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سياسة

سياسة
قضية اليوم

المشهد السياسي

ّ
منسوب التفاؤل بحل العقدة السنية في أعلى مستوياته

لبنان يرفض طلبات إسرائيلية نقلها األميركيون بشأن الحدود

معادلة التحدي :سالح الجيش في مواجهة خروقات العدو
ّ
اإلسرائيليون يطلبون من الواليات المتحدة األميركية أن تضغط على الجيش اللبناني بغية مساعدتهم في ما ُيسمى
كشف األنفاق داخل األراضي اللبنانية ،فيأتي الرد ،وإن بشكل غير مباشرِ ،من خالل استنفار الجيش اللبناني عند الحدود ،مع
بحرية فوق أرضهم ،ما دفع بجنود العدو إلى التراجع ،بعدما كانوا ّ
يتحركوا ّ
سماحه لألهالي بأن ّ
تقدموا ألمتار ،وذلك إثر
ّ
توسط «اليونيفيل»
عـ ـلـ ـم ــت «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» مـ ـ ــن م ـ ـصـ ــادر
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة غ ــرب ـي ــة فـ ــي بـ ـي ــروت،
أن ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي طـ ـل ــب مــن
الواليات املتحدة األميركية التدخل
لـ ــدى ال ـج ـيــش ّال ـل ـب ـنــانــي وال ـض ـغــط
عليه ،بغية حثه على كشف األنفاق
من الجانب اللبناني ،والعمل على
ت ــدم ـي ــره ــا ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع الـ ـق ــوات
ال ــدول ـ ّـي ــة («ال ـيــون ـي ـف ـيــل») املـنـتـشــرة
هناك.
ال ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي ي ـت ـصــرف وفــق
قاعدة أن بمقدور الواليات املتحدة
ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى الـ ـجـ ـي ــش ،م ــن خ ــال
تهديده بوقف املساعدات العسكرية،
وأن رف ــض ال ـق ــوات الــدول ـيــة الـقـيــام
ب ــأع ـم ــال خـ ــارج ن ـط ــاق صــاحـيـتـهــا
يفرض أن تقوم الحكومة اللبنانية
باملهمة .ومــع أن الجانب األميركي

زار قائد «اليونيفيل»
الرئيس ميشال عون بعدما زار
رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي
في فلسطين المحتلة
كان صريحًا مع االسرائيليني ،بأنه
يستحيل أن يقوم الجيش اللبناني
بهذه املهمة ،إال ان الواليات املتحدة
ال تتوقف عن إبــاغ املالحظات إلى
الجانب اللبناني.
ُيـ ـش ــار إلـ ــى أن ق ــائ ــد «ال ـيــون ـي ـف ـيــل»
سـ ـتـ ـيـ ـف ــان ــو دل كـ ـ ـ ــول زار رئـ ـي ــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال ع ـ ــون وق ــائ ــد
الجيش جوزف عون ،بعدما كان قد
زار فلسطني املحتلة والـتـقــى هناك
رئ ـي ــس أرك ـ ــان ج ـيــش ال ـع ــدو غ ــادي
آي ــزن ـك ــوت ،الـ ــذي ش ــرح ل ــه خـلـفـيــات
ال ـع ـم ـل ـي ــة عـ ـل ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ،وأب ـل ـغ ــه
اعتراضاته على عمل القوة الدولية
وعلى الجيش اللبناني .في السياق
عـيـنــه ،ت ـقــول امل ـص ــادر إن إســرائـيــل
تعزز الضغوط في اآلونــة األخيرة،
ال سـيـمــا لـجـهــة تـعــديــل صــاحـيــات
«الـيــونـيـفـيــل» ،بحجة أن ح ــزب الله
يخرق القرار  1701وأن منعه يتطلب
منح الـقــوة الدولية تفويض العمل
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ّ
ّ
للتوسط (أ ف ب)
ّرد الجيش اللبناني على استفزاز جنود العدو باستقدام مدفع محمول قبل تدخل «اليونيفيل»

الحريري لليونيفيل :لمواجهة الخروقات السرائيلية اليومية
ّ
أكد رئيس حكومة تصريف األعمال ،سعد الحريري ،لقائد قوات األمم املتحدة العاملة في لبنان ،الجنرال
ستيفانو ديل كول ،أن «على األمم املتحدة أن تتحمل مسؤولياتها في مواجهة الخروقات اليومية التي
تقوم بها إسرائيل لألجواء واملياه اإلقليمية اللبنانية» ،مشددًا في الوقت عينه على أن «لبنان متمسك
بالتطبيق الكامل للقرار  1701واحترام الخط األزرق على حدوده الجنوبية» .وأضاف الحريري أن «الجيش
اللبناني املكلف وحده بالدفاع عن سيادة لبنان وسالمة أراضيه يتعاون مع قوات اليونيفيل ،وسيقوم
بتسيير دوريات ملعالجة أي شائبة تعتري تطبيق القرار  1701من الجانب اللبناني» .في املقابل ،أصدرت
قوات «اليونيفيل» أمس بيانًا ّ
عبرت فيه عن «القلق» نتيجة قضية األنفاق التي أعلن العدو اكتشافها على
الحدود بني فلسطني املحتلة ولبنان .وورد في البيان أنه «استنادًا إلى التقييم املستقل لليونيفيل ،أكدت
اليونيفيل حتى اآلن وجود جميع األنفاق األربعة بالقرب من الخط األزرق ( .)...وبعد إجراء مزيد من
التحقيقات التقنية بشكل مستقل وفقًا لواليتها ،يمكن لليونيفيل في هذه املرحلة أن تؤكد أن اثنني من
األنفاق يعبران الخط األزرق ،وهذه تشكل انتهاكات لقرار مجلس األمن الدولي  .1701إن هذه مسألة
مدعاة للقلق الشديد (.»)...

ع ـلــى م ـنــع ال ـخ ــروق ــات ب ــال ـق ــوة .هــذا
األم ــر ،بحسب امل ـصــادر ،غير ممكن
ف ــي ظ ــل رفـ ــض ل ـب ـن ــان ال ـب ـح ــث فـيــه
م ــن أس ــاس ــه ،كـمــا أن غــالـبـيــة ال ــدول
املـشــاركــة فــي الـقــوة الــدولـيــة ،تعرب
صراحة عن رفضها تولي أي مهمة
م ــن شــأن ـهــا خ ـلــق ص ـ ــدام م ــع أب ـنــاء
القرى الجنوبية أو مع حزب الله.
تـكـشــف امل ـص ــادر أن أك ـثــر الـتـقــاريــر
الـ ـ ـ ـ ــواردة مـ ــن ال ـ ـقـ ــوات ال ــدولـ ـي ــة فــي
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،أو م ـ ــن مـ ـكـ ـت ــب االرتـ ـ ـب ـ ــاط
الـ ـت ــاب ــع لـ ـلـ ـق ــوة الـ ــدول ـ ـيـ ــة امل ــوج ــود
داخ ـ ــل ف ـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـل ــة ،تـتـضـمــن
هـ ــذه األيـ ـ ــام م ـع ـل ــوم ــات ع ــن عـمـلـيــة
«درع شمالي» التي ينفذها الجيش
اإلســرائـيـلــي ضــد مــا يسميه «خطر
األنـ ـ ـف ـ ــاق» .ت ـل ــك ال ـت ـق ــاري ــر تـتـضـمــن
مــاح ـظــات إســرائـيـلـيــة عـلــى سـلــوك
قـ ــوات ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي املـنـتـشــرة

عـ ـن ــد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ،وإشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى أن
ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـج ــري ــف ال ـت ــي يـنـفــذهــا
الجانب اإلسرائيلي ،في خراج بلدة
مـ ـي ــس الـ ـجـ ـب ــل خـ ـص ــوص ــا ،ت ــواج ــه
ص ـع ــوب ــات ن ـت ـي ـجــة رفـ ــض ال ـج ـيــش
الـلـبـنــانــي ت ـج ــاوز ال ـن ـقــاط امل ـت ـنــازع
عليها بمحاذاة الخط األزرق.
مـشـكـلــة ال ـع ــدو م ــع طــري ـقــة تـصــرف
الـطــرف اللبناني ،فــي هــذه املسألة،
بدأت منذ الساعات األولى النطالق
ع ـم ـل ـيــة «درع شـ ـم ــال ــي» .ك ـ ــان ذل ــك
حــن توجهت قــوة مــن فــوج التدخل
الخامس فــي الجيش اللبناني إلى
املـنـطـقــة ال ـحــدوديــة ،مـنـفــذة سلسلة
إج ـ ـ ـ ــراء ات أمـ ــر ب ـه ــا ق ــائ ــد ال ـج ـيــش،
تقضي بمنع الـعــدو مــن القيام بأي
خ ــرق لــأراضــي الـلـبـنــانـيــة ،وبــإلــزام
«اليونيفيل» بضمان عــدم حصول
تـلــك ال ـخ ــروق ــات .كــذلــك ك ــان الـعـمــاد

ج ـ ــوزف عـ ــون ق ــد ط ـل ــب ،م ــن جـمـيــع
ال ــوح ــدات الـعـسـكــريــة واألم ـن ـيــة في
الجيش ،مواكبة ما يحصل جنوبًا
لحظة بلحظة ،مع اعتماد الجاهزية
ملواجهة أي عمل به يقوم به العدو.
هكذا ،أبلغت القيادة من يهمه األمر
أن الجيش اللبناني ملتزم بالحفاظ
على سيادة أراضـيــه ،وهــو ال يعمل
إال وفـ ــق امل ـص ـل ـحــة الـ ـت ــي ت ـحــددهــا
الحكومة اللبنانية.
مــوقــف قــائــد الـجـيــش ،ال ــذي ترجمه
العسكريون على االرض ،يبدو أنه
ّ
ّاستفز الجانب اإلسرائيلي ،خاصة
أنــه ترجمه عمليًا بحيث لم ُي َ
سمح
ً
فـعــا بــأي نــوع مــن الـتـجــاوز .حــاول
العدو في املرة األولى ترسيم الخط
األزرق ،م ـ ــن دون وجـ ـ ـ ــود ض ـب ــاط
االرت ـب ــاط الــدول ـيــن ،وبـغـيــاب فريق
«الطوبوغرافيا» الخاص بالجيش

ال ـل ـب ـن ــان ــي ،فــان ـت ـشــر ع ـن ــاص ــر ف ــوج
ال ـ ـتـ ــدخـ ــل ب ـك ـي ـف ـي ــة تـ ـمـ ـن ــع ح ـص ــول
عـمـلـيــة ال ـت ــرس ـي ــم .كـ ــان الـ ـع ــدو هـنــا
ي ـع ـمــل ع ـل ــى زرع أجـ ـه ــزة ت ـجـ ّـســس
فـ ــي تـ ـل ــك املـ ـنـ ـطـ ـق ــة .ح ـ ـ ــاول جـ ـن ــوده
إث ـ ـ ـ ــارة ال ـ ــذع ـ ــر ب ــاسـ ـتـ ـق ــدامـ ـه ــم ق ــوة
مـشــاة كبيرة ،انتشرت فــي وضعية
قـتــالـيــة ف ــي امل ـك ــان ،ك ـمــا اسـتـقــدمــوا
دبــابــة «مـيــركــافــا» صـ ّـوبــت مدفعها
بــاتـجــاه عناصر الجيش اللبناني.
أبلغ أحد الضباط اللبنانيني القوة
ال ــدولـ ـي ــة ب ـ ـضـ ــرورة ت ــراج ــع ال ـع ــدو
ع ــن هـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ،وإال سـيـضـطــر
أن يـنـفــذ خ ـطــوة مـقــابـلــة .وبــالـفـعــل،
خ ــال دقــائــق ج ــرى اس ـت ـقــدام مــدفــع
محمول إلــى املـكــان وتــم تثبيته في
مــواجـهــة ال ـقــوة اإلســرائـيـلـيــة ،حيث
س ــارع ض ـبــاط االرتـ ـب ــاط الــدول ـيــون
إلــى الـتـ ّ
ـوســط بــن الـجــانـبــن إلنـهــاء
ال ـت ــوت ــر وم ـن ــع ح ـص ــول االح ـت ـك ــاك.
اض ـط ــر الـ ـع ــدو ،ب ـع ــد وق ـ ــت ،إلـ ــى أن
يـسـحــب ال ــدب ــاب ــة ب ـع ـي ـدًا ع ــن املــوقــع
وت ـغ ـي ـيــر طـبـيـعــة ان ـت ـش ــار ال ـج ـنــود،
فقابل الجيش اللبناني ذلك بسحب
املدفع املحمول من املنطقة.
فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت الحـ ـ ـ ـ ــق ،تـ ـبـ ـلـ ـغ ــت ال ـ ـقـ ــوة
ال ــدولـ ـي ــة أن ـ ــه ال ي ـح ــق ل ـع ـنــاصــرهــا
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة م ـ ـ ــع ضـ ـب ــاط
االرتباط املوجودين داخل األراضي
الـفـلـسـطـيـنـيــة امل ـح ـت ـلــة ،وأن قــواعــد
ال ـع ـمــل ت ــوج ــب أن ي ـت ـحــدث ضـبــاط
االرت ـ ـبـ ــاط ف ــي م ــا بـيـنـهــم م ــن خــال
الـهــاتــف أو أج ـهــزة االت ـص ــال ،ال من
خ ــال االت ـص ــال ال ـج ـســدي امل ـبــاشــر.
هذا ما ّ
أقر به ضباط القوة الدولية
ّ
وع ـم ـل ــوا ع ـل ــى ال ـت ـق ــي ــد بـ ــه .ح ــاول ــت
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة إق ـ ـ ـنـ ـ ــاع ال ـج ـي ــش
ال ـل ـب ـنــانــي بـ ــأن ُي ـب ـع ــد األهـ ــالـ ــي عــن
م ـن ـط ـقــة ع ـم ــل الـ ـق ــوة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة،
لكن الجواب كــان سلبيًا ،خاصة أن
أصـحــاب تلك الـعـقــارات هــم أول من
تقدموا إلى تلك املنطقة ،.وبالتالي
ال وج ـ ــود ألي س ـبــب ي ـم ـنــع ال ـنــاس
مــن الـتــوجــه إلــى الـنـقــاط الـحــدوديــة،
بـيـنـمــا ي ـقــوم ج ـنــود ال ـعــدو بــأعـمــال
استفزازية.
تـ ـ ـ ــردد خـ ـ ــال ال ـ ـيـ ــومـ ــن امل ــاضـ ـي ــن،
بـعــد أن رف ــع ال ـع ــدو س ــوات ــر تــرابـيــة
اخـتـفــى خلفها ج ـنــوده ،أن الجانب
اإلســرائـيـلــي أبـلــغ الـقــوة الــدولـيــة أن
ق ــوات ــه س ـت ـبــادر إل ــى إجـ ـ ــراء ات ملنع
اقـ ـ ـت ـ ــراب امل ــدنـ ـي ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن مــن
نـقــاطـهــا ،وأن ـهــا سـتـعـمــل عـلــى نشر
شــريــط شــائــك فــي املنطقة الفاصلة
بــن الخط األزرق والسياج املرفوع
داخـ ــل امل ـن ـط ـقــة امل ـح ـت ـلــة .وبــال ـف ـعــل،
ب ـ ــادر ج ـن ــود الـ ـع ــدو ،ص ـب ــاح أم ــس،
إلى تثبيت األسالك الشائكة للفصل
يستحدثون
بينهم وبني املوقع الذي
ّ
فيه سواتر ترابية في نقطة يتحفظ
عـلـيـهــا ال ـجــانــب ال ـل ـب ـنــانــي .ل ــم تـمـ ّـر
الـ ـخـ ـط ــوة ،إذ اس ـت ـن ـفــر ق ــائ ــد ال ـق ــوة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ف ــي املـ ـك ــان م ــع ج ـن ــوده
بأسلحتهم ،فأجبروا جنود العدو
ع ـلــى إرج ـ ــاع األس ـ ــاك إل ــى الـخـلــف،
ملـ ـس ــاف ــة أمـ ـ ـت ـ ــار قـ ـلـ ـيـ ـل ــة ،ي ـع ـت ـبــرهــا
ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـنــانــي ض ـم ــن أراض ـي ــه
وداخل الخط األزرق.
كان أهالي املنطقة هناك ،وزوار من
كــل املـنــاطــق ،قــد حــولــوا نقطة كــروم
الشراقي في األسابيع األخيرة إلى
قبلة للتنزه ومشاهدة جنود العدو
ع ـلــى ب ـعــد أمـ ـت ــار ق ـل ـي ـلــة ،ومـ ــع عــدم
وج ــود حــواجــز .رفـعــوا أع ــام لبنان
وفـلـسـطــن وح ــزب ال ـل ــه ،واف ـتــر ّشــوا
األرض لتناول الطعام ،كما دخنوا
النرجيلة ،ما دفع جنود العدو إلى
رف ــع األس ـ ــاك ال ـشــائ ـكــة ملـنـعـهــم من
االقتراب منهم.
(األخبار)

التشكيل مرهون بعقد أخرى؟
دفعت الوقائع والمعلومات
في الساعات األخيرة جميع
القوى السياسية الى التفاؤل
الحكومة .وبعد
بقرب والدة
ّ
تراجعه عن شرط تمثله بوزير
من أعضائه ،يعرض اللقاء
التشاوري «شروطه» اإلضافية
اليوم أمام اللواء عباس
إبراهيمَ ...
غير أن مسك الختام
يبقى مرهونًا بعقد أخرى لم
تحسم بعد!
الحريري «وعد» اللواء ابراهيم باستقبال النواب الستة (هيثم الموسوي)

ب ـعـ َـد نـحــو أس ـب ــوع عـلــى إطـ ــاق رئـيــس
الجمهورية العماد ميشال عون مبادرته
لكسر حالة املراوحة في تأليف الحكومة،
ارت ـف ـ َـع مـنـســوب ال ـت ـفــاؤل ف ــي الـســاعــات
امل ــاض ـي ــة ف ــي الـ ـب ــاد إل ـ ــى ح ـ ـ ّـد ال ـت ـنـ ّـبــؤ
َ
الحكومة النور قبل عيد امليالد.
بإبصار
َ
األن ـظــار تـشــخــص ال ـيــوم ال ــى االجـتـمــاع
الــذي سيعقده املدير العام لألمن العام
اللواء ّ
عباس ابراهيم مع أعضاء «اللقاء
التشاوري» في منزل النائب عبد الرحيم
م ــراد ،بــوصـفــه (أي إبــرا ُه ـيــم) «وسـيــط»
َ
التسوية بــن األط ــراف املتنازعني ،على
ّ
ّ
أن يـبــلـغــه الـ ـن ــواب ال ـســتــة مــوقـفـهــم من
لنقلها
شــروط ـهــم ِ
امل ـب ــادرة الــرئــاسـيــة و ّ
الى املعنيني .فهل ستمثل هذه الشروط
ُ
عـقـبــة عـلــى طــريــق الـتــألـيــف أم ستسلك
دربها من دون ّ
مطبات؟
هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤال طـ ـ ـغ ـ ــى عـ ـ ـل ـ ــى املـ ـشـ ـه ــد
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت ،غـ ـ ـ ــداة ق ـب ــول
ـس الـجـمـهــوريــة الـتـخـلــي عــن املقعد
رئـيـ ّ
الـ ـ ّس ــن ــي مـ ــن ح ـص ـت ــه مل ـص ـل ـحــة تـمـثـيــل
ســنــة  8آذار ،وت ـن ــازل رئ ـيــس الـحـكــومــة
املـكـلــف سـعــد ال ـحــريــري بـمــوافـقـتــه على
توزير ممثل عنهم ،بعدما كان ُي ّ
عد هذا
ّ
الخيار انتحارًا سياسيًا لــه .ال شــك في
أن تــراجــع عــون والـحــريــري ُيـعـ ّـد ّ
«تقدمًا
ن ــوع ـي ــا» ب ـح ـســب م ــا وص ـف ـت ــه م ـص ــادر

رفـيـعــة املـسـتــوى فــي فــريــق  8آذار ،لكنه
ُّ
َ
ستتبع بخطوات أخرى
يجب أن ُي
«تقدم ِ
أبرزها موافقة الحريري على االجتماع
بهم» .لكن املصادر نفسها عادت وأكدت
أن «األم ــر سـيــان ،ســواء استقبلهم أم لم
يـسـتـقـبـلـهــم» ،قــائـلــة إن «ال ــرف ــض ُيمكن
أن يـكــون عـثــرة أم ــام التشكيل فــي حــال
أص ـ ّـروا هم عليه ،ال سيما أن واح ـدًا ّمن
ال ـش ــروط الـتــي يـطــرحـهــا ال ـن ــواب السنة
هو االعتراف بحقهم في التمثيل ببيان
رس ـمــي ،وال ـل ـقــاء مــع ال ـحــريــري سيكون
ً
ش ـك ــا م ــن أش ـك ــال االع ـ ـتـ ــراف» .ف ــي هــذا
السياق ،جرى التداول أمس بمعلومات
مفادها أن الحريري «وعد» إبراهيم بأنه
سيحدد موعدًا الستقبال النواب الستة.
م ـص ــادر «الـ ـتـ ـش ــاوري» أش ـ ــارت إل ــى أن
«النواب سيؤكدون أمام اللواء إبراهيم
أن الـ ــوزيـ ــر الـ ـ ــذي س ـ ــوف ي ـس ـ ّـم ــون ــه لــن
ي ـكــون تــاب ـعــا ّلــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،بل
هــو وزي ــر يـمــثــل الـلـقــاء فــي الـحـكــومــة»،
كما أنهم «لن يطرحوا مجموعة أسماء
لالختيار منها ،على غرار ما حصل مع
الوزير الدرزي الثالث ،بل سيكون هناك
اسم واحــد ال فيتو عليه» .ومن سلسلة
ال ـش ــروط ال ـتــي تـحــدثــت عـنـهــا امل ـصــادر
أن «اللقاء مع رئيس الحكومة ،في حال
ّ
تمت املوافقة عليه ،لن ُيعقد في منزله

مصادر بارزة في  8آذار:
مطالبة اللقاء َالتشاوري
بحقيبة أمر فوق
المستطاع

فــي وادي أبــو جـمـيــل ،فــإمــا فــي الـســراي
الحكومي أو في قصر بعبدا» .واعتبرت
ـأت م ــن جهة
املـ ـص ــادر أن ال ـت ـن ــازل ل ــم يـ ـ ِ
رئيسي الجمهورية والحكومة وحسب،
ً
بل إن اللقاء التشاوري ّ
قدم بدوره تنازال
ح ــن واف ــق عـلــى تـسـمـيــة شـخـصـيــة من
خــارجــه ،مشيرة إلــى أن «الـنــواب الستة
ّ
سيحملون ال ـلــواء إبــراهـيــم رســالــة إلــى
ّ
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة مـ ـف ــاده ــا أن لـهــم
حيثية شعبية تستوجب منهم تقديم
ال ـخــدمــات» ،فــي تلميح إل ــى مطالبتهم
بالحصول على حقيبة خدماتية ،األمر
اعتبرته مصادر بــارزة في  8آذار
الــذي
َ
بأنه «فــوق املستطاع» .أمــا عن التباين

فــي وج ـهــات الـنـظــر بــن أع ـضــاء الـلـقــاء،
ف ـق ــال ــت مـ ـص ــادره ــم إنـ ــه «أمـ ـ ــر طـبـيـعــي
َ
ّ
يتمسك
يحصل داخــل الكتل ،ومــن كــان
ّ
ب ــرأي ــه بـ ــدأ ُي ـظ ـهــر ل ـي ــون ــة» ،م ــؤك ــدة أن
«أعضاء اللقاء لم يتفقوا في ما بينهم
ع ـلــى اسـ ــم م ــن سـيـمـثـلـهــم بـ ـع ــد» ،لكنه
«ل ــن يـكــون اسـمــا مستفزًا بــل شخصية
سـيــاسـيــة لـهــا مــوقــف مـبــدئــي ،وسـيـبــدأ
ُ
البحث بها حني تقبل الشروط».
وكــان اللقاء قــد عقد أمــس اجتماعًا في
ـأت
مـنــزل م ــراد ،أص ــدر بـعــده بـيــانــا لــم يـ ِ
فـيــه عـلــى ذك ــر ش ــرط أن ي ـكــون ممثلهم
ف ـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة واحـ ـ ـ ـ ـ ـدًا مـ ـنـ ـه ــم .ك ــذل ــك
األم ــر فــي بـيــان «ل ـقــاء األحـ ــزاب والـقــوى
والـشـخـصـيــات الــوطـنـيــة واالســام ـيــة»
( 8آذار) الذي طالب أمس بتمثيل اللقاء
ال ـت ـش ــاوري ،م ــن دون تـحــديــد أن يـكــون
الوزير أحد النواب الستة.
الوقائع واملعلومات التي يجري التداول
ب ـه ــا ال ش ــك ف ــي أنـ ـه ــا ت ـع ـ ّـب ــر ع ــن ت ـقــدم
م ـســار تـشـكـيــل الـحـكــومــة بـشـكــل ج ــدي.
غـيـ َـر أن «ال ـحــذر» يبقى واج ـبــا ،بحسب
األوسـ ـ ــاط ال ـس ـيــاس ـيــة ،ال ـتــي تـعـتـ ِـبــر َأن
«م ـس ــك ال ـخ ـت ــام» يـبـقــى مــرهــونــا بـعــقـ ٍـد
ِ
ً
إضــافـيــة «ق ــد يظنها الـبـعــض تفصيال
ويتجاهلها» ،وأبرزها:
عقدة التوزير األرمـنــي ،بعدما حصلت
«ال ـقــوات اللبنانية» عـلــى مقعد أرمـنــي
ً
مع حقيبة .وعادة ما تكون حصة األرمن
وزيـ ـرًا بحقيبة ووزي ــر دول ــة ،مــا يعني
أن حصة حــزب الطاشناق ستكون بال
حقيبة ،وهو ما يرفضه الحزب األرمني
االول.
َ
ع ـق ــدة ت ــوزي ــع امل ـق ــاع ــد امل ـس ـي ـح ـيــة ب ــن
َ
الحر والقوات اللبنانية
التيار الوطني
ب ـع ـ َـد ح ـص ــول األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى مـقـعــديــن
م ــارونـ ـي ــن (مـ ــع ح ـق ـي ـبــة ل ـك ــل م ـن ـه ـمــا)،
وم ـ ـق ـ ـعـ ــد لـ ـ ــأرمـ ـ ــن ال ـ ـكـ ــاثـ ــول ـ ـيـ ــك وآخـ ـ ــر
لألورثوذكس .وبالتالي سيكون توزيع
وزارات الدولة بينهما أمرًا صعبًا إال في
حــال تـقــرر إبـقــاء عــدد املـقــاعــد املــارونـيــة
فــي الـحـكــومــة  7وزراء (كـمــا هــي الـحــال
فــي الحكومة الـحــالـيــة) بـخــاف الـ ُـعــرف
السائد فــي الحكومات السابقة عندما
كان عدد املقاعد املارونية مساويًا لعدد
كل من املقاعد السنية والشيعية.
(األخبار)
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سياسة

سياسة

رسائل
إلى المحرر
«البلمند» ترد
ردًا ع ـل ــى امل ـ ـقـ ــال ال ـ ـصـ ــادر فــي
ج ـ ــري ـ ــدة «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ب ـت ــاري ــخ
 2018/12/15تـ ـح ــت عـ ـن ــوان
«مـ ـط ــرانـ ـي ــة ب ـ ـيـ ــروت «ت ـ ـطـ ــرد»
البلمند من األشرفية؟» ،صدر
عــن مكتب الرئيس فــي جامعة
البلمند البيان اآلتي:
ُ
ن ـ ــأس ـ ــف ملـ ـ ــا كـ ـ ـت ـ ــب فـ ـ ــي امل ـ ـقـ ــال
املـ ـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ـ ــور أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه م ـ ـ ـ ــن حـ ـي ــث
األسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوب وامل ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــون ،م ـمــا
ي ـت ــرك أثـ ـ ـرًا سـلـبـيــا ع ـلــى الـجــو
األكاديمي في جامعة البلمند
التي طاملا ساهمت فــي إنشاء
ـال يـ ـش ـ َـه ـ ُـد ل ـه ــا ب ــاإلب ــداع
أج ـ ـيـ ـ ٍ
والـتــألــق .وإنـنــا نستغرب قيام
ّ
بالتنبؤ بجدول أعمال
البعض
مجلس األمناء وقراراته وإلقاء
التهم الكاذبة التي تهدف إلى
التشهير واإلس ــاء ة إلــى بعض
الــزمــاء األســاتــذة فــي الحقلني
األكاديمي واإلداري.
ّ
هذا وإن القرارات التي اتخذت
وتـ ـتـ ـخ ــذ فـ ــي م ـج ـل ــس األمـ ـن ــاء
إن ـم ــا ت ـه ــدف دوم ـ ــا إلـ ــى إع ــاء
ال ــوض ــع األك ــاديـ ـم ــي وت ـطــويــر
املـنـحــى اإلداري فــي الـجــامـعــة.
أم ـ ـ ــا مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة املـ ـعـ ـل ــوم ــات
املـتـعـلـقــة بـمـسـتـشـفــى الـقــديــس
جاورجيوس في بيروت ،فهي
عارية من الصحة .وهنا نؤكد
ّ
أن الـ ـك ــام ع ــن «طـ ـ ــرد جــام ـعــة
الـبـلـمـنــد» ،كـمــا ذك ــر فــي املـقــال،
هــو مـهــن ملطلقه وم ــؤذ لـلــرأي
العام.
ّ
م ــن ه ـن ــا وجـ ــب ال ـت ــوض ـي ــح أن
م ـك ـت ــب ال ــرئـ ـي ــس هـ ــو املـ ـص ــدر
الــوح ـيــد امل ـخــول بــاإلجــابــة عن
أي أسـ ـئـ ـل ــة ت ـت ـع ـل ــق ب ـجــام ـعــة
ّ
البلمندً .
بناء عليهً ،فإن جامعة
الـ ـبـ ـلـ ـمـ ـن ــد ،مـ ـمـ ـثـ ـل ــة ب ـم ـج ـلــس
أمـنــائـهــا ورئـيـسـهــا ،تــرجــو من
اإلعالم املوقر ومن الصحافيني
األجالء توخي الدقة والحقيقة
فــي نـشــر أي مـعـلــومــات تتعلق
بمسيرة الـجــامـعــة األكــاديـمـيــة
واإلداري ــة ،كي تبقى مصداقية
اإلع ـ ـ ـ ــام مـ ـص ــون ــة بـ ـعـ ـيـ ـدًا عــن
امل ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــرات غـ ـ ـي ـ ــر املـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــة.
وأخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ،ت ـح ـت ـف ــظ ال ـج ــام ـع ــة
بحقها باتخاذ كافة اإلجراء ات
ال ـق ــان ــون ـي ــة تـ ـج ــاه أي م ـصــدر
ق ــد ي ـن ـشــر م ـع ـل ــوم ــات خــاط ـئــة
تسيء إلى الجامعة وتاريخها
العريق.

