـم ـث ـلــي صـ ـنـ ـع ــاء ،أي ـض ــا،
السفير الكويتي لــدى اليمن ،بحسب
تأكيد نائب وزير الخارجية الكويتي،
خالد الجار الله ،الذي أعلن أن طائرة
ّ
كويتية ستقل مندوبي «أنصار الله»
وح ـل ـف ــائ ـه ــا .وعـ ـل ــى رغ ـ ــم أن ال ـعــائــق
الرئيسي أمام مشاركة حكومة اإلنقاذ
فــي املـفــاوضــات قــد أزي ــل ،إال أن األمــم
ّ
املتحدة ظلت حذرة من اإلعالن رسميًا
ع ــن يـ ــوم ان ـع ـق ــاد املـ ـ ـش ـ ــاورات خـشـيــة
ظهور مفاجآت غير محسوبة.
لكن مصادر من «أنصار الله» أفادت،
«األخبار» ،بأن املحادثات ستبدأ يوم
الخميس املـقـبــل فــي إح ــدى ضــواحــي
ّ
وستمتد حتى الـ  13من
استوكهولم،
الشهر الجاري ،على أن يتم تمديدها
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ( 15كـ ـ ــانـ ـ ــون األول/
ديسمبر) في حال الحاجة .وأوضحت

ّ
أقلت طائرة إثيوبية تابعة لألمم المتحدة جرحى «أنصار الله» إلى ُعمان (أ ف ب)

املـصــادر أن النقاش في األيــام األولــى
سيتركز عـلــى إت ـمــام إج ـ ــراءات «بـنــاء
الثقة» ،إضافة إلــى مقترح منح األمم
املـ ـتـ ـح ــدة دورًا إش ــرافـ ـي ــا فـ ــي م ـي ـنــاء
ال ـ ـحـ ــديـ ــدة .وأض ـ ــاف ـ ــت أنـ ـ ــه فـ ــي ح ــال
الـ ـنـ ـج ــاح فـ ــي ذل ـ ـ ــك ،س ـي ـت ــم االن ـت ـق ــال
إلـ ــى ال ـتــرت ـي ـبــات امل ـت ـص ـلــة بــالـجــانــب
السياسي .وعن التوقعات من الجولة
التفاوضية الجديدة ،أشارت املصادر
إلــى أن ثمة بالفعل «أج ــواء إيجابية
عـلــى عـكــس امل ــرات الـســابـقــة» ،كاشفة
أن ــه ت ـ ّـم أم ــس الـتــوقـيــع الـنـهــائــي على
اتـ ـف ــاق ل ـت ـب ــادل األسـ ـ ــرى واملـعـتـقـلــن.
تـ ــوق ـ ـيـ ــع أوضـ ـ ـ ـ ــح حـ ـيـ ـثـ ـي ــات ــه رئـ ـي ــس
«اللجنة الوطنية لـشــؤون األس ــرى»،
ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر امل ــرتـ ـض ــى ،الـ ـ ــذي أع ـلــن
أن «م ـك ـتــب امل ـب ـعــوث األم ـم ــي أبـلـغـنــا

(أول م ــن أمـ ّــس) أن م ـن ــدوب تـحــالــف
الـ ـ ـع ـ ــدوان وقـ ـ ــع ع ـل ــى االت ـ ـفـ ــاق امل ـب ــرم
بـيـنـنــا و ّب ـي ـن ـهــم ع ـلــى م ـلــف األس ـ ــرى،
والـ ــذي وق ـع ـنــاه نـحــن ف ــي ال ـ ـ  »15من
الشهر املاضي ،متابعًا «(أننا) اليوم
(أم ــس) استكملنا إج ــراءات التوقيع،
ّ
ً
وتـســلـمـنــا نـسـخــة مــن االتـ ـف ــاق» ،آمــا
أن «تـ ـسـ ـي ــر م ــرحـ ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذ ب ـكــل
ســاســة ،وب ــدون أي عــراق ـيــل» .كــذلــك،
كشفت مصادر «أنـصــار الله» أن ثمة
تقدمًا فــي املـنــاقـشــات الـجــاريــة بشأن
إعــادة فتح مطار صنعاء ،لكن لم يتم
التوصل إلى نقطة حاسمة بعد.
في املجمل ،يسود تفاؤل لدى سلطات
ص ـن ـع ــاء إزاء الـ ـج ــول ــة ال ـت ـف ــاوض ـيــة
ّ
الجديدة ،في ظل تشديد دولي وأممي
متزايد على ضرورة وضع ّ
حد للحرب

الدائرة في هذا البلد .وأعلنت رئيسة
الوزراء البريطانية ،تيريزا ماي ،أمس،
أن ـهــا أبـلـغــت ول ــي الـعـهــد ال ـس ـعــودي،
محمد بن سلمان ،في لقائها به على
ه ــام ــش «ق ـم ــة ال ـع ـش ــري ــن»« ،ض ـ ــرورة
إنـهــاء ال ـصــراع ،وإي ـصــال املـســاعــدات،
ودعــم جهود املبعوث األممي إلحــراز
ت ـق ــدم ف ــي م ـح ــادث ــات اس ـتــوك ـهــولــم».
ورأت أمل ــانـ ـي ــا ،م ــن ج ـه ـت ـهــا ،أن «م ــن
الـ ـض ــروري أن ت ـك ــون ه ـن ــاك مـحــاولــة
جـ ـ ـ ـ ــادة إلن ـ ـ ـهـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزاع الـ ـعـ ـسـ ـك ــري
والتوصل إلى حل سياسي» ،معتبرة
ً
أن ــه «ي ـت ـعــن أوال وق ــف إطـ ــاق ال ـنــار
وإج ــراء تسهيالت إنسانية» .وأكــدت
إي ـ ـ ـ ـ ــران ،ب ـ ــدوره ـ ــا ،دع ـ ــم املـ ـح ــادث ــات
املنتظر انطالقها في السويد ،مبدية
اس ـت ـع ــداده ــا ل ــ«امل ـس ــاع ــدة ف ــي إن ـهــاء

األزمـ ـ ــة» ،وداع ـي ــة إل ــى «ال ـت ـســريــع في
وتيرة تقديم املساعدات اإلنسانية».
وعلى رغــم تزايد الضغط العاملي في
ات ـجــاه إن ـهــاء ال ـحــرب املـتــواصـلــة منذ
أكـثــر مــن  3سـنــوات ونـصــف سـنــة ،إال
ّ
أن مــربــط ال ـف ــرس ي ـظــل ف ــي ال ــوالي ــات
املـتـحــدة ،الــراعـيــة الرئيسية لتحالف
الـ ـ ـع ـ ــدوان ،والـ ـت ــي ُي ـن ـت ـظــر أن ي ــدرس
سـبــوع
مجلس الـشـيــوخ فيها ه ــذا األ ُ
ق ــرارًا بــإنـهــاء الــدعــم األم ـيــركــي امل ـقـ ّـدم
ل ــ«ال ـت ـحــالــف» بـعــدمــا ك ــان ق ــد ص ـ ّـوت
عـ ـل ــى إح ــالـ ـت ــه إلـ ـ ــى ل ـج ـن ــة ال ـ ـشـ ــؤون
الـخــارجـيــة .وفــي حــال نـجــاح املجلس
في إمرار القرار ،فسيشكل ذلك عنصر
تضييق إضــافـيــا عـلــى إدارة دونــالــد
تــرامــب ،الـتــي تــدعــي أنـهــا تــريــد وقــف
م ــا تـسـمـيـهــا «ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة» فــي
الـيـمــن .ادعـ ــاءات ستشكل مفاوضات
السويد االخـتـبــار الـجــدي والحقيقي
لصدقيتها ،على اعتبار أن إحــراز أي
ّ
تقدم يظل مرهونًا بالضوء األخضر
األمـ ـي ــرك ــي وف ـ ــق م ــا أظـ ـه ــرت ــه جـمـيــع
الجوالت التفاوضية السابقة.
وفــي انـتـظــار ذلــك املـحـ ّـك ،يمكن رصد
ب ـعــض امل ــؤش ــرات الـتـصـعـيــديــة الـتــي
ت ــرى «أن ـص ــار ال ـلــه» أن ـهــا ـ ـ ـ فــي الـحـ ّـد
ّ
األدن ـ ـ ــى ـ ـ ـ ـ س ـت ـعــكــر ص ـف ــو مـ ـش ــاورات
اس ـت ــوك ـه ــول ــم .إذ إن ث ـمــة «تـحـشـيـدًا
َ
ع ـس ـكــريــا ك ـب ـي ـرًا ع ـل ــى ج ـب ـهــتــي نـهــم
وال ـحــديــدة وعـلــى الجبهة الـحــدوديــة
أيـ ـض ــا» ،طـبـقــا مل ــا أف ـ ــادت ب ــه م ـصــادر
م ــن «أن ـ ـصـ ــار ال ـ ـلـ ــه» .وه ـ ــو م ــا أك ـ ــده،
كذلك ،الناطق باسم الجيش اليمني
واللجان الشعبية ،يحيى سريع ،الذي
اتـهــم «الـتـحــالــف» ب ــ«عــدم االستجابة
لدعوات وقف إطالق النار ،ومواصلة
عـمـلـيــاتــه الـعــدائـيــة فــي امل ـي ــدان خــال
األي ـ ـ ــام ال ـع ـش ــرة امل ــاضـ ـي ــة» .عـمـلـيــات
ّ
تـجــلــى آخ ــره ــا ،أمـ ــس ،ف ــي اسـتـهــداف
ميناء الحديدة بـغــارة جوية أسفرت
عن مقتل شخصني وإصابة  3آخرين،
ً
فضال عن مواصلة تعويق عمل امليناء
وات ـه ــام «أن ـص ــار ال ـلــه» بـمـنــع وصــول
ال ـس ـف ــن ال ـت ـج ــاري ــة واإلغ ــاثـ ـي ــة إل ـي ــه.
وبحسب كشف حديث بحركة السفن،
اطلعت عليه «األخبار» ،فإن أي سفينة
لم تصل ّإلى أرصفة امليناء يوم أمس،
بعدما أخر «التحالف» َ
يومي السبت
واألح ــد وصــول السفن إلــى الغاطس،
ال ــذي لــم تـصــل إل ـيــه شـحـنــات الــديــزل
والبترول إال يوم االثنني.
(األخبار)

بدت زيارة محمد بن سلمان
للجزائر ،على غرار زياراته األخرى
ضمن جولته العربية .طغت
صورته الملطخة بدماء جمال
خاشقجي ،وجرائم الحرب في
اليمن ،ومساعي التطبيع مع
إسرائيل ،على صورة الضيف
يتوج االستقبال
الرسمي ،فيما لم ّ
الباهت ،بلقاء عبد العزيز بوتفليقة،
بسبب حالة الرئيس الصحية
الجزائر ــ محمد العيد
أفسد «زكام حاد» ً
لقاء كان مقررًا بني الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة ،وولــي العهد الـسـعــودي محمد
بــن سلمان ،الــذي حــط فــي الجزائر خــال اليومني
األخـيــريــن ،فــي إطــار جولة مكوكية عربية سبقت
ولـحـقــت «ق ـمــة ال ـع ـشــريــن» ف ــي األرج ـن ـت ــن .وعـلــى
الــرغــم مــن حالة الرئيس الصحية ،التي ُيمكن أن
تمنعه ـ ـ في أي لحظة ـ ـ من أنشطة رسمية ،حتى
لــو كانت مبرمجة ،إال أن إلـغــاء اللقاء فــي الساعة
األخيرة ملغادرة ابن سلمان البالد ،بدا غريبًا لدى
البعض ،كــون ترتيب مواعيد على هــذا املستوى،
ً
ع ـ ــادة م ــا ي ـتــم الـتـحـضـيــر ل ـهــا بـشـكــل ج ـيــد ،حتى
تـتـفــادى الــرئــاســة إحــراجــا فــي اللحظات األخـيــرة.
ففي العادة ،تتحفظ الرئاسة على زيارة الضيوف
األجانب قبل الزيارة ،في حال وجود أزمة معينة،
تمامًا كما فعل في موقف مماثل ،في زيــارة كانت
مـقــررة للمستشارة األملــانـيــة ،أنجيال مـيــركــل ،في
ش ـبــاط /فـبــرايــر ال ـعــام املــاضــي ،مــا اضـطــرهــا إلــى
إلـغــاء الــزيــارة ،بسبب إصــابــة الــرئـيــس بـ«التهاب
ال ـش ـعــب ال ـه ــوائ ـي ــة الـ ـح ــاد» ك ـمــا ذك ـ ــرت الــرئــاســة
فــي حينها ،ليتم إع ــادة برمجتها قبل أشـهــر .ما
سبقّ ،
رجح تأويالت أخرى ،فسرت عدم استقباله
بإمكانية أن يكون بوتفليقة قد استشعر الحرج
من لقاء ابن سلمان ،في ظل سياق إقليمي ودولي
يضع األخير أمــام اتهامات ال حصر لها ،ووسط
ح ــال ــة رف ــض داخ ـل ـيــة ل ــزي ــارت ــه ،ون ـ ـ ــداءات أح ــزاب
وشخصيات بارزة عدة إللغاء الزيارة ،لعل أهمها
«املجاهد» في الثورة التحريرية ،لخضر بورقعة.
فــي ظــل غ ـيــاب الــرئ ـيــس بــوتـفـلـيـقــة ،تــولــى الــوزيــر
األول أح ـ ـمـ ــد أوي ـ ـ ـحـ ـ ــى ،اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الـسـعــودي ،وأج ــرى معه محادثات فــي مقر إقامة
الـ ــدولـ ــة فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة ،ح ـض ــره ــا كـ ــل مـ ــن وزيـ ــر
الـ ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة ع ـبــد الـ ـق ــادر م ـســاهــل ،وزي ــر
الــداخـلـيــة ن ــور الــديــن بـ ــدوي ،وزي ــر ال ـعــدل حــافــظ
األخـتــام الطيب لــوح ،وعــدد آخــر مــن ال ــوزراء .لكن
كان الفتًا تكتم اإلعالم الرسمي في الجزائر ،الذي

ُسمح له بتغطية الزيارة ،عن إبراز تفاصيل حول
املــواضـيــع التي تطرق إليها الجانبان ،علمًا بأن
طبيعة املسؤولني السعوديني الــذيــن رافـقــوا ولي
العهد ،ترجح أن العديد من املواضيع ذات الصلة
بالقضايا اإلقليمية والدولية قد جرت معالجتها،
على غرار ما يجري في اليمن والوضع في الساحل
ومسألة النفط ،التي تمثل بالنسبة إلــى الجزائر
م ـس ــأل ــة ح ـي ــوي ــة واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،ف ــي ح ــن أع ـلــن
الـجــانـبــان أن هــدف الــزيــارة «الـسـعــي نحو إعطاء
انـطــاقــة متميزة لـلـعــاقــات الـتــي تــربــط البلدين،
واإلرادة املشتركة لقيادتيهما في توسيع الشراكة
االقتصادية بينهما».
ال ــوف ــد امل ــراف ــق البـ ــن س ـل ـم ــان ،ضـ ـ ّـم شـخـصـيــات
من الــدائــرة األولــى في النظام امللكي ،على غرار
املستشار فــي الــديــوان املـلـكــي ،تــركــي بــن محمد
بن فهد ،ووزير الداخلية ،عبد العزيز بن سعود
ب ــن ن ــاي ــف ،ووزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ،ع ـ ــادل الـجـبـيــر،
ورئيس االستخبارات العامة ،خالد الحميدان،
مــا عكس االهتمام السعودي بــالــزيــارة ،فــي ظل
«أزمــة صامتة» تطبع عالقات اململكة بالجزائر.
أمــا على املـسـتــوى الـحــزبــي ،فطغت على أجــواء
الـ ــزيـ ــارة ظـ ــال االنـ ـتـ ـه ــاك ــات امل ـ ـتـ ــورط ب ـه ــا اب ــن
س ـل ـم ــان .زوبـ ـي ــدة ع ـس ــول ،ال ــوج ــه ال ـق ـي ــادي في
امل ـعــارضــة ،لــم تـسـتـغــرب اسـتـقـبــال الـسـلـطــة ابــن
سلمان وعدم مباالتها برأي الشعب ،وهي التي
تقمع كل رأي مخالف لرأيها ،حتى في السياسة
الــداخـلـيــة وال ـحــريــات ،مـشـيــرة إل ــى أن ــه ب ــات من
الـطـبـيـعــي أن «ال ت ـك ـتــرث ل ـ ــرأي ال ـش ـعــب بـشــأن
استقبال نظام يرتكب أبشع جرائم التقتيل بحق
الشعب اليمني ،أو عملية قتل والتنكيل بجثة
الصحافي (جمال) خاشقجي ،في مقر القنصلية
السعودية في إسطنبول».