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

تقرير

كريدية يساعد «سيرتا» من كيس أوجــيرو!
لم يكترث المدير العام
ألوجيرو عماد كريدية
لتحذير مدير المالية محمد
محيدلي ،في وثيقة
رسمية ،من إقراض شركة
«سيرتا» كابالت تعود
ملكيتها إلى الهيئة.
مضى بقراره تنفيذ طلب
الشركة بحجة توفير الوقت،
متغاضيًا عن نظام أوجيرو
الذي ال يلحظ أي آلية إلعارة
موادها ،فوفر على
الشركة ّ
تحمل أي تبعات
مالية لتقصيرها في تأمين
مستلزمات العقد
إيلي الفرزلي
أع ـلــن رئ ـيــس هـيـئــة أوج ـي ــرو ،عـمــاد
كريدية ،في حديث إلى «األخبار» أن
الهيئة ّ
تزود شركة «سيرتا» (فازت
بعقد تمديد األلـيــاف الضوئية في

الجزء األكبر من املناطق اللبنانية)
بكابالت ألياف ضوئية على سبيل
اإلعـ ــارة ،بـهــدف اإلسـ ــراع فــي العمل
وتوفير الوقت .لكن هل يحق لهيئة
عــامــة أن ت ـخــرج م ــن مـسـتــودعــاتـهــا
معدات على سبيل اإلعــارة؟ يوضح
كريدية أن العملية ممكنة وتتم وفق
آل ـي ــة وض ـع ـت ـهــا وزارة االتـ ـص ــاالت،
وتتضمن توقيع الشركة على ّ
تعهد
ب ــإع ــادة ال ـك ـم ـيــة ال ـت ــي اس ـت ـعــارت ـهــا.
ي ـخ ـت ـص ــر املـ ــديـ ــر ال ـ ـعـ ــام ألوج ـ ـيـ ــرو
املـ ـس ــأل ــة ب ــأنـ ـه ــا ع ـم ـل ـي ــة روت ـي ـن ـي ــة
تسهم في كسب الوقت ريثما تصل
طلبية الكابالت ،التي وافقت عليها
أوجيرو ،من املوردين في الخارج.
لـكــن فــي امل ـقــابــل ،يـتـبــن ،فــي وثيقة
حصلت عليها «األخبار» ،ومؤرخة
فـ ــي  ٢١ح ـ ــزي ـ ــران  ،٢٠١٨أن م ــدي ــر
املــالـيــة فــي الـهـيـئــة مـحـمــد محيدلي
س ـبــق أن ن ـ ّـب ــه امل ــدي ــر ال ـع ــام إل ــى أن
إعــارة املــواد أمــر غير ممكن بحسب
نظام أوجيرو.
يــوضــح مـحـيــدلــي أن «م ـبــدأ تسليم
الـ ـك ــواب ــل م ــن م ـس ـت ــودع ــات الـهـيـئــة
وف ــق ال ـبــرامــج واألن ـظ ـمــة والـقــوانــن
يـ ـك ــون ل ـل ـق ـي ــام ب ــأعـ ـم ــال ال ـص ـي ــان ــة
واملـهـمــات املــوكـلــة إلــى الهيئة ويتم
تسجيل حركة الكوابل على حساب
ال ـن ـف ـق ــات ف ــي ال ـس ـج ــات وال يـمـكــن
تسجيلها عـلــى زبــائــن أو مــورديــن

مدير المالية في
المواد ال يمكن
أوجيرو:
ّ
ّ
أن تسلم للموردين

«سيرتا» تستعير كابالت من أوجيرو
بموافقة المدير العام (هيثم الموسوي)

وفق محاسبة املواد».
وأكـثــر مــن ذلــك ،يؤكد أنــه «حيث إن
مشروع  FTTCله ميزانية منفصلة
عــن مــوازنــة الهيئة ويتم التحاسب
مــع ال ــوزارة بخصوص املستحقات
الواجبة إلى املـ ّ
ـورديــن بموجب آلية
وضـعــت لـهــذا ال ـشــأن ،نــرى صعوبة
في حسم أية متوجبات (في حال لم
ُ
رجع الشركة ما اقترضته)».
ت ِ
هـ ــذا ال ـت ــوض ـي ــح ل ــم يـ ــأت ّم ــن فـ ــراغ،
إذ كـ ــان م ـح ـيــدلــي ق ـ ّـد ت ـل ــق ــى إح ــال ــة
مــن املــديــر الـعــام موقعة بتاريخ ١٨
ح ــزي ــران املــاضــي يــوافــق فـيـهــا على
ت ـن ـف ـي ــذ طـ ـل ــب م ــدي ــري ــة ال ـت ـخ ـط ـيــط
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي «ت ـس ـل ـي ــم ال ـك ــواب ــل
النحاسية على سبيل اإلع ــارة إلى
شركة سيرتا ،وذلك لتنفيذ مشروع
 FTTCف ــي خـ ـل ــدة» ( ١٤حـ ــزيـ ــران)،
ك ـ ـمـ ــا يـ ـطـ ـل ــب «اسـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـ ـ ــازم
حـ ـس ــب األص ـ ـ ـ ــول امل ــرعـ ـي ــة اإلجـ ـ ـ ــراء
اسـتـثـنــائـيــا عـلــى أن تـتـقــدم الـشــركــة
املتعهدة بكتاب ضمان تتكفل فيه
بحسم املتوجبات مقابل املــواد من
مـقـبــوضــاتـهــا ف ــي ح ــال ع ــدم إرج ــاع
م ــا اق ـت ــرض ــت» .وي ــدع ــو كــريــديــة في
اإلحــالــة املرسلة إلــى مديرية املالية
(ق ـط ــاع امل ـس ـتــودعــات م ــن ضـمـنـهــا)
وم ــدي ــري ــة ال ـت ـخ ـط ـيــط ،إل ــى «ال ـع ـمــل
على إعداد إجراء ات وآليات إلقراض
امل ـ ــواد» ،عـلـمــا ب ــأن مــديــر التخطيط

بيان
منذ تأسيس رشكة البان لبنان عام  ،2003بنت الرشكة معمالً ومزرعة يف محافظة بعلبك الهرمل بحيث أصبحت
تض ّم اليوم  600عامل وموظف يف كافة االقسام .وقد كان هاجس ألبان لبنان منذ إنشائها موضوع البيئة كام
موضوع مكافحة تلوث نهر الليطاين من خالل معالجة مياه ومخلّفات املزرعة واملعمل.
كنا قد عملنا عام  2005بالتعاون مع الجامعة االمريكية عىل معالجة هذه املشكلة من خالل إنشاء مرشوع بيئي
إلنتاج الغاز  biogasللتخلّص من مخلّفات املزرعةّ ،إل أ ّن تع ّرض املعمل للعدوان عام  2006حال دون نجاح
هذا املرشوع.
وها نحن اليوم ،بعد أن أمتمنا عملية إعادة االعامر ،نعود من جديد لنكون األوائل يف إنشاء مرشوع بيئي لتكرير
املياه الناتجة عن املعمل واملزرعة معاً إلعادة استعاملها يف الزراعة فقط وإنتاج األسمدة الصلبة والسائلة كجزء
من الحملة الوطنية ملكافحة التل ّوث البيئي يف نهر الليطاين.
إ ّن رشكة ألبان لبنان قد أخذت املبادرة ،رغم وضع لبنان والرشكة املايل يف الوقت الحارض ،بتح ّمل كلفة إنشاء هذا
املرشوع التي تزيد عن  2مليون دوالر من خالل قرض مدعوم مبعظم الفائدة والفائدة فقط ،إىل جانب تح ّمل
الكلفة التشغيلية السنوية العالية التي تصل إىل  700,000دوالر والتي تتحملها كاملة البان لبنان  ،وذلك حفاظاً
عىل البيئة وصحة أهل املنطقة.
لقد قامت وزارة البيئة ،من خالل مرشوع  LePapبكافة الدراسات بالتعاون معنا وملدة سنتني وتوصلّنا إىل اتفّاق
بنتيجة ذلك مع الرشكة الكندية  LWRحيث وقعنا العقد يف  22ترشين األول  2018يف الرساي الحكومي.
قدم وساق للحصول عىل رخصة اإلنشاء من محافظة بعلبك .وقد استحصلنا عىل
من تاريخه والعمل جا ٍر عىل ٍ
الرخصة يف  2018/12/17بعد إنجاز كافة املعامالت التي استغرقت وقتاً ومجهودا ً.
من جه ٍة أخرى ،قمنا بتحويل األموال بحسب اإلتفاق إىل الرشكة الكندية ،من الحسابات التشغيلية للرشكة ،حتى
قبل حصولنا عىل موافقة البنك الدويل ومرصف لبنان عىل القرض املدعوم الفائدة وتحويل األموال املع ّدة لهذا
املرشوع .وقد وقعنا عقد اتفّاق مع رشكة عبود الهندسية إلمتام أعامل البناء التابعة للمرشوع طبقاً للخرائط
التنفيذية.
إىل جانب كل ذلك ،بادرنا بالتعاون الكامل مع طلب املدعي العام املايل يف ترشين الثاين  ،2018اىل القيام بحفر
الربك لتجميع األسمدة السائلة الناتجة عن املزرعة مع زراعة القصب عىل األطراف وضمنها بدالً من وصولها
مبارشة إىل نهر الليطاين لحني تركيب وتفعيل معمل تكرير املياه عىل نفقة البان لبنان الكاملة.
أ ّما بالنسبة ملياه املجاري الصحية التابعة للسكن واملعمل ،وبعد أن ُرفض إرشاكها باملجاريرالصحية العامة ،قمنا
بإنشاء جور صحية مدروسة بانتظار إنتهاء املحطة قبيل نهاية العام .2019

عماد أبــو راشــد كــان قــد أرفــق طلبه
بالئحة باملواد املطلوبة وهي عبارة
عــن سـتــة أنـ ــواع مــن ال ـكــابــات يبلغ
مجموع طولها نحو  ١٣ألــف و١٠٠
متر.
كذلك ،كان أوضح أن طلبه يعود إلى
األسباب اآلتية:
«توجيهاتكم (املــديــر ال ـعــام) تنفيذ
مـ ـش ــروع  FTTCف ــي م ـن ـط ـقــة خ ـلــدة
بأسرع وقت ممكن.
ال ـت ـع ـه ــد ب ـت ـن ـف ـي ــذ امل ـ ـش ـ ــروع ب ـم ــدة
أقصاها  ٤٥يومًا.
ط ـ ـلـ ــب ال ـ ـشـ ــركـ ــة اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــارة ب ـعــض
الكابالت النحاسية ،حيث تصنيع
الـ ـك ــاب ــات امل ـط ـل ــوب ــة ي ـت ـط ـلــب ف ـتــرة
زمنية ال تقل عن  ٤أشهر.
تـ ـعـ ـه ــد ال ـ ـشـ ــركـ ــة ب ـ ـ ــإع ـ ـ ــادة ال ـك ـم ـي ــة
املـسـتـعــارة بنفس املــواص ـفــات ومــن
نفس املورد فور تسلمها من املصنع
(كابالت لبنان)».
ال ــاف ــت أن ك ــري ــدي ــة ل ــم ي ـع ـلــق عـلــى
كتاب محيدلي ،بــل اكتفى بإحالته
إلـ ــى م ــدي ــري ــة ال ـت ـخ ـط ـيــط وم ــدي ــري ــة
الـ ـت ــدقـ ـي ــق ال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــي ،م ـ ــن دون أن
ي ـت ــراج ــع ع ــن مــواف ـق ـتــه أو يـعــدلـهــا.
فما كان من مدير التخطيط وإدارة
امل ـ ـش ـ ــاري ـ ــع إال أن أصـ ـ ـ ـ ــدر وث ـي ـق ــة
إحــالــة ،كــان الفـتــا أنـهــا تحمل الرقم
ن ـف ـســه ل ــإح ــال ــة ال ـت ــي أرس ـل ـه ــا إلــى
امل ــدي ــر ال ـع ــام ،مــوجـهــة إل ــى مــديــريــة
الشبكات ،يقول فيها إنه «بناء على
موافقة الرئيس املدير العام املرفقة
ربـطــا التفضل بــإصــدار أمــر الشغل
املطلوب وذلك باالستناد إلى الئحة
املواد املطلوبة املرفقة ربطًا».
التحويل إلى مديرية الشبكات ّ
بحد
ذات ــه يــؤكــد مــا ذهــب إلـيــه محيدلي،
فــا آلية فــي أوجـيــرو لتسليم املــواد
ألي طرف خارجي ،وهي ال يمكن أن
تخرج من املستودعات إال ً
بناء على
أوامر شغل ،أي إن وجهة استعمالها
ت ـكــون م ـح ـصــورة بــأع ـمــال تنجزها
أوجـيــرو حصرًا ،وفــي الوجهة التي
اشتريت ألجلها.
أم ــا حـصــول شــركــة سـيــرتــا تـحــديـدًا
عـلــى امل ــواد ب ـهــدف تـســريــع األع ـمــال
وااللتزام بالفترة املقررة ،فيفترض
أن ال ي ـكــون م ــن م ـهــام أوجـ ـي ــرو ،بل
من مهام الشركة التي فازت بالعقد،
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس دفـ ـت ــر شـ ـ ــروط م ـلــزمــة
ب ـت ـن ـف ـيــذه وإال ت ـع ــرض ــت ل ـغ ــرام ــات
ماليةّ .ثم إن سيرتا ليست الوحيدة
ال ـتــي وق ــع الـعـقــد مـعـهــا ،ف ـل ـمــاذا لم
تطلب الشركات األخــرى املــواد ،وأال
ي ـف ـتــرض ب ـمــن ت ـق ــدم إل ــى اس ـت ــدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض أن يـ ـ ـ ــدرك أن ـ ـ ــه ب ـح ــاج ــة
إلــى مـعــدات لـبــدء األع ـمــال ،وأواله ــا
بطبيعة الـحــال؟ وإن كان
الـكــابــات ّ
ال ـع ـق ــد ق ــد وقـ ـ ــع ف ــي شـ ـب ــاط ،٢٠١٨
ف ـل ـمــاذا ل ــم تــؤمــن ال ـشــركــة حاجتها
م ــن ال ـك ــاب ــات خـ ــال أربـ ـع ــة أش ـهــر،
خاصة أنها حصلت سلفًا على ٢٥
في املئة من قيمة العقد؟ وكــم يبلغ
الوفر الذي حققته من جراء اقتراض
الـ ـك ــاب ــات م ــن أوجـ ـ ـي ـ ــرو ،والـ ـت ــي ال
ي ــوج ــد آل ـي ــة الس ـت ـع ــادت ـه ــا؟ وح ـتــى
ل ــو أع ــادتـ ـه ــا ،ه ــل م ــن آلـ ـي ــة تـسـمــح
ألوجيرو بتعويض مصاريف حفظ
الكابالت وإدارة املستودعات ،التي
ّ
وفــرت ـهــا ال ـشــركــة؟ وق ـبــل ذلـ ــك ،م ــاذا
كــان موقف مدير التدقيق الداخلي
أح ـ ـ ـمـ ـ ــد رمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي الـ ـ ـ ـ ـ ــذي وصـ ـلـ ـت ــه
ن ـس ـخ ــة مـ ــن اإلحـ ـ ــالـ ـ ــة؟ وم ـ ـ ـ ــاذا ك ــان
م ــوق ــف االسـ ـتـ ـش ــاري امل ـ ـسـ ــؤول عــن
مراقبة تنفيذ املـشــروع أي «خطيب
وعلمي»؟
وقبل هذا وذاك ،ملاذا أكد املدير العام
ألوجـيــرو فــي حديثه لــ«األخـبــار» أن
الشركات تقترض األلياف الضوئية
حـصـرًا ،نافيًا أن تكون قــد اقترضت
أي كابالت نحاسية أو أنها قد طلبت
أي نوع من النحاس ،انطالقًا من أن
«النحاس موجود ويمكن شراؤه من
كابالت لبنان بسهولة»؟

َّ
الدين العام و«نهاية العالم» :عن البدايات الجديدة
عامر محسن
أزمة النظام
ّ
ّ
املشكلة هي أنــه حني كنت تكتب عن مشكلة الدين العام قبل سنوات ،وتحذر
من الحائط الذي ّنتجه الى االصطدام به ،لم يكن ُ
أحد ّ
يهتم أو يأخذ الكالم على
محمل ّ
الجد؛ ّأما اليوم ،حني أصبحت املشكلة حقيقية ـ ـ وصار الحائط أمامنا
ّ
ّ
مباشرة ـ ـ وشعر الكل بــاألزمــة وســاد االقتناع بأننا في حالة إفــاس ّ
مؤجل،
ّ
ّ
بأنك ٍ ّ
أصبح الكالم عن الدين واستحالة دفعه ّ
«تهز الثقة»
يجر عليك االتـهــام
باالقتصاد الوطني وتثير الذعر وتستدعي األزمة (أنت ،وليس سياسات العقود
املاضية واالستدانة بال حساب وإهدار إمكانات الوطن ّوفرص التنمية) .اليوم،
على ّأي حال ،لم يعد ّ
مهمًا ما نقوله على املستوى املحلي أو ّأن نقنع املواطنني
ّ
بشيء ،فالوضع املالي للبنان لم يعد سرًا واألسواق العاملية تتكلم عنه بال حرج.
ٌ
تقرير عن لبنان ،بوصفه «أحد أسوأ املتجاوزين في
منذ يومني في «بلومبرغ»
مجال املالية العامة في العالم» ،وعن تخفيض درجته االئتمانية عبر «موديز»
ّ
أخـيـرًا ،ليضيف أننا حني نبدأ بتمويل الدين في السنة القادمة ،بنسب فائدة
جديدة ومرتفعة ،فسوف نقع في مشكلة حقيقية في خدمة الدين وكلفته.
ّ
حتى نشرح املسألة من زاوية جديدة :املشكلة ليست في ّأن الدين اللبناني هو
من األعلى عامليًا كنسب ٍة من الدخل الوطني ،بل هي أكبر من ذلك .لو أنك نظرت
ً
ً
الى معدالت الدين العام في العالم ،فستجد دوال تحمل ديونًا كبيرة ،وتجد دوال
على قروضها؛ ولكن لبنان هو من الدول النادرة التي
أخرى تدفع فائدة مرتفعة ٌ
تنال الشرفني معًا .هناك دول (مثل الصني أو اليابان) يحمل القطاع الخاص
متينًا ،ينمو
والعام فيها قروضًا ضخمة ،ولكنها ايضًا تملك اقتصادًا منتجًا
ّ
بوتيرة نمو الــديــن أو بــأســرع منه ،ولديها م ــوارد ضريبية كبيرة متوقعة في
املستقبل ،يمكن االعتماد عليها لخدمة الدين أو إدارتــه .لبنان ينوء اقتصاده
ً
ّ
ٌ
تقريبًا ،فماذا سيستنتج املحلل األجنبي
معدوم
والنمو
أصال تحت خدمة ّالدين،
ّ
حني ينظر الى هذه األرقام؟ ما هو ٌ
فريد حقًا في حالة لبنان هو ّأن «دورة الدين
ّ
ّ
استمرت الــى الـيــوم ،وتمكنت الــدولــة من استخراج املليارات
والـفــائــدة» هــذه قد
اقتصاد فقير وينحدر ،لخدمة هذا الدين من دون أن يثور عليها
سنويًا ،من
ٍ
ّ
«التقشف» الى أبعد ما ّ
يتخيله ّ
ّ
غربي ،من دون
مواطن
أي
في
وذهبت
الشعب.
ٍ
أن تنهار املنظومة .نقصد هنا ّأن الدولة لم «تنسحب» فحسب من االستثمار
ولعب دور توزيعي أو دعم الفقراء ،بل ّإنها ّ
تحولت حرفيًا الى «جابي ضرائب»
ِ ٍ
ّ
عجز في كل مهام الدولة األخرى ،بما ّفي ذلك تقديم الكهرباء والخدمات
وسط ٍ
األساسية (املسألة ليست صدفة أو نتيجة «قلة كفاءة» ،أنت ال تحتاج الى مجلس
حكماء العالم لكي تـ ّ
ـزود بلدًا مثل لبنان بالطاقة بعد عشرين عامًا على نهاية
الحرب).
ّ
حتى نفهم البعد الكامل للمشكلة ،وقبل أن نحاول إقناع املواطنني بأن الفريق
ّ
الحاكم ٌ
تجري
قادر على تجاوز األزمة ،يجب أن نتذكر السياق
السياسي الذي ّ
ّ
طبيعي ،وهنا ال أتكلم
بشكل
فيه األمور .املجتمع السياسي في لبنان ال يعمل
ٍ
على التأخير في تأليف الحكومة ،بل عن أن البلد يعيش منذ عام  2005ـ ـ باملعنى
ّ
طرف ال يعترف بشرعية اآلخر ،والسبب
السياسي ـ ـ في حالة
«حرب أهلية»؛ كل ٍ
ٍ
الوحيد الذي يمنع الصدام ـ ـ ويجبر األفرقاء على التعايش وتأليف الحكومات
معًا ـ ـ هو عدم رغبة املقاومة بذلك ،واستحالة الحرب على الطرف اآلخر ،أو عدم
ّ
توافر «السيناريو» املناسب لها (حرب سوريا كانت مرشحًا مثاليًا الستعادة
ّ
بشكل شبه إعجازي ـ ـ لم
سيناريو  ،1975بكل عناصره تقريبًا ،ولكن الحرب ـُـ ّ ٍ
ّ
تتسرب الى لبنان) .املواجهة السياسية في لبنان لن تحل ولن تكون هناك حياة
ّ
ّ
ّ
سياسية طبيعية ولو جرت انتخابات وتشكلت الحكومة ،فليس من الطبيعي وال
ًّ
ّ
الصحي أن تكون املقاومة ،بعد أن ّ
مضطرة إلى الدفاع عن
حررت األرض،
من
نفسها وعن شرعيتها ضمن النظام السياسي ،وملواجهة أعدائها الخارجيني
في الداخل ـ ـ أو هذا يعني ،ببساطةّ ،أن التحرير لم يكتمل .وهذه الحال لن ّ
تتغير
ّ
ّ
ّ
«بنيوية» وال تتعلق بالوضع الداخلي والتنافس
أسبابها
ألنها ،مثل الدين العام،
ّ
على املــوارد والسياسات :علة وجــود أعــداء املقاومة في لبنان ،وما يبقيهم في
مواقعهم ّ
ويمدهم بالدعم والتمويل ،هو لعبهم لهذا الدور بالتحديد .مثلما كانت
الدول الصغيرة ،خالل الحرب الباردة ،تتنافس في إبراز «قيمتها» للراعي الدولي
(سواء أميركا أم االتحاد السوفياتي) ،ودورها «االستراتيجي» ضد خصومه،
واملساعدات ،فال حياة وال غطاء دوليًا
في منافسة للحصول على املوارد والدعم ّ
للكثير من العائالت السياسية في لبنان إل اذا أثبتت «قيمتها» في مواجهة
املـقــاومــة ومـحــاربــة محورها فــي لبنان (أو التظاهر بــذلــك وكـســب الــوقــت حني
ً
ـادرة على فعل شــيء على األرض) .هــذه هي الدينامية التي ّ
تحرك
ال تكون ق ـ
السياسة في لبنان ،وال عالقة لها بالحسابات الداخلية أو النقاش العقالني
حول مصلحة البلد .من هنا ،فأن تطلب من املواطنني أن يثقوا بدول ٍة «ال تعمل»،
وقــد اخترقتها االنقسامات السياسية حتى اختفت املسافة بني جهاز الدولة
والبيروقراطية من ناحية ،وبني األحزاب وأصحاب النفوذ من ناحي ٍة أخرى ،هو
ٌ
ضرب من الخيال.
«مسح الطاولة»
ّ
املفارقة أيضًا هي أنه ،بينما ال يزال ّالوسط السياسي اللبناني رافضًا للنقاش
بشكل
حول احتمال االفالس أو امكانية التوقف عن دفع الدين ،ومواجهة الواقع
ٍ
مسؤول ،سبقتنا «السترات الصفر» في فرنسا الى تحديد «إلغاء الدين العام»
كأحد املطالب التي نشرتها أخيرًا ،مع ّأن وضع الدين العام في فرنسا ،ووزنه
على معيشة الناس واالقتصاد ،أقل وطـ ًـأة بما ال ُيقاس من حالة لبنان ّ
(حجة
السترات ّ
مضاعفة،
وبأضعاف
الصفر هي ّأن هذا الدين قد ّتم دفعه بالفعل،
ٍ
ّ
ولـيــس مــن املنطقي دفــع الـفــائــدة عليه الــى األب ــد) .فــي الــوقــت ذات ــه ،تـقــوم مجلة
ّ
اليمينية الرأسمالية الليبرالية ،بنشر عرض لكتاب ّ
يشجع
«فاينانشال تايمز»،
ٍ
ّ
على إلغاء الديون ومسح الحسابات كل فتر ٍة من الزمن .الكتاب هو القتصادي

ّ
وعنوانه «سامحوا ديونهم» (منشورات »ايلت»،
ومؤرخ يدعى مايكل هدسونّ ،
 ،)2018وهو يعود في التاريخ ليحلل تعامل مختلف الحضارات مع عبء الدين
ً
ّ
البابليون يحملون نظرة «دائرية» تجاه الديون
كان امللوك
ونتائجه .على ما
يبدوّ ،
واالقتصاد ،بحيث ّ
يتم كل بضع سنوات إلغاء جميع الديون على املزارعني بعد
أن تتراكم ويضحى عبئها فوق االحتمال (وأكثر الديون كان على الفالحني تجاه
ُ
املعبد) ،و»تمسح الطاولة» ونبدأ من ّ جديد ،كــدورة املــوت والبعث .أما الرومان،
ّ
ويصرون على
في املقابل ،فقد كانت نظرتهم «خط ّية» الى الزمن واالقتصاد،
بأي ثمن ،ولو ّ
ٌ
استمرارية الديون ّ
أجيال ،يدفعها أناس لم
سددت أقساطها بعد
ٍ
يرتبوها على أنفسهم ،ولكنها التصقت بهم كالنير (وهذه بالضبط هي حالنا
في لبنان).
الفكرة هنا ـ ـ تضيف «فاينانشال تايمز» ـ ـ هي ّأن البابليني قد فهموا املعادلة التي
ّ
تكلم عنها بيكيتي وغيره من االقتصاديني ،والتي تعصر بأعراضها االقتصاد
التوسع بأسرع من ّ
العاملي حاليًا ،وهي ّأن الدين يميل الى ّ
نمو االقتصاد ،أي إن
كتلة الديون والقروض لو لم يتم التحكم فيها بطريق ٍة ما أو محوها ّ
دوريًا ،فهي
ستنتفخ حتى تستنزف االقتصاد والبلد ،ويصير الشعب بأكمله (فــي حالة
الدين العام) عبدًا لها.
ّ
ّ
بشكل متأخر ،ال تتعلق
الخطيئة األساسية للعونيني ،الذين دخلوا «املؤسسة»
ٍ
ّ
بالسياسات والتسويات والتفاصيل ،بل في ّأنهم لم ّ
يصرحوا ،منذ البداية ،بأنهم
ّ
وترتبت عليه ديـ ٌ
ـون أفقرته وال سبيل
أمام ترك ٍة مستحيلة ،والبلد قد ّتم نهبه
لتسديدهاّ ،
وأن السؤال السياسي املركزي في لبنان هو حول كيفية تحقيق
ّ
والتحرر من هذه الحالة ،قبل أن تدهمنا األزمة بتوقيتها
االنتقال االقتصادي،
ّ
هي ال بتوقيتنا .اآلن ،أصبح من املستحيل حتى توزيع املسؤولية على املأزق
اإلعالم
الذي نحن فيه ،واملسألة سقطت في دوامــة
التراشق السياسي وألعاب ٌ
ٌ
(وأصبح ٌ
مقتنع بأن جبران باسيل مسؤول عن
قسم معتبر من الشعب اللبناني
ٌ
أزمة الدين أكثر من رفيق الحريري) .ال يوجد فارق كبير بني أن تخسر ّ
حريتك
باملعنى السياسي والترابي ،وأن تقع تحت االحتالل ،وبني أن تكون تحت سطو ٍة
ّ
دين عام يتحكم في معاشك واقتصادك وأحوال أهلك الى األبد .تجاهل مسألة
ٍ
سرديات ،بعضها
الدين العام في املاضي كان ،وما زال ،يجري تحت مجموعة
ٍ
وقوانني االقتصاد نافلة («لن يسمحوا للبلد بأن
ميتافيزيائي يعتبر أن األرقام ُ
ينهار») وبعضها اآلخر هو نسخة «راقية» عن نظرية «لبنان مركز الكون» .حني
ّ
الجذرية،
اقترحنا اإلفالس املقصود قبل سنوات ،لم يكن ذلك ألننا نهوى الحلول
بل ّ
ألن البديل (أي تأمني استمرارية الدين وخدمته حتى النهاية) هو أسوأ بكثير.
ّ
بالتحول الى واقع؛ في السنة القادمة قد يجبرونك
اليوم بدأت هذه االحتماالت
على خفض سعر العملة ،فتخسر ثلث قيمة راتبك ،وستزيد الضرائب ،وماذا
ّ
ّ
بعد ذلك؟ لم تتبق فعليًا من وسيلة «تقشف» في يد الدولة اللبنانية باستثناء بيع
بعض األصول العامة القليلة أو خفض رواتب البيروقراطية (فيكون النظام قد
خسر الفئة الشعبية الوحيدة التي ما زالت لها مصلحة في استمراره).
البعض ّ
يتنبه اآلن الــى ضــرورة التفاوض حــول حجم الدين اللبناني أو تقرير
ّ
ـض لــه ( )discountبـعــد أن ف ــات الــوقــت عـلــى مـثــل ه ــذه الـحـلــول الـجــزئــيــة.
خـفـ ٍ
خفض للدين السيادي،
حاالت كثيرة يقوم الدائنون باملوافقة على
باملناسبة ،في
ٍ
ٍ
وذلــك ليس لشعورهم بالذنب ومشاركتهم في الـعــبء ،بل ّلكي يضمنوا أن ال
ّ
ّ
يستمر في دفع الفوائد من دون توقف .ملاذا تساعدهم
يخنق الدين البلد وحتى
ً
ّ
وتقترح عليهم حـلــوال؟ في هــذا البلد ،ال أحــد يفكر على مستوى كبير .لديك
فــرصــة تــاريـخـ ّـيــة إلع ــادة تأسيس الـنـظــام االقـتـصــادي والـسـيــاســي فــي لبنان،
الى
من دون أن تفعل أنت شيئًا ،بل هم
حفروا الحفرة وتمادوا وأوصلوا البلد ّ ٌ
ّ
إمكانية
بدايات جديدة .هناك
في
ر
نفك
أن
بل
األزمة ،وليس واجبنا أن ننجدهم
ٍ
لتحرير البلد ٌ من قبضة الدين ،التي تسجنه منذ عقود ،ومن حالة اإلفقار املزمنة.
ـاس جديد ،يخدم فيه
يوجد احتمال إلعــادة تأسيس القطاع املصرفي ّعلى أسـ ٍ
البلد وال يأخذه رهينة ويعتاش من إفقاره ،ويتلقى قادته أوامرهم من موظفي
الخزينة األميركية .أنا أزعم ّأن لبنان على مشاكله الكثيرة هو ،بقدراته البشرية
ّ
ّ
املستمر لتحويالت املهاجرين ،ال يستحق املكان
وميزاته «البنيوية» والــدفــق
ّ
ّ
البائس الــذي يقبع فيه ،والــذي يعدوننا به في املستقبل القريب ،وأنــه إن تحرر
من النمط االقتصادي الــذي يخنقه اليوم ّ
ويكبله ويظلم الفقراء دون غيرهم،
فهو سيصبح مكانًا أفضل بكثير لغالبية أبنائه ـ ـ وهناك باملقابل من سيخسر
بالطبع ،الناس الذين يملكون الدين أو الذين وجدوا ألنفسهم مكانًا محظيًا في
«املنظومة» الحالية (ســواء في األعمال أو في «الوظائف الجيدة» القليلة ضمن
ّ
البيروقراطية أو اإلعالم أو املنظمات الدولية) ،وهم تحديدًا الفئة التي ال تستحق
ثرواتها وأسلوب حياتها ومستوى استهالكها الحالي.
خاتمة
ً
عودة الى التاريخ .في املاضي األوروبي ،كانت العائالت املصرفية الكبيرة تربط
نفسها بسالالت ودول .كالعالقة الشهيرة بني ساللة الهابسبورغ في القرن
السادس عشر وعائلة «فوغر» األملانية ،التي ّمولت دولــة االمبراطور وحروبه
(كما هي الحال اليوم ،كانت العائالت املصرفية تحتاج الى الدولة التي تعطيها
عائدًا مضمونًا على رساميلها ،والدولة كانت تحتاج الى هذه العائالت وثرواتها،
التي يستحيل من غيرها أن ّ
تمول جهاز الدولة أو تدفع كلفة الجيش وحمالته).
في الوقت ذاته ،كانت حدود هذه العالقة مفهومة :حني يسقط النظام الذي «عقد
ً
اغتيال ،مثال) تسقط معه
الصفقة» معك (أو ُيقتل الزعيم الذي راكم الدين في
ٍ
ّ
الديون التي رتبها .وبالفعل ،حني أشهر فيليب الثاني إفالسه ّبعد تسلمه العرش
بقليل ،سقطت معه عائلة «فــوغــر» وانـحــدرت الــى األبــد .التوقف عن الــدفــع ،إن
حصل ،لن يكون نهاية العالم كما ّ
يهددوننا ،بل فرصة لبدايات جديدة ،قبل أن
غيره .ال
يفرض علينا مسار
تنازل وإذالل ،يدفع فيه الفقير مجددًا ثمن خطيئة ِ
ٍ
ألحد بأن ّ
يخوفكم
تسمحوا
وال
اسوأ،
البديل
كلفة
ولكن
كلفة،
شيء يحصل بال
ٍ
ّ
بـ«الحرب» ،فال سبب حقيقيًا للحرب بني اللبنانيني .والعاقل ،على أي حال ،هو
من يخاف الفقر أكثر من الحرب.
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مجتمع

مجتمع
قضية «انتفاضة» مطلبية ،وضد الفساد ،تنطلق اليوم في نقابة أطباء لبنان« .المنتفضون» هم من المعترضين
على نهج «تغطية الهدر» الذي ارتكبه النقيب السابق ،وعلى «تجاوزات» المديرة االدارية للنقابة ما أدى الى
فوضى مالية يدفع ثمنها األطباء .فهؤالء ال يتعدى راتبهم التقاعدي الـ  600ألف ليرة ،وال يحظون بتغطية
صحية بعد انتهاء خدماتهم ،فيما يتكدس في صناديق النقابة نحو  190مليار ليرة!

تقرير

«المقاصد الخيرية» تطرد تالمذة لم ِّ
يسددوا أقساطهم!

«انتفاضة» في نقابة األطباء
هديل فرفور
ّ
ُي ـ ـ ـنـ ـ ــفـ ـ ــذ ع ـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن األطـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاء وق ـ ـفـ ــة
اح ـت ـج ــاج ـي ــة أم ـ ـ ــام «بـ ـي ــت ال ـط ـب ـيــب»
ف ــي بـ ـي ــروت ،ال ـس ــادس ــة م ـســاء ال ـيــوم،
ت ــزامـ ـن ــا مـ ــع انـ ـعـ ـق ــاد ج ـل ـس ــة مـجـلــس
الـنـقــابــةُ ،
للمطالبة بتحسني املـعــاش
التقاعدي والضمان الصحي لألطباء،
واح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى «ال ـ ـهـ ــدر وال ـف ـس ــاد
واغـ ـتـ ـص ــاب قـ ـ ــرار م ـج ـلــس ال ـن ـق ــاب ــة».
الدعوة إلى االعتصام جاءت في بيان
أص ــدرت ــه ،ل ـيــل أمـ ــس ،لـجـنــة «ال ـح ــراك
امل ـط ـل ـب ــي  -م ـع ــا لـ ـق ــرار واحـ ـ ـ ــد» عـقــب
اجتماع عقدته ملناقشة الوضع املالي
ل ـل ـن ـق ــاب ــة .وت ـ ـضـ ـ ّـم ال ـل ـج ـن ــة ع ـ ــددًا مــن

الراتب التقاعدي للطبيب
الذي تدفعه النقابة ال
ّ
يتعدى  600ألف ليرة شهريًا
األطباء غير الراضني عن األداء املالي
لنقابتهم.
وكــانــت اللجنة قــد دعــت قبل أيــام إلى
مقاطعة العشاء السنوي الــذي تقيمه
النقابة فــي  28ال ـجــاري« ،ألن الــدعــوة
تأتي في وقت يشكو فيه نقيب األطباء
مــن ش ـ ّـح فــي أم ــوال صـنــاديــق النقابة
الـثــاثــة (ص ـن ــدوق الـتـقــاعــد ،صـنــدوق
اإلعانة والصندوق اإلداري) .و«األهــم
ألن قــرار تنظيم العشاء لم يصدر عن
مجلس النقابة ،بل عن املديرة العامة
اإلداريــة َّ
املعينة خالفًا للقوانني ،وفي
ت ـج ــاوز لـصــاحـيــة مـجـلــس الـنـقــابــة»،
وف ــق تــأكـيــدات م ـصــادر فــي «ال ـحــراك»
لـ«األخبار».
ّ
وتتركز االعتراضات على تعيني ن.ح.
(محسوبة على التيار الوطني الحر)
فــي مـنـصــب املــديــر ال ـعــام اإلداري من
دون ان ـت ـخــاب ـهــا م ــن أعـ ـض ــاء مجلس
الـ ـنـ ـق ــاب ــة ،تـ ـخ ـ ّـوف ــا مـ ــن ت ـك ــري ــس ه ــذا
االس ـت ـث ـنــاء ك ـقــاعــدة م ــن شــأنـهــا امل ـ ّـس

ً
بصالحية املجلس أوال ،ونظرًا إلى «أن
أداء املديرة العامة يثير شبهات كثيرة
ُوضعت في عهدة القضاء ثانيًا».
ويلفت املعترضون إلــى أن التقديرات
ّ
تشير إلى أن مجموع األمــوال املودعة
ف ــي ال ـص ـنــاديــق ال ـثــاثــة «ت ـب ـلــغ نحو
 190مليار ليرة ،لكن ال أحد يستطيع
تحديد املـبــالــغ املـحــددة لكل صندوق
نتيجة الفوضى» .فيما ّ
يتذرع النقيب
الدكتور ريمون الصايغ بعدم وجود
أموال كافية لتحسني معيشة الطبيب،
خصوصًا بعد تـقــاعــده .إذ إن الــراتــب
الـتـقــاعــدي ال ــذي تــدفـعــه الـنـقــابــة يـقـ ّـدر
ً
بـنـحــو  600أل ــف ل ـيــرة شـهــريــا ،فضال
ع ــن ع ــدم ش ـم ــول األطـ ـب ــاء بـتـقــديـمــات
صندوق الضمان االجتماعي املتعلقة
بالعناية الطبية بعد التقاعد .ولفت
أحــد أعـضــاء اللجنة إلــى أن «األطـبــاء
ُ ّ
منذ عام  ،2000اشتراكاتهم
يسددونّ ،
للضمان ظنًا منهم أنهم يستطيعون
اال ّسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ض ـم ــان امل ـت ـقــاعــديــن،
لكننا فوجئنا بــأن القانون ال يسمح
ل ـن ــا ب ــاالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ال ـض ـم ــان بـعــد
انتهاء خدمتنا».
رئيس مصلحة القضايا في الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي ،صادق
ّ
علوية ،أوضح لـ «األخبار» أن القانون
 2017/27نـ ّـص بــوضــوح على الفئات
التي يمكنها اإلفــادة من قانون إفــادة
املضمونني املتقاعدينُ ،مشيرًا إلى أن
شـمــول األطـبــاء بالقانون «يستوجب
مــرســومــا م ــن مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء أس ــوة
بــاملــرســوم ال ــذي أض ــاف أف ــراد الهيئة
الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي املـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة».
وت ـ ـس ـ ــاءل عـ ـل ــوي ــة عـ ــن الـ ـجـ ـه ــة ال ـت ــي
ّ
ستتحمل الـكـلـفــة اإلضــاف ـيــة فــي حــال
إقــرار مرسوم كهذا :الــدولــة أم النقابة
أم األطباء؟
«ان ـت ـفــاضــة األطـ ـب ــاء» ت ــأت ــي ف ــي وقــت
تعاني فيه النقابة مــن فوضى مالية
ناجمة عن هدر وفساد ،وفق ما يؤكد
املعترضون .وكــان خمسة من أعضاء
مجلس النقابة قــد تـقـ ّـدمــوا ،فــي تموز
املــاضــي ،بإخبار أم ــام النيابة العامة

ال ـت ـم ـي ـي ــزي ــة ضـ ــد «امل ـ ــدي ـ ــرة اإلداريـ ـ ـ ــة
ً
للنقابة ّوكل من يظهره التحقيق فاعال
أو متدخ ًال أو ّ
محرضًا» ،بعد اكتشاف
أوام ــر ص ــرف وهـمـيــة تتعلق بنفقات
طائلة في غير الوجهة املخصصة لها،
حصلت أيــام النقيب السابق أنطوان
البستاني.
ووفـ ـ ــق ت ـق ــري ــر م ــال ــي ل ـش ــرك ــة تــدقـيــق
اسـ ـتـ ـع ــان ــت بـ ـه ــا الـ ـنـ ـق ــاب ــة ،ت ـق ــاض ــى
عاملون في النقابة نحو  139مليون
ل ـيــرة ب ــدل س ــاع ــات عـمــل إضــاف ـيــة في
النقابة عام  ،2015فيما تقاضى سائق
النقيب السابق وحده نحو  36مليون
لـيــرة لـقــاء ســاعــات عـمــل إضــاف ـيــة ،أي
م ــا ي ـ ـ ــوازي  %178م ــن رات ـ ـبـ ــه .ك ــذل ــك،
ُي ـظ ـه ــر م ـس ـت ـنــد أم ـ ــر ص ـ ــرف ب ـتــاريــخ
 2015/11/30أن نحو  13ألــف دوالر
اقـتـطـعــت م ــن أمـ ــوال الـنـقــابــة لتغطية
تكاليف إقــامــة البستاني فــي باريس
لحضور مؤتمر علمي ،يؤكد أعضاء
«الحراك» أنه ألغي حينها!
في جعبة املعترضني «أدلة ومستندات
ُ
كثيرة» تثبت حجم الهدر في النقابة،
مــا أدى إل ــى ع ــدم إج ــراء قـطــع حساب
وام ـت ـن ــاع الـهـيـئــة ال ـعــامــة ع ــن إص ــدار
براءات ذمة منذ عام ّ .2015
ويقر هؤالء
الهدر جــرت في
بــأن «غالبية عمليات ّ
عهد النقيب السابق» ،لكنهم يتهمون
النقيب الحالي بـ«التغطية على سلفه
وعدم اتخاذ إجــراءات حاسمة لتدارك
الوضع املالي».
ّ
الصايغ ،من جهته ،أكد لـ«األخبار» أن
مجلس النقابة بصدد مناقشة مسألة
ب ـ ـ ــراءات ال ــذم ــة لـ ـت ــدارك أزم ـ ــة ال ـن ـظــام
املالي السابقُ ،مكتفيًا باإلشارة إلى أن
النقابة «ملتزمة سقف القانون ،وهي
مــع خـيــار الديمقراطية واح ـتــرام رأي
األك ـثــريــة» .ولـفــت إل ــى أن ق ــرار تنظيم
العشاء السنوي «ال يحتاج إلــى قــرار
مجلس النقابة ،بل إلى قرار يصدر عن
مكتب النقيب ،ويحمل توقيع املديرة
الـعــامــة اإلداريـ ــة ،وهــو مناسبة لشكر
املــوظـفــن ،ولـيــس مكلفًا وال يــؤثــر في
أموال الصناديق».

ياخذ المعترضون على النقيب الحالي التغطية على سلفه وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لتدارك الوضع المالي (مروان طحطح)

تقرير

ّ
تلويث الليطاني :استجواب  72مصنعًا وادعاء على اثنين
آمال خليل

ألغت االحتجاجات لقاء لغرفة زحلة دعمًا ألصحاب المصانع المدعى عليهم

ي ـع ـق ــد الـ ـق ــاض ــي املـ ـنـ ـف ــرد ال ـج ــزائ ــي
فــي زح ـلــة ،ال ـيــوم ،جلسة اسـتـجــواب
ملمثلني عن  35مصنعًا في قضاءي
زحلة والبقاع الغربي مدعى عليها
ب ـج ــرم ت ـل ــوي ــث ال ـل ـي ـط ــان ــي ،ع ـل ــى أن
يستجوب الخميس املـقـبــل ممثلني
ع ـ ــن  38م ـص ـن ـع ــا ف ـ ــي الـ ـقـ ـض ــاء ي ــن
بــالـتـهـمــة نـفـسـهــا ،ب ـنـ ً
ـاء عـلــى دعــوى
املصلحة الــوطـنـيــة لنهر الليطاني.
فيما تقدمت املصلحة أمــام النيابة
العامة املــالـيــة ،أمــس ،بإخبار جديد
معطوف على إخبار سابق ضد كل
مــن مصنع «ألـبــان لبنان – كانديا»
و«م ـس ـلــخ تــوفـيــق سـلـيـمــان» بعدما
«ثـ ـب ــت ب ــال ــوث ــائ ــق وال ـ ـصـ ــور أن ـه ـمــا
ال ي ـ ـ ـ ـ ــزاالن يـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـوالن م ـخ ـل ـفــات ـه ـمــا
ومياههما العادمة من دون معالجة
إلـ ــى ال ـل ـي ـطــانــي» .وط ــال ـب ــت الـنـيــابــة

الـ ـع ــام ــة بـ ــ«م ــاحـ ـق ــة امل ـخ ـب ــر عـنـهــم
واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنعهم من
تصريف النفايات السائلة ومخلفات
املصنعني».
وكـ ـ ــان مـ ـق ــررًا أن ي ـس ـت ـمــع إب ــراه ـي ــم
أمــس إلــى صاحب معمل «ميموزا»
وس ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوري ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي أخـ ـل ــى
قــاضــي الـتـحـقـيــق فــي زح ـلــة سبيله
الـجـمـعــة الـفــائــت بـكـفــالــة بـلـغــت مئة
مـ ـلـ ـي ــون ل ـ ـيـ ــرة بـ ـع ــد االدعـ ـ ـ ـ ــاء ع ـل ـيــه
بـتـلــويــث نـهــر ال ـب ــردون ــي .وبـحـســب
م ـص ــادر قـضــائـيــة ،حـضــر الـتـنــوري
االسـ ـتـ ـج ــواب ،ل ـكــن مـلـفــه الـقـضــائــي
لـ ــم يـ ـك ــن قـ ــد ح ـ ـ ـ ّـول مـ ــن قـ ـص ــر ع ــدل
زح ـل ــة إل ــى ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة املــال ـيــة.
ظــروف اإلفــراج عن التنوري ال تزال
ت ـت ـف ــاع ــل .املـ ـص ــادر أشـ ـ ــارت إلـ ــى أن
ً
ك ــا م ــن قــاضــي الـتـحـقـيــق والـنــائــب
العام االستئنافي في البقاع «أحيال
على التفتيش القضائي للتحقيق

معهما فــي مــا أث ـيــر عــن امتثالهما
لـ ـضـ ـغ ــوط سـ ـي ــاسـ ـي ــة لـ ـ ــإفـ ـ ــراج عــن
التنوري في غضون ساعات قليلة».
الشائعات عن «تورط عدد من نواب
زح ـ ـلـ ــة ف ـ ــي الـ ـت ــدخ ــل لـ ـ ــدى ال ـق ـض ــاء
ل ــإف ــراج ع ــن ال ـت ـن ــوري» ،دف ــع املــديــر
الـعــام للمصلحة ســامــي علوية إلى
ت ــوجـ ـي ــه ك ـ ـتـ ــاب إل ـ ـ ــى رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـنــة
اإلدارة والـ ـ ـع ـ ــدل ال ـن ـي ــاب ـي ــة جـ ــورج
عـ ــدوان ،لــ«تــذكـيــر مــن يـلــزم بــوجــوب
اح ـ ـ ـتـ ـ ــرام م ـ ـ ـقـ ـ ــررات الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ب ـم ـب ــدأ
فـصــل الـسـلـطــات واسـتـقــال السلطة
ال ـق ـض ــائ ـي ــة» .وت ــوق ــف ع ـن ــد «إقـ ـ ــدام
نواب ،منهم أعضاء في اللجنة ،على
التدخل لدى القضاء في ادعاء قدمته
املـصـلـحــة ووزارة الـبـيـئــة ض ــد أحــد
امللوثني».
ال ــاف ــت أن حـ ـض ــور الـ ـتـ ـن ــوري إل ــى
ال ـن ـي ــاب ــة امل ــالـ ـي ــة ت ــزام ــن م ــع زي ـ ــارة
وزي ــر الـبـيـئــة ف ــي حـكــومــة تـصــريــف
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إحالة قاضيين على
التفتيش في ملف
«ميموزا» المتثالهما
لضغوط سياسية

األعـ ـم ــال ط ـ ــارق ال ـخ ـط ـيــب لـلـمـعـمــل
فــي قــاع الــريــم (قـضــاء زحـلــة) برفقة
فريق من مشروع «مكافحة التلوث
ال ـص ـنــاعــي» ودائ ـ ــرة حـمــايــة البيئة
السكنية .ولفت الخطيب بعد لقائه
ب ــإدارة املعمل إلــى أن ال ــوزارة «فــور

ح ـ ـصـ ــول الـ ـتـ ـل ــوث فـ ــي ال ـ ـبـ ــردونـ ــي،
عينت خبيرًا هولنديًا للتدقيق في
م ـح ـطــة ت ـكــريــر الـ ـص ــرف الـصـنــاعــي
فــي املـعـمــل ،وننتظر ص ــدور نتائج
التحقيق .وحتى ذلك الحني ،تعهدت
اإلدارة الـتــزام كــل مــا تطلبه الــوزارة
مــن ش ــروط بيئية» .وك ــان الخطيب
ق ـ ـ ــد أرسـ ـ ـ ـ ــل ك ـ ـتـ ــابـ ــا إل ـ ـ ـ ــى م ـص ـل ـح ــة
الليطاني ،في أيلول الفائت ،يطلب
منها تأجيل تنفيذ اإلجراء ات بحق
«ميموزا» وخمسة من كبار امللوثني
«ألن ـ ـهـ ــم ب ـ ـ ـ ــدأوا ب ـ ـ ــإج ـ ـ ــراء ات ت ـكــريــر
صرفهم الصناعي».
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أدت االح ـت ـج ــاج ــات على
«حـمــايــة أصـحــاب املـصــانــع امللوثة»
إلــى إلغاء غرفة الصناعة والتجارة
والـ ــزراعـ ــة ف ــي زح ـل ــة ل ـق ـ ً
ـاء دع ــا إلـيــه
أصـ ـح ــاب املـ ـص ــان ــع امل ــدع ــى عـلـيـهــم
وج ـم ـع ـيــة ال ـص ـنــاع ـيــن «اس ـت ـن ـك ــارًا
للحملة التي تستهدف الصناعة»!

تالمذة املقاصد ،وهي ُباملناسبة «جمعية
خـيــريــة إســام ـيــة» ،احــت ـجــزوا أم ــس في
ثــانــويــة حـســام الــديــن الـحـ ُـريــري ،التابعة
للجمعية في صيدا ،واستخدموا وقودًا
فــي «املــواجـهــة» الـتــي قـ ّـررتـهــا اإلدارة مع
أهاليهم على خلفية التأخر في تسديد
األقساط!
إدارة الثانوية ّنفذت التهديد الذي ّ
وجهته
ِّ
قبل أيام إلى األهالي املتخلفني عن الدفع
بـ ــ«ض ــرورة تـســديــد مــا يـتــوجــب عليكم
( ،)...وف ــي ح ــال ع ــدم الـتـســديــد نعتذر
عــن عــدم استقبال ولــدكــم داخــل الصف
اعتبارًا من االثنني  .»2018/12/17هكذا،
ُ
احتجز عشرات التالمذة في قاعة املكتبة
في املــدرســة ،وجــرى االتـصــال بأهاليهم
ملـّـرافـقـتـهــم إل ــى بـيــوتـهــم .إدارة املــدرســة
أكــدت أن اإلنــذارات ُو ّجهت إلى املتخلفني
عــن الــدفــع عــن الـعــام املــاضــيَ ،وليس عن
هــذا ال ـعــام ،وبـعــدمــا تعهد امل ـنــذرون لدى
كاتب العدل بدفع األقـســاط ،من دون أن
يلتزموا.

وفيما علمت «األخبار» ّأن املبلغ املتراكم
عـلــى أح ــد أول ـي ــاء األمـ ــور يـصــل إل ــى 40
مليون ليرةّ ،
تحدثت مصادر األهالي عن
«تكبيدنا ،فــي مــدرســة الـحـســام ،العجز
ال ـ ــذي ت ـعــان ـيــه ال ـج ـم ـع ـيــة ف ــي مــدارس ـهــا
األخـ ـ ـ ــرى ( )...ك ـم ــا ن ــدف ــع ث ـم ــن تـكـفــل
املدرسة ،بطلب من النائبة بهية الحريري،
بأبناء َّاملوظفني في مؤسسة أوجيه الذين
ُ
لم تغط أقساطهم».
وكانت الجمعية قد ربطت دفــع الرواتب
املـتــأخــرة لنحو  700معلم ومــوظــف في
مــدارس ـهــا األرب ــع فــي املــديـنــة («مــدرســة
ح ـ ـسـ ــام ال ـ ــدي ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري»« ،ث ــان ــوي ــة
املقاصد»« ،مــدرســة الــدوحــة» و«مدرسة
ع ــائـ ـش ــة أم املـ ـ ــؤم ـ ـ ـنـ ـ ــن») ،ب ـت ـح ـص ـيــل
متأخرات األقساط التي تصل إلى نحو
ثــاثــة مـلـيــارات لـيــرة عــن الـعــام الــدراســي
املاضي والقسط األول من السنة الجارية،
في محاولة لوضع املعلمني في مواجهة
األهالي.
وقـ ــد ص ـ ـ ّـوت امل ـع ـل ـمــون وامل ــوظـ ـف ــون في

املـ ـ ــدارس األرب ـ ــع ب ــاإلج ـم ــاع ،أمـ ــس ،على
رفــض عــرض الجمعية إعـطــاءهــم سلفة
على راتب تشرين الثاني املاضي ،بذريعة
أن «هناك تناميًا كبيرًا في االستحقاقات
املالية الشهرية في مقابل تباطؤ شديد
في تسديد األقـســاط ،ما أدى إلــى نقص
في السيولة وانعكاس ذلــك على انتظام
تسديد الرواتب» ،وطالبوا بدفع رواتبهم
امل ـت ــأخ ــرة كــام ـلــة .م ـص ــادر ف ــي املـجـلــس
اإلداري لـلـجـمـعـيــة ن ـف ــت م ــا ت ـ ــردد عــن
الطلب من املوظفني التوقيع على نصف
رواتبهم ،وأوضحت أن ما عرضناه كان
املوافقة على سلفة قد تصل إلى نصف
ال ــرات ــب ،فــي انـتـظــار الـحـلـحـلــة فــي شهر
كــانــون الثاني مــن الـعــام املـقـبــل» .ولفتت
إلــى أن املــوظـفــن «ب ــدوا منقسمني حول
ه ــذا الـ ـع ــرض ،ل ــذا طـلـبـنــا مـنـهــم تــوحـيــد
املــوقــف بــاالتـفــاق مــع إدارات مــدارسـهــم،
فــإمــا الـحـصــول عـلــى سلفة أو تقاضي
راتب كامل بعد األعياد».
(األخبار)

تقرير

«شورى الدولة» ينتصر لـ«وادي المارتين»
إيلده الغصين
ان ـت ـصــر مـجـلــس شـ ــورى ال ــدول ــة ل ــوادي
ب ـيــروت (امل ـع ــروف ب ـ ــ«وادي الم ــارت ــن»)،
املنطقة الحرجية الغنية ّ
بتنوعها البيئي،
وقـ ِـبــل بالطعن ال ــذي ت ـقـ ّـدم بــه ناشطون
ومحامون ،في  17أيلول املاضي ،بهدف
إبطال القرار رقم  95الصادر عن مجلس
بلدية بيت مــري باملوافقة على مشروع
عقد اإليجار املزمع توقيعه بني البلدية
وش ــرك ــة « Bioenerب ـيــت مـ ــري» إلن ـشــاء
معمل لفرز النفايات العضوية والصلبة
ومعالجتها فــي العقارين  3326و3327
ضمن نطاقها البلدي .وطلب القرار الذي
أصــدره املجلس برئاسة القاضي هنري
الخوري (صدر باإلجماع في  26تشرين
ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي) «وق ـ ــف تـنـفـيــذ ال ـق ــرار
املطعون فيه».
وكانت الجهة املستدعية قد استندت في
مراجعتها لوقف تنفيذ القرار إلى جملة
من الشوائب ،أبرزها أن عقد البلدية مع
الشركة «هــو عقد شــراكــة بــن القطاعني
الـعــام والـخــاص ،وليس عقد إيـجــار كما
ورد ف ــي ق ـ ــرار ال ـب ـلــديــة م ــع م ــا يـفــرضــه
العقد من موجبات على البلدية» ،كذلك
ّ
مركب من عقدين ّ
«أولهما عقد
فإنه عقد
إي ـجــار الـبـلــديــة ل ــأرض ،والـثــانــي لبناء
معمل املعالجة ،وينطوي على مقاصة
غير واضحة عناصرها غير جائزة في
ال ــدس ـت ــور ال ـل ـب ـنــانــي (امل ـ ــادة  )83وغـيــر
جــائــزة فــي قــانــون املـحــاسـبــة العمومية
(امل ــادت ــن  51و .»)57وذك ـ ــرت املــراج ـعــة
«أن الـقــرار يخالف املــادة  121من قانون
ّ
العمومية لجهة تقرير إجــراء
املحاسبة
الصفقة مــن الـبـلــديــة بــالـتــراضــي وليس
ّ
العمومية».
باملناقصة
ولناحية تعديل تصنيف العقارين إلى
وج ـه ــة اس ـت ـع ـم ــال ص ـنــاع ـيــة ( )I2وف ـقــا
للبلدية ،فقد قابله الطعن بــاإلشــارة إلى
أن «تعديل التصنيف الصناعي ينحصر
بالفرز والتدوير ،لكنه غير نافذ لتاريخه،
ألنه لم يصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء،
إضافة إلى أن التقنيات ّ
املقررة للمعالجة
ّ
صناعية ثقيلة
تعتمد غالبًا على تقنيات
ال ت ـتــآلــف وال ـب ـي ـئــة امل ـح ـي ـطــة ف ــي مــوقــع
وادي بيروت ،وتأتي بعد مرحلتي الفرز
وال ـت ــدوي ــر ،أي أن ـهــا ت ـت ـعـ ّـدى التصنيف
وتخالفه» .وبـ ّـن أن «تصنيف العقارين
ال يــزال فــي قسم منه امـتــدادًا سكنيًا ()E
وفي قسم آخر صناعيًا ( )Fبحسب إفادة
االرتفاق والتخطيط الصادرة عن املديرية
الـعــامــة للتنظيم املــدنــي ،وتــالـيــا ال يتيح

مخيبر :القرار فاتحة
للعودة إلى البدائل
المتوافرة في تنظيم
إدارة النفايات

إنشاء مشروع صناعي من النوع الثقيل».
كذلك استندت الجهة املستدعية إلــى أن
ال ـقــرار الـبـلــدي أج ــاز التعاقد بالتراضي
مع شركة « Bioenerبيت مري» (تأسست
فــي  9أيــار  2018قبل شهرين مــن صــدور
قـ ــرار ال ـب ـلــديــة بـ ّـالـتـعــاقــد م ـع ـهــا) ،و«ه ــي
شركة غير مصنفة لــدى وزارة األشغال
أو الصناعة لتنفيذ مثل هــذه املشاريع
ّ
وفــق أحـكــام املــرســوم رقــم ( 3688املتعلق
بـ ـش ــروط ت ـح ــدي ــد االش ـ ـتـ ــراك ف ــي تنفيذ
بعض الصفقات العامة)».
في املقابل ،أوردت الجهة ّ
املدعى عليها،
أي بـ ـل ــدي ــة بـ ـي ــت م ـ ـ ـ ــري ،ف ـ ــي الئ ـح ـت ـهــا

الـ ـج ــواب ـ ّـي ــة لـ ــ«مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـشـ ـ ــورى» أن ــه
«ينبغي رد املــراجـعــة ألن الـقــرار البلدي
حــاز أكثرية أصــوات أعـضــاء املجلس (9
أعـضــاء مــن أصــل  15وغـيــاب عضوين)،
وألن امل ــدع ــن م ــن دون ص ـفــة أو عــاقــة
م ـب ــاش ــرة ب ــال ـب ـل ــدة ،وافـ ـتـ ـق ــاد امل ــراج ـع ــة
لـ ـخـ ـب ــرة ف ـن ـي ــة مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة» .وارت ـ ـكـ ــز
جــواب البلدية على «عــدم ثبوت الضرر
الــوارد في املراجعة ،خصوصًا أن العقد
اسـتـحــوذ عـلــى مــوافـقــة أول ـيــة مــن وزارة
الـبـيـئــة» .ذريـعــة املــوافـقــة األولـ ّـيــة ل ــوزارة
ال ـب ـي ـئ ــة ،ودراس ـ ـ ـ ــة األث ـ ـ ــر ال ـب ـي ـئ ــي ال ـتــي
تطرقت إليها «األخبار» سابقًاّ ،
ّ
رد قرار
ّ
الشورى عليها بمنح مهلة شهر لكل من
وزارة البيئة وبـلــديــة بـيــت م ــري إلي ــداع
ّ
املـلـفــات اإلداريـ ــة املتعلقة بــال ـقــرار .وفــي
هذا السياق ،لفت النائب السابق غسان
مخيبر الذي شارك في تقديم الطعن إلى
«أن املستندات املطلوبة لــن يستطيعوا
تقديمها ،والقرار فاتحة ملقاربة مختلفة
إلدارة النفايات في املــن وغيرها كي ال
تتحمل بلدة وزر منطقة بأكملها» ،الفتًا
إلى أن «قرار الشورى ّ
جيد ومثال واضح
ع ـلــى دور ال ـق ـض ــاء ف ــي إعـ ـ ــادة الـ ـت ــوازن
للمنطق ،للعودة إلــى الحلول والبدائل
املتوافرة في تنظيم إدارة النفايات».