من جانبه ،انتقد حــزب «التجمع من أجــل الثقافة
والــدي ـمــوقــراط ـيــة» ،ذو الـتــوجــه الـعـلـمــانــي ،زي ــارة
اب ــن سـلـمــان ،مستغربًا كـيــف أن «م ـنــاوراتــه التي
ّ
وتقرب هذا
تسببت في انهيار أسعار املحروقات،
األمير من الحكومة اإلسرائيلية ،لم يكن لهما أيّ
أثــر على اإلس ــراع في فــرش البساط األحمر لقائد
سياسي يشار إليه بأصابع االتهام ،في واحدة من
أبشع الجرائم» .وتوحدت مع هــذه الرؤية أحــزاب
أخرى ،عبرت عن رفضها الشديد للزيارة ،كحركة
«مجتمع السلم» ،أكبر حزب إسالمي في الجزائر،
الذي اعتبر رئيسها ،عبد الرزاق مقري ،أن الزيارة
«ال تخدم صــورة الجزائر عربيًا ودولـيــا» ،وحزب
«العمال» اليساري ،الــذي وصفت أمينته العامة،
لويزة حنون ،إعالن استقبال الجزائر البن سلمان
بـ«النكتة السيئة ،واالستفزاز الكبير ،واالنحراف
واملغامرة».
ورغ ــم تــأكـيــد وزي ــر ال ـطــاقــة ال ـج ــزائ ــري ،مصطفى
قيطوني ،األسبوع املاضي ،أن الزيارة التي تستبق
اجتماع منظمة البلدان املصدرة للبترول «أوبك»
وشركائها ،املقرر نهاية هذا األسبوع ،في فيينا،
«ال عالقة لها باملعطيات الحالية للسوق النفطي
العاملي» ،إال أنه بحث مع نظيره السعودي ،خالد
الفالح ،قضية استقرار أسواق النفط العاملية ،فيما
علق وزير الطاقة الجزائري األسبق ،شكيب خليل،
مساء السبت ،على تقهقر أسعار النفط ،بتحميل
السعودية املسؤولية ،على خلفية الضغوط التي
تلقتها من الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،بعد
جريمة اغتيال جمال خاشقجي في قنصلية بالده
في اسطنبول .أما حركة «البناء الوطني» ،فاتهمت
ابن سلمان بـ«تعويم سوق» النفط ،ما يرقى ،وفق
بـيــان لـهــا سـبــق ال ــزي ــارة ،إل ــى «إع ــان حــالــة حــرب
حقيقية ضد العديد من الدول؛ من بينها الجزائر».

بحث وزير الطاقة الجزائري مع نظيره السعودي قضية استقرار أسواق النفط (أ ف ب)

قضية خاشقجي

َ
ّ
ُ
أردوغان ملوحًا بالتحقيق الدولي :ابن سلمان لم يواجه باألدلة
ّ
عبرت تركيا ،أمس ،عن امتعاضها
من التعامل الدولي مع حضور
محمد بن سلمان في «قمة
العشرين»ُ ،م ّ
جددة تلويحها باللجوء
إلى األمم المتحدة لطلب تحقيق
دولي .تحقيق ال يبدو ـ ـ إلى اآلن
ـ ـ ّأنه يحظى بتزكية غربية ،في
ظل التمسك األميركي ـ ـ البريطاني
بصدقية التحقيق السعودي
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أنهى ولــي العهد السعودي ،محمد
ب ــن س ـل ـم ــان ،ج ــول ـت ــه ال ـع ــرب ـي ــة ،مــن
دون أن ّ
يعرج على اململكة األردنية،
ال ـت ــي ك ــان ــت راج ـ ــت أنـ ـب ــاء ع ــن أنـهــا
َ
ستستقبله بعد إنهاء زيارتيه إلى
ّ
كل من الجزائر وموريتانيا .ونقلت
وك ــال ــة األن ـب ــاء األملــان ـيــة ع ــن مـصــدر
أردن ــي ،أمــس ،قــولــه إن «الـحـجــوزات
الـ ـفـ ـن ــدقـ ـي ــة لـ ـل ــوف ــد املـ ـ ــرافـ ـ ــق ُل ــول ــي
العهد الـسـعــودي فــي األردن ألغيت
بــالـكــامــل» .وفيما لــم يـحـ ّـدد املصدر
أس ـب ــاب تــأجـيــل ال ــزي ــارة ،أو مــوعـدًا
ج ــديـ ـدًا ل ـه ــا ،ذك ـ ــرت وس ــائ ــل إع ــام
مـحـل ـيــة أن اإلرج ـ ـ ــاء س ـي ـكــون ألي ــام
ق ـل ـي ـلــة .ومـ ــن شـ ــأن هـ ــذا ال ـت ـط ــور أن
يطرح مزيدًا من عالمات االستفهام

ّ
طالب أردوغان السعودية بالكف عن المماطلة ،معيدًا توجيه أسئلته المعتادة إليها (أ ف ب)

حــول جولة ابــن سلمان التي غابت
عنها دول رئيسة حليفة للسعودية،
فـ ــي اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء ات رس ـ ـمـ ــت ش ـك ــوكــا
يأت اإللغاء املفاجئ للقاء
كثيرة ،لم ِ
ولي العهد بالرئيس الجزائري عبد
العزيز بوتفليقة ،إال ليضاعفها.
وإلى جانب تلك الشكوك التي تدور
ح ــول ح ــذر مـحـتـمــل ال يـ ــزال حـلـفــاء
ال ـ ــري ـ ــاض وأص ـ ــدق ـ ــاؤه ـ ــا ي ـل ــزم ــون ــه
ت ـحـ ّـس ـبــا مل ـ ــآالت ق ـض ـيــة ال ـص ـحــافــي
السعودي جمال خاشقجي ،تتتالى
املعلومات التي تعيد توجيه أصابع
االتهام باملسؤولية عن مقتل األخير
إلــى ولــي الـعـهــد ،على رغــم اإللـحــاح
األم ـي ــرك ــي امل ـت ــواص ــل ع ـلــى ب ــراء ت ــه.
وفي آخر هذه املعطيات ،نشرت قناة

«س ــي إن إن» األم ـيــركـيــة مـحــادثــات
ب ـ ـ ــن خـ ــاش ـ ـق ـ ـجـ ــي وب ـ ـ ـ ــن ال ـ ـنـ ــاشـ ــط
الـ ـسـ ـع ــودي ع ـم ــر ب ــن ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز،
املـقـيــم فــي كـنــدا ،يـصــف فيها األول،
ابــن سلمان ،ب ـ «الــوحــش الــذي يحب
ال ـقــوة والـقـمــع ويـحــب إظـهــارهـمــا»،
ً
قائال عنه إنه «كلما التهم ضحايا،
كلما أراد أن يلتهم أك ـثــر» ،وإن ــه ال
يمانع حصد أي كــانِ ،بـ َـمــن فــي ذلك
م ــؤي ــدوه ،ف ــي طــري ـقــه إل ــى الـسـلـطــة.
ونـقـلــت الـقـنــاة عــن اب ــن عـبــد العزيز
قــولــه إن ــه «ك ــان وخــاشـقـجــي شــرعــا
في التخطيط إلطالق حركة شبابية
عبر وســائــط الـتــواصــل االجتماعي
ملـحــاسـبــة ال ـن ـظــام ال ـس ـع ــودي» ،وإن
«قــرصـنــة هاتفه كــان لها دور كبير

واصل حلفاء السعودية
الغربيون محاوالتهم
التظاهر بالحزم في
مواجهة ولي العهد
في ما حدث لجمال».
ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ــط مـ ـ ـ ـ ـ ــواز ،واصـ ـ ـ ـ ــل ح ـل ـف ــاء
ال ـس ـعــوديــة ال ـغــرب ـيــون م ـحــاوالت ـهــم
الـتـظــاهــر بــالـحــزم فــي مــواجـهــة ولــي

الـ ـعـ ـه ــد .وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،أع ـل ـنــت
رئيسة ال ــوزراء البريطانية ،تيريزا
مــاي ،أنـهــا شــددت أمــام ابــن سلمان،
ع ـل ــى ه ــام ــش ل ـق ــائ ـه ــا ب ــه ف ــي «ق ـمــة
الـ ـعـ ـش ــري ــن» ،ع ـل ــى «أهـ ـمـ ـي ــة ض ـمــان
م ـح ــاس ـب ــة املـ ـس ــؤول ــن عـ ــن ارتـ ـك ــاب
جــريـمــة قـتــل خــاشـقـجــي ،وأن تتخذ
الـ ـسـ ـع ــودي ــة خ ـ ـطـ ــوات ل ـب ـن ــاء ال ـث ـقــة
لضمان عدم حــدوث مثل هذا العمل
الـفـظـيـ ّـع م ــرة أخـ ـ ــرى» .كــذلــك أعـلـنــت
أنها حثت ولــي العهد على «ضمان
تعاون السعودية تمامًا مع السلطات
التركية ،والـعـمــل فــي اتـجــاه اختتام
كال التحقيقني على النحو املقبول».
خاتمة تبدو أقرب إلى التمنيات ،في
ّ
ظل استمرار حالة اإلنكار السعودية،

والـتــي ج ـ ّـدد الــرئـيــس الـتــركــي ،رجب
طيب أردوغ ــان ،التعبير عن انزعاج
ً
ب ــاده مـنـهــا ،قــائــا إن ــه «ل ــو سنحت
لي الفرصة لكي أرد على ولي العهد
السعودي في قمة العشرين لواجهته
بــاألدلــة» .وكـ ّـرر أردوغ ــان ،في حديث
إل ــى الصحافيني أث ـنــاء تـ ّ
ـوجـهــه إلــى
فنزويال ،التلويح باللجوء إلى األمم
امل ـت ـحــدة لـتـحــريــك ال ـق ـضــاء ا ّل ــدول ــي،
م ـطــال ـبــا ال ـس ـع ــودي ــة ب ــال ـت ــوق ــف عــن
وم ّ
املماطلةُ ،
وجهًا إليها التساؤالت
امل ـع ـت ــادة حـ ــول حـقـيـقــة اآلم ـ ــر بقتل
خ ــاش ـق ـج ــي ،وم ـ ـكـ ــان ج ـث ــة األخـ ـي ــر،
وهــويــة املتعاون املحلي الــذي تقول
ّ
الرياض إنه تسلمها.
(األخبار)
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تقرير
مقالة

قطر تهجر «أوبك» هربًا من السعودية :إلى زعامة «عالم الغاز»
استبقت الدوحة القمة الخليجية
وأعلنت «خلع» منظمة «أوبك» ومن
النفطية .القرار
خلفها زعامة الرياض
َ
القطري أرفقته اإلمارة المقاطعة
َ
من جارتيها الرياض وأبو ظبي بمشاريع
طموحة للريادة في قطاع الغاز ،في
مسعى لم يبتعد عن دوافع سياسية
بتوقيته رغم نفي الدوحة
انـ ـتـ ـظ ــرت قـ ـط ــر حـ ـت ــى ع ـش ـي ــة ال ـق ـم ــة
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة امل ـ ــرتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــة األحـ ـ ـ ـ ـ ــد ف ــي
ال ـس ـع ــودي ــة ،وك ــذل ــك م ــوع ــد اج ـت ـمــاع
مصيري لدول «أوبك» بشأن األسعار،
لتعلن انسحابًا مفاجئًا مــن املنظمة
ال ـتــي تـضــم غــالـبـيــة ال ـب ـلــدان امل ـصــدرة
للنفط .ال تأثير ملموسًا لالنسحاب
ال ـ ــذي س ـيــدخــل ح ـ ّـي ــز الـتـنـفـيــذ مطلع
( 2019ب ــداي ــة ال ـش ـه ــر املـ ـقـ ـب ــل) ،ن ـظ ـرًا
إل ـ ــى أن ال ـ ــدوح ـ ــة ت ـ ـعـ ـ ّـد أح ـ ــد أص ـغ ــر

مـنـتـجــي ال ـب ـتــرول ف ــي «أوب ـ ــك» (تــأتــي
ف ــي املــرت ـبــة 11مـ ــن أص ــل  15ع ـض ـوًا)،
لكن تصريحات املسؤولني القطريني،
ك ـم ــا خ ـص ــوم ـه ــم ،أك ـ ــدت ب ـط ــري ـق ــة أو
بــأخــرى أن للسياسة دورًا فــي اتخاذ
الـقــرار .فبحسب وزيــر الــدولــة القطري
لـ ـش ــؤون ال ـط ــاق ــة س ـعــد ال ـك ـع ـبــي ،فــإن
قطر لن تخرج «من نشاط النفط ،لكن
املـنـظـمــة ال ـتــي تـسـيـطــر عـلـيــه تــديــرهــا
دولة واحــدة» ،في إشــارة واضحة إلى
السعودية وتأثيرها فــي «أوب ــك» .مع
ذلــك ،استبق الكعبي السجال بالقول
ّ
سيسيسون األم ــر» ،مؤكدًا
«كـثـيــرون
أن «القرار استند بشكل محض إلى ما
هــو املناسب لقطر فــي املــدى الطويل.
إنــه قــرار استراتيجي» .وشــدد الوزير
القطري على أن خلفية الخطوة تتمثل
في نية بالده التركيز على إمكانياتها
في الغاز ،إذ من غير العلمي أن «تضع
جهودًا وموارد ووقتًا في منظمة نحن
العب صغير للغاية فيها وال قول لنا
في ما يحدث».
وف ــي ح ــن ل ــم تـعـلــق ال ـس ـعــوديــة على
انـ ـسـ ـح ــاب خ ـص ـم ـهــا ال ـ ــذي ت ـقــاط ـعــه،

طهران :القرار خيبة أمل من السعودية وروسيا
ّ
علق مندوب إيران لدى «أوبك» حسني كاظم بور أردبيلي على خروج قطر من املنظمة بالقول
ّ
ونتفهم خيبة أملهم» .ورأى أردبيلي أن انسحاب الدوحة يظهر خيبة أمل
«إنه أمر مؤسف جدًا،
املنتجني الصغار من الدور املهيمن للجنة املراقبة التي تقودها السعودية وروسيا .وأضاف
«هناك الكثير من أعضاء أوبك اآلخرين أصيبوا بخيبة األمل من اتخاذ لجنة املراقبة الوزارية
املشتركة قرارات أحادية الجانب بخصوص اإلنتاج من دون توافق أوبك املسبق والضروري»،
مشددًا على أن أي تخفيضات في اإلمدادات يجب أن تأتي فقط من الدول التي زادت إنتاجها.
في غضون ذلك ،تستعد إيران إلقرار موازنتها السنوية التي تدخل ّ
حيز العمل في آذار/مارس
املقبل .وأشار املتحدث باسم الهيئة الرئاسية في البرملان ،بهروز نعمتي ،إلى أن الخطوط العامة
للموازنة املقترحة من الحكومة تتوقع صادرات البالد من النفط الخام بمقدار  1,5مليون برميل
يوميًا ،وبسعر  54دوالرًا للبرميل الواحد.
(األخبار ،رويترز)

احتجاجات جديدة في األردن:
الليبرالية تفشل في األطراف دائمًا

قرقاش :الشق
االقتصادي للقرار غير
مبرر وهو إقرار بانحسار
النفوذ سياسيًا

وم ـ ـع ـ ـهـ ــا اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــا
واق ـت ـصــاديــا ،تــولــت أب ــو ظـبــي املـهـ ّـمــة،
ع ـل ــى لـ ـس ــان وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـل ـشــؤون
الـخــارجـيــة أن ــور قــرقــاش .األخـيــر غـ ّـرد
عـلــى حـســابــه فــي «تــوي ـتــر» بـمــا يشي
بـغـضــب خـلـيـجــي م ــن خ ـطــوة اإلمـ ــارة
«امل ـ ـت ـ ـمـ ــردة» ،إذ ك ـت ــب يـ ـق ــول «ال ـش ــق
االقـتـصــادي النسحاب قطر مــن أوبــك
أق ــل أه ـم ـيــة وال ي ـب ــرر الـ ـق ــرار ف ــي هــذا
التوقيت» ،لكنه حــاول وضع الخروج
الـقـطــري فــي إط ــار «ان ـح ـســار الـنـفــوذ»
أم ـ ـ ــام سـ ـط ــوة ال ـخ ـص ـم ــن ال ـح ـل ـي ـفــن
اإلم ــارات والـسـعــوديــة عبر الـقــول بأن
«البعد السياسي للقرار باالنسحاب
من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ
في ظل عزلة الدوحة السياسية».
على خالف التوظيف الخليجي للخبر
في إطــار املناكفات البينية ،قــرأ وزير
الطاقة الجزائري شكيب خليل القرار
بشكل سلبي وب ــأن لــه «أثـ ـرًا نفسيًا»،
فــرب ـمــا يـشـجــع «أعـ ـض ــاء آخ ــري ــن» في
أعقاب «الـقــرارات األحادية للسعودية
في األشهر األخيرة».
ف ــي امل ـح ـص ـلــة ،الـ ـق ــرار وردود الـفـعــل
عليه ،تشي بأن الدوحة أرادت بالفعل
أن تتخلص من السطوة السعودية في
أوبك» ،انطالقًا من الخالف املستشري،
فــي م ــوازاة االسـتـعــداد إلعــان اإلمــارة
األول ــى فــي تصدير الـغــاز عامليًا أطـرًا
«ري ـ ــادي ـ ــة» ف ــي ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال ،تـنــافــس
الرياض في مكانتها النفطية .وبغض
النظر عن الدوافع السياسية وراء هذه

محمد فرج

الكعبي :نخطط لزيادة إنتاج الغاز المسال إلى  110ماليين طن بحلول ( 2024أ ف ب)

ال ـخ ـطــوات ،لـكــن ال يـمـكــن ال ـجــزم بأنه
سيكون غير ذي ج ــدوى مــن الناحية
االقتصادية والتجارية ،خصوصًا أنه
لم يخرج بشكل ارتجالي ومتسرع.
قـطــر صــاحـبــة االحـتـيــاطــات الضخمة
م ــن الـ ـغ ــاز ،وال ـت ــي تـنـتــج يــوم ـيــا 600
ألف برميل من النفط ،وهي عضو في
«أوب ــك» منذ  57عــامــا ( ،)1961أرفقت

قرارها بقرارات حول مشاريع عمالقة
في إنتاج الغاز وتصديره .ووفق وزير
ال ــدول ــة الـقـطــري ل ـشــؤون ال ـطــاقــة ،فــإن
ال ــدوح ــة تـخـطــط ل ــزي ــادة إن ـتــاج الـغــاز
امل ـس ــال إل ــى  110مــايــن ط ــن بـحـلــول
 ،2024فــي حــن يـبـلــغ ال ـيــوم تأثيرها
في سوق الغاز املسال العاملية حوالى
 77مليون طن سنويًا .وأعلن الكعبي

أن ب ــاده ستعلن منتصف  2019عن
الـشــركــات الـتــي ستختارها لتوسعة
مكمن غــاز حقل الشمال (أكـبــر حقول
ال ـغــاز فــي الـعــالــم وتـتـشــاركــه قـطــر مع
إي ــران) ،كاشفًا عن أن الدوحة تخطط
لـبـنــاء أرب ــع وحـ ــدات إضــاف ـيــة إلنـتــاج
الـ ـغ ــاز املـ ـس ــال وأيـ ـض ــا ف ــي مـنـتـصــف
 ،2019كما ستعلن في الربع األول من

ال ـعــام املـقـبــل عــن ال ـشــركــاء املـخـتــاريــن
لبناء أكبر وحــدة لتكسير اإلثيان في
الـعــالــم .ورسـمـيــا ،علقت «أوب ــك» على
الـ ـق ــرار بــال ـقــول إن ـه ــا «ت ـح ـتــرم ال ـق ــرار
الــذي اتخذته دولــة قطر» ،مشيرة إلى
أنــه ال يحتاج إلــى موافقة مــن مؤتمر
املنظمة و«كل دولة عضو لديها الحق
السيادي في االنسحاب».