دعوة عاديـــة
للهيئة العامة لغرفة التجارة
والصناعة والزراعة يف صيدا والجنوب
بنا ًء ألحكام املواد  21/18/16من املرسوم اإلشرتاعي رقم ،67/36
بنا ًء ألحكام النظام الداخيل للغرفة،
بنا ًء عىل قرار مجلس إدارة الغرفة املنعقد بتاريخ 2018/12/15
يدعــو رئيــس مجلــس إدارة غرفــة التجــارة والصناعــة والزراعــة يف صيــدا والجنــوب ،الســادة
أعضــاء الهيئــة العامــة للغرفــة ،املشــركني املســجلني واملتممــن دفــع الرســوم املتوجبــة عليهــم،
إىل حضــور جلســة عاديــة للهيئــة العامــة ،تعقــد عنــد الســاعة العــارشة مــن صبــاح يــوم
الخميــس الواقــع بتاريــخ  2019/1/10مبقــر الغرفــة الكائــن يف بولفــار معــروف ســعد ،للنظــر
يف جــدول األعــال املحــدد التــايل:
  1تقرير مجلس اإلدارة عن سري أعامل الغرفة عن عام 2018.  2تقرير مراقب الحسابات عن عام  2018وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.  3املصادقة عىل مرشوع املوازنة للغرفة عن عام 2019 .كــا تقــرر انــه بحــال عــدم اكتــال النصــاب بالجلســة األوىل املحــددة اعــاه ،تعقــد الجلســة
الثانيــة عنــد الســاعة العــارشة مــن صبــاح يــوم الســبت الواقــع بتاريــخ  2/2/2019للنظــر يف
جــدول األعــال ذاتــه وتكــون هــذه الجلســة قانونيــة مبــن حــر.
رئيس مجلس إدارة الغرفة
محمد صالح
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مقابلة

ّ
ّ
لما كان ألكثر المراهنين حظ أن يحزر بأن الموصوف هو «كازينو لبنان» .حتى
«كانت المجارير تفيض داخله ،جميع مبانيه تنش ،صاالته قديمة كراسيها
تحتاج إلى التنجيد وماكينات اللعب فيها عفى عليها الزمن ،مسرحه يفتقر الدهشة ال تفارق مالمح روالن خوري وهو يستعيد لنا مشاهداته األولى
لحال الصرح السياحي العريق حين تولى رئاسة مجلس إدارته في شهر نيسان
إلى اإلضاءة ،مطعمه عتيق لم ينفق عليه قرش واحد طيلة  25عامًا،
وموقفه مزراب للهدر» .لو استبعدنا «ماكينات اللعب» من المقطع السابق ،من العام الماضي

ُ
كازينو لبنان ...نهضة مرتقبة

رضا صوايا
م ـنــذ  59عــامــا ت ـحــدي ـدًا (ن ــاق ــص يــوم
واح ــد) وفــي  17كــانــون األول مــن عام
 1959كـ ــان اف ـت ـت ــاح ك ــازي ـن ــو ل ـب ـنــان.
كـ ـثـ ـي ــرون رأوا فـ ــي املـ ــرفـ ــق ال ـج ــدي ـ ًـد
امل ـتــألــئ عـلــى خـلـيــج جــونـيــة فــرصــة
لنقل صــورة ماسية للدولة الحديثة
الــوالدة ،ومثلهم كثيرون وجــدوا فيه
ً
مـغــارة لالنتفاع الشخصي ولخدمة
ّ
املـ ـحـ ـس ــوب ــن ع ـل ـي ـه ــم ،حـ ـت ــى تـ ـح ــول
الـ ـك ــازيـ ـن ــو مـ ــن مـ ـك ــان ل ـل ـع ــب امل ـي ـســر
لضحية مقامرة السياسيني به.

ّ
جزر مستقلة

ّ
يعترف خوري بأن أصعب ما واجهه
خالل األشهر األولى التي تلت تعيينه
في منصبه كان في «إقناع املوظفني
بأنني لم آت للعمل في السياسة وال
للسرقة .فقد كان هنالك ّ
جو طاغ كما
لــو أن الـجـمـيــع ك ــان بــانـتـظــار معرفة
إن ك ــان الــرئ ـيــس حــرام ـيــا ليخططوا
ّ
كيف ستركب الكومبينات .أضف إلى
ذلــك أن الكازينو كــان عبارة عن جزر
ّ
ّ
تتربص كــل منها
مستقلة وتكتالت
ّ
ب ــاألخ ــرى ،ف ــي ظ ــل غ ـي ــاب ت ــام ل ــروح
الجماعة».
كونه
ـوري
ـ
خ
ـام
ـ
ه
ـ
م
ـة
ـ
ب
ـو
ـ
ع
ـ
ص
زاد مــن
ّ
آتـيــا مــن صلب حــزب سياسي يبشر
ب ـع ـهــد ج ــدي ــد فـ ــي ال ـت ـع ــاط ــي مـ ــع مــا
ّ
سبق مــن تفلت فــي مختلف اإلدارات
والقطاعات ،ما زاد من ريبة املوظفني
الذين اعتادوا على أن يكونوا ضحية
ّ
الـ ـكـ ـي ــدي ــة وت ـ ـقـ ــلـ ــب مـ ـ ــوازيـ ـ ــن الـ ـق ــوى
ّ
السياسية .وكان الحل بفصل اإلداري
لخوري ،ما طمأن
عن السياسي وفقًا ّ
مختلف األفــرقــاء وجــنـبــه الكثير من
العراقيل.
نجاح مجلس اإلدارة الجديد لكازينو
لبنان يبرز ّ
جليًا عند مقارنة ّ
مقررات
ُ
ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة الـ ـت ــي ع ـق ــدت
ف ــي ش ـهــر ن ـي ـســان  2017ب ـعــد تعيني
رئيس وأعـضــاء مجلس إدارة جديد
مل ــدة  3س ـن ــوات ب ــامل ـق ـ ّـررات ال ـص ــادرة
عــن الجمعية العمومية الـتــي ُعقدت
منذ حــوالــى أسبوعني ،والـتــي قضت

ب ــإع ــادة الـصــاحـيــات ال ـتــي كــانــت قد
ُحـجـبــت عـنــه مــن تــرقـيــات ومـنــاقــات
وزي ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـ ــروات ـ ـ ــب واإلح ـ ـ ــال ـ ـ ــة ع ـلــى
التقاعد.

األرقام تتكلم

ّ
وفقًا لـخــوري فــإن مبيعات الكازينو
ح ــن تـسـلــم مـجـلــس اإلدارة الـجــديــد
كانت تعاني «وطــوال  10سنوات من
ه ـبــوط س ـنــوي مـسـتـمــر ي ـت ــراوح بني
 8%إلى  ،%10وكانت التوقعات تشير
إلى أن خسائره ستبلغ ما بني  6إلى
 7ماليني دوالر عام « .2017لكن ومع
ّ
تــولـيـنــا دف ــة الـقـيــادة قـفــزت املبيعات
مــن  160إل ــى  170مـلـيــون دوالر بعد
تخفيضنا املصاريف غير الضرورية،
حولنا الخسارة ّ
وبالتالي ّ
املقدرة إلى
ربح بقيمة مليوني دوالر» .ويكشف
خ ــوري أن ــه وبـعــد أن «ك ــان الـكــازيـنــو
ي ـح ـ ّـول إل ــى ال ــدول ــة مـبـلــغ  65مليون
دوالر سـنــويــا ،ارت ـفــع م ــردود الــدولــة
إلى  100مليون دوالر منذ تعييننا».
ّأم ـ ـ ــا ال ـ ـيـ ــوم وم ـ ــع ن ـه ــاي ــة ع ـ ــام 2018
«وصلت مبيعات الكازينو إلى حدود
 200مـلـيــون دوالر ومــن املـفـتــرض أن
تصل األرباح إلى  6ماليني دوالر رغم
االستثمارات التي قمنا بها ».
مـ ــن دون أن ن ـب ـخ ــس مـ ــن إن ـ ـجـ ــازات
ّ
اإلدارة الجديد ورئيسه إل أن
مجلس ُ
الكثير مما أنجز كان بإمكان املجالس
ال ـســاب ـقــة أي ـض ــا تـحـقـيـقــه ل ــو ُوج ــدت
النية واإلرادة .أحد األمثلة البسيطة
على ذلــك هــي م ــرأب الـكــازيـنــو ،فبعد
أن كانت اإلدارات السابقة املتعاقبة
تــدفــع ب ــدل إي ـجــار سـنــويــا ق ــدره 300
ألف دوالر أميركي ملرأب قديم ،أنجزت
ّ
اإلدارة الـجــديــدة مــرأبــا جــديـدًا يتسع
لـنـحــو  350س ـي ــارة بـكـلـفــة  300ألــف
دوالر.
ّأم ــا بــالـنـسـبــة ل ـخ ــوري فــأحــد عــوامــل
نجاح املجلس الجديد هو «االستماع
إلــى امل ــدراء الكفوئني والــذيــن نجحنا
بـ ـفـ ـض ــل الـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاور مـ ـعـ ـه ــم واألخـ ـ ـ ــذ
بـ ـنـ ـص ــائـ ـح ــم ف ـ ــي إنـ ـ ـج ـ ــاز الـ ـكـ ـثـ ـي ــر،
ف ـي ـمــا ك ــان ــوا ف ــي ال ـس ــاب ــق مـهـ ّـمـشــن
وغ ـيــر مـعـتـ َـبــريــن حـتــى وص ــل الـحــال

¶ مصارف

 75مليون دوالر من  EBRDلـ «بلوم» ...دعمًا
للتجارة

في إطار جهوده لتعزيز التجارة الدولية في لبنان ،قدم البنك األوروبي إلعادة
اإلعمار والتنمية خط ائتمان لتمويل التجارة بقيمة  75مليون دوالر أميركي
لبنك لبنان واملهجر .وبموجب هذا التسهيل ،وهو جزء من برنامج تيسير
التجارة التابع للبنك
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي إلعـ ـ ــادة
اإلعـ ـم ــار والـتـنـمـيــة،
ستعزز الضمانات
وال ـ ـت ـ ـم ـ ــوي ـ ــل الـ ـت ــي
س ـي ـق ــدم ـه ــا ال ـب ـن ــك
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي إلعـ ـ ــادة
اإلع ـ ـمـ ــار وال ـت ـن ـم ـيــة
من قدرة بنك لبنان

ً
ابتداء من منتصف العام المقبل المراهنة أونالين (صورة خاصة بكازينو لبنان)
سيطلق الكازينو
ب ــال ـك ـث ـي ــري ــن م ـن ـه ــم إل ـ ــى الـ ـبـ ـق ــاء فــي
منازلهم».

استنزاف

روالن خوري

مــع هــذا فالكازينو يستنزف يوميًا،
ماديًا ومعنويًا .إحدى التركات الثقيلة
ال ـت ــي ع ـل ــى م ـج ـلــس اإلدارة ال ـجــديــد
ال ـت ـع ــام ــل م ـ ّع ـهــا ه ــي ع ـ ــدد املــوظ ـفــن
ال ـ ـ ــذي ت ـض ــخ ــم ب ـف ـع ــل امل ـح ـســوب ـيــات
وال ــوس ــاط ــات الـسـيــاسـيــة .يـبـلــغ عــدد
املــوظـفــن فــي الـكــازيـنــو حــوالــى 1400
م ــوظ ــف ،فـيـمــا ال ـحــاجــة الـفـعـلـيــة هي
ّ
 1000مــوظــف فــي ح ــال تــولــى األخـيــر
بنفسه وبشكل مباشر جميع األعمال

ّ ٍّ
ـاري لكل مــن املستوردين واملـصـ ّـدريــن في
واملهجر على تقديم تمويل تـجـ
األســواق الناشئة ،من خــال التخفيف من املخاطر في املعامالت التجارية
الصعبة.
ويهدف برنامج تيسير التجارة الــذي أطلقه البنك األوروبــي إلعــادة اإلعمار
والتنمية في عام  1999إلى تشجيع التجارة الخارجية من وإلى املناطق التي
يعمل فيها البنك .ومن خالل البرنامجّ ،
مول البنك أكثر من  22,500صفقة
تجارية خارجية فاقت قيمتها اإلجمالية مبلغ  16.5مليار يورو .ويشارك في
البرنامج حاليًا أكثر من  100بنك ُم ّ
صدر في  26بلدًا ،إلى جانب أكثر من
 800بنك مؤكد وشركاتها التابعة في جميع أنحاء العالم.

أخبار الشرق األوسط وشمال أفريقيا في منصة جديدة

¶ شركات

ّ
 ...BDDأول مجتمع رقمي في لبنان

أطلقت شركتا  areebaو Beirut Digital Districtتطبيقًا جــديـدًا ّ
يحول
ّ
ويعزز ثقافة
تجربة أفــراد املجتمع الرقمي والعاملني فيه إلى تجربة رقمية
الدفع اإللكتروني .وبفضل تطبيق  BDDسيتمكن املستخدمون من فتح

الضرورية الستمراريته .أما في حالة
ال ـ ـ  outsourcingأي ت ـفــويــض بعض
األع ـم ــال لـشــركــات أخـ ــرى ،ف ــإن حاجة
الكازينو مــن املوظفني تنخفض إلى
 600أو  700للعمل فــي أقـســام ألعاب
امل ـي ـس ــر .ورغ ـ ــم ال ـف ــائ ــض ال ـك ـب ـيــر فــي
ّ
أعــداد املوظفني في كال السيناريوين
إال أن رئـيــس مجلس إدارة الكازينو
ي ــرف ــض تــدف ـيــع أي م ــوظ ــف «ف ــات ــورة
ف ـشــل زع ــام ــة أري ـ ــد ل ـهــا أن تـبـنــى في
ك ـ ـ ـسـ ـ ــروان وج ـ ـب ـ ـيـ ــل .وم ـ ـ ــن يـ ــريـ ــد أن
يـحــاســب األجـ ــدى بــه مـحــاسـبــة الــذي
َّ
وظف ،لذلك أنا أرفض طرد أي موظف
ُ ِّ
حتى لو وظف نتيجة لتدخل سياسي

إال في حال ّ
قصر في عمله .فالحفاظ
ع ـلــى م ـئ ــات ال ـع ــائ ــات ال ـت ــي تـعـتــاش
م ــن ال ـكــازي ـنــو أه ــم م ــن م ـل ـيــون دوالر
بالزائد أو بالناقص .وأي حديث عن
ملف املوظفني يفترض به أن يأخذ في
االعتبار وضع هيكلية جديدة وتأمني
التعويضات التي تحميهم ،وحينها
لكل حادث حديث».
إن ـم ــا ال ـخ ـس ــارة األكـ ـب ــر ال ـت ــي تنهش
الـكــازيـنــو فتكمن فــي مـحــات القمار
غير الشرعية والـتــي تحقق مداخيل
تقارب  50مليون دوالر سنويًا ،حيث
ّ
تصر على
يبرز جليًا كيف أن الدولة
ســرقــة نـفـسـهــا بـنـفـسـهــا .ف ـعــام 1995
وبـهــدف تعزيز عــائــدات الــدولــة ّ
تقرر
بموجب القانون رقم  417تاريخ -5-15
 1995منح شركة كازينو لبنان «حقًا
حصريًا باستثمار ألعاب القمار في
النادي الوحيد في املعاملتني» .وفيما
ي ــدف ــع ال ـك ــازي ـن ــو  %50م ــن ع ــائ ــدات ــه
لـلــدولــة بحكم دخــولـنــا فــي الـسـنــوات
العشر األخـيــرة مــن االمـتـيــاز املمنوح
لــه ملــدة  30عــامــا (كــانــت النسبة %30
مــن دخـلــه الـسـنــوي غـيــر الـصــافــي في
السنوات العشر األولى ،وثم  %40عن
السنوات العشر الثانية) ،فإن محالت
القمار غير الشرعية تدفع فقط مليون
لـ ـي ــرة ش ـه ــري ــا ع ــن ك ــل مــاك ـي ـنــة ق ـمــار
بحسب خــوري الــذي يوضح أنــه «إذا
عومل الكازينو كما يعامل الخارجون
عن القانون يكون عليه أن يدفع 400
ألف دوالر سنويًا للدولة عوض الـ 40
مليون دوالر التي يدفعها حاليًا عن
البالوعات أو ال ».Slot Machines
يـســأل رئـيــس مجلس إدارة الكازينو
ّ
يتحرك ملعالجة
عن القضاء وملــاذا ال
قضية محالت القمار غير الشرعية،
خ ـصــوصــا أن ه ـنــالــك دع ـ ــاوى عــالـقــة
ف ــي م ـج ـلــس ش ـ ــورى ال ــدول ــة ف ــي هــذا
الخصوص من الكازينو ضد الدولة
ل ـج ـهــة ع ـ ــدم ال ـت ــزام ـه ــا ب ــإغ ــاق ه ــذه
امل ـح ــات ،كـمــا تـعـهــدت مـقــابــل زي ــادة
الضرائب التي يتوجب على الكازينو
دفـعـهــا لـهــا .وبــالـحــديــث عــن الـقـضــاء،
وردًا على استفسارنا عن مآل األمور
في ملف رئيس مجلس اإلدارة السابق
ح ـم ـي ــد ك ـ ــري ـ ــدي ال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان ع ــرض ــة
لتحقيقات قـضــائـيــة ،يــوضــح خــوري
أن «املـلــف فــي عهدة قاضي التحقيق
ول ـي ــس م ــن واج ـب ـن ــا أو مـســؤولـيـتـنــا
كــإدارة البت في ملف كهذا ،وفي حال
ت ــم اس ـتــدعــائــي لــاس ـت ـمــاع إل ــي فــأنــا
جاهز».

نهضة شاملة
ي ـس ـعــى خـ ـ ــوري ومـ ــن خ ـل ـفــه مـجـلــس
اإلدارة الجديد لنقل ص ــورة مغايرة
ل ـل ـكــازي ـنــو ع ـلــى أنـ ــه أك ـث ــر م ــن مـكــان
ل ـل ـم ـقــامــرة ول ـع ــب امل ـي ـس ــر ،م ــن خــال
ال ـ ـت ـ ـشـ ــديـ ــد ع ـ ـلـ ــى دوره الـ ـسـ ـي ــاح ــي
والثقافي والفني والترفيهي والــذي

ع ــاد لـلـبــروز م ـجــددًا مــع الـعــروضــات
العاملية التي يستقطبها .لكن يبقى
ال ـق ـم ــار ال ـح ـص ــان ال ــراب ــح لـلـكــازيـنــو
والــذي ّ
يؤمن بمفرده أكثر من «%98
مــن امل ــداخ ـي ــل» .لــذلــك ال ي ـبــدو غريبًا
تركيز اإلدارة الجديدة على هذا الشق
ّ
تجسد بإضافة
لرفع العائدات والذي
ألـ ـ ـع ـ ــاب ح ــديـ ـث ــة ُجـ ـلـ ـب ــت خ ـص ـي ـصــا
مـ ــن الس ف ـي ـغ ــاس وب ـ ـطـ ــرد امل ــراب ــن
وال ـش ـب ـي ـح ــة مـ ــن ح ــرم ــه وم ـ ــن داخـ ــل
صاالته ،إضافة إلى تدريب املوظفني
لرفع إنتاجيتهم وتحسني تعاملهم
م ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ــزوار .وس ـت ـس ـت ـك ـم ــل ال ـخ ـط ــة
ب ـح ـس ــب خ ـ ـ ــوري مـ ــن خـ ـ ــال اف ـت ـت ــاح
صــاالت لعب جــديــدة وإط ــاق دورات
بــوكــر ضـخـمــة ع ـلــى م ـس ـتــوى عــاملــي،
كـمــا وامل ـبــاشــرة اب ـت ـ ً
ـداء مــن منتصف
العام املقبل باملراهنة أونالين .كذلك
ت ـق ـض ــي االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة امل ـع ـت ـم ــدة
بـجــذب املقامرين األجــانــب وتحديدًا
أولئك الذين يشتهرون بإنفاق مبالغ
مادية كبيرة .ولهذا السبب أنشأ قسم
 Casino Hostالذي يقضي عمله على
الـبـ ّحــث ع ــن ه ــذه الـفـئــة م ــن الــاعـبــن
وح ــث ـه ــم ع ـل ــى زي ـ ـ ــارة ال ـك ــازي ـن ــو مــن

يبلغ عدد الموظفين
في الكازينو 1400
موظف ،فيما
الحاجة الفعلية هي
 1000موظف

خــال تقديم تــذاكــر سفر لهم إضافة
إل ــى اإلق ــام ــة الـفـنــدقـيــة املـجــانـيــة ومــا
يستتبعها مــن خــدمــات أك ــل وشــرب
ونقليات...
أم ـ ــا أح ـ ــد أبـ ـ ـ ــرز ت ـ ـحـ ـ ّـديـ ــات امل ـج ـلــس
الجديد فهو تجديد امتياز الكازينو
الذي ينتهي بعد  7سنوات .والهدف
مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـجـ ــديـ ــد امل ـ ـب ـ ـكـ ــر اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب
االس ـت ـث ـم ــارات ال ـطــوي ـلــة األم ـ ــد الـتــي
تـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى الـ ـثـ ـق ــة وال ـط ـم ــأن ـي ـن ــة.
وف ــي ه ــذا الـسـيــاق يــؤكــد خ ــوري بــأن
اتـصــاالتــه أظ ـهــرت أن الجميع متفق
على التجديد وبــأن األمــور تسير في
ه ــذا االتـ ـج ــاه وتـنـتـظــر ف ـقــط تشكيل
ال ـح ـك ــوم ــة ،م ــع م ـطــال ـب ـتــه بـ ــأن ُي ـعــاد
ال ـن ـظــر ف ــي ال ـضــري ـبــة ال ـت ــي يـتــوجــب
ع ـل ــى الـ ـك ــازيـ ـن ــو ت ـس ــدي ــده ــا ل ـل ــدول ــة
بما يمنحه حرية حركة أكبر وقــدرة
على توسيع نـشــاطــاتــه ،وبـمــا يؤمن
مداخيل أكبر للدولة.

أخبار  MENAفي منصة جديدة
َ

ّ
الباب ،وتسليم سياراتهم وتسلمها من خدمة ركن السيارات ،وحجز غرف
االجـتـمــاعــات ،وطلب حجز مساحة إلقــامــة حـفــات ،وطلب الـطـعــام ،وتقديم
ّ
شكاوى ،والتحدث مع أفراد آخرين أو معنا ،ودفع ما ّ
يتوجب عليهم ،وتصفح
ّ
املناسبات القادمة ،إضافة إلى تطوير املعامالت اإلدارية بحسب محمد رباح،
مدير  BDDالتنفيذي.
ّ
من جهته قــال ماهر ميقاتي ،مدير  areebaالتنفيذي إن الشركة قدمت لـ
ًّ
« BDDحــا آمنًا للدفع الرقمي يرتكز على رمز االستجابة السريعة (QR
 )codesمن خالل التطبيق ،ويسمح ألفراد مجتمعهم بترميز بطاقتهم على
التطبيق ،إللغاء الحاجة لحمل النقود أو حتى بطاقات االئتمان في .»BDD

أطلقت شركة  Cetera Technologyش.م.لّ ،Limelines ،أول منصة لتجميع
املحتوى وعرضه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ُنشاطها رسميًا.
ُ
والشركة الرقمية الناشئة التي ّتتخذ من بيروت ّ
مقرًا لها ،أنشئت وطـ ّـورت
من قبل مواهب محلية بهدف تقديم محتوى ّ
يلبي متطلبات قــارئ وكاتب
ّ
وناشر في املنطقة .تتمتع املنصة بمميزات تقنية عالية ،إذ تجمع الناشرين
ُ ّ
مكان واحد.
من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وصناع املحتوى في ّ ٍ
تتيح  Limelinesلـلـقـ ّـراء فــرصــة تخصيص املـحـتــوى ال ــذي ي ــودون قــراءتــه
واختيار املواضيع التي تهمهم ،وبالتالي اإلفــادة من تجربة مطالعة معززة.
ّ
تــوفــر املـنـصــة مــن خ ــال املـمـيــزات املـتـطــورة لتقنيات تعلم اآلل ــة machine
 learningوهــو أحــد ف ــروع الــذكــاء االصـطـنــاعــي ،الجهد والــوقــت أم ــامً الـقـ ّـراء
ّ
وتمكنهم مــن تـصـ ّـفــح القصص الـتــي ّ
تهمهم بشكل سـلــس ،مطلقة حقبة
جديدة من سلوكيات قراءة األخبار بشكل تفاعلي ،خصوصًا كونها تتيح
ملستخدميها إمكانية جمع ومشاركة القصص التي يطالعونها مع محيطهم.
إلى جانب املوقع اإللكتروني ،فإن منصة  Limelinesمتاحة للتحميل على
 IOSوعلى غوغل بــاي  Google Playبشكل مجاني .وقــد انطلقت هذه

سيارات

 ...XT4أول  SUVمن كاديالك
ّ
كشفت «ك ــادي ــاك» مــؤخ ـرًا عــن مركبة
ّ
«كـ ــاديـ ــاك  »XT4ال ـج ــدي ــدة كــل ـيــا في
الـشــرق األوس ــط وذلــك خــال مهرجان
«س ــول دي إك ــس ب ــي» ()SOLE DXB
الـ ـ ــذي ُي ـ ـعـ ـ ّـد ال ـف ـع ــال ـي ــة األض ـ ـخـ ــم فــي
املنطقة لالحتفاء بثقافة الشارع .وقد
جــرى خــال الـحــدث عــرض أول مركبة
ّ
متعددة االستعماالت ()SUV
رياضية
مـ َ
ـدم ـجــة م ــن ال ـعــامــة ال ـت ـجــاريــة أم ــام
الـجـمـهــور وذل ــك قـبــل وصــولـهــا فعليًا
إلى األســواق اإلقليمية في وقت مبكر
من العام املقبل.
ّ
ت ـ ـ ـشـ ـ ــكـ ـ ــل مـ ـ ــرك ـ ـ ـبـ ـ ــة  XT4انـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة
الستراتيجية العالمة التجارية التي
املنتجات
تقوم على توسعة مجموعة
ّ
عبر طرح طرازات جديدة بشكل مكثف
حتى عام .2020
ّ
ت ـم ــث ــل امل ــركـ ـب ــة ال ــري ــاضـ ـي ــة م ـت ـع ـ ّـددة
ّ
ّ
االستعماالت الجديدة خطة التوسع
الـعـشــريــة ل ــدى «ك ــادي ــاك» إل ــى جانب
ّ
التوجه الجديد الــذي تتبعه الشركة.
وم ـ ــع إطـ ـ ــاق أول م ــرك ـب ــة  XT4عـلــى
اإلطالق ،سوف تقوم «كاديالك» بطرح
ستة طرازات جديدة كليًا خالل الفترة
القادمة على مدى عامني ونصف.
ت ــم تـطــويــر مــركـبــة  ،XT4ال ـتــي تــدخــل
عـ ـب ــره ــا «ك ـ ـ ــادي ـ ـ ــاك» لـ ـلـ ـم ـ ّـرة األولـ ـ ــى
إل ــى ف ـئــة امل ــرك ـب ــات امل ـ َ
ـدم ـج ــة ال ـفــاخــرة
واألســرع نموًا ضمن قطاع السيارات،
وف ـ ــق هـ ـن ــدس ــة ت ـص ـم ـي ـم ـيــة م ـ َ
ـدم ـج ــة
ّ
حصرية باملركبات الرياضية متعددة
ّ
االسـتـعـمــاالت ،وهــي تتمتع بتصميم
ِّ
معبر وأداء موثوق ومقصورة رحبة
وت ـق ـن ـيــات ج ــدي ــدة .وك ــأح ــد األس ـ ــواق
الـعــاملـيــة الــرئـيـسـيــة ل ــدى «ك ــادي ــاك»،
َيـ ِـعـ ُـد الشرق األوســط بــأن يكون سوقًا
مثاليًا ملركبة .XT4
ّ
تـ ـت ــأل ــق  XT4عـ ـب ــر خ ـ ـطـ ــوط أن ـي ـقــة
ّ
ومـصـقــولــة ت ـع ــزز األب ـع ــاد الـجــريـئــة
ل ـل ـم ــرك ـب ــة وت ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن حـ ـض ــوره ــا
ال ـقــوي .وتـضــم كــل ال ـط ــرازات تقنية
ّ
متقدمة نــوع  LEDفــي األمــام
إن ــارة
ّ
والخلف .وجــرى أفقيًا تمديد ميزة
اإلنـ ــارة الـعـمــوديــة عـلــى شـكــل حــرف
 Lمن «كــاديــاك» مما يعكس بشكل
بـ ــارز ع ــرض مــركـبــة  XT4ووقـفـتـهــا

ّ
ُ
املنصة الرقمية بنسختها اإلنكليزية في املرحلة األول ،ومن املتوقع أن تصدر
ً
كال من نسختيها العربية والفرنسية أوائل عام .2019

معرض Christmas In Action

ّ
املتخصصة في تنظيم املعارض ،املعرض
افتتحت شركة In Action Events
السنوي « »Christmas In Actionفي دورته الرابعة ،بدعم من بلدية بيروت
ّ
املصممني
فــي  ،Trainstationمــار مـخــايــل .فــي وق ـ ٍـت يحفظ املـعــرض دور
والفنانني في املجتمع من خالل دعم أعمالهم الفنية ،اكتشف ّ
الزوار أكثر من
 120عالمة في املعرض تختلف بني مطاعم ،مشروبات ،موضة ،أكسسوارات
منزلية ،زينة امليالد ،ألعاب لألطفال ،حقائب ،أحذية وغيرها.

تكرم اإلعالميين والعقاريين
«أوليكس»
ُ

ّ
كرمت منصة اإلعالنات امل ّبوبة اإللكترونية «أوليكس» وسائل اإلعالم اللبنانية
ّ
عشاء سنوي ،وكرمت عمالءها العقاريني خالل حدث العقارات
خالل حفل
ٍ
ً
أوليكس  ،75وذلــك احتفاال بنهاية الـعــام .كما أقــامــت أوليكس لبنان حدث

الواثقة من نفسها.
أما املقصورة الداخلية فهي عبارة عن
مجموعة صافية من ملسات «كاديالك»
التصميمية الجميلة مع التركيز على
دمــج التقنيات بشكل منطقي ملفت.
وتـ ّتـمـ ّـيــز املـقـصــورة بكونها مشغولة
ب ــدق ــة اسـتـثـنــائـيــة م ــع ت ــواف ــر مساحة
رائدة بفئتها للمقعد الخلفي .وتعكس
ّ
والقوة
مقصورة  XT4الجديدة الجرأة
مــع مــزايــا ريــاضـيــة شـبــابـيــة .وتسهم
األق ــواس املنسابة والـخـطــوط َّ
املدببة
فــي تعزيز الشعور بالرحابة وتمنح
مظهرًا أنيقًا َ
مدمجًا بالكامل.
وتتناغم العناصر الداخلية معًا بنمط
ّ
م ـعــقــد وعـ ـص ــري .وت ـش ـمــل الـتـقـنـيــات
الـبــديـهـيــة أداة اخ ـت ـيــاريــة م ــن الـجـيــل
ال ـ ـقـ ــادم ل ـل ـش ـحــن ال ــاس ـل ـك ــي وج ـه ــاز
لتأيني الهواء داخل املقصورة .وبفضل
ن ـظ ــام ت ـجــربــة م ـس ـت ـخــدم «ك ــادي ــاك»
الذي ُي ّ
عد واجهة تفاعلية معلوماتية
ّ
ّ
ترفيهية مـتـطــورة ،تـقــدم  XT4واحــدة
ً
من أكثر البيئات اتصاال ضمن فئتها.
ّ
وتـشــكــل تجربة مستخدم «كــاديــاك»
ّ
مــن الـجـيــل املـقـبــل مـنــصــة ديناميكية

ت ـ ـقـ ـ ّـدم ت ـج ــرب ــة م ـش ــاب ـه ــة الس ـت ـخ ــدام
الـهــواتــف الــذكـيــة مــع واج ـهــة تفاعلية
ّ
لتميزها باستجابة
بديهية ،إضــافــة
ّ
وتحسن في الصوت.
أسرع
سـيـتــم تـجـهـيــز جـمـيــع مــرك ـبــات XT4
ّ
بـ ـمـ ـح ـ ّـرك «ك ـ ــادي ـ ــاك» الـ ـج ــدي ــد كــل ـيــا
سعة  2.0ليتر بالشاحن التوربيني
ّ
والـ ـ ـ ــذي يـ ــولـ ــد ق ـ ـ ّـوة م ـ ـصـ ـ َـادق عـلـيـهــا
م ــن «ج ـم ـع ـيــة م ـه ـنــدســي ال ـس ـي ــارات»
قــدرهــا  237حصانًا ( 177كـيـلــوواط).
ويـتـصــل امل ـحـ ّـرك مــع نـظــام نـقــل حركة
أوتــومــات ـي ـك ـيــة م ــن ت ـســع س ــرع ــات مع
ّ
ميزة «التبديل اإللكتروني الدقيق» من
الجيل املقبل .ويـضــم املـحـ ّـرك الجديد
ِّ
تـقـنـيــات ج ــدي ــدة م ـع ــززة لـلـكـفــاءة من
ّ
بينها ّ
ميزة «اإلدارة الفعالة للوقود»
(إيقاف عمل األسطوانات).
وسـتـشـهــد  XT4أي ـضــا الـظـهــور األول
الس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ت ـج ـه ـي ــزات « ،»Yمــع
بـ ـ ــروز ملـ ـس ــات م ـ ـحـ ـ ّـددة م ــن امل ـح ـتــوى
والخصائص التصميمية عبر طرازات
 Premium Luxuryو Sportوه ــي
مـخـ َّـصـصــة وف ـقــا ألذواق وتـفـضـيــات
ّ
الـعـمــاء املختلفة .وسـتـتــألــق ط ــرازات
 Sport XT4ب ـش ـب ــك أمـ ــامـ ــي ب ــال ـل ــون
األســود الالمع مستوحى من طــرازات
س ـل ـس ـلــة  V-Seriesع ــال ـيــة األداء مــن
«كــاديــاك» ،إضــافــة إلــى قولبة ســوداء
المـ ـع ــة ل ـل ـن ــواف ــذ وخ ـ ـي ـ ــارات مـ ـح ـ َّـددة
م ــن اإلط ـ ـ ــارات الـسـبـيـكـيــة الــريــاض ـيــة.
وس ـ ـت ـ ـقـ ــوم «كـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــاك» ب ـ ـطـ ــرح ه ــذه
االسـتــراتـيـجـيــة ال ـجــديــدة املـخـ َّـصـصــة
لـلـتـجـهـيــزات ب ــداي ــة م ــع  ،XT4إضــافــة
لـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارة ال ـ ـ ـس ـ ـ ـ ّيـ ـ ــدان األب ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ض ـم ــن
املجموعة واملتمثلة بطراز  CT6لعام
.2019

الـعـقــارات أوليكس  75الــذي جمع حــوالــى  120شخصية وخـبــراء فــي قطاع
ّ
مسؤولي الشركة في فيال ليندا سرسق في األشرفية .شكل
العقارات ،مع ً
هذا الحدث فرصة ألوليكس ،من خالل مديرها العام ،جون نوجا ،لالحتفاء
بصمود القطاع العقاري تزامنًا مع الذكرى السنوية الـ  75الستقالل لبنان،
باإلضافة إلى مشاركة اإلنجازات والنجاحات الرئيسية للشركة لهذا العام.

¶ مستشفيات

اختبار مجاني لفيروس نقص المناعة البشرية

أقــام املركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية -مستشفى رزق شراكة مع
«جمعية اإلي ــدز اللبنانية» لتوفير اخـتـبــار مـجــانـ ّـي لـفـيــروس نقص املناعة
البشرية ألكثر من  175شخصًا زاروا املستشفى بهدف القيام باالختبار
وحصلوا على نتائجهم بعد  20دقيقة فـقــط« .صحيح أن فـيــروس نقص
ً
املناعة البشرية ليس مرضًا قابال للشفاء ،ولكن مع العالج يمكن للمريض أن
يعيش حياة طويلة وممتدة» ،يقول الدكتور جاك مخباط ،رئيس قسم الطب
الباطني في كلية جيلبيرت وروز ماري شاغوري للطب وأخصائي األمراض
املعدية في املركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية -مستشفى رزق.
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رياضة

رياضة

على الغالف
نادي النجمة يتحالف مع نادي األنصار .هي ليست «مزحة» أو إشاعة .هي حقيقة حصلت األسبوع
صقال
الماضي على شاشة تلفزيون المستقبل .مباشرة على الهواء ،أعلن رئيس نادي النجمة أسعد ّ
ورئيس نادي األنصار نبيل بدر تحالفهما .هي من عالمات الساعة كرويًا ،يقول البعض بتهكم.
قطبا الكرة اللبنانية والغريمان اللدودان تاريخيًا يتحالفان .هل يمكن أن نرى برشلونة وريال مدريد
متحالفين؟ ميالن واالنتر؟ ليفربول ومانشستر يونايتد؟ األهلي والزمالك؟ حين يحدث ٌ
أمر خارج
ّ
المألوف والطبيعة في لبنان «فتش» عن السياسة

تحالف النجمة واألنصار
ّ

فتش عن السياسة...
والطائفية!
عبد القادر سعد
ح ـ ـ ــن يـ ـجـ ـتـ ـم ــع رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــا الـ ـنـ ـجـ ـم ــة
واألنـ ـ ـص ـ ــار فـ ــي ح ـل ـق ــة ت ـل ـفــزيــون ـيــة
ابـ ـح ــث عـ ــن الـ ـسـ ـي ــاس ــة .حـ ــن يـعـلــن
الـخـصـمــان الـتــاريـخـيــان تحالفهما
ابـ ـح ــث عـ ــن الـ ـسـ ـي ــاس ــة .حـ ــن يـعـلــن

رئـ ـي ــس نـ ـ ــادي األن ـ ـصـ ــار ن ـب ـيــل ب ــدر
بــأن رئـيــس االت ـحــاد اللبناني لكرة
القدم هاشم حيدر هو األكثر ّ
تجردًا
ف ــي االتـ ـح ــاد ،وكـ ــان ق ـبــل أسـبــوعــن
ّ
يتهمه بحماية النجمة في االتحاد،
اب ـح ــث ع ــن ال ـس ـيــاســة .ح ــن ي ـصـ ّـرح
رئـيــس ن ــادي النجمة أسـعــد صقال

ّ
«يهدد»!
جمهور النجمة
ُصدم جمهور النجمة بالتحالف الذي أعلنه رئيسه النادي أسعد صقال مع رئيس نادي
َ
بتفسير هذا
األنصار نبيل بدر .نسي املشجعون الخسارة الثقيلة أمام العهد ،وانشغلوا ّ
التحالف ورفضه .رد الفعل األول على وسائل التواصل االجتماعي كان الرفض الكلي للوقوف
جنبًا إلى جنب مع الخصم الرياضي األزلي ،فراح املشجعون ينشرون صورًا تاريخية لفريقهم
معتبرين أن أحدًا لم يقف مع النجمة يومًا ،وأن التحالف مرفوض من الجانب الجماهيري.
إحدى أكبر صفحات النادي الجماهيرية على «فايسبوك» طرحت استفتاء للوقوف على رأي
صوت ،رفض  %67التحالفّ ،
املشجعني .من أصل ُ 4200م ّ
مهددين باالنتقال إلى مدرجات
العهد في حال تم ما ّ
سياسية
تحدث عنه رئيس النادي! إذ اعتبروا أن لهذا التحالف خلفية
ّ
بأمر من املرجعية السياسية الواحدة التي ينضوي الناديان تحت ظلها،
 طائفيةُ ،وأنه يأتي ٍحصل قبل أكثر من عشر سنوات ،حني ّ
سيست اإلدارة النادي وأعلنت
وسيناريو يشبه الذي
ّ
ّ
الرياضية مع
األغلبية ،أما الخصومة
انتماءها لتيار املستقبل .هذا كان سبب الرفض عند
األنصار فجاءت في املرتبة الثانية ،في حني برر البعض موافقته على التحالف ،بإسقاط نادي
العهد بأي طريقة .صفحة النادي غير الرسمية على «فايسبوك» ،أشارت إلى موضوع التحالف
رفض لهذا
فور انتهاء املقابلةٓ بني صقال وبدر .تعليقات املشجعني كانت شبه متشابهة .بني
ٍ
يتحدث ٌ
ّ
أحد باسم الجمهور غير الجمهور نفسه ،وبني من اعتبر
ورفض اخر ألن
التحالف،
ٍ
ٌ
أن في هذا التفاهم خسارة جديدة خارج امللعب ،ويعني استسالمًا لواقع أن العهد أصبح
أقوى من ناديي النجمة واألنصار .أولئك الذين لم يذهبوا بعيدًا في تفسير التحالف ،هزئوا
به ،معتبرين أن في ذلك «خطوة في ّ
التقدم الفكري الكروي ،الذي ستسير على طريقه سائر
األندية العاملية» ،فكيف يتحالف برشلونة مع ريال مدريد وليفريول مع مانشستر يونايتد
وميالن مع إنتر ميالنو؟

ّ
بــأنــه يـتـحــالــف مــع غــريـمــه األنـصــار
ف ــي وج ــه االتـ ـح ــاد ،عـلـمــا أن نــاديــه
يـمـكــن اع ـت ـبــاره «ال ـط ـفــل امل ــدل ــل» في
ه ــذا االت ـح ــاد اب ـحــث ع ــن الـسـيــاســة.
ح ــن «ي ــزح ــط» ص ـق ــال وي ـ ــورد اســم
ع ـض ــو ال ـل ـج ـنــة ال ـت ـن ـف ـيـ ّ
ـذيــة مــوســى
مكي كخصم رئيسي تنتقل املسألة
من البحث عن السياسة إلى البحث
ع ــن الـطــائـفـيــة ،ب ــرأي الـكـثـيــريــن في
الشارع الكروي.
ق ـ ـبـ ــل أي ـ ـ ـ ـ ــام ع ـ ـلـ ــى م ـ ــوع ـ ــد ال ـح ـل ـق ــة
الـتـلـفــزيــونـيــة ال ـتــي جـمـعــت رئيسي
الناديني ،كان هناك لقاء بني صقال
وبــدر برعاية مـســؤول الرياضة في
تيار املستقبل الزميل حسام زبيبو.
األخ ـي ــر ه ــو ع ـ ـ ّـراب ف ـكــرة الـتـحــالــف.
ال ـه ــدف مـنـهــا س ـي ــاس ــي .ه ـ ّ
ـدي ــة إلــى
بـ ـي ــت ال ـ ــوس ـ ــط ف ـ ــي شـ ـه ــر امل ـ ـيـ ــاد،
ب ـح ـســب م ــا يـعـتـبــر ال ـب ـع ــض .قـطـبــا
الـكــرة اللبنانية يعلنان تحالفهما
ومن على شاشة تلفزيون املستقبل
التي يرأس زبيبو قسمها الرياضي.
شخص إلى
لكنها أشبه بهدية من
ٍ
نفسه.
املـ ـ ـه ـ ــم أن االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع خ ـ ـلـ ــص إلـ ــى
االتـ ـ ـف ـ ــاق ع ـل ــى إع ـ ـ ــان ت ـح ــال ــف بــن
الـ ـنـ ـجـ ـم ــة واألن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــار .ال ـت ـص ــوي ــب
ّ
انصب على االتحاد اللبناني لكرة
ال ـقــدم ،لـكــن بتحييد رئـيـســه هاشم
حيدرٌ .
أمر بدا واضحًا من كالم بدر
حول حيادية حيدر ،إلى كالم صقال
حـ ــول أن «ال ـس ـ ّـي ــد ح ـ ــرام ي ـك ــون فــي
لعبة كرة القدم» .رئيس األنصار لم
يجد مشكلة في هذا التحالف طاملا
أنــه ضـ ّـد االت ـحــاد حتى لــو املطلوب

عبرت الجماهير عن عدم رضاها على التحالف (عدنان الحاج علي)

تـحـيـيــد رئـيـســه رغ ــم مـهــاجـمـتــه في
بيان رسمي للنادي.
ّ
غ ــال ـب ــا م ــا ت ـك ـشــف «زلت ال ـل ـس ــان»
الحقيقة .بدر التزم كليًا ،لكن صقال
ّ
«زح ـ ــط» .أش ــار إل ــى أن املـشـكـلــة مع
االتـحــاد هــي سيطرة عضو اللجنة
التنفيذية موسى مكي عليه .أخطأ
ص ـ ـقـ ــال ولـ ـ ــم يـ ـلـ ـت ــزم بــال ـت ـع ـل ـي ـمــات
ب ـح ـســب م ــا ي ـعـ ّـبــر ال ـب ـع ــض .ت ـحـ ّـول
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف م ـ ـ ــن «م ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ـ ٍـذ» لـ ـلـ ـك ــرة
الـلـبـنــانـ ّـيــة ،وم ـص ـ ِّـوب مل ـســارهــا إلــى
ّ
طائفية».
تحالف سياسي بـ «صبغة
ٍ
وم ـ ــا ك ـ ــان يـ ـ ــراد م ـن ــه أن ي ـظ ـه ــر ،أن
ّ
مرجعية
الـنــاديــن ينضويان تحت

واحـ ـ ـ ــدة قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ت ــوح ـي ــده ـم ــا،
ط ـ ّـب ــاخـ ـي ــه» .ك ـي ــف ال
ان ـق ـل ــب ع ـل ــى « ّ
وال ـنــاديــان الـســنـيــان يـتـحــالـفــان ّ في
وج ــه الـعـضــو الـشـيـعــي وم ــا يمثله،
ّ
كما النادي الشيعي أي العهد .لعل
سؤال الزميل صبحي قبالوي حول
اس ـت ـغــال ط ــرف م ــا صـ ــراع الـنـجـمــة
واأل ّن ـ ـصـ ــار ل ـل ـت ـس ـلــل ن ـح ــو األلـ ـق ــاب
م ــؤش ـ ٌـر آخ ــر ع ـلــى أن ال ـت ـحــالــف هو
ضد العهد.
وبـعــد أن خــرجــت األم ــور عــن اإلطــار
ّ
الـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان م ــتـ ـفـ ـق ــا عـ ـلـ ـي ــه ب ـ ُح ـســب
م ــا ت ــؤك ــد ب ـع ــض املـ ـ ـص ـ ــادر ،أحـ ـ ـ ِـرج
زبيبو فلم يكن منه ســوى االتصال

ّ
من
التحالف
ل
تحو
ّ
اللبنانية،
«منقذ» للكرة
ٍ
ِّ
ومصوب لمسارها
سياسي
إلى تحالف ّ ٍ
بـ«صبغة طائفية»

ب ـم ـس ــؤول ال ـت ـع ـب ـئــة ال ــري ــاض ـ ّـي ــة فــي
حزب الله الحاج جهاد عطية معلنًا
رف ـضــه ل ـكــام ص ـقــال وب ـ ــدر! .زبـيـبــو
ذهب بعيدًا في كالمه لعطية عن أن
ُ
كرة القدم ال تدار بهذه الطريقة وأنه
لــم يـكــن يـعـلــم بــأنـهـمــا سـيـقــوالن ما
ّ
الطائفية
ق ــااله ،مـشــددًا على رفــض
واالصطفافات غير الرياضية!
عـ ـطـ ـي ــة م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ع ـ ـ ــاد واتـ ـص ــل
بــزبـيـبــو طــالـبــا مـنــه إصـ ــدار اع ـتــذار
ملــوســى مـكــي بـعــد تـنــاولــه مـبــاشــرة،
ً
م ـت ـســائــا ع ــن ال ـف ــائ ــدة م ــن تـحــالــف
ك ـه ــذا ل ـن ــادي ــن ي ـم ـت ـل ـكــان ج ـم ـهــورًا
ّ
مختلطًا .فما كــان مــن زبيبو إل أن

استمهله ملعالجة األمر .لكن البيان
لم يصدر ،واملفاجأة كانت بتصريح
خ ــرج ق ـبــل ّأيـ ــام ل ـص ـقــال يـشـيــد فيه
ّ
بنزاهة مكي بعد أن كــان قــد اتهمه
قبلها بأنه يدير االتحاد.
املـ ـ ـه ـ ــم أن ـ ـ ــه ب ـ ـعـ ــد الـ ـحـ ـلـ ـق ــة وإع ـ ـ ــان
الـتـحــالــف ،ضـ ّـجــت الــدنـيــا نجماويًا
وبــدأت مواقع التواصل االجتماعي
الـنـجـمــاويــة تـغـلــي« .نـحــن نتحالف
مـ ــع األنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار؟!» .ن ـس ــي م ـه ـنــدســو
الـتـحــالــف أن ال ـقــاعــدة الـجـمــاهـيـ ّ
ـريــة
للنجمة لـيـســت فــي خــط املــرجـعـيــة،
املطلوب تصوير مظلتها على أنها
تظلل قطبي الكرة اللبنانية .اضطر

ُ
بدر :شعرت أن االتحاد اتفق علينا
ّ
أكد رئيس نادي األنصار نبيل بدر
ّ
في حديث مع «األخبار» بأن التحالف
ليس ّ
ناد لبناني بعكس
موجهًا ضد أي ٍ
ما حاول ّ البعض تصويره «فالفرق
اللبنانية كلها يجب أن تكون متحالفة
ضد الظلم وضد من يستهدفها».
ُ
ويضيف «تحالفنا هذا جاء بعدما
شعرنا أن استهدافًا يطال النجمة
واألنصار ،والدليل القرار بإيقافي ومن
ثم استدعاء أسعد صقال إلى التحقيق
وإنذاره».
ّ
وحدة
ورغم تراشقهما اإلعالمي

تصريحاتهما انطالقًا من ّ
تعصبهما
لنادييهما ،عالقة ّ
ودية تجمع بني
ّ
الرجلني منذ زمن ،وهو ما يؤكده بدر
الذي وجد قاسمًا مشتركًا مع صقال
شعور
أو باألحرى اجتمعا بسبب
ٍ
مشترك بأن شيئًا ُيحاك ضدهما
«وافقت على ما سميناه تحالفًا ألنني
شعرت بأن اتحاد اللعبة اتفق علينا،
وهو ما شعر به رئيس النجمة أيضًا».
لكن هل هذا التحالف هو وليد ٍّ
جو
سياسي ّ
معي يدور الناديان في فلكه؟
يجيب بدر« ،قطعًا ال فهذا التحالف هو

ً
ملصلحة اللعبة أوال وأخيرًا ،إذ إن أحدًا
في السياسة لم يطلب منا هذا األمر،
ً
والكل يعرف أصال أن نبيل بدر ال
يقبل أن ُيطلب منه أي شيء لتنفيذه،
بل ّإن خطواتنا تأتي عن قناعة تامة».
ويعقب« :هو تحالف رياضي صرف
يهدف إلى توجيه رسائل لالتحاد بأننا
ال نقبل الظلم وال أن ّ
يتم تهميشنا».
أما التهميش فيضعه في خانة عدم
ممثل للنجمة أو لألنصار
وجود ّأي
ٍ
في االتحاد فيسأل« :ملاذا ألندية العهد
والصفاء واإلخاء األهلي عاليه وغيرهم

من يدافع عنها على طاولة االتحاد
حيث ال تمثيل لنا رغم أننا ّ
نعد أكبر
ناديني في لبنان؟».
لكن بدر نفسه كان وصف االتحاد
وقت ُحكي فيه
بـ«السياسي» ،في
ٍ
عضو يدور في فلك
دائمًا عن وجود
ٍ
ناديه داخل اللجنة التنفيذية .لكن
الرجل ال يرى األمر بهذا الشكل،
ّ
فيقول« :أريد شخصًا «منا وفينا»
مقربًا منا كما ُي ّ
ال ّ
ردد» .ويتابع:
«نحن نحترم السياسيني لكن العضو
ّ
االتحادي الذي يمثلنا نريده أن يكون

أنصاريًا ال سياسيًا ،وهو أمر تقتنع
به مرجعيتنا السياسية حتى ،ألننا
نضع الكرة اللبنانية فوق أي اعتبار».
ظلم
وإذ
يسهب بدر في الكالم عن ٍ
ّ
متعمد ّ
تعرض له فريقه في امللعب،
وعن ما أسماه كيدية ّأدت إلى توقيفه
انطالقًا من عدم استناد االتحاد إلى ّأي
مادة تنطبق عليه على ّ
حد قوله ،فإنه
ّ
الرياضية
ال ُيسقط أبدًا «الحساسية»
بني النجمة واألنصار حتى لو تحالفا
ّ
نصوب على
«فنحن قضينا املوسم
بعضنا البعض فأتتنا الصفعات

االتحادية ّ
سويًا ،وهذا ما أجبرنا على
ّ ّ
ُالتحالف فأي أحد منا سيشعر بأنه
ظلم سيكون اآلخر أو املدافعون عنه».
ويختم« ،نعم هو تحالف مبني على
هذا األساس أي الظلم ،لكن ال ضير من
اإلضاءة على خطأ ما ارتكبه النجمة
ً
مثال ،تمامًا كما حصل عند دخول
جمهوره املوقوف إلى املباراة أمام
وقت طلبنا فيه من
الشباب الغازية ،في ٍ
جمهورنا االلتزام وعدم الحضور بعد
إيقافنا .وهنا اسأل أعضاء االتحاد
مجددًا أين أنتم من كل هذا؟».

رئـيــس ن ــادي النجمة أسـعــد صقال
إلى تسجيل فيديو توضيحي ،لكن
ُ
بعد فــوات األوان .فالنوايا كشفت،
ومــا يقال عن ظلم اتـحـ ٍّ
ـادي للنجمة
تـحـ ّـول إلــى ّ
شماعة .استعان صقال
بــاأليـقــونــة مــوســى حجيج لتحويل
األنظار وامتصاص الغضب.
ٌ
اتحادي ّ
ٌّ
عما إذا كان
ُيسأل مسؤول
الـنـجـمــة م ـحــاربــا م ــن ِق ـب ــل االت ـح ــاد
الـلـبـنــانــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،ف ـي ـكــون ّ
رده
بضحكة طــويـلــة وج ــواب مقتضب،
ٌ
«إذا بحكي بتخرب»ُ .يسأل مسؤول
آخ ــر عــن م ــدى صــدقـيــة ك ــام صـقــال
حـ ـ ــول الـ ـظـ ـل ــم االت ـ ـ ـحـ ـ ــادي ف ـي ـج ـيــب:
اذهب واسأل نائب الرئيس السابق
صالح عسيران وأمني السر السابق
أي ـضــا س ـعــد ال ــدي ــن عـيـتــانــي إذا ما
ك ـ ــان ن ــادي ـه ـم ــا م ـظ ـل ــوم ــا اتـ ـح ــادي ــا.
اذهــب واسألهما إذا طلبا أي طلب
ولم يتم تنفيذه.
ي ـح ـتــار املـ ـس ــؤول م ــن أي ــن ي ـب ــدأ في
س ــرد ك ـيــف أن الـنـجـمــة ه ــو «الـبـطــة
ال ـب ـي ـضــاء» ل ــدى االتـ ـح ــاد« .م ــن أيــن
أبـ ــدأ؟ م ــن تــأجـيــل ال ـ ــدوري أسـبــوعــا
ً
كامال كرمى عيون النجمة وإفساحًا
في املجال أمام إقامة مباراة النجمة
واألن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــار ع ـ ـلـ ــى مـ ـلـ ـع ــب امل ــديـ ـن ــة
الرياضية؟ من تأجيل قمة األسبوع
العاشر بني النجمة والعهد برغبة
مــن النجمة ولـيــس أي طــرف آخــر».
ّ
كـ ــل املـ ـعـ ـل ــوم ــات تـ ــؤكـ ــد أن تــأج ـيــل
امل ـب ــاراة تــم إرضـ ـ ً
ـاء للنجمة وبــدعــم
م ــن رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة امل ــدي ـن ــة
وبتنفيذ
الرياضية رياض الشيخة
ٍ
اتـحــادي .ليس لرغبة االتحاد بذلك
لكن حفظًا ملاء الوجه ومنعًا من أن
ً
يـجــد مـلـعــب املــديـنــة مـقـفــا بــوجـهــه.
طـ ــاقـ ــم ح ـ ـكـ ــام املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ال ـق ـب ــرص ــي
تـ ـف ـ ّـح ــص أرض املـ ـلـ ـع ــب قـ ـب ــل تـســع
س ــاع ــات ع ـل ــى امل ـ ـبـ ــاراة ،وأفـ ـ ــاد ب ــأن
أرضية امللعب صالحة للعب .وكان
يريد معاينتها مجددًا عند الساعة
 5.30ع ـص ـرًا ل ـكــن ل ــم يـسـتـطــع كــون
قرار التأجيل صدر قبل ذلك .فكيف
يكون النجمة محاربًا؟
أال يسأل جمهور النجمة ملاذا جرى
ّ
التوجه إلى االتحاد
الطلب منه عدم
والـ ـن ــزول إل ــى م ـل ـعــب املـ ـن ــارة حـيــث
كــانــت هـنــاك كـلـمــة لـلــرئـيــس صـقــال،
ومن بعدها بيان ّ
يبرئ االتحاد من
ق ـ ــرار ال ـت ــأج ـي ــل؟ ه ــل ب ـس ـبــب غـضــب
ات ـ ـحـ ــادي م ــن أن م ــن ي ــري ــد تــأج ـيــل
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ي ـ ـسـ ــاهـ ــم فـ ـ ــي «تـ ـلـ ـبـ ـي ــس»
االتحاد هذا التأجيل؟
ً
ي ـع ــود امل ـ ـسـ ــؤول الـ ــى ال ـ ـ ــوراء قـلـيــا
ويـبــدأ بالحديث عــن عالقة النجمة
باالتحاد والتسهيالت التي يحصل
عليها .من تواقيع الالعبني األجانب
والعمل بعد الدوام لتسيير أمور الـ
 ،TMSإل ـ ــى ت ــواقـ ـي ــع ال ــاعـ ـب ــن فــي
ال ـف ـئ ــات ال ـع ـم ــري ــة ومـ ــن ث ــم تـســديــد
األم ــوال الحـقــا لـعــدم وجــود مــال في
النادي .أضف إلى ذلك البيان املالي
ال ـس ـن ــوي والـ ـ ــذي ي ـظ ـهــر ف ـيــه ن ــادي
النجمة مدينًا لالتحاد بعكس باقي
األندية ،نظرًا للضائقة املالية التي
ّ
يمر بها النادي .أين ُيحارب النادي
وحني يطلب مسؤولوه بأن يضعوا
مــراق ـبــن ع ـلــى أب ـ ــواب مـ ــدرج الـعـهــد
لـضـمــان ع ــدم دخ ــول بـعــض األف ــراد
مجانًا ،تكون تعليمات رئيس لجنة
امل ـ ــاع ـ ــب مـ ــوسـ ــى م ـ ـكـ ــي ب ـت ـس ـه ـيــل
أمورهم ومساعدتهم.
ق ــد ت ـطــول الئ ـحــة «امل ـس ــاي ــرة» الـتــي
ي ـح ـص ــل ع ـل ـي ـه ــا ال ـن ـج ـم ــة ب ـح ـســب
امل ـ ـص ـ ــادر ،والـ ـ ـه ـ ــدف م ـن ـه ــا تــوع ـيــة
النجمة بعد تضليله مرتني:
جمهور
ُ
األولى حني أعلن التحالف ،والثانية
ح ــن ج ــرى تــوضـيــح ه ــذا الـتـحــالــف
ّ
مصور لرئيس النادي
عبر تسجيل
أسـ ـع ــد صـ ـق ــال وحـ ـص ــره ب ــأن ــه ضــد
االتـ ـح ــاد «الـ ـظ ــال ــم» ب ـح ــق ال ـن ـج ـمــة.
والــافــت أنــه ليس ضـ ّـد كــل االتـحــاد
ُبل ضد موسى مكي ونــادي العهد.
ُ
أعـ ـل ــن ال ـت ـحــالــف وك ـش ـف ــت ال ـن ــواي ــا،
ون ــدم ال ـعــرابــون ،مـحــاولــن تخفيف
األضرار لكن بعد فوات األوان.