مصر

موجة غالء جديدة جراء تحرير «الدوالر الجمركي»
بدأت موجة جديدة من التضخم
وزيادة األسعار في مصر مع قرار
بتحرير سعر «الدوالر الجمركي» ،وهو
ما ظهرت آثاره على الفور ،وخاصة
على السلع المستوردة
القاهرة ـــ جالل خيرت
ـواصـ ـ ـ ــل وزارة امل ـ ـ ـ ـ ــال امل ـ ـصـ ــريـ ــة
تـ ـ ـ ـ ِ
سـ ـي ــاسـ ـتـ ـه ــا فـ ـ ــي تـ ـحـ ـصـ ـي ــل املـ ــزيـ ــد
م ــن األم ـ ـ ــوال ل ـخ ــزان ــة ال ــدول ــة بـطــرق
مختلفة ،في إطار الوصول إلى نسبة
ن ـم ــو ت ـص ــل إلـ ــى  ،%5.8وتـخـفـيــض
نـسـبــة ال ـع ـجــز ال ـس ـن ــوي ع ـبــر زي ــادة
حصيلة العائدات الضريبية .لكنها
ه ــذه املـ ــرة اب ـت ـكــرت «ح ـ ـ ًـا» م ــن دون
فرض ضرائب جديدة ،إذ فاجأ وزير
املــال ،محمد معيط ،جميع الشركات
العاملة فــي األس ــواق بتحرير سعر
صرف ما يسمى «الدوالر الجمركي»،
ال ـثــابــت ب ـمـعــدل  16جـنـيـهــا مـصــريــا
ل ـل ــدوالر ال ــواح ــد ،وه ــو الـقـيـمــة التي
ت ـســدد ب ـهــا ال ــرس ــوم ع ـلــى الـ ـ ــواردات
ضمن الجمارك والضرائب املدفوعة
بالعملة األجنبية .وهــذا سعر شبه
ثابت منذ أكثر من عــام رغــم تذبذب

سعر صرف الجنيه أمام الدوالر في
ال ـس ــوق الـ ــذي ي ـصــل إل ــى حـ ــدود 18
جنيهًا عن كل دوالر ،مع قيمة 0.40
قرش صعودًا وهبوطًا.
الـ ـق ــرار جـ ــاء مــرت ـب ـطــا ب ــدرج ــة أول ــى
بــالـسـلــع ال ـتــي ُوص ـف ــت بالترفيهية
ول ـهــا بــديــل م ـح ـلــي ،م ــع أن م ـصــادر
ستطبق
مطلعة أك ــدت أن األس ـع ــار ُ
على معظم السلع املستوردة ،وسط
مــؤشــرات عـلــى ب ــدء التنفيذ بنسبة
ما بني  %2و %5على البضائع التي
دخلت بدءًا من مطلع الشهر الجاري،
ُ
حدد السعر شهريًا بناء على
ثم سي ّ
م ـت ــوس ـط ــات ال ـش ـه ــر الـ ـس ــاب ــق ،وف ــق
بيانات «البنك املــركــزي» .ومباشرة،
أدى تحرير «الــدوالر الجمركي» إلى
ق ـفــزة ســريـعــة فــي أس ـعــار الـسـيــارات
وال ـك ـم ـب ـيــوتــر وب ـع ــض املـسـتـلــزمــات
األس ــاس ـي ــة اآلتـ ـي ــة م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،مع
تــوق ـعــات ب ــأن يـظـهــر تــأثـيــر ال ــزي ــادة
بوضوح على سلع أخرى كثيرة قبل
نهاية الشهر ال ـجــاري ،وخــاصــة مع
وج ــود ع ــدد مــن ال ـشــركــات لــم تحدد
نسب الزيادة بانتظار حساب أعباء
ال ـت ـش ـغ ـيــل وال ـ ــزي ـ ــادات خـ ــال األيـ ــام
املقبلة.
ي ـق ــول خـ ـب ــراء اق ـت ـص ــادي ــون إن هــذا
ال ـقــرار سـيــؤدي إلــى زي ــادة التضخم
رغـ ــم س ـعــي «املـ ــركـ ــزي» إلـ ــى خفضه
م ــن أج ـ ــل ت ـخ ـف ـيــض س ـع ــر ال ـف ــائ ــدة،

علمًا بــأن التضخم زاد قبل شهرين
متأثرًا بــارتـفــاع أسـعــار الخضروات
وبعض السلع بعد تطبيق الزيادات
الـ ـج ــدي ــدة .ل ـكــن ص ـنــاعــة ال ـس ـي ــارات
هـ ـ ــي املـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــرر األول مـ ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــرار
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،وال س ـي ـم ــا أن ـ ـهـ ــا تـشـهــد

زي ــادة مضطربة مـنــذ ب ــدء إج ــراءات
«اإلصالح االقتصادي» قبل أكثر من
عــامــن ،إذ تــوالــت ال ـق ـفــزات فــي ثمن
ال ـس ـيــارات لتسجل نـحــو  4أضـعــاف
فــي بعض املــوديــات .واآلن ،ينسف
ق ـ ــرار ت ـح ــري ــر «ال ـ ـ ـ ــدوالر ال ـج ـمــركــي»

انطالق فعاليات معرض الصناعات الدفاعية المصرية األول أمس في القاهرة (أ ف ب)

نحو نصف التخفيضات التي كانت
مرتقبة ألسعار السيارات ذات املنشأ
األوروب ـ ــي ،الـتــي مــن امل ـقــرر أن تكون
واردات ـهــا للسيارات ذات محرك أقل
مــن « 1600ســي س ــي» دون جـمــارك،
وسط تأكيدات حكومية بأنه ال نية
لفرض أي نوع آخر من الضرائب أو
الرسوم على هذه السيارات.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ت ــراه ــن ال ـح ـكــومــة على
س ـي ــارات جــديــدة تـصـ ّـنــع محليًا من
«الهيئة العربية للتصنيع» لتكون
بسعر أقــل من األوروبـيــة املعفاة من
ال ـج ـم ــارك ،عـلـمــا ب ــأن اسـتــراتـيـجـيــة
الحكومة لدعم صناعة السيارات لم
يـتــم االن ـت ـهــاء مـنـهــا بـعــد ول ــم تدخل
حيز التنفيذ ،رغــم تأكيد الــدولــة أن
هذه االستراتيجية ستدعم الصناعة
املـحـلـيــة ل ـل ـس ـيــارات .وحــال ـيــا ذهـبــت
تقديرات انخفاض أسعار السيارات
األوروبـيــة بنحو  %10أدراج الرياح
مع قــرار «املالية» ،إذ لن تزيد نسبة
االن ـخ ـف ــاض ع ـلــى  ،%5وس ــط تــرقــب
ملزيد من القرارات.
هـ ـ ـ ـك ـ ـ ــذا ،ل ـ ـ ــم يـ ـ ـك ـ ــن م ـ ـفـ ــاج ـ ـئـ ــا وس ـ ــط
الـسـيــاســات املــالـيــة الحالية القائمة
ع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـتـ ـ ــوسـ ـ ــع فـ ـ ـ ــي االق ـ ـ ـ ـ ُتـ ـ ـ ــراض
وال ـض ــرائ ــب وال ــرس ــوم ،إعـ ــان وزي ــر
امل ـ ـ ـ ــال االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد ل ـ ـطـ ــرح سـ ـن ــدات
بــال ـع ـم ـلــة األج ـن ـب ـيــة ع ـلــى األق ـ ــل في
الربع األول من العام املقبل ،لكن هذه

ما قل
ودل
أدى تحرير «الدوالر
الجمركي» إلى قفزة
سريعة في أسعار
السيارات والكمبيوتر
اإلص ـ ـ ـ ــدارات ل ــن ت ـك ــون بـ ــالـ ــدوالر أو
اليورو ،إذ قال إنه لم ُيتخذ قرار بهذا
الشأن بعد .كما أعلن معيط إصدار
ص ـن ــدوق س ـي ــادي جــديــد بــأكـثــر من
عملتني بناء على جولة أجراها في
أس ــواق ش ــرق آس ـيــا ،وذل ــك «لتنويع
األس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـصـ ــدر الـ ـسـ ـن ــدات
املصرية فيها» ،مشيرًا إلى أن هناك
طروحات محلية أيضًا في البورصة
لشركات تمتلكها الحكومة ،لكنها
«ب ــان ـت ـظ ــار م ــواف ـق ــة رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
على محددات ْ
طرحها» .وقال الوزير
إن ه ـ ــذه اإلص ـ ـ ـ ـ ــدارات س ـت ــأت ــي بـعــد
الـحـصــول عـلــى الـشــريـحــة الخامسة
مــن قــرض «ص ـنــدوق النقد الــدولــي»
قـ ـب ــل نـ ـه ــاي ــة الـ ـشـ ـه ــر الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،إذ
سـيــدخــل م ـل ـيــارا دوالر إل ــى «الـبـنــك
املركزي» ليضافا إلى االحتياطي.

أجرى رئيس المكتب السياسي
لحركة «حماس» ،إسماعيل هنية،
جملة اتصاالت هدفها إيجاد حشد
مضاد لقرار تدفع به الواليات
المتحدة في أروقة الجمعية
العامة لألمم المتحدة لتجريم
الحركة ،بعدما تخطت واشنطن
مالحظات بروكسل حول صيغة
المشروع الذي سيعرض للتصويت
الخميس المقبل .واتصل هنية
أمس بكل من وزيري خارجية إيران
وتركيا ،طالبًا من األول ،محمد
جواد ظريف ،معارضة المشروع
الذي وصفه بأنه «مقدم ضد
المقاومة الفلسطينية» ،فيما
ّرد ظريف بتأكيد دعم بالده
«حقوق الشعب الفلسطيني».
كذلك ،هاتف هنية مولود
جاويش أوغلو الذي قال إن أنقرة
«ستقوم بكل ما يلزم من أجل
عدم إمرار هذا القرار».
(األخبار)

لم يكن إسقاط حكومة هاني امللقي في ّ
هبة أيار املاضي ،وال
حتى اإلعالن عن تكليف حكومة جديدة ،أكثر «لباقة» من
سابقتها ،كافيًا إليقاف موجة االحتجاجات والسيطرة عليها؛
ما كان يكفي عندها هو التصريح من دون مواربة« :سنسحب
قانون ضريبة الدخل من النقاش في مجلس النواب» .وهذا
ّ
ما كان ،ليعطي الحكومة الجديدة متسعًا لتصريحات ووعود
جديدة ،التي على ما يبدو بدأت تتعرض هي األخرى النتقادات
حادة ،قد تعرض أصحابها ملوجة مشابهة أليار املاضي؛ حيث
بدأت تتفاعل دعوات إلى اعتصامات جديدة في املكان نفسه
الذي احتشد فيه اآلالف.
ومع الدعوات الجديدة ،تطرح أسئلة جديدة متعلقة بهذا التحرك.
أليس مبكرًا الحكم على الفريق الوزاري الجديد؟
ّ
مر نصف سنة اآلن على تكليف الحكومة الجديدة ،ومن
الواضح أن رصيد اإلنجازات العملية – كما هو متوقع – يراوح
مكانه ،معيدًا إنتاج النهج السابق نفسه الذي سارت عليه كل
الحكومات في األردن .فقانون الضريبة الذي أسقط حكومة
امللقي ،عاد ّ
وأقر في حكومة الرزاز ،مع تعديالت طفيفة ،ال
تذكر ،ما يؤكد أن هامش املناورة مع املؤسسات املالية ال يتغير
مع مجيء رئيس وزراء من أبنائها وموظفيها السابقني.
الحكومة التي قدمت نفسها بثوب ليبرالي منذ البداية ،ما زالت
متمسكة بالوصفة املجربة واملحكوم عليها بالفشل سلفًا ،وهو
األمر الذي قد يسرع في تحركات جديدة ضدها ،فهي تراهن
على تخفيض النفقات في القطاع العام ،ودمج املؤسسات
الحكومية ،وتحصيل أعلى مبالغ ممكنة من الضرائب لسداد
املديونية ،ورفع نسبة االستثمار الخارجي املباشر لتوفير
فرص العمل.
تعد الحكومة برفاه قادم تعيشه األجيال القادمة ،بعد استثمار
ّ
فعال وحذر ألموال الضرائب التي يدفعها الجيل الحالي ،معادلة
بسيطة تقتضي حرق جيل لصالح جيل يلحق ،وهي الدعاية
الواهمة نفسها التي تبيعها الحكومات الليبرالية في األطراف.
فتعيش كل األجيال على وعود املستقبل ،ويحرق واحدًا تلو
اآلخر ،وجيل الرفاهية – بكل بساطة – ال يأتي!
السؤال الذي يطارد حكومة الرزاز ،هو نفسه الذي طارد
سابقاتها ،وهو السؤال املطروح نفسه على النظام السياسي
برمته ،كيف يمكن للدولة أن تحصل على األموال ،وكيف يجب
عليها أن تنفقها؟ إجابة الرزاز ال تختلف عن إجابات سابقيه،
وتحديدًا بعد إعادة الهيكلة عام  ،1989وبرنامج الخصخصة
الشامل عام  ،1996الدولة تعتمد على االستثمار الخارجي في
تأمني فرص العمل ،والقطاع العام يتقلص ويتحول ما يتبقى
منه إلى حفرة عميقة للفساد ،وال دور مباشرًا للدولة في
إدارة املشاريع االقتصادية والبنية التحتية ،إنها تنظم السوق
وتستفيد منه ضريبيًا فقط.
إذن هي الوصفة ذاتها؛ تقليص النفقات ،وإدارة السوق
وتنظيمه ،وجمع الضرائب ،دون أي نيات أن تكون الدولة
«صاحب العمل املنتج األكبر» .وهنا تكمن العقدة املركزية التي
ال تفكر أي حكومة في األردن في االقتراب منها؛ استرداد
األصول املتعلقة باملوارد الطبيعية ،ومشاريع البنية التحتية
من كهرباء ومياه ومواصالت ،وتكون الدولة مسؤولة مباشرة
عن العمليات التشغيلية وامليزانيات املالية ،وتزيد صادراتها
وتربح من مشروعاتها «وهذا مختلف تمامًا عن دور الوسيط
أو املنظم» ،هذا هو املعنى الوحيد لالقتصاد املنتج ،الذي يرتد
إيجابًا على مصلحة أبناء البلد.
تحمل تعبيرات الرزاز عن العمل املنتج تشويهات جذرية؛
فالعمل املنتج برأيه هو فرص العمل التي تؤمنها فرص
االستثمار ،والدولة تأخذ الضرائب من عمليات السوق التي
ينعشها االستثمار ،والدخول الجديد لألفراد .وهذا ما كان
يحدث على مدار العقود املاضية ،وكانت الدولة ال تعثر على
كفايتها من هذه املصادر ،فتستدين مجددًا من املؤسسات
املالية لتعود على مواطنيها بضرائب جديدة ،وهذه هي الدائرة
التي لن يتمكن الرزاز من اإلفالت منها ،ألنها ببساطة النتيجة
الحتمية لتجريب الوصفة الليبرالية في األطراف.
تستطيع الدولة في املراكز املصنعة األوروبية االعتماد على
الضرائب املفروضة على شركاتها التي تحوز حصصًا عالية
جدًا في السوق العاملي ،وهذا ما يؤهلها أساسًا لتوفير برامج
رعاية اجتماعية ملواطنيها ،ولكن هذه األسواق التي توفر
الرخاء األوروبي هي بلداننا .لن يسير النهر باالتجاه املعاكس،
ال مع الرزاز وال مع غيره!
إضافة إلى التشوهات التي أحدثها الرزاز على املعنى ،فقد
تخلى أيضًا عن املنطق العام الذي قدمه لألردنيني حال تكليفه؛