هل العهد ُم َ
ساير؟

ّ
ي ـس ـت ـفــز ال ـ ـكـ ــام عـ ــن ت ـح ــك ــم ال ـع ـهــد
وم ـك ــي ب ــاالتـ ـح ــاد أك ـث ــر م ــن مـتــابــع
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غادر العب العهد حسين دقيق مع
حارس النجمة علي السبع على دراجة نارية
بعد مباراة الفريقين األخيرة ،التي أقيمت
على ملعب المدينة الرياضية في بيروت.
وكان النجمة خسر اللقاء بنتيجة ثقيلة
(3ـ ،)0وحصلت صدامات بين القوى
األمنية وبعض جمهور النجمة بعد
انتهاء اللقاء .يذكر أن العالقات الشخصية
بين الالعبين من مختلف األندية ّ
جيدة
جدًا ،وهم دائمًا ما يكون لهم نشاطات
مشتركة خارج الملعب ،كما أن عالقتهم
خالل معسكرات ومباريات المنتخب أكثر
من ّ
إيجابية .ودائمًا ما تساهم التصريحات
اإلعالمية بتوتير األجواء ،خصوصًا عندما
تكون من إداريين ومسؤولين في
األندية ،وتنعكس سلبًا على الجماهير.
(عدنان الحاج علي)

ومـ ـس ــؤول .ي ـبــدأ أح ــده ــم م ــن عــاقــة
مـكــي بــامل ـســؤولــن فــي ن ــادي العهد
الذي غالبًا ما تكون متوترة نتيجة
ّ
قـ ـ ــرارات يــت ـخــذهــا االتـ ـح ــاد يـجــدهــا
لصالح
املسؤولون في النادي أنها
ّ
النجمة .من العقوبات املالية املخففة
إلـ ــى تـلـبـيــة ال ـط ـل ـبــات حـ ــول مــاعــب
مـبــاريــات النجمة وتــواريـخـهــا .آخر
مثال تأجيل مباراة النجمة والعهد
حيث يعتبر املسؤولون في النادي
«األصـ ـف ــر» أن م ـكــي ســاهــم ف ــي هــذا
املوضوع .أحد املسؤولني في نادي
العهد يستغرب الكالم عن «بوطة»
أنــديــة تــدور فــي فلك العهد كما قال
صـقــال خ ــال املـقــابـلــة التلفزيونية.
«هـ ـ ــذا املـ ــوسـ ــم ت ـع ــرق ــل ال ـع ـه ــد م ـ ّـرة
واحـ ـ ــدة ع ـل ــى ي ــد ن ـ ــادي ال ــراس ـي ـن ــغ.
ه ــذا ال ـن ــادي الـ ــذي اس ـت ـعــار خمسة
العبني من نادي العهد ،أربعة منهم
أس ــاسـ ـي ــون .ل ــو ك ــان ــت ه ـن ــاك أم ـ ّـور
ت ـحــت ال ـط ــاول ــة مل ــا ت ـعــادل ـنــا .تـلــقــت
شـبــاكـنــا ثــاثــة أه ــداف ه ــذا املــوســم.
أحــدهــا فــي امل ـبــاراة مــع اإلخ ــاء التي
فـ ـ ــاز ف ـي ـه ــا الـ ـعـ ـ َه ــد ب ـص ـع ــوب ــة (- 2
ّ
ـدف م ـه ــاج ــم اإلخـ ــاء
 .)1س ــج ــل ال ـ ـهـ ـ ُ
أح ـم ــد حـ ـج ــازي املـ ـع ــار م ــن ال ـع ـهــد،
يــوضــح امل ـس ــؤول ال ـع ـه ــداوي« .أي ــن
ت ـتــم م ـســايــرت ـنــا؟ ه ــل ف ــي اسـتـبـعــاد
حـ ـس ــن ال ـ ــزي ـ ــن ع ـ ــن امل ـن ـت ـخ ــب رغ ــم
إج ـم ــاع كـثـيــريــن ع ـلــى أحـقـيـتــه بــأن
يكون في املنتخب؟ هل بعدم عودة
هيثم فاعور إلى املنتخب بعد خطأ
سـ ـل ــوك ــي إال بـ ـع ــد اع ـ ـ ـتـ ـ ــذاره ع ـل ـنــا؟
ه ــل ب ـن ـســف االتـ ـف ــاق م ــع الـتـضــامــن
صــور بــإقــامــة املـبــاراتــن فــي املوسم
امل ــاض ــي ع ـل ــى م ـل ـعــب صـ ـي ــدا ون ـقــل
بضغط
مـبــاراتـنــا إل ــى ملعب ص ــور
ٍ
مــن أحــد األنــديــة» يتساء ل املسؤول
العهداوي.
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رياضة

رياضة
يوروبا ليغ

دوري أبطال أوروبا
ّ
األوروبية للمشاركة في «أمجد» الكؤوس ،وهو دوري أبطال أوروبا «تشامبيونز ليغ» ،ولكن الجميع يدرك أن دوري األبطال يبدأ
تطمح جميع أندية كرة القدم
ّ
ّ
ّ
فعليًا مع انطالق األدوار اإلقصائية .مباريات قوية منتظرة في الدور الثاني ،والجماهير على موعد مع سهرات كروية كبيرة

الدور الثاني
في
«نارية»
مواجهات
ّ
ّ
أندية شابة وأخرى «تتسلح» بالخبرة
حسن رمضان
أجــريــت قــرعــة دوري ال ــ 16مــن دوري
أب ـ ـطـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ــا الـ ـت ــي أعـ ـل ــن عـنـهــا
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم في
مدينة «نيون» السويسرية .وأسفرت
القرعة عن مواجهات «مشتعلة» بني
كــل مــن ليفربول اإلنـكـلـيــزي وبــايــرن
ميونيخ األملــانــي ،بينما سيصطدم
ف ــري ــق أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي
بـفــريــق الـسـيــدة الـعـجــوز يوفنتوس
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي كـ ــأبـ ــرز مـ ــواج ـ ـهـ ــات ه ــذا
الـ ـ ــدور .وف ــي م ـب ــاراة ال ت ـقــل أهـ ّـم ـيــة،
س ـي ـس ـت ـض ـي ــف مـ ـلـ ـع ــب م ــان ـش ـس ـت ــر
ي ــون ــاي ـت ــد «أولـ ـ ـ ــد تـ ـ ــرافـ ـ ــورد» فــريــق
باريس سان جرمان الفرنسي .يقوم
ن ـظ ــام ال ـق ــرعــة ع ـلــى ب ـعــض ال ـقــواعــد
ّ
ّ
حتمية ع ــدم مــواجـهــة ك ــل من
وه ــي:
ال ـف ــرق ال ـتــي لـعـبــت جـنـبــا إل ــى جنب
ف ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة ذاتـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ــي دوري
امل ـج ـمــوعــات .ع ــدم وض ــع ف ــرق البلد
ذاته لتكون وجهًا إلى وجه في قرعة
دور الـ ـ ــ .16أض ــف إل ــى ذل ــك أن نـظــام
القرعة يقضي بوضع املواجهات بني
مـتـصــدري املجموعات الثمانية مع
ّ
من تمكن من احتالل مراكز الوصافة.
إذًا ه ــي ق ــرع ــة دور ال ـ ـ ــ 16م ــن دوري
أب ـط ــال أوروب ـ ــا تـعـلــن ع ــن نـتــائـجـهــا.
سـ ـيـ ـك ــون ه ـ ـنـ ــاك ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ردود
األفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــال وال ـ ـت ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــات حـ ـ ـ ــول مــن
ّ
سـيـتــأهــل أو م ــن سـ ّيـبـلــغ الـ ــدور ربــع
النهائي .تكثر التوقعات فــي الوقت
ال ـ ّـراه ــن عـمــن سـيـكــون ال ـفــريــق ال ــذي
األغ ـلــى أوروب ـ ّـي ــا.
سـيـ ّـرفــع ه ــذا الـلـقــب ّ
ولعل أبــرز الفرق املرشحة هو فريق
يوفنتوس اإليـطــالــي ،نـظـرًا الكتمال
ص ـفــوفــه وشـخـصـ ّـيـتــه ال ـق ـ ّ
ـوي ــة ،على
ّ
اإلقصائية ،يضاف
األقــل في األدوار
ّ
ه ــذا إل ــى وج ــود نـجــم الـفــريــق األول،
بـ ــل ن ـج ــم ه ـ ــذه ال ـب ـط ــول ــة وه ـ ّـدافـ ـه ــا
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رونـ ــالـ ــدو
ضمن تشكيلة املــدرب ماسيميليانو
ّ
أل ـي ـغــري .ل ـعــل أب ــرز أرب ــع مــواجـهــات:
ليفربول  Xبايرن ميونيخ ،أتلتيكو
م ــدري ــد  Xي ــوف ـن ـت ــوس ،تــوت ـن ـهــام X
دورت ـمــونــد ومــانـشـسـتــر يــونــايـتــد X
باريس سان جيرمان.

كلوب يواجه بايرن من جديد

ّ
بعد التأهل الــدرامــي الــذي حــدث في
ملعب «أنفيلد» فــي الجولة األخيرة
مــن دور املـجـمــوعــات ،هــا هــي القرعة
ت ـضــع ال ـف ــري ــق اإلن ـك ـل ـيــزي لـيـفــربــول
ف ــي مــواج ـهــة أح ــد عـمــالـقــة الـبـطــولــة
(ف ـ ــاز الـ ـب ــاي ــرن خ ـم ــس مـ ـ ـ ـ ّـرات بـلـقــب
دوري األبطال) نادي بايرن ميونيخ.
سـتـكــون الـجـمــاهـيــر عـلــى مــوعــد مع
ّ
حماسية ّ
مرة أخرى في
ليلة أوروبية
«أنفيلد» .مباراة الذهاب في إنكلترا،
وذل ـ ــك الحـ ـت ــال ال ـف ــري ــق اإلن ـك ـل ـيــزي
املــركــز الثاني فــي مجموعته .كلوب،
لــديــه ذك ــري ــات صـعـبــة أم ــام الـبــايــرن،
ّ
لـعــل أب ــرزه ــا ،الـخـســارة الـقــاسـيــة في
نـهــائــي دوري األب ـطــال  2013عندما
ك ــان م ــدرب ــا لـفــريــق «امل ـ ــارد األص ـفــر»
دورت ـم ــون ــد .وق ـت ـهــا ،سـ ّـجــل الـجـنــاح
الهولندي آريني روبني الهدف القاتل
فــي الــدقــائــق األخـيــرة وحسم املـبــاراة
ملـصـلـحــة ال ـفــريــق ال ـب ــاف ــاري بـهــدفــن

مـقــابــل ه ــدف واح ــد .سيسعى كلوب
إلــى مـحــو هــذه الــذكــريــات ،والتركيز
ع ـلــى االن ـت ـق ــام م ــن ب ــاي ــرن ،ل ـيــس من
أج ــل لـيـفــربــول بــل مــن أج ــل الـطـمــوح
ال ـش ـخ ـصــيّ .أمـ ــا بــالـنـسـبــة لـلـبــايــرن،
لــن يـكــون ّليفربول هــو الـفــريــق الــذي
كانت تتمناه إدارة الفريق البافاري
ل ـت ــواج ـه ــه .ع ـلــى رغـ ــم أن م ــن يـهــدف
ّ
لـيـكــون الـبـطــل ،لــن يـفــكــر فــي خصمه
ّ
ّ
ب ـق ــدر م ــا ي ـجــب أن ي ـفــكــر ف ــي كـيـفــيــة
ّ
الـفــوز عليه ،إال أن الــوقــائــع تـقــول أن
بايرن سيصطدم بإحدى أقوى الفرق
على الصعيد الهجومي .على الورق،
ّ
التكهن بنتيجة املباراة ،لكن
ال يمكن
ّ
يتفوق ن ــادي ليفربول ولــو بالشيء
الـقـلـيــل عـلــى فــريــق امل ــدرب الـكــرواتــي
نـ ـيـ ـك ــو ك ـ ــوف ـ ــات ـ ــش ،ن ـ ـظ ـ ـرًا ل ـل ـم ــوس ــم
ال ــ«م ـتــذبــذب» ال ــذي يعيشه الـبــايــرن
اليوم.

سيميوني في مواجهة
أليغري
م ــواجـ ـه ــة كـ ــل مـ ــن أت ـل ـت ـي ـك ــو م ــدري ــد
اإلسـ ـب ــان ــي وي ــوف ـن ـت ــوس اإلي ـط ــال ــي،
يمكن اعتبارها ّربـمــا أبــرز مباريات
دور ال ـ ــ .16الـفــريـقــان ي ـم ـ ّـران بأفضل

الـ ـفـ ـت ــرات ،خ ـص ــوص ــا نـ ـ ــادي املـ ـ ـ ّ
ـدرب
اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي دي ـ ـي ـ ـغـ ــو سـ ـيـ ـمـ ـي ــون ــي.
«األتلتي» يبتعد عن ّ
متصدر الدوري
اإلسـ ـب ــان ــي ب ــرش ـل ــون ــة بـ ـف ــارق ث ــاث
نقاط فقط ،على رغم البداية السيئة
في الدوريّ .
قدم الفريق مباراة ّ
مميزة
عـلــى ملعب «وان ــدا متروبوليتانو»
ّ
أم ـ ـ ــام دورت ـ ـمـ ــونـ ــد ح ـي ــث ت ـم ــك ــن مــن

ّ
يتفوق نادي ليفربول
على فريق المدرب الكرواتي
نيكو كوفاتش
ه ــزيـ ـم ــة الـ ـف ــري ــق األص ـ ـفـ ــر وإلـ ـح ــاق
الـخـســارة األول ــى والــوح ـيــدة بــه هــذا
املــوســم ( .)0-3مــا يـمـكــن استنتاجه
ّ
من تلك املباراة ،هو أن فريق أتلتيكو
ّ
مدريد مختلف في ملعبه ،ويقدم كل
أوراق ــه ،وتحديدًا في ليالي األبطال.
س ـت ـك ــون م ـ ـبـ ــاراة ص ـع ـب ــة بــالـنـسـبــة
ل ــرف ــاق كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ال ــذي
سيعود من جديد إلى مدينته مدريد،
املدينة التي قضى فيها أجمل فترات

مسيرته الكروية .كريستيانو يعرف
تـمــامــا مــن أي ــن تــؤكــل كـتــف أتلتيكو
م ــدري ــد ،ف ـقــد س ـ ّـج ــل ال ـبــرت ـغــالــي 22
هدفًا إضافة إلى  8تمريرات حاسمة
خالل  32مباراة واجه فيها «الروخي
بــانـكــونــس» .كـمــا ال ـحــال مــع مـبــاراة
ّ
القمة بني الـ«ريدز» ّوالفريق البافاري،
م ــن ال ـص ـعــب ال ـت ــوق ــع بـنـتـيـجــة هــذه
املباراة ،نظرًا لالستقرار الذي يعيشه
الفريقان في املباريات األخيرة.

دورتموند واستكمال المسير!
م ــن الـطـبـيـعــي أن يـتــوقــع الـكـثـيــر من
املنتقدين واملحللني فوز فريق املدرب
ال ـســوي ـســري لــوس ـيــان فــافــر وتــأهـلــه
إلى ربع النهائي أمام فريق توتنهام
اإلنكليزي .فما ّ
يقدمه دورتموند في
ّ
ال ــدوري املحلي ،أضــف إلــى أدائــه في
دوري األبـطــال (باستثناء الخسارة
أم ــام أتلتيكو فــي اإليـ ــاب) ،يــرفــع من
ك ـع ــب ال ـ ــ«م ـ ــارد األص ـ ـفـ ــر» أكـ ـث ــر مــن
فريق ال ّ
ـ«حي اليهودي» في إنكلترا.
تــوتـنـهــام ،اسـتـعــاد شيئًا مــن تــوازنــه
ّ
في املباريات األخيرة ،إال أن أداء فريق
املـ ـ ــدرب األرج ـن ـت ـي ـن ــي مــاوري ـت ـس ـيــو
بوكيتينو في دوري األبطال ال يبشر

بــال ـخ ـيــر .ل ــم يـسـتـطــع رفـ ــاق املـهــاجــم
اإلن ـك ـل ـيــزي ه ــاري كــايــن م ــن تحقيق
االن ـ ـت ـ ـصـ ــار عـ ـل ــى فـ ــريـ ــق ب ــرش ـل ــون ــة
«الثاني» إذا ّ
صح التعبير ،في الوقت
االنتصار
الــذي كان بحاجة إلى هذا
ّ
أكـثــر مــن أي ش ــيء آخ ــر .فـلــوال تعثر
فــريــق إن ـتــر مـيــانــو ف ــي أرض ــه وبــن
جماهيره ،ملا كان كريستيان إركسني،
ورفــاقــه س ـيــزورون ملعب «سيغنال
ّ
تتفوق مجموعة
إيدونا بارك» .فنيًا،
دورت ـم ــون ــد عـلــى األخ ـ ــرى امل ــوج ــودة
ّ
فالجماعية واألداء
فــي «الـسـبـيــرز»،
املميز الــواضــح هــذا املــوســم مــن ّقبل
دورتموند ،يجعلهم الفريق املفضل
للتأهل إلى الدور املقبل .لكن ال شيء
ً
مستحيال في كــرة القدم ،وهكذا هي
القاعدة في دوري األبطال.

ّ
والمهمة
مورينيو
المستحيلة

الـعــامــل الــوحـيــد ال ــذي مــن املمكن أن
ّ
يــت ـخــذه امل ـ ــدرب ال ـبــرت ـغــالــي جــوزيــه
مــوري ـن ـيــو ك ـس ــاح ل ــه ف ــي مــواج ـهــة
ب ــاري ــس سـ ــان ج ـي ــرم ــان ال ـفــرن ـســي،
يكمن فــي تــاريــخ فريقه .اليونايتد،
ّ
األوروبية وأكثرها
أحد أعرق الفرق
ش ـع ـب ـيــة ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ،وأك ـ ـثـ ــر مــن
حقق لقب الــدوري اإلنكليزي ،فريق
يعرف منصات التتويج ،وكــان أحد
األنــديــة الـتــي تخيف الـخـصــوم ،أمــا
الـيــوم فالوضع مختلف .مــن املمكن
أن يـ ـه ــاب رف ـ ـ ــاق ن ـي ـم ــار دا سـيـلـفــا
البرازيلي ،هالة مانشستر يونايتد،
ول ـك ــن تـبـقــى ه ــذه ت ــوق ـع ــات ،وأك ـبــر
دل ـي ــل ع ـلــى انـ ـع ــدام اح ـت ـمــال ـيــة هــذا
«ال ـس ـي ـنــاريــو» ،هــو املــوســم الـحــالــي
الـ ــذي ي ـقــدمــه «ال ـش ـيــاطــن ال ـح ـمــر»،
ال ـتــي ل ــم ت ـعــد ش ـيــاطــن ب ـعــد ال ـيــوم.
فهناك الكثير من الفرق التي فعلت
ف ـع ـل ـهــا ب ــال ـي ــون ــاي ـت ــد ه ـ ــذا امل ــوس ــم،
يبتعد فريق مورينيو عن الصدارة
بـفــارق  21نقطة ،مـ ّـمــا ّ
يفسر الفترة
ال ـس ـي ـئ ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـم ــر بـ ـه ــا الـ ـف ــري ــق.
أضـ ــف إلـ ــى ذل ـ ــك ،ع ــاق ــة املـ ـ ــدرب مع
ّ
العبيه التي باتت أكثر من متوترة،
والـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــة م ـ ــع ب ـ ـ ــول ب ــوغـ ـب ــا خ ـيــر
م ـثــال عـلــى م ــا حـصــل داخـ ــل أس ــوار
الـنــادي .مــن جهته ،سيدخل الفريق
ال ـب ــاري ـس ــي امل ــواجـ ـه ــة ف ــي ال ـ ــ«أولـ ــد
ترافورد» ،واضعًا أمامه هدف الفوز،
نظرًا لضعف الخصم وكثرة جراحه
ّ
ف ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة .ك ـم ــا يـتـســلــح
مورينيو باملاضي ،سيحمل توخيل
ّ
ـ«جماعية» الذي كان السبب
سالح ال
األساسي في تأهل الفريق الباريسي
من مجموعة «امل ــوت» .ظهر باريس
سان جرمان في البطولة مغايرًا عن
ال ـب ـطــوالت ال ـســاب ـقــة ،يـشـعــر املـتــابــع
وك ـ ــأن ب ـش ـخ ـصـ ّـيــة مـ ــا ،ت ـط ـبــخ عـلــى
نــار هــادئــة مــن قبل توخيل .باريس
مـتـفـ ّـوق بـكــل ش ــيء عـلــى اليونايتد،
باألرقام ،وبالعناصر ،ولكن من هزم
يوفنتوس فــي ملعب «آل ـيــانــز» ،من
املمكن أن يفعل أي شــيء مماثل في
حديقة األمراء ،أو على أرضه.
إذًا مواجهات كبيرة ينتظرها عشاق
الكرة حول العالم في دور الـ 16الذي
ينطلق فــي الثاني عشر مــن شباط/
فبراير من العام املقبل.

أخبار دولية

قرعة سهلة للكبار
في الدوري األوروبي
ت ـبــدو ال ـف ــرق الـكـبـيــرة مــرشـحــة بـقــوة
لـتـخـطــي ال ـ ــدور ال ـثــانــي م ــن مـســابـقــة
ال ـ ـ ـ ــدوري األوروبـ ـ ـ ـ ــي «ي ـ ــوروب ـ ــا ل ـيــغ»
ل ـكــرة ال ـق ــدم بـعــدمــا أوقـعـتـهــا الـقــرعــة
ف ــي م ــدي ـن ــة ن ـي ــون ال ـس ــوي ـس ــري ــة ،فــي
مــواج ـهــات سـهـلــة نـسـبـيــا ،خصوصًا
تشلسي اإلنكليزي ومواطنه آرسنال
وإن ـ ـتـ ــر مـ ـي ــان اإليـ ـط ــال ــي وم ــواط ـن ــه
نابولي.
ويلتقي تشلسي مع ماملو السويدي،
وج ـ ـ ــاره ال ـل ـن ــدن ــي آرس ـ ـنـ ــال م ــع بــاتــي
بوريسوف البيالروسي ،وإنتر ميالن
ونابولي القادمني من مسابقة دوري
األبـ ـط ــال م ــع راب ـي ــد فـيـيـنــا الـنـمـســوي
وزي ــوري ــخ الـســويـســري عـلــى الـتــوالــي.
وما يزيد سهولة مهمة األندية األربعة
أنها ستخوض مباريات اإليــاب على
ً
أرضها ،فضال عن مستوياتها الجيدة
ف ــي امل ـس ــاب ـق ــة .ف ـبــال ـن ـس ـبــة لـتـشـلـســي
وآرس ـن ــال ،جـمــع كــل منهما  16نقطة
في مجموعته من دون أن يتعرض ألي
خسارة ،ومن جهته خرج نابولي من
املجموعة الثالثة مــن دوري األبـطــال
بـفــارق األه ــداف عــن ليفربول وصيف
ب ـطــل امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،وإن ـت ــر مـيــان

نيمار مصاب

أكد مدرب نادي باريس سان جيرمان توماس توخيل
أن النجم البرازيلي نيمار أجرى فحوصًا في املستشفى
ولن يشارك في مباراة الثالثاء ضد أورليان (درجة
ثانية) في ثمن نهائي كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم.
وأوضح توخل أن الفحوص «جيدة» لكن نيمار «ليس
جاهزًا بنسبة  .»%100وكان النجم البرازيلي أصيب
في العضالت الضامة مطلع الشهر الجاري في املباراة
ضد بوردو ضمن الدور املحلي .وأضاف املدرب األملاني
الذي يشرف على فريق العاصمة الفرنسي منذ مطلع
املوسم الحالي خلفًا لإلسباني أوناي إيمري« ،لقد شارك
في تدريب األحد ،لكن ليس بالكثافة الطبيعية ،لذلك ال
يستطيع اللعب الثالثاء في أورليان» .وختم« :األمر ذاته
ينطبق على السانا ديارا املصاب في ركبته ،لكن الالعبني
اآلخرين يستطيعون اللعب».

الذي أخرجته املواجهتان املباشرتان
مع توتنهام اإلنكليزي من املسابقة.
وت ـب ـق ــى أبـ ـ ــرز امل ــواجـ ـه ــات ف ــي الـ ــدور
الثاني تلك التي ستجمع بني التسيو
اإليـ ـط ــال ــي وصـ ـي ــف ب ـط ــل ع ـ ــام 1998
واش ـب ـي ـل ـي ــة اإلسـ ـب ــان ــي ح ــام ــل ال ــرق ــم
القياسي في عدد األلقاب في املسابقة
( 5م ــرات أع ــوام  2006و 2007و2014
و 2015و ،)2016إضــافــة إلــى مواجهة
غ ـل ـط ــة سـ ـ ـ ــراي الـ ـت ــرك ــي م ـ ــع بـنـفـيـكــا
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي (ك ــاه ـم ــا ح ــل ث ــال ـث ــا فــي
مـجـمــوعـتــه ف ــي ال ـ ــدور األول ملسابقة
دوري أب ـطــال أوروبـ ـ ــا) ،وسـبــورتـيـنــغ
ال ـبــرت ـغــالــي م ــع ف ـي ــاري ــال االس ـب ــان ــي،
وسـلـتـيــك االس ـك ـت ـل ـنــدي م ــع فالنسيا
اإلسباني.
وبالنسبة للفرق الثالثة املتبقية من
الـثـمــانـيــة ال ـتــي خــرجــت م ــن املـســابـقــة
القارية العريقة ،وهي فيكتوريا بلزن
الـتـشـيـكــي وك ـل ــوب بـ ــروج الـبـلـجـيـكــي
وش ــاخـ ـت ــار دان ـي ـي ـت ـس ــك األوك ـ ــران ـ ــي،
فأوقعتها القرعة في مواجهة دينامو
زغرب الكرواتي وريد بول سالزبورغ
ال ـن ـم ـســوي واي ـن ـت ــراخ ــت فــران ـك ـفــورت
األملاني على التوالي.

شاكيري سعيد

عبر العب وسط نادي ليفربول اإلنكليزي شيردان شاكيري عن «شعور جميل» بعد
تسجيله هدفني في املباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه مانشستر يونايتد ( )1-3في
ً
املرحلة الـ 17من الدوري املمتاز .وشارك ابن الـ  27عامًا بديال في املباراة ورفع عدد أهدافه
إلى خمسة في  13مباراة خاضها مع «الحمر» في الدوري ،وبات على مسافة قريبة من
معادلة رقمه في عدد األهداف الثمانية التي سجلها مع ستوك سيتي املوسم املاضي .وأدت
ثنائيته إلى عودة ليفربول ّ
لقمة الدوري اإلنكليزي ،منتزعًا الصدارة التي تبوأها مانشستر
سيتي قبل  24ساعة بفارق نقطة واحدة.
وقال الالعب السويسريّ ،
«علي أن أثبت جدارتي على أرض امللعب واستحقاقي التواجد
ضمن تشكيلة الفريق ،وأن أكون مؤثرًا في تحديد نتائج املباريات .أنا سعيد حاليًا بأدائي.
ً
وكان شعوري جميال أن أسجل هدفني في مرمى مانشستر يونايتد ،وهذه مباراة مهمة
ضد منافس كبير لليفربول».
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أفقيا
 -1ممثل لبناني –  -2من األزهار –  -3ضمير منفصل – مدينة في اململكة العربية
السعودية –  -4احدى اإلمارات العربية املتحدة –  -5مؤلف موسيقي أملاني ُيعتبر
أحد أكبر عباقرة املوسيقى الكالسيكية في التاريخ الغربي – بلدة لبنانية تحمل
نفس اإلســم فــي كـســروان والـجـنــوب اللبناني –  -6كــرر الـكــام مــرات عــدة – الريق
املرشوف –  -7خدع الشخص وخانه – سفينة فاخرة – حرف نصب –  -8إسم بوذا
في الصني – قطعة من العاج صغيرة محفور على األوجــه الستة منها نقط سود
ّ
يصور على الورق – رتبة عسكرية –  -10بطل
من واحد الى ستة – ملك الطيور – -9
أسطوري فينيقي نقل األبجدية الى اليونان – من أسماء السيف

عموديًا

 -1فنان مصري من أغانيه « ملهمش في الطيب « –  -2بحيرة في فنلندا – مدينة في
فرنسا –  -3طاف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة – أبكم ال يتكلم – مادة
قاتلة –  -4سماد األرض – ارتفاع وازدياد النبات –  -5نوتة موسيقية – من املعادن
ال يدخله الصدأ –  -6سيء الخلق – أثر في الجلد دون إسالة دم –  -7مدينة ساحلية
أوسترالية عاصمة واليــة تاسمانيا – والــدة –  -8عاصمة عربية – أشــاد به ورفع
ّ
وعظمه –  -9حــرف نصب – نهر فرنسي يعبر في مدينة باريس –  -10فقد
ذكــره
ّ
عقله – فيلسوف عربي من أهم فالسفة اإلسالم له شروح كثيرة على ارسطو سماه
فالسفة الغرب « الشارح «

أفقيا

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
كبيرة وكل مربع كبير ّ
مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 3043

حلول الشبكة السابقة

 -1طرابلس – عدس –  -2بيروت – نانا –  -3رحاب – اورسك –  -4قار – ُدلم – هر –  -5ناميبيا
–  -6ما – فطم –  -7يس – تا – بكني –  -8ليماسول – فت –  -9كوري – أين –  -10الجمهورية

حل الشبكة 3042

شروط اللعبة

1

 -1طبرق – فيلكا –  -2ريحان – سيول –  -3ارارات – مرج –  -4بوب – تايم – ّ -5
لت – ديماس
–  -6البا – واو –  -7نومي – بلير –  -8عار – ّ
دنسه – ْ
أفك – ني – ّ -9
طيف –  -10ساكرامنتو

عموديًا
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إعداد
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أول ملك للفرنكيني (ّ )511-466
يوحد جميع القبائل تحت حاكم واحد.
غزا القبائل الفرنكية املجاورة وأعلن نفسه بأنه امللك الوحيد قبل وفاته.
مؤسس فرنسا
 = 4+3+6+1+8+7خالف الخسوف ■  = 11+5+2مدينة فرنسية ■ 10+9
= حرف عطف

حل الشبكة الماضية :فوزي العنتيل

ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1675وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة33 - 29 - 28 - 14 - 12 - 9 :
الرقم اإلضافي37 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 938,121,130ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ املــرت ـبــة ال ـثــان ـيــة (خ ـم ـســة أرق ـ ــام م ــع الــرقــم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 107,252,480ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة2 : الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل شبكة53,626,240 :ل.ل.
¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 60,733,440ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 35 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1,735,241 :ل.ل.¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 60,733,440ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,323 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 45,906 :ل.ل.¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 166,048,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 20,756 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 1,097,546,410 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل:
نتائج زيد
جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1675
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح68427 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية ,61,566,675 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة30,783,338 :¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8427 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.427 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.27 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 731
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة872 :
• يومية أربعة5388 :
• يومية خمسة57257 :
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رأي
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¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
محمد زبيب
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
شربل ّ
كريم
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت
¶ المكاتب بيروت ــ
فردان ــ شارع دونان
ــ سنتر كونكورد ــ
الطابق السادس
¶ تلفاكس:
01759500
01759597
¶ ص .ب 113/5963
¶ اإلعالنات
الوكيل الحصري
ads@al-akhbar.com
01/759500
¶ التوزيع
شركة األوائل
15ــ  01 /666314ــ
03 / 828381
¶ الموقع االلكتروني
www.al-akhbar.com
¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

العولمة أعلى مراحل االستعمار
عودة الصراع الطبقي إلى المجتمعات الغربية
عدنان بدر حلو *
لـ ـق ــد كـ ـ ــان ل ــاس ـت ـع ـم ــار ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره أع ـل ــى
مراحل الرأسمالية ،كما ّ
عرفه لينني ،تأثير
كـبـيــر فــي ال ـص ــراع الـطـبـقــي داخ ــل الـبـلــدان
املستعمرة (بالكسر) .فقد أتاحت الثروات
ِ
املـنـهــوبــة مــن املـسـتـعـمــرات فــرصــة تحقيق
مستويات معيشة مريحة نسبيًا لشعوب
حد كبير ّ
تلك البلدان ،ما خفض إلى ّ
حدة
الصراع الطبقي فيها (على حساب شعوب
الـ ـبـ ـل ــدان املـ ـسـ ـتـ ـع ـ َـم ــرة) .وف ـ ــي سـ ـي ــاق ه ــذا
التطور ،وكذلك في سياق الصراع الطبقي
على املستوى الدولي الذي كان معبرًا عنه
بــان ـق ـســام ال ـعــالــم إل ــى م ـع ـس ـكــريــن ،ط ــورت
البلدان الرأسمالية نظامًا اجتماعيًا تخلت
فيه الطبقة الرأسمالية عن حصة ال بأس
بها من الحقوق للطبقة العاملة ،وهــذا ما
ب ــات ي ـعــرف بـنـظــام الــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة،
وقاعدته الرئيسية هي أن ُيقتطع من راتب
ال ـع ــام ــل م ـب ـلــغ م ـعــن (كـ ـن ــوع م ــن ّ
االدخـ ـ ــار
اإللزامي) على أن ُيقتطع مقابله ما يوازيه
(أو ي ــزي ــد ع ـن ــه فـ ــي ب ـع ــض األحـ ـ ـي ـ ــان) مــن
ُ
رب الـعـمــل ،وتـجـمــع األمـ ــوال ّاملقتطعة في
ص ـن ــدوق ال ـض ـمــان ال ــذي يـتـكــفــل بــاإلنـفــاق
على التأمني الصحي وتعويضات البطالة
وال ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــد وغ ـ ـيـ ــر ذل ـ ـ ــك ّ م ـ ــن الـ ـضـ ـم ــان ــات
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي وفـ ـ ـ ـ ـ ــرت مـ ـ ــا يـ ـع ــرف
بالرعاية االجتماعية املتقدمة في البلدان
الــرأس ـمــال ـيــة .وق ــد ل ـعــب ه ــذا ال ـن ـظــام دورًا
مهمًا فــي تخفيض حــدة الـصــراع الطبقي،
الشيوعية
وكبح الصعود الكبير للحركات
ُ
وال ـي ـســاريــة ال ــذي شـهــدتــه ال ـب ـلــدان امل ـشــار
العاملية الثانية.
إليها في أعقاب الحرب
ّ
غير أن تطورات كثيرة ومؤثرة قد أصابت
هــذه املعادلة فــي العقود األربـعــة األخـيــرة،
أبرزها:
 -1انهيار املعسكر االشـتــراكــي ومــا رافقه
م ــن ان ـت ـك ــاس ك ـب ـيــر ل ــأح ــزاب وال ـح ــرك ــات
ال ـش ـي ــوع ـي ــة والـ ـيـ ـس ــاري ــة والـ ـع ـ ّـم ــالـ ـي ــة فــي
مختلف أرجــاء العالم .وكــان لهذا التغيير
الـ ـج ــذري تــأث ـيــر كـبـيــر ف ــي م ــوازي ــن ال ـقــوى
ال ـط ـب ـق ـيــة داخ ـ ــل ال ـب ـل ــدان ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ،إذ
ح ـ َّـر َر رأسـمــالـيــي تـلــك الـبـلــدان مــن مـخــاوف
ّ
وتحديات اجتماعية كبيرة بكل ما كانت
تـفــرضــه عـلـيـهــم مــن ح ـســابــات ،مــا جعلهم
أكثر جرأة على ممارسة سياسات واتخاذ
إج ـ ـ ــراء ات (ت ـح ــت ذرائ ـ ــع مـخـتـلـفــة) تقضم
بالتدريج تلك الحقوق التي كانت متوفرة
للعمال في املراحل السابقة.
 -2حدثت تطورات تقنية كبيرة جدًا أدخلت
تـعــديــات جــذريــة عـلــى وســائــل الـعـمــل ،ما

قلص إلــى حــدود كبيرة مــدى الحاجة إلى
األي ــدي الـعــامـلــة .فـبــدأت عمليات اإلصــاح
والـتـطــويــر وإعـ ــادة الـهـيـكـلــة تـتـيــح ألرب ــاب
العمل فــرص التخلي عــن أعــداد كبيرة من
ال ـع ـم ــال (أحـ ـ ــدث األم ـث ـل ــة ع ـلــى ذلـ ــك إع ــان
شــركــة «ج ـن ــرال م ــوت ــورز» ال ـش ـهــر املــاضــي
عزمها إغالق خمسة مصانع في الواليات
امل ـت ـحــدة وك ـن ــدا ،م ــا س ـي ـ ّ
ـؤدي إل ــى تـســريــح
قــرابــة خمسة عشر ألــف عــامــل ،وتخفيض
روات ــب عشرين ألـفــا آخــريــن بنسبة .)%15
وترافق هذا التطور مع ظاهرة نقل وسائل
أيد عاملة بشرية
اإلنتاج ذات الحاجة إلى ٍ
مــن الـبـلــدان الــرأسـمــالـيــة إلــى بـلــدان العالم
ال ـثــالــث ح ـيــث ت ـتــوافــر األي ـ ــدي الــرخـيـصــة،
وهـ ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــا ن ـ ـجـ ــم ع ـ ـنـ ــه مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ت ـق ـل ــص
م ــداخ ـي ــل ص ـن ــادي ــق ال ـض ـم ــان االج ـت ـمــاعــي
ّ
بـتـقــلــص ع ــدد ال ـع ـمــال واقـتـطــاعــاتـهــم ومــا
ّ
يرافقها من تقلص ما يدفعه أرباب العمل
لـتـلــك الـصـنــاديــق فــي امل ـقــابــل! كـمــا أن هــذه
الـتـطــورات فــي وســائــل اإلنـتــاج وتقنياتها
أدت إل ــى تغيير كـبـيــر فــي طبيعة الطبقة
ال ـع ــام ـل ــة الـ ـح ــديـ ـث ــة ،ال مـ ــن ح ـي ــث تـقـلــص
أعدادها فحسب ،بل من حيث التغير الذي
طــرأ على مواقعها مــن وســائــل اإلنـتــاج ،إذ
بــات يغلب عليها الطابع اإلداري والفني
(وأصحاب الياقات البيضاء) على حساب
الكتل الكبيرة من أصحاب العمل اليدوي
وث ـي ــاب ال ـع ـمــل ال ــزرق ــاء (أو الـبــرولـيـتــاريــا
باملعنى التقليدي)!
 -3ح ـق ـقــت ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـي ــة امل ـت ـط ــورة
نجاحًا كبيرًا في إطالة عمر البشر ما زاد
نسبة املسنني فــي املجتمع بكل مــا يزيده
ذل ــك م ــن أع ـب ــاء وت ـكــال ـيــف ع ـلــى ص ـنــاديــق
الضمان الصحية واالجتماعية.
ّ
 -4ت ــراف ــق ه ــذا ك ــل ــه م ــع تـغـيـيــر ك ـب ـيــر في
هيكلية البنى الرأسمالية نفسها ،إذ تقدم
ب ـش ـكــل ال يـ ـق ــاس دور الـ ـش ــرك ــات ال ـك ـبــرى
املتعددة الجنسيات (على حساب ما كان
ُيعرف تقليديًا باسم الرأسمالية الوطنية)
وتعاظم دورهــا السياسي وطنيًا وعامليًا،
فشهدنا في العقود الثالثة األخيرة خاصة
نوعًا من االنفصام بني النشاط السياسي
ال ــوط ـن ــي ك ـلــه (ال ـح ــاك ــم واملـ ـحـ ـك ــوم) ،وبــن
مراكز النفوذ املالية واالقتصادية العابرة
لـ ـلـ ـح ــدود (ك ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــرات ال ـس ـب ـع ــة ال ـك ـب ــار
والعشرين ومنتدى دافــوس وغيرها) ،مع
أن م ـخ ـط ـطــات األخـ ـي ــرة ون ـشــاطــات ـهــا هــي
التي تلعب الــدور الحاسم في رسم وإدارة
املـخـطـطــات وال ـق ــرارات الـكـبــرى املــؤثــرة في
الحياة االقتصادية والسياسة الوطنية.
هذا التغيير في األدوار واحتالل الشركات

امل ـت ـع ــددة الـجـنـسـيــة م ــواق ــع ال ـق ـي ــادة على
الصعيد الـعــاملــي أحــدثــا تغييرًا كبيرًا في
طبيعة الطبقة الرأسمالية نفسها ،وحققا
نوعًا مــن الفصل املكاني (الـجـغــرافــي) بني
أرباب العمل الحقيقيني الذين هم املصارف
والـبـيــوتــات املــالـيــة الـكـبــرى وبــن العاملني
ملصلحة الـطـبـقــة ال ـجــديــدة (ال ـســام ـيــة) في
مختلف أنحاء العالم .كما أن هذه الشركات
الـكـبــرى ،بــرغــم أربــاحـهــا الفاحشة ،لــم تعد
تدفع ما تدفعه الشركات الوطنية املحلية
من مساهمات في صناديق الضمان إال ما
يستحق على األعــداد القليلة من املوظفني
وال ـع ـمــال ال ــذي ــن م ــا زالـ ــوا تــابـعــن لـهــا في
الوطن األم ،وهذا األمر أضعف بدوره قدرة
تلك الصناديق على ّ
تحمل مسؤولياتها.
أك ـثــر م ــن ذل ــك ،ي ـجــري ح ـســاب أربـ ــاح هــذه
ال ـشــركــات ال ـك ـبــرى ف ــي س ـيــاق ن ـمـ ّـو الــدخــل
القومي للبالد ،فيعلن أن هذا النمو يحقق
تقدمًا سنويًا ،في حني أن النمو الحقيقي
لدخل الـبــاد هــو سلبي بالفعل ،تتضاء ل
معه واردات الدولة سنة بعد أخرى! (ازداد
ال ــدي ــن الـ ـع ــام ف ــي فــرن ـســا خـ ــال ال ـس ـنــوات
الخمس عشرة األخيرة ـ ـ الرئاسات الثالث
س ــارك ــوزي ه ــوالن ــد وم ــاك ــرون ـ ـ ـ م ــن 1000
مـلـيــار ي ــورو إل ــى  2500مـلـيــار يـ ــورو)! في
ظل كل هذه املعطيات ،نجد أن الحكومات
الــوطـنـيــة (طـبـعــا بــاملـعـنــى املـحـلــي) لــم تعد
أكثر من صنيعة بني أيدي الشركات الدولية
ال ـك ـب ــرى ذات ال ـن ـف ــوذ ال ـس ـي ــاس ــي وامل ــال ــي
واإلع ــام ــي (يـسـيـطــر تـسـعــة مـلـيــارديــريــن
على اإلعــام الفرنسي كله تقريبًا!) ،فهذه
الشركات هي التي تشرف على «تصنيع»
الــزع ـمــاء الـسـيــاسـيــن املـحـلـيــن والـتــرويــج
لـهــم واإلن ـفــاق عـلــى حمالتهم االنتخابية،
ومـ ـ ــن ثـ ــم عـ ـل ــى رسـ ـ ــم وت ـن ـف ـي ــذ ب ــرام ـج ـه ــم
السياسية واالقتصادية في سدة الحكم!
ول ـ ـعـ ــل أه ـ ـ ــم املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادالت االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ
االجـتـمــاعـيــة الـتــي ج ــرى قلبها رأس ــا على
ع ـقــب ف ــي ه ــذا امل ـس ــار ه ــي م ـعــادلــة ال ـقــدرة
الـشــرائـيــة فــي تـحـفـيــز االس ـت ـهــاك وم ــن ثم
رفع مستوى اإلنتاج الوطني .فبينما كان
السائد فــي الفكر السياسي ـ ـ االقتصادي
(زمن الرعاية االجتماعية) أن زيادة القدرة
ال ـش ــرائ ـي ــة ل ـل ـمــواط ـنــن ع ــام ــة ت ـح ـفــز عـلــى
املزيد من االستهالك وتــؤدي في النتيجة
إلى زيادة اإلنتاج وتحقيق مزيد من النمو
واالزدهـ ــار ،ج ــاء ت املــدرســة النيوليبرالية
«الريغانية ـ ـ التاتشرية» بمفهوم مناقض
ك ـل ـيــا ل ـه ــذه املـ ـع ــادل ــة ،بـ ــأن رأت أن تـقــديــم
ت ـس ـه ـيــات إلـ ــى أصـ ـح ــاب رؤوس األم ـ ــوال
(بـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ال ـ ـ ـضـ ـ ــرائـ ـ ــب وامل ـ ـتـ ــوج ـ ـبـ ــات

االجـتـمــاعـيــة وتـسـهـيــل عـمـلـيــات الـتـســريــح
وال ـت ــاع ــب بــال ـحــد األدنـ ـ ــى ل ــأج ــور وغـيــر
ذلك) يشجعهم على ضخ املزيد من رؤوس
األم ــوال فــي ســوق الـعـمــل ،مــا يحقق زيــادة
في اإلنتاج ويرفع مستوى النمو ويحقق
االزده ـ ـ ــار ،ل ـي ـعــود االق ـت ـص ــاد إل ــى تحقيق
قدرة أكبر على التوظيف من جديد!
يعط أربــاب هذا االنقالب النيوليبرالي
لم
ِ
أي اه ـت ـمــام ل ــأزم ــة االج ـت ـمــاع ـيــة الـخــانـقــة
ال ـتــي أحــدث ـت ـهــا ه ــذه ال ـس ـيــاســة ع ـلــى آالف

العمال املحليني الــذيــن شـ ّـردتـهــم ،ألنها لم
تكن تنظر إلى األمر عبر مجالها الحيوي
ال ــداخ ـل ــي ب ـقــدر م ــا كــانــت تـنـظــر إل ـيــه عبر
نتائج سياساتها على املزاحمة في سوق
االس ـت ـه ــاك ال ـع ــامل ــي (ب ـم ـع ـنــى أدق :كــانــت
تـضـ ّـحــي بمستوى معيشة عـمــال بلدانها
مــن أجــل تحقيق ق ــدرة أكـبــر على املنافسة
وضـمــان أربــاح أكثر للشركات الكبرى في
السوق الدولية املعوملة)!
لقد أصبح الهم األول للحكام الليبراليني

ال ـج ــدد كـيـفـيــة دع ــم ال ـشــركــات ال ـك ـبــرى في
األسـ ـ ـ ــواق ال ـخ ــارج ـي ــة وم ـس ــاع ــدت ـه ــا عـلــى
اقتحام تلك األسواق وضمان االستثمارات
امل ـجــزيــة فـيـهــا وتـحـقـيــق األربـ ــاح الـطــائـلــة.
ل ـقــد ت ـحــول ال ـح ـكــام إل ــى م ـجــرد س ـعــاة في
خــدمــة تـلــك ال ـش ــرك ــات ،فـهــي ال ـتــي تكلفهم
املهمات الخارجية وتشرف على جوالتهم
وزياراتهم في أرجاء الكرة األرضية .ولعل
أغــرب ما فعله الرئيس إيمانويل ماكرون
الـ ـ ـ ــذي ج ـ ـ ــاء إل ـ ـ ــى الـ ـسـ ـي ــاس ــة م ـ ــن م ـط ــاب ــخ

يجري حساب
أرباح الشركات
الكبرى في
الدخل القومي،
َ
فيعلن أن النمو
يحقق تقدمًا
سنويًا!

ازداد الدين العام في فرنسا خالل السنوات الـ 15األخيرة من  1000مليار يورو إلى  2500مليار (أ ف ب)

املصارف إقدامه على إلغاء الضريبة التي
كانت تفرض على الثروات الطائلة!
وك ـ ــان ط ـب ـي ـع ـيــا ف ــي ظ ــل هـ ــذه ال ـس ـيــاســات
ّ
أن يـتـقــلــص الــدخــل الــوطـنــي ويـ ــزداد عجز
الدولة عن فعل مهماتها االجتماعية ،وقد
لـجــأت الحكومات (اليمينية والـيـســاريــة!)
الـخــاضـعــة ل ـهــذه املـعـطـيــات ال ـجــديــدة إلــى
محاولة سد هذا العجز بطرق عدة:
ً
أوال :خ ـص ـخ ـصــة ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ــؤس ـس ــات
التي كانت تملكها الدولة وبيعها للقطاع
الـخــاص الـتــابــع للشركات الـكـبــرى وتوفير
محفزات له بدعوى السماح بإعادة الهيكلة
وإجراء اإلصالحات اإلدارية واإلنتاجية.
ث ــانـ ـي ــا :ت ـق ـل ـيــص اإلن ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ال ـخ ــدم ــات
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ،وف ـ ـ ـ ــي مـ ـق ــدمـ ـتـ ـه ــا الـ ـتـ ـق ــديـ ـم ــات
االجتماعية بحجة السعي لتخفيف العجز،
وأول ضحايا هــذه السياسة هــو الضمان
الصحي الذي جرى تخفيض ما يقدمه من
تعويضات وإل ــزام املــواطـنــن باللجوء إلى
شركات التأمني الخاصة لسد الفوارق بكل
ما يفرضه ذلك عليهم من أعباء مالية!
ثالثًا :فــرض ضــرائــب جــديــدة غير مباشرة
(تصيب املــواطـنــن عــامــة) كما جــرى أخيرًا
مـ ــع قـ ــانـ ــون مـ ــاكـ ــرون لـ ـف ــرض رس ـ ـ ــوم عـلــى
امل ـش ـت ـقــات الـنـفـطـيــة تـحــت ذري ـع ــة تشجيع
االنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى م ــركـ ـب ــات جـ ــديـ ــدة صــدي ـقــة
للبيئة! وهو القانون الذي أشعل التحركات
الشعبية الحالية في فرنسا.
م ـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن يـ ـ ـس ـ ــود ،ف ـ ــي ظ ـ ــل ه ــذه
ال ـت ـطــورات االقـتـصــاديــة والـسـيــاسـيــة ،نــوع
مــن الـشـعــور ال ـعــام ب ــأن الـنـشــاط السياسي
ال ــوطـ ـن ــي (ال ـ ـحـ ــاكـ ــم مـ ـن ــه وامل ـ ـح ـ ـكـ ــوم بـكــل
أحزابه ورجــاالتــه) قد بات غير ذي جدوى!
فكله ي ــدور ضمن إط ــارات تقليدية تتعلق
بــال ـشــؤون املـحـلـيــة ال ـتــي لــم تـعــد لـهــا صلة
بمواقع صنع القرارات املصيرية التي تتأثر
بـهــا ح ـيــاة ال ـن ــاس ،وه ــذا مــا يـفـســر ظــاهــرة
ت ـض ــاؤل دور ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة الـحــزبـيــة
والنقابية (خــاصــة التقليدية منها يسارًا
ويمينًا) واتـســاع مساحات الـعــزوف عنها
حتى على صعيد املشاركة في االنتخابات
العامة!
وفـ ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ت ــواص ــل ف ـيــه ال ـهـيــاكــل
الـحــزبـيــة والـنـقــابـيــة التقليدية «حـيــاتـهــا»
بــال ـقــوة ال ـن ــاب ــذة ك ــأن شـيـئــا ل ــم ي ـكــن (رغ ــم
ال ـتــدهــور ال ـســريــع والـكـبـيــر ف ــي حجومها
وفعالياتها وتراجع أدوارها نحو الهامش
االجتماعي) ،يصبح من الطبيعي أن يتولد
عــن هــذه األزم ــة الـعــامــة وعــن هــذا الـعــزوف
نوع من البحث عن وسائل جديدة ملواجهة
واق ــع الـحـيــاة املـتــدهــور تــدريـجـيــا فــي هــذه
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البلدان التي كانت تعتبر نفسها نموذجًا
عامليًا ناجحًا للرفاه واالستقرار!
في ظل هــذه املستجدات ،تــزداد الهوة بني
ال ـع ــام ــة م ــن امل ــواط ـن ــن وبـ ــن الـتـشـكـيــات
السياسية والنقابية التقليدية .وهــذا ما
يتيح الفرص الواسعة لبروز قادة وزعماء
من خارج تلك التشكيالت التقليدية ،قادة
وزعـ ـم ــاء ي ـن ـج ـحــون ف ــي م ـخــاط ـبــة الـنـقـمــة
لدى الجمهور العام الواسع (هذا ما جرى
ال ـت ـع ـب ـي ــر ع ـن ــه خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاض ـي ــة
فــي ال ـفــوز غـيــر املـتــوقــع ل ــرؤس ــاء وحــركــات
ب ـ ـ ــدوا طـ ــارئـ ــن ع ـل ــى الـ ـحـ ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة
العامة كالرئيس األميركي دونالد ترامب
والفرنسي إيمانويل ماكرون).
والــافــت أنــه فــي سـيــاق هــذا الغضب العام
يـنـمــو ات ـج ــاه «وطـ ـن ــي» م ـع ــارض لـلـعــوملــة،
يعود إلى طرح برامج وسياسات «حمائية»
انكفائية عـمــا ك ــان ع ـنــوان مــرحـلــة الـعــوملــة.
وم ــا مــن شــك فــي أن ال ـن ـمــوذج األبـ ــرز لهذه
الـسـيــاســات هــو دعـ ــوات تــرامــب السـتـعــادة
رؤوس األم ـ ـ ــوال م ــن الـ ـخ ــارج ب ـه ــدف خلق
ف ـ ـ ـ ــرص ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــداخ ـ ـ ـ ــل ،ول ـ ـ ـجـ ـ ــوؤه
املـ ـتـ ـك ــرر ل ـ ـفـ ــرض الـ ـعـ ـق ــوب ــات والـ ـض ــرائ ــب
عـلــى امل ـس ـت ــوردات مــن األسـ ــواق الـخــارجـيــة
(امل ـغــايــرة جــذريــا لـسـيــاســة حــريــة الـتـجــارة
التي قادتها الــواليــات املتحدة في السابق
وكانت العنوان األبرز لعملية العوملة).
غـيــر أن ه ــذه ال ـق ـيــادات ال ـجــديــدة ،الـتــي هي
أيضًا والدات شرعية من بطن الرأسمالية
املـ ـع ــومل ــة ،س ــرع ــان م ــا ت ـث ـبــت أن «ال ـغ ـضــب
ال ـش ـع ـبــوي» الـ ــذي تــرف ـعــه سـلـمــا لـلــوصــول
إل ـ ــى قـ ـم ــرة الـ ـقـ ـي ــادة ،س ـي ـك ــون أكـ ـث ــر ع ـج ـزًا
عــن حــل املـشـكــات املـعـقــدة ال ـتــي يواجهها
النظام الرأسمالي في هذه املرحلة الجديدة
واملـصـيــريــة .وه ــذا مــا ي ــؤدي بسرعة كبيرة
إل ــى ات ـســاع دائـ ــرة الـغـضــب الـشـعـبــي الـعــام
وتنامي الـحــركــات والـهـبــات واالنتفاضات
الشعبية ،اليمينية منها واليسارية ،التي ال
يستبعد أن تتخذ في أحيان كثيرة طابعًا
فــوضــويــا ،لكنها تشكل بالتأكيد إرهــاصــا
يـنـبــئ ب ـ ــوالدة مــرح ـلــة ج ــدي ــدة م ــن الـحـيــاة
ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـنــاس ـبــة ل ــأوض ــاع ال ـجــديــدة
وامللبية لتحدياتها!
إننا ،دون شك ،أمام ظاهرة بالغة األهمية
في هذه املرحلة ،هي عودة الصراع الطبقي
مـجــددًا إلــى بـلــدان املــركــز الــرأسـمــالــي ،إنما
ب ـص ــور ج ــدي ــدة ي ـتــأتــى ع ـن ـهــا ب ــال ـض ــرورة
والدة أسـ ــال ـ ـيـ ــب وتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــات س ـي ــاس ـي ــة
ونـقــابـيــة مـخـتـلـفــة عـمــا كــانــت تـعــرفــه هــذه
البلدان في املراحل السابقة!
* كاتب سوري

تصاعد العنف الثوري في الضفة :رد فعل أم خطة عمل؟
محمد العبد الله *
الرصاص الذي أطلقته الخلية الفدائية التي
نفذت العملية البطولية ،مساء يوم  9كانون
األول /ديسمبر ال ـجــاري ،مقابل مستعمرة
عوفرا الواقعة شرق مدينة رام الله في الضفة
الغربية املحتلة (أنشئت هذه املستعمرة عام
ّ
مسجلة في الطابو على اسم
أراض
 1975على
ٍ
مــواطـنــن فلسطينيني مــن سـكــان ق ــرى عني
يبرود وسلواد) على تجمع يضم ما يقارب
ألــف مستعمر ،بينهم عسكريون ،يحملون
امل ـشــاعــل ح ــول نـصــب أح ــد قـتـلــى العمليات
الفدائية التي تم تنفيذها سابقًا ،هز بعنف
شديد البنى السياسية والعسكرية واألمنية
داخـ ــل الـتـجـمــع االس ـت ـع ـم ــاري الـصـهـيــونــي.
هــذه البنى التي تعيش على وقــع ارت ــدادات
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـب ـطــول ـيــة ال ـت ــي ن ـف ــذه ــا ال ـف ــدائ ــي
الشهيد أشرف نعالوة (الشبح ،كما تحدثت
عـ ـن ــه وس ـ ــائ ـ ــل إعـ ـ ـ ــام ال ـ ـع ـ ــدو) ف ـ ــي امل ــدي ـن ــة
الصناعية «بركان» قرب مدينة سلفيت داخل
الضفة املحتلة .وقد أحدثت عملية «عوفرا»
صدمة عنيفة داخل دوائر صنع القرار ،وفي
التجمع االستعماري  -االستيطاني ،ظهرت

ُ
ُ
تداعياتها املركبة :املؤملة ،واملرعبة من حيث
هروب ُالعسكريني املوجودين مع املتجمعني
حــول الــنـصــب ،وعــدم تعاملهم بالسالح مع
املـجـمــوعــة الـتــي كــانــت ضـمــن الـسـيــارة التي
ُ
استخدمت بالعملية.
لــم تـخــرج عملية «ع ــوف ــرا» عــن الـنـهــج الــذي
مــارســه الـفــدائـيــون فــي عملياتهم األخ ـيــرة،
خصوصًا ،فــي املدينة الصناعية «بــركــان»،
مـ ــن حـ ـي ــث دقـ ـ ــة االس ـ ـت ـ ـطـ ــاع وال ـ ــرص ـ ــد فــي
ت ـحــديــد الـ ـه ــدف ،وت ــوق ـي ــت ل ـح ـظــة الـتـنـفـيــذ
إليـ ـق ــاع أك ـب ــر عـ ــدد م ــن ال ـخ ـس ــائ ــر ،واألهـ ـ ــم،
ســرعــة االن ـس ـحــاب مــن دون خـســائــر .وعلى
رغم اإلجــراءات االستباقية التي يلجأ إليها
الـعــدو فــي املالحقة واالعـتـقــاالت ،كما كشف
رئ ـيــس «ج ـه ــاز األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي /ال ـشــابــاك»
ن ــداف أرغ ـمــان (ع ــن نـجــاح أج ـهــزة األم ــن من
إحباط نحو  480عملية واعتقال  290خلية)
فــإن نـجــاح عـشــرات العمليات خــال األشهر
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ع ـل ــى رغ ـ ــم ال ـع ـم ــل االس ـت ـخ ـب ــاري
واألم ـ ـنـ ــي الـ ـ ــذي ت ـت ـح ـمــل جـ ـ ــزءًا م ـن ــه سـلـطــة
التنسيق األم ـنــي ،قــد أكــد أن إرادة املقاومة
وع ـلــى رغ ــم كــل م ـح ــاوالت التضييق عليها
وتطويقها لــن تنكسر ولــن تـمــوت .وهــذا ما