فالرجل يرى أن حالة االستبداد السياسي في بلداننا العربية
نتجت بسبب حالة الريعية في االقتصاد ،أي إن الدولة تكدس
املوظفني في القطاع العام ،وتنفق عليهم األموال ،وتشتري
والءاتهم ،ومقابل ذلك فهي تستبد بهم سياسيًا ،وتقمع
حريتهم في التعبير.
ّ
عبر الرزاز أكثر من مرة عن تقليص حجم القطاع العام
و«االنسحاب من االقتصاد الريعي» حسب رأيه ،ولم يترافق
ذلك إال مع حمالت اعتقال إضافية في صفوف الناشطني
السياسيني في األردن ،وتغليظ عصا األمن ،وطرح قانون
جديد للجرائم اإللكترونية ،وفي االعتصام األخير تساهلت
الحكومة مع من قاموا بتغطية شوارع االعتصام بالزيت
املحروق ،وحجبت الحكومة خدمات الفيديو في فايسبوك كي
ال تستخدم في تشجيع املزيد من الناس على االنضمام إلى
االعتصام .وبذلك تكون الحال في أسوأ ما يمكن أن تكون،
تجفيف «فوائد الريع» ومزيد من االستبداد السياسي ،بمعنى
آخر استبداد سياسي بال ثمن!
قد يعتقد الرزاز للحظة أن املأخذ على قانون ضريبة الدخل
أنه لم يأخذ حقه في الحوار ،ولم ينب على أساس تغذية
راجعة كافية من املواطنني ،وبذلك يحاول تبريد املسألة
عبر عرض املزيد من املنصات اإللكترونية وتفعيل النقاش
والتعليقات على صفحات الويب ،ولكن جوهر املسألة أكثر
مادية من ذلك ،وهو وصول عدد كبير من الفئات االجتماعية
في األردن تحت خط الفقر ،وهذا ما يطرح سؤال التنمية
املستقلة ،قبل تفعيل منصات املشاركة السياسية .يعتقد
الرزاز أن املزيد من إشراك املجتمع في قرار ال رجعة عنه،
يخفف كثيرًا من ّ
رد الفعل عليه ،ولكن من املحتمل أكثر
أن يحدث عكس ذلك ،أي أن يستغني الناس عن جزء من
إشراكهم السياسي في حال ثقتهم بالقرارات االقتصادية،
وشعورهم بجدواها في حياتهم اليومية (نشرت RAND
في واحد من تقاريرها عن فالديمير بوتني عام  2004أن
الروس يتقبلون بشكل متزايد املركزية في اتخاذ القرار،
وانخفاض مستوى مشاركتهم فيه ،مقابل استعادة هيبة
روسيا ،وتحسني ظروفهم املعيشية).
ال يهم أن نقول إن الرزاز فشل في أن يكون ليبراليًا في األردن،
فهنالك ما هو أهم؛ ان الليبرالية ال تعمل أبدًا في األطراف ،وتعمل
فقط في املراكز املصنعة ،ومراكز الهيمنة على االقتصاد
العاملي .استخدام الليبرالية في األطراف يغرق مجتمعاتها في
مزيد من التبعية ،والبديل منها هو طريق التنمية املستقلة.
لذلك كله؛ ألن قانون الضريبة لم يتغير ،وألن وصفة «الليبرالية
في األطراف» مكررة ومجربة وفاشلة سلفًا ،فليس من املبكر
أبدًا أن تتجدد االحتجاجات .ولكن من يجددها؟ من هي
الجهات الداعية إلى التحرك الجديد؟
حدثت الدعوات األخيرة إلى االعتصامات من خالل صفحات
على فايسبوك ،وفي هذه الصفحات فيديوات يتحدث فيها
ناشطون خارج أطر النقابات واألحزاب ،التي ّ
صرحت بدورها
بكل وضوح بأنها ليست جزءًا من هذا التحرك ،وال تشجع
على االنضمام إليه باعتباره تحركًا مجهول النسب.
ترجعنا هذه املبررات إلى أجواء ّ
هبة أيار السابقة .فإلى اللحظة
ما زال األردنيون يفكون خيوط الجهات الداعية إلى تلك
اإلضرابات واالعتصامات؛ فالنقابات التي أعلنت اإلضراب
العام األول شعرت بورطة الدعوات املتتابعة لفعاليات كثيرة
شهدت اآلالف ،ولحقت بها ،واألحزاب كانت كذلك .أيضًا هبة
أيار كانت مجهولة النسب ،ومن األردنيني من يسميها هبة
البنوك ،وآخرون ينظرون إليها كحدث ّ
صممته تيارات في
أجهزة الدولة.
نحن ،في كل األحوال ،نعيش مرحلة جديدة تمامًا في ما يتعلق
بأدوات إدارة الجموع ،وفنون التحشيد ،وهذه األدوات الجديدة
تفتح األبواب على كل االحتماالت ،إما التالعب بالناس لصالح
صراعات في أجهزة الدولة ،وإما تسهيل الوصول إليها لصالح
مشروع تغيير اجتماعي يتحرك من األسفل ،وتعزيز الخيار
الثاني يتطلب املشاركة (بمعناها الواسع) وليس االنكفاء.
استعداد الناس عال للمشاركة في جولة جديدة من التغيير
االجتماعي ،ولكن غياب التنظيم ما زال يتظهر ككاحل أخيل،
فأشكال العمل الجديدة من الشبكات هي إعادة إنتاج للنمط
الفرنسي القديم في ثورة الطلبة « 1968هيئة أركان بال جنود»
أو حتى الجديد «السترات الصفراء» ،وهذا الذي لم يثمر الكثير،
وإن ّ
سبب ارتباكًا مؤقتًا في املشهد العام.
إن لم تشارك التيارات املنظمة ،من النقابات واألحزاب «أو أيّ
هيئة جديدة» ،فما سيمأل حالة الفراغ هو تالعبات تيارات
السلطة أو الفوضى أو الغوص أكثر في قاع اإلحباط الجماعي.
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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
آل قرعوني وآل عسيران
ينعون إلـيـكــم بمزيد مــن التسليم
بقضاء الله وقدره وفاة املرحوم
فراس غسان قرعوني
والده :غسان مصطفى قرعوني
والدته  :مروه توفيق عسيران
جده :توفيق عزيز عسيران
إخوته :ميرنا وجاسم
أعمامه  :عدنان وناصر ورمزي
عماته  :مليا ولينا
اخواله :عزيز وطارق عسيران
خاالته :سيسيليا ورلى وآرليت
صـلــي عـلــى جـثـمــانــه ووري الـثــرى
اإلث ـن ــن  3ك ــان ــون األول  2018في
جبانة البوابة الفوقا – صيدا
تقبل التعازي للرجال والنساء في
الثاني والثالث الثالثاء واألربعاء
4و 5كانون األول الجاري في بناية
قرعوني – مستديرة إيليا -صيدا

تقرير

ّ
وقع الطرفان على عدد من االتفاقيات االقتصادية (أ ف ب)

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ل ـل ـج ـم ـع ـي ــات
االهلية املتعاقدة مع وزارة الشؤون
االجتماعية ينعي اليكم املــأســوف
على شبابه املرحوم
فراس غسان قرعوني
ح ـف ـي ــد رئـ ـي ــس االتـ ـ ـح ـ ــاد االسـ ـت ــاذ
توفيق عسيران
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول
البقاء

أردوغان في ضيافة مادورو:
فرص اقتصادية ورسائل سياسية
ّ
حط الرئيس التركي في ختام زيارته ألميركا الالتينية
في كاراكاس ،حيث في رقبته دين لـ«صديقه
مادورو» كما يكرر القول .األخير ساعد أردوغان على
مالحقة منظمة «غولن» بعد االنقالب ،ومعه
يتشاطر سوء المعاملة من حليف بالده ،وعدو البلد
المضيف :الواليات المتحدة
اخ ـتــار الــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طيب
أردوغ ــان فنزويال محطة أخيرة في
زيارته ألميركا الجنوبية ،قادمًا من
باراغوي ،وقبلها في قمة «العشرين»
ال ـت ــي ع ـق ــدت ف ــي األرج ـن ـت ــن .وعـلــى
رغــم ضبابية الـعــاقــات التركية مع
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،فـ ــإن أردوغـ ـ ــان،
الـ ـ ـ ــذي اصـ ـطـ ـح ــب وزراءه ل ـل ــدف ــاع
والـطــاقــة والـتـجــارة واملــالـيــة ،حرص
على الــزيــارة الـتــي أحيطت بحفاوة
فـنــزويـلـيــة واض ـح ــة ،وه ــو مــا يبعث
ب ــرس ــائ ــل إل ـ ــى واشـ ـنـ ـط ــن م ــن خ ــال
ت ــوث ـي ــق ال ـص ـل ــة ب ـخ ـص ــم الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـح ــدة ال ــات ـي ـن ــي .وب ــال ـف ـع ــل فـقــد
ص ـع ــدت ع ــاق ــات أن ـق ــرة وك ــاراك ــاس
ً
صـعــودًا هــائــا ،فــي اآلون ــة األخـيــرة،
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــن م ـ ــع ت ـ ــوت ـ ــر ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
بـ ــواش ـ ـن ـ ـطـ ــن .ولـ ـ ـ ــم يـ ـقـ ـتـ ـص ــر األمـ ـ ــر
ع ـلــى ح ـض ــور ال ــرئ ـي ــس ال ـف ـنــزوي ـلــي
نـيـكــوالس م ــادورو مــراســم تنصيب
أردوغ ـ ـ ــان رئ ـي ـســا ف ــي تـمــوز/يــولـيــو
الـفــائــت ،بــل ارتـفــع الـتـبــادل التجاري
ب ـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن إل ـ ـ ــى أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن 970
مـ ـلـ ـي ــون دوالر ،وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـت ـج ــاوز
مـجـمــوع حـجــم ال ـت ـبــادل ف ــي خمسة
أع ــوام ســابـقــة .وتـشـيــر اإلح ـص ــاءات
الـتــركـيــة إل ــى أن ال ـص ــادرات التركية
إلــى فنزويال فاقت العام املاضي 67
مليون دوالر ،بينما استوردت تركيا
من فنزويال ما تصل قيمته إلى أكثر
من  903ماليني دوالر .ويلفت اإلعالم
التركي في سياق اإلشارة إلى تطور
ال ـع ــاق ــات إل ــى أن ال ـق ـن ــاة الــرسـمـيــة
الـفـنــزويـلـيــة ب ــدأت ب ـعــرض مسلسل

«ق ـيــامــة أرط ـ ـغـ ــرل» ،م ــع مــاح ـظــة أن
مادورو من ّ
محبي العمل التاريخي،
وقد زار موقع تصويره أثناء وجوده
ف ــي اس ـط ـن ـب ــول .ل ـك ــن األهـ ـ ــم م ــن كــل
ذلــك تـجــاوب كــاراكــاس مــع أردوغ ــان
فــي حــربــه عـلــى االن ـق ــاب العسكري
ومـنـظـمــة «غ ــول ــن» ،وذل ــك عـبــر طــرد
الـعــديــد مــن أت ـبــاع املـنـظـمــة وتسليم
مدرستني إلى وزارة التعليم التركية.
وفي كاراكاس ،أكد أردوغــان مواقفه
«التضامنية» مــع الــرئـيــس م ــادورو

شكر أردوغان
كاراكاس على مالحقة
منظمة «غولن»

الـ ــذي ي ــواج ــه م ـعــوقــات م ــن ال ــداخ ــل،
والخارج ال سيما الواليات املتحدة،
إذ شـ ــدد ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ع ـلــى أن
ب ـ ــاده ال ت ـقــر ال ـع ـق ــوب ــات األح ــادي ــة
والتقييد التجاري وتعتبرها «خطأ
ك ـب ـي ـرًا وم ـ ــن ش ــأن ـه ــا أن ت ــزي ــد ع ــدم
االس ـت ـق ــرار» .وزاد «م ــن غـيــر املمكن
ت ـس ــوي ــة ال ـق ـض ــاي ــا ال ـس ـيــاس ـيــة عـبــر
معاقبة شعب بأكمله ،وهــي تجربة
م ــري ــرة ثــابـتــة ف ــي ال ـت ــاري ــخ» ،مــؤكـدًا

«حيادية» املوقف التركي والتعاون
مع جميع البلدان ،ومنوهًا بحضور
م ـ ـ ـ ـ ــادورو قـ ـم ــة «مـ ـجـ ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي» م ـ ــن أجـ ـ ــل الـ ـ ـق ـ ــدس فــي
إسطنبول «في وقت تزايدت فيه حدة
العداء لإلسالم واألجانب في العالم
الغربي» .وهو حضور رأى فيه «أمرًا
مهمًا وخـطــوة ّ
قيمة ج ـدًا ،وأعـلــم أن
وقوف فنزويال إلى جانب املظلومني
أزعــج بعض الـجـهــات» .وبعد شكره
على مالحقة منظمة «غولن» ،توجه
إلى نظيره الفنزويلي بالقول «واثق
بأن صديقي مادورو أيضًا سيحبط
بــدعــم وتـضــامــن الـشـعــب الفنزويلي
محاوالت التطويق االقتصادي».
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ال ـ ـع ـ ـنـ ــوان الـ ـسـ ـي ــاس ــي،
احتل الـتـعــاون االقـتـصــادي املساحة
األبـ ـ ـ ــرز مـ ــن ت ـص ــري ـح ــات أردوغـ ـ ـ ـ ــان،
إذ ي ــري ــد األخـ ـي ــر م ـش ــاط ــرة ت ـج ــارب
بـ ــاده االق ـت ـص ــادي ــة م ــع «األص ــدق ــاء
الفنزويليني بما يعود بالفائدة على
كال البلدين» اللذين يملكان «إمكانات
اقتصادية واستثمارية كبيرة» من
شـ ــأن اس ـت ـغ ــال فــرص ـت ـهــا «تـعـمـيــق
العالقات التجارية على أساس الربح
املتبادل» .وفــي هــذا الشأن أشــار إلى
أن «االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـت ــي سـنـعـقــدهــا
الـ ـي ــوم (أم ـ ــس) م ـه ـمــة ج ـ ـدًا لـتـطــو ّيــر
ع ــاق ــات ـن ــا االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وس ـن ــوق ــع
عددًا من االتفاقيات ،وبعد أن تدخل
تلك االتفاقات ّ
حيز التنفيذ ،سنكون
قــد ّأسسنا آلية اللجنة االقتصادية
املـشـتــركــة بــن ال ـطــرفــن» .مــن جهته،
أش ــار مـ ــادورو إل ــى أن ال ــزي ــارة تأتي
ملناقشة العالقات االقتصادية ،الفتًا
إلــى أن ب ــاده «تـتـبـ ّـوأ مــركـزًا مرموقًا
فــي قـطــاع الــذهــب ،وسنحقق هدفنا
ونكون ثاني بلد في العالم من حيث
احتياطي الذهب ،ويمكننا التعاون
مع تركيا في مجال الذهب واملعادن،
وبإمكاننا توسيع نطاق التعاون في
مجال السياحة» ،داعيًا رجال األعمال
األتراك إلى االستثمار في فنزويال.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

جـمـعـيــة تـنـظـيــم االسـ ــرة ف ــي لبنان
للعمل على التنمية وتمكني االسرة
بمتطوعيها وموظفيها
ي ـع ـبــرون عــن بــالــغ االس ــف وعميق
الحزن لوفاة املأسوف على شبابه
املرحوم
فراس غسان القرعوني
والدته مروى توفيق عسيران
وي ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــون مـ ـ ــن جـ ـ ـ ــده ال ــرئـ ـي ــس
الـفـخــري االس ـتــاذ تــوفـيــق عسيران
املؤسس
ومن خاله امني السر العام املهندس
طارق عسيران
وم ـ ــن خ ــالـ ـت ــه مـ ـس ــؤول ــة الـ ـب ــرام ــج
امل ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــدة س ـي ـس ـي ـل ـيــا
عسيران الشامي
وم ـ ـ ــن والـ ـ ــديـ ـ ــه ال ـ ـعـ ــزيـ ــزيـ ــن غ ـس ــان
القرعون ومروى توفيق عسيران
وشقيقته ميرنا وشقيقه جاسم
ومـ ــن آل ال ـق ــرع ــون ــي وآل ع ـس ـيــران
الكرام
بـعـمـيــق املـ ــواسـ ــاة وأح ـ ــر ال ـت ـعــازي
لهذا الفقدان الجلل
ويسألون الله للفقيد الغالي جنات
الخلد
ولــذويــه ومحبيه وزمــائــه ورفــاقــه
الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون

◄شكر على تعزية ►
ع ــائـ ـل ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم ف ـ ـيـ ــاض ش ـ ـ ــرارة
واخوانه وانسباؤهم
يتقدمون بخالص الشكر والتقدير
للمشاعر النبيلة ومظاهر التعاطف
الكريم التي أحيطوا بها بمناسبة
وفاة فقيدهم الغالي
املرحوم الحاج فياض عبد األمير شرارة
وي ـخـ ّـصــون بــالـشـكــر دول ــة الرئيس
االستاذ نبيه بري وفخامة الرئيس
ام ـ ـ ـيـ ـ ــل لـ ـ ـحـ ـ ــود وق ـ ـ ـيـ ـ ــادتـ ـ ــي ح ــرك ــة
امـ ـ ــل وح ـ ـ ــزب الـ ـل ــه وال ـش ـخ ـص ـي ــات
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة
وال ــروح ـي ــة واالداري ـ ـ ــة والـقـضــائـيــة
وال ـع ـس ـكــريــة واالم ـن ـي ــة وال ـحــزب ـيــة
واالجتماعية واالعالمية والنقابية
والثقافية والـتــربــويــة والفعاليات
ّ
االهلية وكــل من واساهم من داخل
ل ـب ـن ــان وخ ـ ــارج ـ ــه ال س ـي ـم ــا االهـ ــل
ف ـ ــي م ـي ـش ـي ـغ ــن وس ـ ـيـ ــدنـ ــي س ـ ــواء
بالحضور الشخصي او االتـصــال
ال ـه ــات ـف ــي وس ـ ـ ــواه س ــائ ـل ــن امل ــول ــى
ّ
ّ
ع ــز وج ــل أن ال يــريـهــم م ـكــروهــا أو
يفجعهم بعزيز.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ الدامور
القاضي ستيفاني الراسي
باملعاملة التنفيذية رقم2018/15 :
املنفذ :زياد داغر  /وكيله املحامي داني
طحشي.
املنفذ عليهم :ورثة حبيب نجم فارس.
املوضوع :استنابة من دائرة تنفيذ بعبدا
برقم  2017/2143بموضوع ازالة شيوع
العقار  /259/الرميلة.
تــاريــخ تبليغ االنـ ــذار مــن املـنـفــذ عليهم:
 2017/10/5و 2017/10/9وبالنشر.
تاريخ محضر وصف العقار2018/2/15 :
وتاريخ تسجيله .2018/2/28
ال ـع ـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع :ال ـع ـقــار /259/
ال ــرم ـي ـل ــة ،وهـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن ق ـط ـعــة ارض
عليها بناء قديم مؤلف من طابق واحد
ارضـ ـ ــي م ــؤل ــف مـ ــن صـ ــالـ ــون وغ ــرف ـت ــن
ومـ ــدخـ ــل وم ـط ـب ــخ وح ـ ـمـ ــام وبـ ـي ــت درج
وهو يقع في حي سكني هادئ ومأهول
ف ــي الـضـيـعــة ال ـقــدي ـمــة ،وال ـب ـنــاء بحاجة
للصيانة.
مساحة العقار/151 :م.م.
حدوده :الغرب 256 :و - 257الشرق- 260 :
الشمال  - 257الجنوب :طريق عام داخلي.
قيمة التخمني/92525/ :د.أ.
بدل الطرح بعد التنزيل/74945.25/ :د.أ.
أو ما يعادله بالليرة اللبنانية.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :نـهــار االرب ـعــاء
الــواقــع في  2019/1/16الساعة الحادية
عشرة مــن قبل الظهر امــام رئيس دائــرة
تنفيذ الدامور.
ش ــروط ال ـب ـيــع :عـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـشــراء
وقبل املباشرة بــاملــزايــدة ان يــودع باسم
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ الــدامــور او مصرف
مقبول قيمة الطرح املقرر وعليه اتخاذ
م ـح ــل اقـ ــامـ ــة لـ ــه فـ ــي ض ـم ــن نـ ـط ــاق ه ــذه
الــدائــرة اذا لــم يكن لــه مـقــام فيها وعليه
خــال ثــاثــة اي ــام الـتــي تلي االحــالــة دفع
الثمن تحت طائلة اعــادة املزايدة بزيادة
العشر على عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
ي ــوم ــا ت ـل ــي االحـ ــالـ ــة دفـ ــع ال ـث ـم ــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
يمامة حجار
إعالن بيع باملعاملة 2013/539
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2018/12/18الـســاعــة  2:30بـعــد الظهر
سيارة املنفذ عليه ابراهيم صالح الست
مــاركــة س ـي ـتــروان  C3مــوديــل  2011رقــم
ً
/204926/ط ال ـخ ـصــوص ـيــة تـحـصـيــا
لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـ ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس
ش.م.ل .وكيله املحامي غسان كرم البالغ
 $/19411/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/4313/واملطروحة بسعر  $/3000/أو
مــا يـعــادلـهــا بالعملة الــوطـنـيــة ويترتب
عليها ميكانيك منذ العام ./2012/
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـحــدد ال ــى م ــرآب مـجــاعــص فــي بـيــروت
خلف قصر العدل مصحوبًا بالثمن نقدًا
أو شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2013/917
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2018/12/18الـســاعــة  3:30بـعــد الظهر
سيارة املنفذ عليه عماد زكريا الشنتف
مــاركــة كيا  -ريــو  LS -مــوديــل  2012رقم
ً
/492553/ج ال ـخ ـصــوص ـيــة تـحـصـيــا
لــديــن طــالــب التنفيذ بنك  HSBCالشرق
االوس ــط امل ـحــدود وكـيـلــه املـحــامــي مــارك
عـســاف الـبــالــغ  $/10574/عــدا الـلــواحــق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/3975/واملـطــروحــة
بسعر  $/2700/أو ما يعادلها بالعملة
الــوطـنـيــة ويـتــرتــب عليها ميكانيك منذ
العام ./2014/
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرآب البنك الكائن في بيروت
كورنيش النهر قرب مطاحن التاج قرب
شركة البيجو مصحوبًا بالثمن نقدًا أو

شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
بناء للقرار رقــم  82تاريخ 2018/11/29
القاضي بتنزيل مدة االعالن الى خمسة
ايام.
تعلن بلدية كفردبيان عن اجراء مناقصة
عمومية على اساس تقديم اسعار لشراء
زينة للشوارع العامة في البلدة وبالظرف
املـخـتــوم مــوضــوع ق ــرار املجلس البلدية
رقم /281م.ب تاريخ .2018/10/15
وذلك في تمام الساعة العاشرة من نهار
االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي  2018/12/12في
مركز البلدية.
قيمة التأمني املؤقت /3.000.000/ل.ل.
على الوكاالت التي تتاجر بهذه االصناف
وهم اخصائيون لها الراغبني باالشتراك
ف ــي ه ــذه املـنــاقـصــة ال ـح ـضــور ال ــى مــركــز
البلدية للحصول على نسخة مــن دفتر
الشروط لقاء مبلغ قدره /100.000/ل.ل.
وتقديم عروضهم باليد الى قلم البلدية
على ان تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من اخر يوم يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
كفردبيان في 2018/10/29
رئيس بلدية كفردبيان
د .بسام سالمه
التكليف 2442
إعالن
تعلن ادراة مستشفى راشـيــا الحكومي
عــن مـنــاقـصــة غــب الـطـلــب لـلـمــرة الثانية
لشراء ادوية ،لوازم جراحة عظم ،أمصال،
مواد تعقيم ،خيوط جراحية ،مستلزمات
طبية ،أدوية ومواد مخبرية ،أفالم ومواد
شـعــاعـيــة ،م ــواد طـبـيــة لـلـتـحــال الـكـلــوي،
م ـط ـبــوعــات وق ــرط ــاس ـي ــة ،ل ـ ــوازم اداري ـ ــة
(م ـح ــارم ،بــاسـتـيــك) ،أوكـسـيـجــن وغ ــاز،
محروقات سائلة وزيوت للمولدات ،مواد
صيانة وكهرباء ،اشغال حديد واملنيوم،
ت ـ ــأم ـ ــن م ـ ـ ـيـ ـ ــاه ،خ ـ ـبـ ــز وكـ ـ ـع ـ ــك وحـ ـلـ ـي ــب،
بياضات ،تلزيم اعمال تنظيفات.
آخ ـ ـ ــر مـ ـهـ ـل ــة لـ ـتـ ـق ــدي ــم ال ـ ـع ـ ــروض ـ ــات فــي
 2018/12/19الساعة الثانية بعد الظهر.
فض العروض في  2018/12/20الساعة
العاشرة صباحًا.
ي ـت ــم ت ـس ـل ـيــم دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ــى ام ــان ــة
الصندوق خالل الدوام الرسمي.
مدير مستشفى راشيا الحكومي
ياسر عمار

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد حسن جزيني ملوكلته بهيه
مصطفى موسى شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  722عني قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي احمد بندر ملوكله علي قاسم
كـحـيــل ش ـه ــادة ق ـيــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 1414حاروف.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمود محمد حمدان بوكالته عن
حسن مصطفى خفاجة ملورثيه مصطفى
محمد خفاجه وخــديـجــة احـمــد عواضة
شهادات قيد بدل ضائع للعقارين - 306
 1016كفرفيال.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب ح ــات ــم م ـن ـص ــور عـ ـط ــوي ملــوك ـل ـتــه
فاطمة منصور عطوي شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  1658حاروف.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب حـســن عـبــدالـلــه قــانـصــو بــوكــالـتــه
عن غاده حمزي سليمان ملورثها مروان
دخ ـيــل قــانـصــو ش ـهــادة قـيــد ب ــدل ضائع
للعقار  1781دوير.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب عـمــاد قــاســم دحــويــش بوكالته عن
زينب حسني قبيسي ملوكلها حسني علي

قبيسي سند تمليك بدل ضائع للقسم 12
من العقار  3629نبطية التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت جيهان كامل قبيسي شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  445زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب اي ـلــي نـظـيــر امل ـســن وك ـيــل اسـكـنــدر
روجيه نجار وكيل ميرنا اميل البستاني
احد ورثــة اميل مرشد البستاني سندي
ملكيه بدل ضائع للعقارين  1441و3280
الدبيه.
للمعترض مراجعة االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثانية
صــادر عن دائــرة تنفيذ زغرتا باملعاملة
التنفيذية رقم 2017/1189
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
املنفذ :البنك اللبناني للتجارة  -وكيلته
املحامية لبنى مسقاوي
املنفذ عليهما :سليم يوسف فريم  -نوال
يوسف البيسري
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــد ال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذي :ديـ ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـمـ ـبـ ـل ــغ
/6.994.560ل.ل .عدا الفائدة والنفقات.
تــاريــخ قــرار الحجز 2017/2/21 :تاريخ
تسجيله2017/10/17 :
ال ـع ـق ــار امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـقــار
 /1196/ك ـفــردالقــوس مـســاحـتــه  553م2
يقع في منطقة السويدات تصل اليه عبر
طــريــق داخ ـلــي متفرعة مــن طــريــق ع ــام -
زغرتا كفردالقوس اردة التي تــؤدي الى
طريق عام طرابلس الضنية وهو عبارة
عن ارض بعل مشجرة زيتون معدة للبناء
مفرز عن العقار  /659/كفردالقوس لكن
في واقع الحال هو ارض مشجرة زعرور
وم ـش ـمــش وخ ـ ــوخ ت ـصــل ط ــري ــق االف ـ ــراز
املعدة لحدود العقارين  1199/و/1190
وع ـلــى ط ــول واج ـه ــة طــريــق غـيــر معبدة
وغير مجروفة ويقع العقار ضمن محيط
سكني حـيــث يبنى فــي محيطه االبنية
القديمة وحديثة العهد.
بدل التخمني 108410120 :ل.ل .بدل الطرح
بعد التخفيض58541464 %10 :ل.ل.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :نـهــار االرب ـعــاء
ال ــواق ــع ف ــي  2018/12/19ال ـســاعــة 1:00
امــام رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا بمحكمة
زغرتا.
للراغب بالشراء قبل املباشرة باملزايدة
دفع بدل الطرح في صندوق مال زغرتا أو
بموجب شيك مصرفي المر رئيس دائرة
تنفيذ زغرتا واتـخــاذ مكان اقامة ضمن
نطاق الدائرة واال عد قلمها مقام مختار
لــه وعليه االط ــاع على قـيــود الصحيفة
العينية للعقار مــوضــوع املــزايــدة ودفــع
رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
ال ـ ـ ــى املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــم نـ ـظـ ـي ــرة وادم ـ ـ ـ ــون
وسهام وانطون وريمون وفاديا شفيق
ال ـحــداد وهـيــانــة عيسى مــوســى الـحــداد
وم ـي ــاد وه ـي ــام واي ـف ــا وس ـم ـيــرة بـطــرس
نصار ورلــى الياس الهاشم وعلي نعيم
طرابلسي وسعدا يوسف نصار من دير
ً
الزهراني ومجهولي محل االقامة ،وعمال
بــاح ـكــام امل ـ ــادة  409أ.م.م .تـنـبـئـكــم هــذه
الــدائــرة بــأن لديها باملعاملة التنفيذية
رقـ ــم  2017/453وامل ـت ـك ــون ــة ب ــن عــونــي
نــاص ـيــف عـ ــون ب ــوك ــال ــة امل ـح ــام ــي حسن
شــريــم وبينكم ورفــاقـكــم انـ ــذارًا تنفيذيًا
ب ـم ــوض ــوع ال ـح ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر ع ــن جــانــب
املحكمة االبتدائية في النبطية برقم قرار
 2016/86تاريخ  2016/6/21واملتضمن

اعـتـبــار الـعـقــار رق ــم  670مــن منطقة ديــر
ال ــزه ــران ــي ال ـع ـقــاريــة غـيــر قــابــل للقسمة
عينًا بــن الـشــركــاء وبــازالــة الـشـيــوع فيه
بـيـنـهــم ع ــن طــريــق طــرحــه لـلـبـيــع بــاملــزاد
العلني على اســاس سعر الطرح املحدد
ب  153660دوالر اميركي وتــوزيــع ناتج
الثمن والرسوم واملصاريف بني الفريقني
كل بحسب حصته.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـ ــاء
قانونيني الستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائـلــة مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بـحـقـكــم اص ــوال
بــانـقـضــاء  20ي ــوم ـاَ تـلــي الـنـشــر مضافًا
اليها مهلة االنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن تبليغ مجهول مقام
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ج ــوي ــا  -ال ـق ــاض ــي ري ـشــار
السمرا
تــدعــو هــذه الــدائــرة املنفذ عليه حسني
مـ ـحـ ـم ــد ط ـ ــاه ـ ــر ف ـ ـضـ ــل الـ ـ ـل ـ ــه  -ج ــوي ــا
املجهول محل االقــامــة للحضور اليها
الستالم اوراق املعاملة التنفيذية رقم
 2018/163املقدمة من املنفذة مارسلينا
كــاظــم نحلة ،موضوعها تنفيذ اثبات
طــاق ،وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن
ً
نـطــاق ه ــذه املحكمة مــا لــم يـكــن ممثال
بمحام واال جــاز ابالغه اوراق املعاملة
بــواسـطــة رئـيــس الـقـلــم والـتـعـلـيــق على
ل ــوح ــة االع ـ ــان ـ ــات وذل ـ ـ ــك خ ـ ــال مـهـلــة
عشرين يومًا تلي النشر مــع احتساب
مهلة املسافة.
رئيس القلم
أحمد جباعي
اعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
بــامل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2017\306
املتكونة فيما بني:
املنفذ :بنك اللبناني للتجارة ش.م.ل \
املحامي لبيب حرفوش
املنفذ عليه :خالد سعيد دقور\ املساكن
الشعبية
بتاريخ  2018\11\15تقرر ابــاغ املنفذ
عليه خالد سعيد دقــور املجهول محل
االقامة بوجوب الحضور الى قلم دائرة
تنفيذ ص ــور لتبلغ االن ـ ــذار التنفيذي
ومرفقاته والجواب خالل عشرين يوما
مــن تــاريــخ النشر واال اعتبر كــل تبليغ
لك ضمن قلم الدائرة قانونيا.
رئيس القلم أسيل برجي
إعالن صادر عن محكمة الدرجة االولى في
حلبا
الناظر في الدعاوى املالية
غرفة الرئيسة جوليانا عبد الله
رقم االوراق2018/678 :
مــن املــدع ــي :الـبـنــك الـلـبـنــانــي الفرنسي
ش.م.ل – .وكيله االستاذ محمد البابا
ال ــى امل ــدع ــى ع ـل ـيــه :كــابــي عــزيــز دي ــب -
مجهولي محل االقامة
ب ـت ــاري ــخ  2016/12/12ت ـق ــدم امل ــدع ــي
الـ ـبـ ـن ــك ال ـل ـب ـن ــان ــي الـ ـف ــرنـ ـس ــي ش.م.ل.
بــدعــوى ضــد املــدعــى عليه كــابــي عزيز
ديــب طالبًا ال ــزام املــدعــى عليه املــذكــور
بأن يدفع للمدعي قيمة الدين موضوع
هــذه الــدعــوى مبلغًا وق ــدره 14096.54
دوالر أميركي ،الفوائد محتسبة لغاية
 2016/6/1ب ــاالض ــاف ــة ال ـ ــى ال ـف ــوائ ــد
وامللحقات لغاية تمام التسديد الفعلي
وتضمينه الــرســوم والنفقات والعطل
والضرر واتعاب املحاماة.
فيقتضي حضورك الى قلم هذه املحكمة
او ارس ـ ـ ــال وكـ ـي ــل ق ــان ــون ــي م ــن قـبـلـكــم
بـمــوجــب سـنــد رس ـمــي الس ـت ــام اوراق
الدعوى ومربوطاتها في خالل عشرين
ي ــوم ــا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ الـ ـنـ ـش ــر واالل ـ ـصـ ــاق
واتـ ـخ ــاذ م ـقــامــا ل ــك ض ـمــن ن ـط ــاق هــذه
ً
املحكمة واذا لم تحضر او ترسل وكيال
عنك في املهلة املحددة تجري املعاملة
الـقــانــونـيــة بـحـقــك وف ـقــا ل ــاص ــول وكــل
تبليغ لــك فــي قلم هــذه املحكمة يعتبر
قانونيًا ما عدا الحكم النهائي.
رئيس القلم
ابراهيم شلهوب
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◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/2027
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ :ش ــرك ــة Taj Trading
 S.A.R.Lوكـ ـي ــاه ــا املـ ـح ــامـ ـي ــان سـمـيــر

مناقصة عامة
رقم /5432م ع إ /م م3/
الساعة الحادية عشرة من نهار الخميس

مناقصة عامة
رقم /5672م ع إ /م م3/
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ن ـه ــار الـخـمـيــس
ال ــواق ــع ف ــي  2018/12/27ت ـجــري وزارة
الدفاع الوطني  -املديرية العامة لالدارة
 مصلحة الهندسة في قاعة املناقصاتالـكــائـنــة فــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل  -اول
ط ــري ــق ال ـح ــدت مـنــاقـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
اش ـغ ــال اق ــام ــة انـ ـش ــاءات ف ــي ثـكـنــة دان ــي
حرب  -غوسطا.
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص رق ــم
 /2396م ع إ /م هـ ـ تاريخ .2018/11/26
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـ ــادارة
 مـصـلـحــة ال ـه ـنــدســة ف ــي م ـب ـنــى عفيفمعيقل خالل اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
الى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني  -املــديــريــة العامة
ل ـ ــادارة  -مصلحة املــال ـيــة  -مـكـتــب عقد

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
1

3

4

5

6

7

8

9

15 42 36 20 17 4 3

3031 sudoku

كلمات متقاطعة 3 0 3 1
2

ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1671وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 42 - 36 - 20 - 17 - 4 - 3 :الرقم
اإلضافي15 :

10

1

4

7

2

1

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)

8

2

1

3
7

5

4

4

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):

1

5

4

6

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :

9

6

3

7

9

6
3

2

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

8

5

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 66.643.470ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة22 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 3.029.249 :ل.ل.
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7

5

1

7

9

2

5
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7
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9

8
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7
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1

6

7

6

3

9

4

1

8

2

5

 قيمة الجوائز اإلجمالية 44.475.558 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة1 : الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة44.475.558 :ل .ل.
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حل الشبكة الماضية :انيس الرافعي

نتائج يومية

ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب "يــوم ـيــة" رق ــم 721
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة700 :
• يومية أربعة1056 :
• يومية خمسة46468 :

اﻟﺪﺧﻮل ﻣﺠﺎﻧﻲ

@ilatk

إعداد
نعوم
مسعود

رجــل سياسي وأسـقــف ورئـيــس جمهورية ال ـبــاراغــواي منذ عــام 2008
حتى عام  .2012أقاله البرملان على خلفية مواجهات أدت الى مقتل 11
قرويًا و 6من رجال الشرطة
 = 2+4+8+7+6عملة عاملية ■  = 5+9+3+1أعمال فنية ■ = 7+2+11+10
معلن دولة لبنان الكبير

 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.

ﺪﻳ
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ا

مشاهير 3031
8

9

ول

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.9403 :
 -الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.

10

8

¶ الجائزة األولى

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.03 :
11

ﻣﻦ

1

7

9

3

8

6

5

4

2

 3إﻟ
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7
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9

جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1671
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح99403 :

نتائج زيد

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.403 :

 -1فكتوريا – رخ –  -2آيا صوفيا –  -3رومولس – لحد –  -4ست – لفحهم –  -5اودي – اورغ
–  -6هنزادا –  -7خنزير – ب ب –  -8وا – ّ
أمج – طرد –  -9بل – حيوان –  -10يعقوب النبي

عموديًا

9

1

7

5

3

8

2

6

4

 -الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.

حلول الشبكة السابقة

 -1فارس الخوري –  -2كيوتو – نا –  -3تام – درز – بق –  -4وصولي – يالو –  -5رولف – هرم
–  -6يفسحان – جحا –  -7اي – ْ
هوزب – يل –  -8املرابطون –  -9غد – راب –  -10خلدة – أردني

3

2

6

4

1

9

7

5

8

ﻰ

شروط اللعبة

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 155.488.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 19.436 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 1.916.678.022 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 135.054.793 :ل .ل.
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عموديًا

سيارات –  -3من الفاكهة
 -1أغنية للفنانة نانسي عجرم –  -2من الحيوانات – ماركة
ّ
– قـ ّ
ّ
للتمني – النمسا باألجنبية –  -5آلــة ُيــدخــن بها التنبك – -6
ـوي ومتني – -4
خاصتك وملكك – جنون – قادم –  -7عاصمة أوروبية – من أسماء ّالفوالذ –  -8ما
يخرج من اللنب باملخض – ساللة هندية ملكت في البيرو قديمًا تدل آثارهم على
حضارة ّ
غنية وتراث ّ
إيطالي ورئيس الوزراء بعد سقوط
فني عريق –  -9مارشال
ّ
ّ
موسوليني وقع معاهدة اإلستسالم سنة  – 1943دق الجرس –  -10شاعر سوري
ّ
راحل عمل في السلك الدبلوماسي ّ
بالقوة والجزالة
تميز شعره

حل الشبكة 3030

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.

غادر العامل البنغالدشي
Ahad Miah
والعامل السوداني
Reyad Ahmad
من عند مخدومهما ,الرجاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على
الرقم 70/766733

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

أفقيا
 -1مــن الـحـشــرات – مــن أس ـمــاء األس ــد –  -2مــن شخصيات كـتــاب ال ـت ــوراة إشتهر
سر ّ
ّ
الجبارة إحتالت عليه دليلة ّ
وقصت شعره فحرمته من ّ
قوته وسلمته
بقوته
ّ
للفلسطينيني – بطيخ أصفر – ُ -3يصلح البناء – مربط السفن على الساحل أو
املدينة البحرية –  -4عائلة طبيب فرنسي راحــل ُ إشتهر بأبحاثه على األمــراض
ّ
العصبية – للندبة –  -5مقياس مساحة – نعام – نخرج ما في ضرع البقرة من لنب
–  -6جميلة – أنت باألجنبية –  -7شركة نفط عاملية – تأكل الطعام – نهر في فرنسا
ّ
علني –
من روافد السني –  -8من أسماء العني – عملة آسيوية –  -9أقوم بتصريح
البطن الكبير –  -10منطقة معروفة في مدينة طرابلس

◄ خرج ولم يعد ►

إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج ع ــروض عـلــى اس ــاس تتنزيل
مئوي على اسعار االدارة حــده االقصى
 %15خمسة عشر باملئة ،لتنفيذ مشروع
اشغال انشاء شبكة توزيع كهربائية في
بلدة حزين  -قضاء بعلبك.
تـ ـج ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
الـتــاسـعــة مــن ي ــوم االرب ـع ــاء ال ــواق ــع في
.2019/1/16
فعلى املتعهدين املسجلني وفقًا الحكام
املــرســوم رقــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
واملـصـنـفــن لـتـنـفـيــذ صـفـقــات االش ـغــال
الكهربائية الجدول رقــم  ،1/4الراغبني
باالشتراك بهذا التلزيم تقديم عروضهم
قبل الساعة الثانية عشرة من أخر يوم
عمل يسبق الـيــوم املـحــدد لجلسة فض
العروض ـ ـ وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص الذي يمكن االطالع والحصول
ع ـل ـي ــه فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ــوارد
املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  29تشرين الثاني 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2456
إعالن عن مناقصة عمومية
فــي تـمــام الساعة الـعــاشــرة صباحًا من
يوم الخميس الواقع فيه 2018/12/27
ت ـج ــري مــؤس ـســة م ـي ــاه بـ ـي ــروت وجـبــل
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف
املـ ـخـ ـت ــوم عـ ــائـ ــدة لـ ــ"اسـ ـتـ ـئـ ـج ــار شـبـكــة
اتصال بني فروع املؤسسات لتأمني نقل
البيانات" وفقًا لدفتر الشروط الخاص
املوضوع لهذه الغاية وذلــك في املكتب
ال ــرئ ـي ـس ــي الـ ـك ــائ ــن فـ ــي ش ـ ـ ــارع ســامــي
الصلح ـ ـ ملك الشدراوي ـ ـ بيروت.
ي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 66.643.470ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.223 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 54.492 :ل.ل.
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إعالن تلزيم (للمرة الثالثة)
تـعـلــن املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن إع ـ ــادة إج ـ ــراء تـلــزيــم
بـطــريـقــة اس ـت ــدراج ع ــروض عـلــى اســاس
تـنــزيــل م ـئــوي عـلــى اس ـعــار االدارة حــده
االقـصــى  %20عـشــرون باملئة فقطً ،
بناء
مل ــواف ـق ــة وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة واملـ ـي ــاه بـمــوجــب
احــال ـتــه ب ـتــاريــخ  ،2018/11/19لتنفيذ
مشروع اشغال إكساء أقنية ري في بلدة
دير القمر  -قضاء الشوف.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم االثنني الواقع في .2019/1/14
فعلى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن فــي الــدرجــة
ال ــرابـ ـع ــة ع ـل ــى االق ـ ـ ــل ل ـت ـن ـف ـيــذ ص ـف ـقــات

إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـلــى اس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسعار االدارة حــده االقصى
 %19تسعة عشر باملئة ،لتنفيذ مشروع
اش ـغــال تـعــزيــل وان ـش ــاء حـيـطــان حماية
عـلــى م ـجــرى ش ـتــوي ف ــي ب ـلــدة رشـمـيــا -
عاليه  -قضاء عاليه.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الثالثاء الواقع في .2019/1/15
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم  3688ت ــاري ــخ  1966/1/25في
ال ــدرج ــة الــراب ـعــة فـقــط لــاشـغــال املــائـيــة،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة من
أخر يوم عمل يسبق اليوم املحدد لجلسة
ف ــض ال ـ ـعـ ــروض ـ ـ ـ ـ وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

8

أفقيا

مناقصة عامة
رقم /5670م ع إ /م م3/
الساعة الحادية عشرة من نهار الخميس
ال ــواق ــع ف ــي  2018/12/27ت ـجــري وزارة
الدفاع الوطني  -املديرية العامة لالدارة
 مصلحة الهندسة في قاعة املناقصاتالـكــائـنــة فــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل  -اول
طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم :االت
لصالح الجيش لعام .2018
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع دف ـ ـ ـتـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص
رق ـ ــم  /2414م ع إ /م ه ـ ـ ـ ـ ــ/د ع ت ــاري ــخ
.2018/11/26
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـ ــادارة
 مـصـلـحــة ال ـه ـنــدســة ف ــي م ـب ـنــى عفيفمعيقل خالل اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
الى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني  -املــديــريــة العامة
ل ـ ــادارة  -مصلحة املــال ـيــة  -مـكـتــب عقد
النفقات  -اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل

مناقصة عامة
رقم /5676م ع إ /م م3/
الساعة التاسعة من نهار االثنني الواقع
فــي  2018/12/24ت ـجــري وزارة الــدفــاع
ال ــوط ـن ــي  -امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـ ـ ـ ــادارة -
مـصـلـحــة ال ـقــوامــة ف ــي قــاعــة املـنــاقـصــات
الـكــائـنــة فــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل  -اول
ط ــري ــق ال ـح ــدت مـنــاقـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
تـحـقـيــق اثـ ــاث وم ـف ــروش ــات وتـجـهـيــزات
مكتبية لصالح الجيش لعام .2018
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /20
م ع إ /م ق 1/تاريخ .2018/11/26
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفتر الشروط
ال ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـ ـ ــادارة -
مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل
خالل اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
الى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني  -املــديــريــة العامة
ل ـ ــادارة  -مصلحة املــال ـيــة  -مـكـتــب عقد
النفقات  -اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2018/11/28
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لالدارة
التكليف 2446
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إعالن
تـعـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـعـ ــائـ ــد لـ ـتـ ـق ــدي ــم وت ــركـ ـي ــب
مجموعتي تبريد قــدرة الــواحــدة  80طن
ت ـبــريــد ف ــي م ـح ـطــة ال ــوس ــط ال ـت ـج ــاري -
كومرسيال ،موضوع استدراج العروض
رقم ث4د 10239/تاريخ  ،2018/10/16قد
مددت لغاية يوم الجمعة  2019/1/4عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الـطــابــق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/11/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2435

ال ــواق ــع ف ــي  2018/12/13ت ـجــري وزارة
الدفاع الوطني  -املديرية العامة لالدارة
 مصلحة الهندسة في قاعة املناقصاتالـكــائـنــة فــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل  -اول
ط ــري ــق ال ـح ــدت مـنــاقـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
اش ـغــال اضــافــة طــابــق عـلــى مبنى ارك ــان
لواء الحرس الجمهوري.
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص رق ــم
 /2271م ع إ /م ه ـ تاريخ .2018/11/13
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـ ــادارة
 مـصـلـحــة ال ـه ـنــدســة ف ــي م ـب ـنــى عفيفمعيقل خالل اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
الى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني  -املــديــريــة العامة
ل ـ ــادارة  -مصلحة املــال ـيــة  -مـكـتــب عقد
النفقات  -اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليررزة في 2018/11/15
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لالدارة
التكليف 2373

سعاده وادولف الدبس
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :ح ـســام ع ـبــد ال ـكــريــم شــري
حارة حريك  -الشارع العريض بملكه
السند التنفيذي :قرار استئنافي اساس
 2016/2املبلغ  48264491ل .و 123559.80
 $عدا اللواحق.
تاريخ قرار الحجز - 2016/11/11 :تاريخ
تسجيله2016/11/24 :
ً
اوال :املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع 2400 :س ـهــم مــن
العقار  /449/قسم  27حارة حريك:
مكتب مؤلف من  3غرف وحمام الطابق
انـتــرســول ول ــدى الكشف تبني ان القسم
مـ ــؤلـ ــف مـ ــن غ ــرفـ ـت ــن م ـف ـت ــوح ـت ــن عـلــى
بعضهما البعض وغرفة مدخل وحمام
 ي ـش ـتــرك بـمـلـكـيــة ال ـح ــق امل ـخ ـت ـلــف رقــم - 1مـخــالـفــة بـنــاء راج ــع الـقـســم  - 2عــدل
النظام بملفه  -استحضار دعــوى تعهد
وتفويض مقدم من مالك هذا القسم بدفع
ال ــرس ــوم ــات امل ـتــوج ـبــة ع ـلــى امل ـخــال ـفــات
املرتكبة وعدم املطالبة باي تعويض من
الدولة او البلدية.
مساحته  /78/م 2تقريبًا.
الـتـخـمــن/117000/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض /66690/ :%5د.أ.
تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة :وقـ ـ ــد ت ـح ــدد
مــوعــد املــزايــدة نـهــار الجمعة الــواقــع في
 2018/12/14الساعة الـعــاشــرة صباحًا
امام رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا في قصر
عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع :فعلى الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن
الطرح في صندوق الخزينة او مصرف

مقبول باسم رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا
او تقديم كفالة مصرفية تضمن املبلغ
واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة
كما عليه وخ ــال ثــاثــة اي ــام مــن صــدور
قـ ــرار االح ــال ــة اي ـ ــداع ب ــاق ــي ال ـث ـمــن تحت
طائلة اعــادة املزايدة بزيادة العشر على
م ـســؤول ـي ـتــه ك ـمــا عـلـيــه وخ ـ ــال عـشــريــن
ي ــوم ــا ت ـل ــي االحـ ــالـ ــة دفـ ــع ال ـث ـم ــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا

النفقات  -اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2018/11/28
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لالدارة
التكليف 2443

الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2018/11/28
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لالدارة
التكليف 2444

االش ـغــال املــائـيــة املسجلني وفـقــا الحكام
املـ ـ ــرسـ ـ ــوم  3688ت ـ ــاري ـ ــخ 1966/1/25
وت ـع ــدي ــات ــه ال ــذي ــن ال ي ــوج ــد بـعـهــدتـهــم
اك ـ ـث ـ ــر م ـ ــن ارب ـ ـ ـ ـ ــع ص ـ ـف ـ ـقـ ــات مـ ــائ ـ ـيـ ــة لــم
يـجــري اسـتــامـهــا مــؤقـتــا بـعــد ،الــراغـبــن
باالشتراك بهذا التلزيم تقديم عروضهم
قبل الساعة الثانية عشرة مــن أخــر يوم
عـمــل يسبق ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فض
الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص دفتر الشروط
الـخــاص الــذي يمكن االط ــاع والحصول
ع ـل ـي ــه ف ـ ــي املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد
املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  29تشرين الثاني 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2452

الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لـلـمــوارد املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة
الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  29تشرين الثاني 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2454

امل ـن ــاق ـص ــة االط ـ ـ ـ ــاع وال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـلــى
هــذا الدفتر االتـصــال بــدائــرة الصفقات
وامل ـش ـت ــري ــات ف ــي ال ـط ــاب ــق االول ـ ـ ـ ـ مــن
مركز املؤسسة الكائن في وادي خطار
ـ ـ الحازمية ـ ـ قرب مستشفى قلب يسوع
ل ـق ــاء مـبـلــغ /500.000/ل.ل .ي ــدف ــع في
صندوق املؤسسة لقاء ايصال يضم الى
العرض.
تقدم العروض باليد الــى قلم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق
م ــوع ــد اج ـ ـ ــراء امل ـن ــاق ـص ــة وي ــرف ــض كــل
عرض يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جبران
التكليف 2450
إعالن عن مناقصة عمومية
ف ـ ــي ت ـ ـمـ ــام ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة ع ـش ــرة
صـبــاحــا مــن ي ــوم الخميس الــواقــع فيه
 2018/12/27ت ـج ــري م ــؤس ـس ــة م ـيــاه
بيروت وجبل لبنان مناقصة عمومية
بطريقة الظرف املختوم عائدة لـ"تقديم
وتــركـيــب Storage & Backup System
مع الوصالت والتجهيزات الالزمة لزوم
املــركــز الــرئـيـســي" وفـقــا لــدفـتــر الـشــروط
ال ـخ ــاص امل ــوض ــوع ل ـهــذه ال ـغــايــة وذل ــك
فــي املكتب الرئيسي الـكــائــن فــي شــارع
سامي الصلح ـ ـ ملك الشدراوي ـ ـ بيروت.
ي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
امل ـن ــاق ـص ــة االط ـ ـ ـ ــاع وال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـلــى
هــذا الدفتر االتـصــال بــدائــرة الصفقات
وامل ـش ـت ــري ــات ف ــي ال ـط ــاب ــق االول ـ ـ ـ ـ مــن
مركز املؤسسة الكائن في وادي خطار
ـ ـ الحازمية ـ ـ قرب مستشفى قلب يسوع
ل ـق ــاء مـبـلــغ /500.000/ل.ل .ي ــدف ــع في
صندوق املؤسسة لقاء ايصال يضم الى
العرض.
تقدم العروض باليد الــى قلم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق
م ــوع ــد اج ـ ـ ــراء امل ـن ــاق ـص ــة وي ــرف ــض كــل
عرض يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جبران
التكليف 2451
إعالن رقم9/2758 :
عن اجراء مزايدة عمومية

لبيع كمية  25000طنًا من القمح املنتج
محليًا موسم عام 2018
ت ـج ــري وزارة االق ـت ـص ــاد والـ ـتـ ـج ــارة -
امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـلـحـبــوب والـشـمـنــدر
الـ ـسـ ـك ــري ،ب ـ ـيـ ــروت  -ري ـ ـ ــاض ال ـص ـل ــح،
بـنــايــة ال ـل ـعــازاريــة بـلــوك  ،O2Aالطابق
الـثــالــث ،فــي الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة من
يوم االربعاء املوافق فيه 2018/12/19
مزايدة عمومية بطريقة الظرف املختوم
لـبـيــع كـمـيــة  /25000/ط ــن قـمــح منتج
محليًا واملخزون في مستودعات االدارة
ف ــي ت ــل عـ ـم ــارة  /ري ـ ــاق وم ـس ـتــودعــات
شــركــة دالل  288فــي تـعـنــايــل /الـبـقــاع،
وفاقًا لدفتر الشروط الخاص املوضوع
ل ـ ـهـ ــذه ال ـ ـغـ ــايـ ــة رق ـ ـ ــم  9/2757ت ــاري ــخ
.2018/11/29
يـمـكــن االط ـ ــاع وال ـح ـص ــول ع ـلــى دفـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ل ــدى دائـ ــرة ال ــدي ــوان
في املديرية العامة للحبوب والشمندر
السكري في الطابق الثالث.
تقدم العروض باليد أو بواسطة البريد
املـ ـضـ ـم ــون عـ ـل ــى ان تـ ـص ــل الـ ـ ــى دائـ ـ ــرة
ال ــدي ــوان فــي املــديــريــة الـعــامــة للحبوب
والـشـمـنــدر الـسـكــري قـبــل نـهــايــة ال ــدوام
الــرسـمــي مــن ال ـيــوم ال ــذي يسبق الـيــوم
املـ ـح ــدد لـجـلـســة املـ ــزايـ ــدة وي ــرف ــض كل
ع ــرض يـصــل بـعــد ه ــذا الــوقــت او يقدم
بغير هذه الوسيلة.
وزير االقتصاد والتجارة
رائد خوري
التكليف 2248
إعالن تلزيم
اع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة اج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء املـ ـ ـن ـ ــاقـ ـ ـص ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات ( )6 - 4 - 1ل ـت ـل ــزي ــم
ت ـقــديــم ت ـج ـه ـيــزات مـخـبــريــة ملـخـتـبــرات
الـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـمـ ـي ــا وال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة امل ــدنـ ـي ــة
وامل ـي ـك ــان ـي ـك ـي ــة والـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة واالت
تصوير مستندات واالت تهوئة وتبريد
لزوم كلية الهندسة  -الفرع الثاني .-
تـجــري لجنة املـنــاقـصــات فــي الجامعة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة اعـ ـ ـ ـ ـ ــادة مـ ـن ــاقـ ـص ــة ع ــام ــة
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات ( )6 - 4 - 1ل ـت ـل ــزي ــم
ت ـقــديــم ت ـج ـه ـيــزات مـخـبــريــة ملـخـتـبــرات
الـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـمـ ـي ــا وال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة امل ــدنـ ـي ــة
وامل ـي ـك ــان ـي ـك ـي ــة والـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة واالت
تصوير مستندات واالت تهوئة وتبريد
ل ــزوم كـلـيــة الـهـنــدســة  -ال ـفــرع الـثــانــي -
على اساس سعر يقدمه العارض وذلك
ف ــي م ـب ـنــى االدارة امل ــرك ــزي ــة لـلـجــامـعــة
اللبنانية ـ ـ املبنى الزجاجي ـ ـ املتحف.
اليوم الثالثاء الواقع فيه 2018/12/11
ال ـســاعــة  15.30م ــن شـهــر ك ــان ــون االول
سنة  2018لصالح الجامعة اللبنانية ـ ـ
كلية الهندسة ـ ـ الفرع الثاني .-
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع
والحصول عليه لدى امانة سر الكلية
 الفرع الثاني. -العنوان :كلية الهندسة  -الفرع الثاني
 روميهمكتب السيد/ة :زانه انطونيوس نعمه.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض وط ـل ـب ــات
االش ـت ــراك فــي اع ــادة املـنــاقـصــة ال ــى قلم
ال ــدائ ــرة االداريـ ـ ــة املـشـتــركــة ف ــي رئــاســة
ال ـجــام ـعــة ق ـبــل ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
ظ ـه ـرًا مــن ي ــوم ال ــواق ــع فـيــه وذل ــك اثـنــاء
الدوام الرسمي.
بيروت في  29تشرين الثاني 2018
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد ايوب
التكليف 2440
اعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2018\458
املتكونة فيما بني:
املنفذ :عالء الدين حيدر
املنفذ عليه :منى العوض
بتاريخ  2018\11\29تقرر ابالغ املنفذ
عليها منى العوض املجهولة محل
االقامة بوجوب الحضور الى قلم دائرة
تنفيذ صور لتبلغ االنذار التنفيذي
ومرفقاته والجواب خالل عشرين يوما
من تاريخ النشر واال اعتبر كل تبليغ
لك ضمن قلم الدائرة قانونيا.
رئيس القلم أسيل برجي
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

فوتوغرافيا

في معرضه الفردي الجديد داخل «متحف
سرسق» ،يتخذ المؤرخ الفني واألكاديمي
اللبناني موقفًا مدينيًا وسياسيًا وإنسانيًا من

البيوت المهجورة شاهدة على
ّ
التحوالت السياسية واإلجتماعية

مشهد
من فيديو
«مساكن
مهجورة،
أرشيف»

مشهد
من فيديو
«مساكن
مهجورة،
أرشيف»

الثالثاء  4كانون األول  2018العدد 3630

روان عز الدين
ل ــم ي ـس ـتـ ِـعــن غ ــري ـغ ــوري بـجــاقـجـيــان
( )1971بــآالت خــارقــة لكشف أطياف
امل ــاض ــي وأشـ ـب ــاح ــه داخـ ـ ــل ال ـب ـيــوت
ا ملـهـجــورة .ال ـجــدران مليئة بالثقوب
وال ـف ـج ــوات .مــا عـلـيــه إال إزاحـ ــة لــوح
خشبي لــرؤيــة األرانـ ــب تـجــول باحة
ّ
ّ
ليتلصص
منزل ،أو أن يتسلق شجرة
على تاريخ حميمي وعنيف لبيروت.
في معرضه الفردي الجديد «مساكن
مهجورة :كشف أجهزة» في «متحف
ّ
(األشرفية ـ بيروت) ،يدخل
سرسق»
ّ
امل ـصـ ّـور واألكــادي ـمــي واملـ ــؤرخ الفني
ال ـل ـب ـن ــان ــي إلـ ـ ــى الـ ـبـ ـي ــوت بــوص ـف ـهــا
آ الت زم ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة بـ ـنـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،ي ـح ـم ـي ـهــا
ّ
غ البًا سكونها .كــان عليه أن يتأكد
ب ـن ـف ـ ّس ــه إن كـ ـ ــان الـ ـسـ ـك ــون س ـكــونــا
حـــــق ـ ــا ،وإن ك ــان ــت هـ ـ ــذه املـ ـس ــاح ــات
تتسع لــأل ـفــة فـحـســب .كــل ش ــيء بــدأ

المدن ومساحات العيش فيها .بيروت هي
ّ
والمتمهل .يقترح
محور مشروعه الضخم
مصادر أخرى للذاكرة انطالقًا من البيوت

ّ
ً
ّ
ّ
منسية ،هو
تاريخية عنيفة األحياء ،ولدت أرشيفًا هائال ألمكنة
المهجورة التي تتسع لسرديات
ّ
قبل كل شيء تاريخ لقرن ونصف من حروب
الحميمية .الصور
تفوق قصص السكان
ّ
والمرويات والوثائق والتجوال الالمتناهي في وهجرات وأزمات المدينة

غريغوري بجاقـجيان ...حيوات بيروت

ع ــام  .2009زيـ ــارة إل ــى بـيــت مهجور
فـ ــي م ـن ـط ـق ــة زق ـ ـ ــاق ال ـ ـبـ ــاط أوقـ ـع ــت
بجاقجيان تحت سطوتها .ستليها
م ـئــات ال ــرح ــات س ـي ـرًا عـلــى األقـ ــدام،
ً
وتوثيق لحوالى  760منزال مهجورًا،
ول ـق ــرن ون ـص ــف م ــن ت ــاري ــخ املــدي ـنــة.
باإلضافة إلى الجانب الفوتوغرافي
ل ـهــذه امل ـســاحــات وتـفــاصـيـلـهــا ،جمع
الـقـصــص الـتــاريـخـ ّـيــة واالجـتـمــاعـ ّـيــة
وال ـس ـيــاسـ ّـيــة .نــزهــاتــه املـتـمـ ّـهـلــة إلــى
الذاكرتني القريبة والبعيدة ،أفضت
إلى آالف الوثائق البصرية واملكتوبة
ال ـت ــي مـ ـ ّـد ب ـجــاق ـج ـيــان ل ـهــا م ـس ــارات
بحثية فــي رســالــة للدكتوراه ّ
ّ
قدمها
ّ
ع ــام  2016فــي بــاريــس ،وكـتــابــيــة في
كـ ـت ــاب «مـ ـس ــاك ــن مـ ـهـ ـج ــورة :ت ــاري ــخ
ل ـب ـي ــروت» (دار ّك ـ ــاف) .أمـ ــا ال ـت ـحـ ّـدي
ال ـح ـق ـي ـقــي ،ف ـ ّت ـمــثــل ف ــي ت ـحــويــل هــذا
ال ـب ـحــث امل ـك ــث ــف وأدواتـ ـ ـ ــه إلـ ــى مـ ـ ّ
ـادة
ّ
فني ة (تنسيق كارينا الحلو) نراها

ّ
س ـي ــرورة ال ـع ـمــل ال ـتــي تـطــلـبــت تسع
س ـن ــوات طــوي ـلــة ،ف ــي م ـ ــوازاة البحث
األك ــادي ـم ــي .أمـ ــام ال ــدق ــة الـتــوثـيـقـيــة،
لــم يتخل عــن امل ـن ـظــور ال ـشــاعــري في
رؤية هذه البيوت ،ولم يمنعه البحث
الـ ـنـ ـظ ــري األكـ ــادي ـ ـمـ ــي مـ ــن ال ـت ـجــربــة
ّ
الحسية وامللموسة مع داخــل املنزل
ّ
ومن التنقيب عن اآلثــار املــاديــة .هذه
ّ
طقوسي ة
ا ل ــر ح ــات ا ل ـ ت ــي تستحضر
مـ ـنـ ـق ــرض ــة مـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــاقـ ــة مـ ـ ــع املـ ـ ــدن
واألحياء ،تحمل على عاتقها موقفًا
مدينيًا وسياسيًا من العزل السكني
ال ـ ـ ــذي ت ـف ــرض ــه ال ـ ـع ـ ـمـ ــارات ال ـعــال ـيــة
الجديدة في بيروت .وبجاقجيان ال
يستسلم إ ل ــى ا مل ــا ض ــي ت ـ م ــا م ــا بحكم
النوستالجيا .ال تــزال هــذه البيوت
الـ ـق ــديـ ـم ــةتـ ـعـ ـي ــشاآلنوهـ ـ ـن ـ ــا،ك ـمــا
يستحيل فصلها ع ــن الحاضر وعن
امل ــاض ــي ال ـقــريــب ال ــذي راك ــم حـيــوات
تتوالد منها سرديات جديدة تضاف
إل ـ ــى مـ ــا ش ـه ــدت ــه ه ـ ــذه األم ـ ــاك ـ ــن فــي
السابق.
املـ ـبـ ـن ــى ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة املـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدور ال ـ ــذي
ك ــان مـ ـق ـ ّـرًا ل ـحــزب إم ـيــل ّإده «الـكـتـلــة
ال ــوط ـن ـي ــة» ،صـ ــار م ـل ـجــأ ل ـس ــرب مــن
ال ـح ـم ــام ،ث ــم ام ـت ــأ بــالـكـتــب الـطـبـ ّـيــة
ال ـيــونــانـ ّـيــة ب ـعــد أزمـ ــة ال ـي ــون ــان عــام
.2015ب ـ ـ ع ـ ــدد ع ـ ـ ـ ــوةغ ـ ـ ـ ــداءل ـ ـ ــدىآل
ف ــي صــال ـتــي امل ـت ـحــف وفـ ــي مكتبته عريضة مطلع الثمانينياتّ ،
تعرض
ضـمــن أرب ــع مـجـمــوعــات مــن وســائــط ول ـيــد ج ـن ـبــاط إل ــى م ـحــاولــة اغتيال
مختلفة هي ّ فيديو من تسع دقائق ،ب ـجــوار بـيــت تـقــي الــديــن الـصـلــح في
وجــرد لسجلت املمتلكات العقارية ،منطقة ميناء ا ل ـ ح ـ ص ــن .املبنى ا ل ــذي
وتصنيفاتف ــو ت ــو غ ــرا ف ـ ّـي ــةلتصاميم أن ـق ــذه وزيـ ــر ال ـث ـقــافــة غ ـســان ســامــة
الهدم ،شهد بعد سنوات طويلة،
ال ـع ـمــارات الــداخ ـلـ ّـيــة ،وثـمــانــي صــور من
ُ
ّ
فوتوغرافية .
جــريـمــة ق ـتــل فـيـ ّهــا ســائــق أج ــرة عــام
ّ
شيء.
كل
قبل
خ
ـؤر
ـ
م
هو
بجاقجيان
ودفنت جثته هناك .على الزائر
ّ 2014
ّ
ـؤرخ بهيئة أرك ـيــولــوجــي ّ
مـ ـ ّ
ورحــالــة أن ي ـت ــوق ــع كـ ــل ش ـ ــيء .ل ـيــس ال ـخ ـطــر
وق ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ّ
ـاص ومـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ّـور .رح ـ ــات ـ ــه م ـ ــرت املـ ــادي ال ــذي تسببه ح ــاالت البيوت
ب ــاألحـ ـي ــاء وب ـم ـك ـ ّـون ــات ـه ــا ال ـب ـش ـ ّ
ّ
يتربص بالزوار.
ـري ــة املتهالكة وحده ما
ّ
ّ
وبسلطاتها املستجدة« .كنت أمشي ه ـنــاك عـنــف تمتصه ال ـجــدران طــوال
ّ
وأمـ ـش ــي ...أت ـح ــدث م ــع ال ـن ــاس ،وهــم السنوات .نقرأ هــذه القصص وسير
ّ
يتحدثون معي ويدلونني إلــى بيت البيوت املرك بة ،في نصوص مرفقة
أو م ـب ـنــى» ،ي ـخ ـبــرنــا .كـ ــان يستفسر ب ـث ـمــانــي صـ ــور م ـط ـبــوعــة ع ـلــى ورق
ّ
من السكان ويستعني بهم ويفاوض «هــان ـي ـمــولــي فــوتــو راغ» ف ــي إح ــدى
قبضايات الحي ،وبقايا ميليشيات صالتي امل ـت ـحــف .ال ـصــور هــي عبارة
ال ـحــرب ل ـلــدخــول إلــى بعض املباني .ع ــن ل ـق ـطــات م ــن ال ــداخ ــل ،ت ـقــف فيها
ي ـق ــوم املـ ـع ــرض ع ـلــى هـ ــذه الـتـجــربــة ف ـت ـيــات أو يجلسن وس ــط ال ــرك ــام أو
ّ
الـ ـ ـح ـ ــي ـ ــة .إنـ ـ ـه ـ ــا جـ ـ ـ ــزء أسـ ـ ــاسـ ـ ــي مــن بـ ـج ــوار ن ــاف ــذة ،أو ت ـحــت درج .أم ــام

من المعرض

ّ
املتخب طة ،يكاد
ه ــذه السينوغرافية
يـصـعــب مــاح ـظــة أج ـس ــاده ــن ف ــورًا،
إذ يذبن مــع ال ـجــدران أو مــع الضوء.
يظل حضورهن خفيفًا وطيفيًا مثل
صورة لفتاة داخل عقار  226في زقاق
ّ
ال ـبــاط .كــأن بجاقجيان ال يستسلم
لهذا الفراغ ،أو أنه يعترض بشكل ما
على من أجبر السكان على املغادرة.
لهذا السبب نفسهّ ،
أصر على الدخول
إلى البيوت سواء بإذن أو من دونه،

كان ّيستفسر من
السكان ويفاوض
قبضايات الحي ،وبقايا
ميليشيات الحرب
للدخول إلى بعض
المباني
ّ
يتسع هذا المشروع
ألنماط مختلفة
من المراجع
ّ
والممارسات البحثي ّة
أبرزها ّالشهادات الحية
والمرويات

ـف بــال ـت ـفـ ّـرج ع ـلــى هياكلها
ول ــم ي ـك ـتـ ِ
ّ
الخارجية .هكذا د عــا صديقاته إلى
الــداخــل ،كـمــا لــو أنــه ي ــأذن لـهــن ،رغــم
ك ــل الـ ـع ــوائ ــق والـ ـح ــواج ــز واألقـ ـف ــال
ال ـح ــدي ــدي ــة وال ـ ـقـ ــوى ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة أن
يتملكن املنزل و ل ــو للحظات التقاط
الـ ـص ــورة .اخ ـت ـيــار ال ـن ـســاء يـتـجــاوز
ال ـ ـ ــداف ـ ـ ــع ال ـ ـج ـ ـمـ ــالـ ــي ف ـ ـح ـ ـسـ ــب ،رغـ ــم
حضورهن املحبب .حاول في البداية
تصوير الــرجــال ،لكنهم كانوا دائمًا
ي ـع ـط ــون ان ـط ـب ــاع ــا ب ــأن ـه ــم عـ ـم ــال أو

محاربون .من ناحية ثانية ،يخبرنا
ب ـجــاق ـج ـيــان أن اخ ـت ـيــار ال ـن ـســاء هو
ّ
موقف مديني ونسوي بــدايــة ،يؤكد
ع ـلــى أن ـه ــن ج ــزء م ــن امل ــدي ـن ــة .لــذلــك،
حرص على أن تكون ملوديالته عالقة
مع البيوت التي ّ
صورن داخلها .في
الصالة األولى من املعرض ،يطالعنا
 19إطـ ــارًا رق ـم ـيــا ت ـت ـبـ ّـدل ف ـيـهــا مئات
الـ ـص ــور .ه ــي جـ ــزء م ــن الـتـقـسـيـمــات
ال ـت ــي أج ــراه ــا غ ــري ـغ ــوري لـلـمـبــانــي،
وت ـضـ ّـم ـنــت أي ـض ــا ال ـح ـي ــوات الـحـيــة
للنباتات والحيوانات ،والتصاميم
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ...ع ـل ــى الـ ـش ــاش ــات ن ــرى
ّ
الداخلي ة التي أخضعها
التصاميم
غـ ــري ـ ـغـ ــوري ل ـت ـج ــزئ ــة أخ ـ ـ ــرى أي ـض ــا
تقوم على امل ـمـ ّـرات ،وال ـبــاط ،وطــاء
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدران ،واألب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواب ،وال ـ ـنـ ــوافـ ــذ،
والحمامات واملطبخ واملــداخــل .هذا
التوثيق الهستيري يبدو كما لو أنه
ّ
محكوم باملصائر املحت مة لألبنية،
ّ
ّ
منكبًا على املباني
املصور
وإن كــان
ّ
ب ـحــاالت ـهــا ال ـحــالــيــة .يـصـبــح الـتــآكــل
ّ
التبدل
تراكمًا بدوره .تراكم يقوم على
املـ ّ
ـادي في هذه الفضاء ات ،ما يحيل
إلــى أنماط استخداماتها في فترات
زم ـنـ ّـيــة مختلفة .إنــه اع ـتــراف بحياة
ّ
منسية.
أخـ ــرى ت ـس ـيــر داخـ ــل ه ـيــاكــل
ّ
ال ـحــرب األه ـلـ ّـيــة لـيـســت ك ــل ال ــذاك ــرة،
إن ـه ــا جـ ــزء م ـن ـهــا .ي ـع ــزو غــري ـغــوري
حضورها كسبب مباشر أحيانًا إلى
قــرب الـبـيــوت مــن وســط املــديـنــة مثل
عني املريسة والباشورة .في العقدين
الفائتني ،شهدت املناطق البعيدة عن
ال ــوس ــط وع ــن خ ـطــوط ال ـت ـمــاس مثل
راس بـ ـي ــروت واألش ــرفـ ـي ــة ،ع ـم ـل ـيــات
إ خ ــاء كبيرة أيضًا بسبب املشاريع
الـعـمــرانـيــة واالس ـت ـث ـمــارات الـكـبـيــرة.
هـ ـج ــرات تـسـبـقـهــا وت ـل ـي ـهــا ه ـج ــرات
منذ االح ـتــال العثماني ،واالن ـتــداب
ً
ال ـفــرن ـســي وال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات وصـ ــوال
إل ــى ال ـي ــوم .تـظـهــر ال ـف ـتــرات الــزمـنـ ّـيــة
فـ ــي ت ـج ـه ـي ــز ص ـ ّـمـ ـم ــه م ـ ـ ــارك بـ ـ ــارود
ومارك ديبة .وفق تقسيمات املناطق:
املـ ـ ّ
ـدور ،عــن املــريـســة ،امل ــزرع ــة ،زقــاق
ال ـ ـبـ ــاط ،راس ب ـ ـيـ ــروت ،ال ـص ـي ـفــي…
يصنع بجاقجيان ما يشبه بطاقات
هـ ّ
ـويــات ـيــة لـلـبـيــوت تـتـضـ ّـمــن ص ــورة
ّ
خارجية للمبنى ،والحقبات الزمنية

ال ـت ــي تـنـتـمــي إل ـي ـه ــا ،ورق ـ ــم ال ـع ـقــار،
ّ
وتحوالته.
واملساحة ،وحالة املبنى،
وض ـع ــت ال ـب ـط ــاق ــات ال ـب ـيــان ـيــة عـلــى
ط ــاول ــة ت ــدع ــو ال ــزائ ــر إلـ ــى الـتـقـلـيــب
ّ
ّ
األرشيفية .هكذا
املواد
والقراء ة مثل
ب ـن ــى ب ـج ــاق ـج ـي ــان أرش ـي ـف ــه الــدق ـيــق
للمباني ،وجعله في متناول الناس.
ب ـ ـعـ ــد ع ـ ـ ــودت ـ ـ ــه م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــوت ،كـ ــان
يستعني بالخريطة لتحديد أرقامها
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة .كـ ــذلـ ــك اسـ ـتـ ـع ــان بـمـلــف
م ــن ب ـلـ ّ
ـديــة بـ ـي ــروت ،وب ـم ـســاعــدة من
ّ
«املـ ــركـ ــز ال ـع ــرب ــي ل ـل ـع ـم ــارة» .يــتـســع
هـ ــذا املـ ـش ــروع ألنـ ـم ــاط مـخـتـلـفــة من
ّ
البحثية ،أبرزها
املراجع واملمارسات
الحية وامل ـ ّ
الـشـهــادات ّ
ـروي ــات الـتــي ال
يمكن أل ح ــد أن يستمع إليها إال من
الشارع والتجوال فيه .بهذه الطريقة،
جـمــع الـفـنــان حــوالــى  700غ ــرض من
الـبـيــوت .نــوع مــن التقاط األث ــر ،ومن
التنقيب األركيولوجي املعاصر في
ّ
وسيتم
سير وحيوات مـ ّـرت بخفوت
تـجــاهـلـهــا مــن ق ـبــل ال ـبــاح ـثــن بشكل
عــام« .رح جـ ّـن» ت ـتـ ّ
ـردد العبارة مــرارًا
فـ ــي رسـ ــالـ ــة ك ـت ـب ـت ـهــا امـ ـ ـ ــرأة تـعـيــش
ف ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت .تـ ــرثـ ــي املـ ــرس ـ ـلـ ــة ح ــال
البالد وامل ـيــاه والكهرباء والضغوط
ال ـن ـف ـس ـ ّـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـل ـق ــاه ــا ،وت ـخ ـبــر
صديقتها «شربت كأس ويسكي من
شــوي إلق ــدر ن ــام» .مــا ال ــذي قــد يدفع
امــرأة تسكن في شــارع ال ـســادات إلى
ب ـعــث رس ــال ــة لـصــديـقـتـهــا ف ــي ش ــارع
ُك ـل ـي ـم ـن ـصــو؟ ي ـخ ـبــرنــا ال ـف ـن ــان أن ـهــا
أرسـ ـل ــت خ ــال ف ـتــرة ح ــرب الـتـحــريــر
عـ ـ ــام ،1989حـ ـي ــثكـ ــانـ ــتالـ ـق ــذائ ــف
ت ـم ـن ــع الـ ـ ـن ـ ــاس حـ ـت ــى م ـ ــن ال ـ ـخـ ــروج
إل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارع .ه ـ ـكـ ــذا ت ـص ـب ــح ه ــذه
ال ــل ــق ــى دالالت بنفسها ع ــل ــى حقبات
سـيــاسـيــة عــاشـهــا ال ـن ــاس وتـفــاعـلــوا
معهاوت ـ ـق ـ ـررتبسببهامصائرهم.
ن ـ ــرى ك ــل ذل ـ ــك ف ــي ف ـي ــدي ــو «م ـســاكــن
مـهـجــورة ،أرش ـيــف» مــن إخ ــراج مالك
حسني .يخرج غريغوري بجاقجيان
وزمـ ـيـ ـلـ ـت ــه الـ ـك ــاتـ ـب ــة فـ ــال ـ ـيـ ــري ك ـشــر
األغـ ــراض ،ويـفــرشــانـهــا عـلــى أرضـيــة
داخـ ــل اس ـت ــدي ــو .رس ــائ ــل وأل ـبــومــات
صور ودفاتر وجوازات سفر وجرائد
وع ـلــب أدويـ ــة (معظمها لــأع ـصــاب)
وأسـ ـ ـط ـ ــوان ـ ــات وب ـ ـطـ ــاقـ ــات ب ــري ـ ّ
ـدي ــة.
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يقرآن الرسائل واألوراق باإلنكليزية
والفرنسية والعربية ،ويخبراننا عن
ت ـعــال ـيــم مفصلة الس ـت ـخــدام ال ـســاح
ّ
كتبت في دفتر ألحد عناصر «منظمة
ال ــت ــح ــري ــرالفلسطينية»ال ــت ــيكانت
تقطن مبنى في شارع الحمرا .تكتب
األغـ ـ ـ ــراض امل ـه ـم ـلــة تـ ــواريـ ــخ أخ ـ ــرى،
ّ
ت ـخــط ـهــا ول ـ ــو ب ـش ـكــل ش ـف ـه ــي .ل ـهــذا
كان الفيديو وفق بجاقجيان طريقة
أفضل من عرض األغراض نفسها في
ّ
خصوصية
الغاليري من أجل حماية
أص ـحــاب ـهــا الــذيــن يــدعــوهــم الفيديو
إلـ ـ ــىاملـ ـط ــالـ ـب ــةبـ ــأغـ ــراض ـ ـهـ ــمإذامــا
ّ
تعرفوا إليها.
* «م ـس ــاك ــن مـ ـهـ ـج ــورة :ك ـشــف أجـ ـه ــزة»:
حتى  11شباط (فبراير)  2019ـ ـ «متحف
ّ
(األشرفية ـ بيروت).
سرسق»
لالستعالم01/202001 :
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زياد «األلماني»
في «زقاق» بيروت
بشير صفير

صورة
وخبر

علـى مـدار  20عامـا ،واظـب التركي مراد يورتسـفار على إهداء ابنته دمى اشـتراها من
البلـدان التـي زارهـا حـول العالم ،حتى وصل المجمـوع إلـى  7آالف و 500دمية .تعرض
العائلـة خمسـة آالف مـن تلـك الدمى فـي المقهى الـذي تمتلكه في أنقـرة ،وتجذب
اهتمـام الـزوار األتـراك واألجانـب بأشـكالها وألوانهـا المختلفـة ومالبسـها المتنوعـة
(مصطفـى قماسـي  -وكالـة األناضول)

قبل بضعة أسابيع ،زار الفنان زياد الرحباني السفارة األملانية في بيروت ،طالبًا
تأشيرة دخول إلى البلد الذي يعشقه .الغاية من التأشيرة دعوة تلقاها من برلني
إلقامة حفلة موسيقية في آذار (م ــارس) املقبل .نــال التأشيرة بسهولة تامة
طل َب منه من مستندات) ،والتقى السفير الجديد ،غيورغ (جورج)
(لناحية ما ِ
ً
بيرغيلني ،فنشرت السفارة على صفحتها على فايسبوك ،بعد اللقاء مباشرة،
صورة تجمع الرحباني بالسفيرّ ،ذيلها األخير بعبارات سرور وتقدير باللغة
اإلنكليزية مرفقة بترجمة عــربـيــة« :لـقــد كــان مــن دواع ــي س ــروري لـقــاء زيــاد
امللهم واأليقونة الثقافية» .عاد زياد من السفارة بتأشيرة
الرحباني اليوم ،الفنان ِ
إلــى أملانيا وبموعد لحفلة موسيقية في َبيروت ،يشارك فيها السفير عازفًا
على الغيتار .فالحديث الذي جرى بني الرجلنيّ ،
تطرق إلى املوسيقى ،واتضح أن
ّ
َ
بيرغيلني يعشق املوسيقى ويقرأ النوتة املوسيقية و«جوه» قريب من الريبرتوار
بوسا نوفا )…،الذي ّ
الغربي (جاز ،فانكّ ،
يقدمه الرحباني في األمسيات التي
يقيمها في ّالحانات البيروتية .اتفق إذًا «الزميالن» في الفن على إقامة حفلة
مشتركة ،تتولى السفارة تنظيمها.
املـكــان :مسرح «استوديو زقــاق» (كورنيش النهر) .الــزمــان :الثاني من كانون
األول (ديسمبر) .أمــا الـحـضــور ،فقد اقتصر على مجموعة دعتها السفارة
وأخرى دعاها زياد.
في الطائرة التي أقلت إلى بيروت زياد الرحباني وبعض املوسيقيني واملساعدين
الذين رافقوه إلى مصر ،بعد ظهر السبت الفائت ،يهمس أحد املوسيقيني بأن
ال مكان للراحة بعد حفلة القاهرة (نتناولها بالتفصيل قريبًا) ،فالبروفا في
االستوديو بعد قليل تحضيرًا ألمسية «زقاق» ،في اليوم التالي.
انطلقت األمسية قبل الثامنة مساء أول من أمس .السفير في الصفوف األمامية،
والفرقة تعزف الفصل األول بمشاركة الرا راين ً
غناء وآفو توتنجيان على األلتو
غيتار السفير.
ساكس ضيفًا على األمسية .في الوسط كرسي فارغ وبقربه
ُ
ً
احتفاء باملناسبة ومشروب ،ق ِّدم مجانًا
انتهى الفصل األول .استراحة :بوفيه
إلى الحضور .انطلق الفصل الثاني بـ Spiralلفرقة ،The Crusadersفدعا بعدها
زيــاد الدكتور بيرغيلني إلــى االنضمام ،شاكرًا ّ
القيمني والحضور على إقامة
الحضاري «على الرغم من األوضاع السيئة في البلد»! قبل اتخاذه
هذا النشاط
َّ
سلم السفير على زيادّ ،
فقدم إليه األخير هدية صغيرة ،عبارة
موقعه في الفرقة،
ُ
عن ّ لوحة من الصفيح ك ِتب عليها باللون األسود على خلفية صفراء.Berlin :
ّ
تسلم بيرغيلي الهدية وضعها أمامه باتجاه الجمهور ،وهم بالجلوس ،فأضاف
نصر على أن نكون ّ
زياد« :عذرًا ،نحن ّ
سيئني (في إشارة إلى «الوضع بالجبل»)،
ّ
هل يمكنكم أن تساعدوا بخصوص ما يحدث في الخارج؟» .فرد السفير بجدية
وطرافة في آن واحد« :ال ،لكن يمكنني أن أساعد بخصوص ما يحدث ،هنا ،في
الداخل»… وانطلقت املقطوعة الثانية من الفصل الثاني .هكذا ،شارك بيرغيلني
في خمس مقطوعات متتالية ،قبل أن ينسحب وتتابع الفرقة تقديم ما بقي من
البرنامج .مساهمة الضيف األملاني األنيق اقتصرت على املرافقة بــ«أكــورات»
على الغيتار ،لكنها أغنت النتيجة العامة بأمانة تنفيذها ...واألهم من كل ذلك،
دالالت هذا الحدث وتأثيره بصورة أملانيا في بيروت وصورة زياد في برلني.
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القادري:
علي ُ
َّ
هكذا تدمر المجتمعات
يقيم «مركز دراسات الوحدة
العربية» حلقة نقاشية حول
«اقتصاد اإلمبريالية والهدر  -تدمير
املجتمعات» للمفكر اللبناني علي
القادري ،أحد كبار أساتذة الجامعة
الوطنية في سنغافورة ومعهد
ّ
لندن لالقتصاد .يذكر أن مساهمات
القادري الفكرية تركزت على العالقة
بني الحرب والتراكم الرأسمالي
والهدر .وقد أصدر العديد من
األعمال ،أبرزها« :تفكيك االشتراكية
العربية» و«الحزام الواقي :قانون
واحد يحكم التنمية في شرق آسيا
والعالم العربي» و«التنمية املمنوعة»،
ُ
وسيصدر في بداية العام املقبل كتابًا
عن «التدخل اإلمبريالي في سوريا».
* «اقتصاد اإلمبريالية والهدر  -تدمير
املجتمعات» للباحث علي القادري :اليوم ـ ـ
 15:00بعد الظهر ـ ـ مقر «مركز دراسات
الوحدة العربية» في بيروت
لالستعالم01/750084 :
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