أكده التقرير الذي نشرته صحيفة «هآرتس»
قبل بضعة أي ــام ،وجــاء فيه« :شهد النصف
األول م ــن ال ـع ــام ال ـج ــاري تـنـفـيــذ  7عمليات
إطالق نار في منطقة رام الله ومحيط القدس.
ك ـمــا ش ـهــد ش ـهــر ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي /نــوفـمـبــر
وحده  4عمليات ومحاوالت لتنفيذ عمليات،
ح ـي ــث أص ـي ــب  3ج ـن ــود ف ــي ع ـم ـل ـيــة ده ــس،
إضافة إلى إطالق النار تجاه حاجز الجلمة
وإطالق النار تجاه باص للمستوطنني قرب
مستوطنة بيت إيل ،ومحاولة تنفيذ عملية
ط ـع ــن قـ ــرب م ـف ــرق إلـ ـي ــاس ف ــي ب ــداي ــة شـهــر
تشرين الثاني /نوفمبر ،أيضًا».
ك ـش ـف ــت ال ـع ـم ـل ـي ـت ــان األخ ـ ـيـ ــرتـ ــان («بـ ــركـ ــان
وع ـ ـ ــوف ـ ـ ــرا») عـ ــن هـ ـش ــاش ــة ال ـب ـن ـي ــة األم ـن ـي ــة
امل ـعــاديــة ال ـتــي تـتــوهــم أن ـهــا تـحـكــم املـنــاطــق
املـحـتـلــة بـقـبـضــة عـسـكــريــة واسـتـخـبــاراتـيــة
ال مـثـيــل ل ـهــا .وأن م ــن ي ـقــود ت ـلــك األج ـه ــزة،
جنراالت عسكريون مجربون قادوا عمليات
املــاح ـقــة واالع ـت ـق ــال والـتـصـفـيــة لـلـفــدائـيــن
على مر السنوات السابقة .وهــؤالء يعملون
فــي ظــل نهج فاشي لحكومة يتزعمها أحد
غــاة املستعمرين الــذي يـحــاول الـهــروب من
أزم ــة طاحنة فــي حكومته االئـتــافـيــة ،نحو

مـغــامــرات اسـتـعــراضـيــة عسكرية عـلــى أكثر
من َج َ
بهةِ مواجهة ،من أجل تحسني وتمتني
أوضــاعــه ،في حزبه وتحالفه ال ــوزاري .على
ال ـجــانــب اآلخـ ــر ،أضـ ــاءت نـتــائــج العمليتني
األخيرتني بشكل خــاص ،ومعظم العمليات
الفردية التي شهدتها السنوات األخيرة منذ
أكتوبر عام 2015
نهاية شهر تشرين األول/
ّ
ُوحتى اآلن ،على حالة شعبية وفرت للفدائي
امل ـ ـطـ ــارد أش ـ ــرف ن ـع ــال ــوة ال ـب ـي ـئــة الـصــديـقــة
والحامية ومظلة األمــان ،على رغم استنفار
عـشــرات اآلالف مــن الـجـنــود وعـنــاصــر األمــن
ومـئــات اآللـيــات العسكرية التي ترافقت مع
إجـ ــراءات الـقـمــع واالع ـت ـقــال والـقـهــر الـتــي لم
تتوقف عند عائلة وأقارب أشرف بل امتدت
لتشمل أبناء بلدته والقرى املجاورة ،قبل أن
يستشهد قبل أيــام .وقــد أشــار غيورا آيلند،
رئيس مجلس األمــن القومي السابق وأحد
كبار املخططني االستراتيجيني« ،كل عملية
ال نـنـجــح فـيـهــا بــالـقـبــض ع ـلــى امل ـن ـفــذ ،كما
حصل فــي عملية بــركــان يتصاعد الشعور
لدى الشباب بالرغبة لتنفيذ عمليات كهذه
– يـقـصــد ع ــوف ــرا) .أم ــا آف ــي دي ـخ ـتــر ،رئـيــس
لجنة الخارجية واألم ــن فــي الكنيست ،فقد

تحدث عن تلك العملية واصفًا آثــارهــا على
التجمع االسـتـعـمــاري /االسـتـيـطــانــي« :هــي
واح ــدة مــن أقـســى العمليات الـتــي خبرناها
بالضفة» .وهــذا مــا أكــده املــراســل العسكري
في قناة «كــان» الصهيونية ،روعــي شــارون،
بــال ـقــول« :ل ـقــد اسـتـخــدمــوا ب ـهــذه العملية –
عــوفــرا – ســاحــا تقنيًا غـيــر بــدائــي وبــاهــظ
ال ـث ـم ــن ،ونـ ـ ــادر االن ـت ـش ــار ب ــال ـض ـف ــة ...هـنــاك
أرجـحـيــة كبيرة مــن خــال الـحــديــث املـتــداول
داخ ــل الــدوائــر األمـنـيــة ،بــأن هـنــاك مجموعة
ُم ــدرب ــة وم ـه ـن ـيــة ،حـصـلــت ع ـلــى تــوج ـيــه من
أعـ ـل ــى» .وي ـم ـك ـن ـنــا ،اس ـت ـن ــادًا ع ـلــى م ــا ي ــدور
داخل املراكز األمنية والسياسية واإلعالمية،
اس ـت ـخ ــاص ب ـعــض ال ـن ـتــائــج م ــن تـحـلـيــات
أولئك الـقــادةُ ،صناع الــرأي العام وأصحاب
الرؤى االستراتيجية:
ـ ـ ـ ـ ُ الـتـصـعـيــد امل ـت ـتــالــي ف ــي ال ـع ـنــف ال ـث ــوري
املسلح كخطوة متطورة على أشكال العنف
األخ ـ ـ ـ ــرى :الـ ـس ــاح األبـ ـي ــض والـ ــدهـ ــس فــي
الـضـفــة املـحـتـلــة ،يــؤكــد أن ه ـنــاك بــرنــامـجــا
للعمل بــدأ تنفيذه بعد توفير واستكمال
كل التجهيزات النطالقه ،من تهيئة العمق
ال ـب ـش ــري ال ـص ــدي ــق والـ ـجـ ـغ ــراف ــي كـمـعــرفــة

طبوغرافيا املكان ،وتأمني السالح ،وتجهيز
أماكن االختفاء.
ـ ـ ـ ام ـت ــاك ال ـفــدائ ـيــن جـ ــرأة غ ـيــر ع ــادي ــة في
املواجهة كما الحظنا في السنوات األخيرة،
ســواء باستخدام السالح األبيض والناري
(الفدائيان غسان وعدي أبو جمل ،والسالح
األب ـ ـ ـيـ ـ ــض /مـ ـهـ ـن ــد ال ـ ـح ـ ـل ـ ـبـ ــي) ،وامل ـ ـسـ ــدس
وال ـب ـن ــدق ـي ــة ك ـم ــا فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات ال ـف ــدائ ـي ــن
األبطال نشأت ملحم وباسل األعرج وأحمد
نصر.
ـ ـ ـ االهـ ـ ـت ـ ــزاز امل ـس ـت ـم ــر والـ ـثـ ـق ــوب ال ــواس ـع ــة
ف ــي م ــا أط ـل ــق ع ـل ـيــه «م ـظ ـل ــة أمـ ــن وس ــام ــة
املـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــن» مـ ـم ــا سـ ـي ــؤث ــر فـ ــي ت ــراج ــع
اسـتـبــاحــة أراضـ ــي الـضـفــة عـلــى يــد قطعان
املـسـتـعـمــريــن ال ـفــاش ـيــن ،وي ـه ــدد بــالـتــالــي
لـيــس االس ـت ـقــرار فــي املـنــاطــق املـحـتـلــة بعد
عــام  ،1967بل سيتعداه ليؤثر في معدالت
الهجرة للكيان والتي تشكو من التراجع في
السنوات األخيرة.
ُ
ـ ـ ارت ـف ــاع بـعــض األصـ ــوات الـتــي تـشـيــر إلــى
أزمــة ثقة باملستوى القيادي داخــل الكيان،
ك ـم ــا ع ـ َّـب ــر ع ــن ذل ـ ــك امل ـع ـل ــق ال ـع ـس ـك ــري فــي
صـحـيـفــة «ي ــدي ـع ــوت أح ـ ــرون ـ ــوت» ،ألـيـكــس

لم تخرج
عملية «عوفرا»
عن النهج
الذي مارسه
الفدائيون في
عملياتهم
األخيرة

ف ـي ـش ـمــان« :ع ـم ـل ـيــة ع ــوف ــرا ه ــي ق ـط ـعــة مــن
لـغــز مـبـهــم ...ل ــدى شـخــص مــا فــي املستوى
السياسي مصلحة في إبقاء عني الجمهور
على غــزة وإب ـقــاء أذنـيــه على مــا يـحــدث في
ســوريــا ول ـب ـنــان ...هـنــاك يــأخــذون ألنفسهم
صـ ـ ـ ــورًا م ـ ــع الـ ـجـ ـن ــود وال ي ـت ـع ــام ـل ــون مــع
ال ـق ـضــايــا األي ــدي ــول ــوج ـي ــة ،إن ـه ــم يـفـضـلــون
إب ـقــاء الـتـعــامــل مــع االن ـف ـجــار األم ـنــي الــذي
يختمر ويزداد في الضفة الغربية بعيدًا من
األضواء ،وقد نجحوا».
ل ـق ــد أكـ ـ ــدت ال ـع ـم ـل ـيــات امل ـس ـل ـحــة األخـ ـي ــرة،
وات ـس ــاع حـجــم امل ــواج ـه ــات الـشـعـبـيــة الـتــي
يــواجــه بها الـشـبــاب االقـتـحــامــات املتتالية
ل ـل ـم ــدن والـ ـ ـق ـ ــرى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،م ـخ ــاوف
رئ ـيــس «ال ـش ــاب ــاك» أردغ ـ ــان حينما تحدث
قبل أسابيع أمــام لجنة الشؤون الخارجية
واألم ــن عــن الــوضــع فــي الضفة بــأنــه «حالة
مــن الـهــدوء النسبي على وجــه األرض ،إنه
هدوء خادع ومعقد ومغاير تمامًا ملا يبدو
عليه ...إنما تحت السطح التوتر يتصاعد».
تــأتــي هــذه اإلن ـج ــازات املـيــدانـيــة فــي الضفة
وداخل قطاع غزة في الحشد الشعبي الكبير
فــي مسيرات الـعــودة وكسر الحصار ،وفي

املــواجـهــة الـعـسـكــريــة مــؤخ ـرًا ،وف ــي تشكيل
غرفة العمليات املشتركة .وكذلك في اإلقليم:
االنتصارات املتتالية ملحور املقاومة ولقوى
التغيير .كل ذلك يأتي ليعيد رص الصفوف
فــي مــواجـهــة الهجمة اإلمـبــريــالـيــة القائمة
على الهيمنة واالستحواذ على ثروات األمة،
وعلى تواطؤ الرجعية العربية الحاكمة في
تنفيذ الخطة األميركية للتطبيع مع كيان
الـ ـع ــدو واعـ ـتـ ـب ــاره «ك ـي ــان ــا ش ــرع ـي ــا وي ـجــب
االعـ ـت ــراف ب ــه» ب ـمــا يـعـنــي الـتـنـكــر للشعب
الفلسطيني بحقه بوطنه ،والــذهــاب بعيدًا
فــي املشاركة باملذبحة التي ُت ّ
هيأ للقضية
والشعب.
إن مواجهة تلك الهجمة واملؤامرة واملذبحة،
تتطلب العمل على تحقيق وح ــدة وطنية
ُ
حقيقية تلتزم ببرنامج املـقــاومــة وتسقط
كـ ـ ــل أش ـ ـ ـكـ ـ ــال ال ـ ـ ــره ـ ـ ــان ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات
الـعـبـثـيــة و«ال ـ ـسـ ــام» م ــع الـ ـع ــدو ،اس ـت ـنــادًا
إلــى صمود الشعب الفلسطيني وبطوالت
أبـنــائــه وبـنــاتــه ،وبـعـيـدًا مــن نهج التنسيق
األمـنــي ،وإسقاطًا ملنطق «تجريم البندقية
والصاروخ» في معركة التحرر الوطني.
* كاتب فلسطيني
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سوريا

اليمن

والدة «الدستورية» اليوم في جنيف؟

اتفاق الحديدة تحت االختبار:
نحو وقف شامل للعمليات العسكرية؟

زيارة عمر البشير :موفد «التحالف العربي» بمبادرة من بوتين
رغم التفاصيل القليلة التي خرجت
عــن زي ــارة الــرئـيــس ال ـســودانــي عمر
ال ـب ـش ـي ــر إل ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة ال ـس ــوري ــة
دمـ ـ ـش ـ ــق ،ول ـ ـقـ ــائـ ــه الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ب ـش ــار
األس ــد ،إال أنـهــا فتحت امل ـجــال أمــام
تكهنات واسـعــة تتقاطع فــي سياق
عودة العالقات السورية مع املحيط
الـ ـع ــرب ـ ّـي ،ب ـع ــد ق ـط ـي ـعــة ل ــم تـطـلـبـهــا
دم ـ ـشـ ــق .األك ـ ـيـ ــد أن الـ ـ ــزيـ ـ ــارة ال ـت ــي
رع ـت ـه ــا روس ـ ـيـ ــا ،ل ــم ت ـك ــن مـنـعـطـفــا
سريعًا وال ابنة أيام أو أسابيع؛ بل
ُولـ ــدت قـبــل أك ـثــر م ــن ع ــام ،ح ــن زار
البشير الرئيس الروسي فالديمير
ب ــوت ــن ف ــي س ــوتـ ـش ــي ،ف ــي ت ـشــريــن
ال ـث ــان ــي م ــن عـ ــام  .2017يــوم ـهــا تــم
طــرح فكرة لقاء أول مــن أمــس ،ليتم
بـعــدهــا نـقــل الــرســالــة مــن الـخــرطــوم
إل ـ ــى دم ـ ـشـ ــق ،الـ ـت ــي أبـ ـ ــدت تــرح ـي ـبــا
بمثل هذه املـبــادرة /الــزيــارة .اليوم،
وب ـع ــد إت ـم ــام الـ ــزيـ ــارة ،ب ــات الـجـهــد
ال ـ ــروس ـ ــي أكـ ـث ــر ع ـل ـن ـي ــة ووض ــوح ــا

بعد مراسلة من الخرطوم
إلى دمشق ،أبدت األخيرة
ترحيبها بالزيارة
فــي سـبـيــل إعـ ــادة تــرتـيــب الـعــاقــات
الـســوريــة مــع املحيط الـعــربــي ،وهو
مـ ــا تـ ـح ــدث ع ـن ــه وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الـ ـ ــروسـ ـ ــي سـ ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ـ ــروف غ ـيــر
م ـ ـ ّـرة .زي ـ ــارة الـبـشـيــر جـ ــاء ت أي ـضــا،
بـحـســب م ـص ــادر م ـتــاب ـعــة ،بــوصـفــه
مبعوث «التحالف العربي الجديد»
(السعودية واإلمــارات وحلفاؤهما)
بعلم الــريــاض.
إلــى ســوريــا ،وكــانــت ِ
ولكونها مقدمة محتملة لخطوات
الحـ ـ ـق ـ ــة ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ــط «امل ـ ـصـ ــال ـ ـحـ ــة»،
ح ــرص جـمـيــع األط ـ ــراف عـلــى إبـقــاء
تـفــاصـيـلـهــا خـ ــارج ن ـط ــاق الـ ـت ــداول.
فـ ـ «ال ـك ــرم ـل ــن» رف ــض الـتـعـلـيــق على
انتقال البشير بطائرة روسية إلى
ً
س ــوري ــا ،م ـح ـي ــا ال ـص ـحــاف ـيــن إل ــى
وزارة ال ــدف ــاع ،فـيـمــا اك ـت ـفــى الــوفــد
السوداني املرافق للبشير بتصنيف

الزيارة ضمن إطار «مبادرات جمع
ال ـ ـصـ ــف الـ ـع ــرب ــي وتـ ـ ـج ـ ــاوز األزمـ ـ ــة
ال ـســوريــة بـعــد حــالــة ال ـت ـخــاذل التي
تـ ـشـ ـه ــده ــا ال ـ ـسـ ــاحـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة فــي
كثير من املحافل» ،على حـ ّـد تعبير
م ـ ـسـ ــاعـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس فـ ـيـ ـص ــل ح ـســن
إبــراهـيــم .وتـقــاطــع ذلــك مــع تصريح
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ول ـي ــد
ّ
املعلم ،الــذي رأى أن الزيارة «تشكل
خ ـ ـطـ ــوة إضـ ــاف ـ ـيـ ــة ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار ك ـســر
الحصار الــذي فــرض على ســوريــا...
إلضـ ـ ـع ـ ــاف دورهـ ـ ـ ـ ــا عـ ـل ــى الـ ـس ــاح ــة
ال ـعــرب ـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة» .وم ــع ال ــدور
امل ـف ـتــرض لـلـبـشـيــر كـمـبـعــوث مـقـ ّـرب
من دول كالسعودية واإلمــارات ،بدا
الفتًا تركيز وسائل اإلعالم التركية
عـ ـل ــى انـ ـتـ ـق ــاد الـ ـ ــزيـ ـ ــارة م ـ ــن خ ـ ــارج
ال ــدوائ ــر الــرسـمـيــة ،وتــوسـيــع دائ ــرة
املـنـتـقــديــن لتشمل أط ــراف ــا ســوريــن
معارضني.
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة واألج ـ ـ ـ ـ ـ ــواء امل ــرافـ ـق ــة
ل ـه ــا ،ج ـ ــاءت ب ــال ـت ــزام ــن م ــع تـجــديــد
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـهـ ــدات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ب ــال ـح ـش ــد
ملقاطعة سوريا في حال «فشل جهود
الحل السياسي» .وأكــد أمــس املمثل
الخاص لوزير الخارجية األميركي
لشؤون سوريا ،جيمس جيفري ،أن
واشنطن وحلفاءها لــن يدعموا أيًا
من جهود إعــادة اإلعمار في سوريا
وال التعاون مع الحكومة السورية،
إال فــي ح ــال االل ـت ــزام بتنفيذ ال ـقــرار
األم ـم ــي  .2254وض ـم ــن حــدي ـثــه عن
جـهــود «التسوية السياسية» ربطًا
بوجود القوات األميركية في سوريا،
أك ــد ج ـي ـفــري أن بـ ــاده ال تستهدف
تغيير «النظام» على غــرار ما جرى
في العراق وليبيا أو «التخلص من
(ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــوري ب ـش ــار) ّاألسـ ــد»،
وال ت ــري ــد أن ي ـك ــون ف ــي ص ــف ـه ــا ،بل
تريد رؤية «نظام مختلف ...ال يدعم
اإلره ـ ــاب وال يـسـتـخــدم الـكـيـمـيــائــي،
كما ال يهدد األمــن اإلقليمي ،ويوفر
الظروف املالئمة لعودة الالجئني.»...
وب ـي ـن ـم ــا ي ـن ـت ـظ ــر م ـ ــا سـ ـيـ ـخ ــرج عــن
اجـتـمــاع جنيف الــربــاعــي ال ـيــوم بني
املبعوث األممي ستيفان دي ميستورا

ووزراء خــارجـيــة «الـ ــدول الضامنة»
مل ـســار «أس ـت ــان ــا /س ــوت ـش ــي» ،تــركــت
واشـنـطــن أم ــس ال ـخ ـيــارات مفتوحة،
ف ــي ان ـت ـظ ــار إح ــاط ــة دي م ـي ـس ـتــورا
املنتظرة بعد غد أمام مجلس األمن.
وأكد جيفري ،أن النجاح في تشكيل
«الـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة» سـيـتـيــح نقل
الـنــزاع إلــى الـقـنــوات الديبلوماسية،
وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـت ـن ــا ّس ــب مـ ــع االسـ ـتـ ـق ــرار
النسبي الــذي وفــرتــه إج ــراءات «منع

الـصــدام» على األرض .وفــي تصريح
الفت قد يكشف بعض مالمح «عقد»
امل ــرحـ ـل ــة امل ـق ـب ـل ــة ،أوض ـ ـ ــح فـ ــي ل ـقــاء
ّ
صحافي نظمه «،»Atlantic Council
ّ
أن النجاح في تشكيل اللجنة يحتم
االن ـت ـقــال إل ــى تنفيذ الـنـقــاط التالية
في القرار األممي ( 2254البنود  5و6
و ،)7والتي تتضمن ـ ـ فيما تتضمنه
ّ
مرعية من األمم املتحدة
ـ ـ تشكيل آلية
مل ــراق ـب ــة وقـ ــف إط ـ ــاق الـ ـن ــار .وأشـ ــار

امل ـ ـسـ ــؤول األمـ ـي ــرك ــي إل ـ ــى أن بـ ــاده
أجرت اتصاالت مع األطراف املعنيني
بامللف السوري ،بما في ذلك روسيا،
حول هذه النقطة بالتحديد.
وي ـتــزامــن ال ـل ـقــاء املــرت ـقــب ال ـي ــوم ّفي
جـنـيــف ،مــع ال ــذك ــرى الـثــالـثــة لتبني
مـجـلــس األم ــن (ب ــاإلج ـم ــاع) مـشــروع
ال ـقــرار  ،2254ال ــذي ب ــات مـنــذ إق ــراره
مـحـ َ
ـور العملية السياسية الرئيس.
ويـنـتـظــر أن ي ـك ــون اج ـت ـمــاع جنيف

ال ـيــوم حــاسـمــا ملصير تـلــك امل ـبــادرة،
إذ س ـي ـت ــم خ ــال ــه نـ ـق ــاش ال ـص ـي ـغــة
النهائية التي خرجت بها مشاورات
«ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـض ـ ــام ـ ـن ـ ــة» ل ـت ـش ـك ـي ـل ــة
«ال ـل ـج ـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة» ،ل ـي ـعــود دي
مـيـسـتــورا ويـحـيــط أع ـض ــاء مجلس
األم ــن بنتيجة االج ـت ـمــاع الخميس
املقبل .ورغــم تأكيد الطرفني التركي
وال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى ق ــائ ـم ــة
ُ
«تــوافـقـيــة» لــم تكشف أسـمــاء الثلث

من أحد معسكرات تدريب الفصائل الموالية ألنقرة في ريف حلب الشمالي (أ ف ب)

ال ـثــالــث (م ــوض ــع ال ـخ ــاف) وال آلـيــة
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــارهـ ــا ،فـ ــي وقـ ـ ــت أف ـ ـ ـ ــادت فـيــه
مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ب ــوج ــود ن ـقــاشــات
تسبق اجـتـمــاعــات ال ـيــوم ،فــي ضــوء
اع ـ ـتـ ــراض م ـح ـت ـمــل م ــن ق ـب ــل «هـيـئــة
الـتـفــاوض» املـعــارضــة على عــدد من
األس ـ ـمـ ــاء امل ـ ـطـ ــروحـ ــة ،م ـس ـت ـن ـ ٍـد إل ــى
موقف «املجموعة املصغرة» األخير
من مسار «أستانا /سوتشي» .غير
أن ال ـت ـصــري ـحــات ال ـت ــي خ ــرج ــت عن
أن ـق ــرة ومــوس ـكــو أمـ ــس ،أع ــرب ــت عن
تفاؤل بإعالن تشكيل «الدستورية»
ٍ
اليوم في جنيف.
ال ـجــزء اآلخ ــر مــن حــديــث جـيـفــري في
ّ
ض ـي ــاف ــة « »Atlantic Councilرك ــز
عـلــى مـصـيــر امل ـنــاطــق الــواق ـعــة شــرق
ن ـهــر ال ـ ـفـ ــرات ،وال ـت ـه ــدي ــدات الـتــركـيــة
بـ ـش ــن ع ـم ـل ـي ــة ت ـس ـت ـه ــدف «وحـ ـ ـ ــدات
حـمــايــة ال ـش ـعــب» ال ـك ــردي ــة .وأكـ ــد في
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص أن «االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة م ـ ــع ت ــركـ ـي ــا عـ ـل ــى ج ـم ـيــع
املستويات ...ويجب أن ننتظر لرؤية
م ــا س ـي ـح ــدث» .وع ــن امل ــوق ــف األخ ـيــر
املـنـقــول عــن الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب،
ع ـ ــن «إيـ ـج ــابـ ـيـ ـت ــه» ت ـ ـجـ ــاه ال ـع ـم ـل ـيــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـت ــرك ـي ــة امل ـف ـت ــرض ــة فــي
ح ــدي ــث ه ــات ـف ــي م ــع ن ـظ ـي ــره ال ـتــركــي
رج ـ ــب ط ـي ــب أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ،رأى امل ـم ـثــل
األم ـي ــرك ــي أن الـجـمـيــع ف ــي ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة ،ع ـل ــى ج ـم ـيــع امل ـس ـت ــوي ــات،
بـمــا ف ــي ذل ــك الــرئ ـيــس ،يـعـتـبــرون أن
«أي هـجــوم هـنــاك هــو فـكــرة سـ ّـيـئــة»،
مضيفًا في الوقت نفسه أن واشنطن
تـتـفـهــم حـســاسـيــة تــرك ـيــا م ــن وج ــود
«ال ــوح ــدات» ال ـكــرديــة عـلــى حــدودهــا
«ب ـمــا ي ـشــابــه م ـخ ــاوف إس ــرائ ـي ــل من
وج ـ ــود ح ــزب ال ـل ــه ،وال ـس ـع ــودي ــة من
وجـ ـ ـ ــود ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــن» .وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا أك ــد
جـيـفــري ،فــي سـيــاق إجــابـتــه عــن أحــد
األسئلة ،دخــول قــوات من «بيشمركة
روج آف ــا» عبر الـحــدود العراقية إلى
شمال شرقي سوريا ،لم يوضح سبب
دخولها ،غير أنه أشار إلى أن الخطوة
أتــت بتفاهم بــن «التحالف الــدولــي»
و«قوات سوريا الديموقراطية».
(األخبار)

تقرير

ال مباالة روسية ...و«لهاث» إسرائيلي
يحيى دبوق
م ــا م ـع ـنــى أن ت ـس ـت ـمــر إس ــرائـ ـي ــل فــي
ال ـل ـهــاث وراء روس ـي ــا ف ــي م ــا يتعلق
ب ــالـ ـس ــاح ــة ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،ف ـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة
اسـتـمــرار التجاهل الــروســي املقابل؟
ســؤال يعيد فــرض نفسه على طاولة
ال ـب ـحــث وامل ـت ــاب ـع ــة م ــع ك ــل «ح ـ ــادث»

ليس لدى تل أبيب خيارات
بديلة موازية من شأنها تحقيق
النتائج المأمولة
جــديــد بــن ال ـطــرفــن ،يــؤكــد اسـتـمــرار
األزم ــة والقيد على مـنــاورة إسرائيل
العسكرية في سوريا.
ف ــي اس ـت ـغــال م ـف ــرط مل ـســألــة األن ـف ــاق
على الحدود مع لبنان ،هاتف رئيس
ح ـكــومــة الـ ـع ــدو ب ـن ـيــامــن نـتـنـيــاهــو،
الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتــن.
خـصـصــت امل ـح ــادث ــة إلط ـ ــاع روس ـيــا
على «كشف األنفاق» مع تمرير طلب
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لـقــاء مـبــاشــر لـعــرض املـعـطـيــات أكـثــر.
ح ـظــي ال ـط ـلــب بــاسـتـجــابــة لـبـقــة بعد
ج ـهــود أي ــام م ــن مـكـتــب نـتـنـيــاهــو مع
نظيره الروسي ،بإرسال وفد عسكري
مهني إلطالع موسكو على املعطيات.
ّ
في حينه ،أطل نتنياهو على اإلعالم،
ً
مستغال االتصال الهاتفي ،تمامًا كما
فعل فــي املــاضــي لــدى مهاتفة بوتني
لتهنئته بعيد ميالده والتأكيد الحقًا
أن ــه ات ـفــق مـعــه عـلــى ل ـقــاء قــريــب ج ـدًا.
ه ــذه املـ ــرة اب ـت ـعــد ع ــن ت ـك ــرار الـخـطــأ،
وأشـ ــار إل ــى مــا ال يـمـكــن ال ـتــأكــد مـنــه،
وبما ال يستدعي ردًا روسيًا« :اتفقنا
ع ـل ــى لـ ـق ــاء ع ـس ـك ــري وعـ ـل ــى ض ـ ــرورة
استمرار التنسيق ،مع التشديد على
أن إسرائيل ستواصل العمل على منع
الـتـمــركــز اإلي ــران ــي ف ــي س ــوري ــا ونـقــل
ال ـس ــاح ال ـنــوعــي إل ــى ح ــزب ال ـل ــه في
لبنان وتطوير صواريخه هناك».
بالفعلّ ،
توجه وفد عسكري إسرائيلي
رفيع املستوى إلــى موسكو ،برئاسة
رئـيــس شعبة العمليات فــي الجيش
ال ـلــواء أه ــارون حاليفا .املـفــاجــأة كما
ت ـش ـيــر املـ ـص ــادر اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة (ق ـنــاة

«كــان») في االستقبال الروسي ،الذي
يمكن وصفه في حد أدنى بالالمباالة:
أش ـغ ــل ك ـب ــار ال ـع ـس ـكــريــن ف ــي وزارة
ال ــدف ــاع وال ـج ـيــش ال ــروس ــي أنـفـسـهــم
خارج موسكو ،ووكلوا إلى مجموعة
متدنية الرتبة لقاء غير نظرائهم من
الـعـسـكــريــن اإلســرائ ـي ـل ـيــن ،بــرئــاســة
نـ ــائـ ــب ش ـع ـب ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـجـ ـن ــرال
فاسيلي تروشني.
صحيفة «يديعوت أحرونوت» تشير
ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك إل ـ ـ ــى أن ت ـ ـ ـ ــرؤس ت ــروش ــن
للوفد الــروســي يحمل أكثر مــن داللــة
على التجاهل والــامـبــاالة الروسية:
«تروشنب يوشك على مغادرة منصبه
إلــى التقاعد ،ولــم يكن ذا عالقة خالل
السنوات املاضية بالساحة السورية،
ك ــذل ــك ف ــإن ــه ق ـضــى ال ـع ــام األخ ـي ــر في
تمثيل وزارة الــدفــاع فــي االحـتـفــاالت
الرسمية واالنشغال ببروتوكوالتها».
قـ ـن ــاة «ك ـ ـ ـ ــان» الـ ـعـ ـب ــري ــة الـ ـت ــي أكـ ــدت
املعطيات بعد أيــام على اللقاء وعلى
نقيض مــن الـشـكــل ال ــذي خــرجــت بها
ال ـب ـي ــان ــات ال ـع ـس ـكــريــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
أش ــارت أيـضــا إلــى أن البيان الـصــادر

عــن الـجــانــب الــروســي ج ــاء مقتضبًا،
وي ـش ـي ــر إل ـ ــى أن ـ ــه ل ــم ي ـت ـح ـقــق ش ــيء،
بــاس ـت ـث ـن ــاء قـ ـ ــرار م ــواص ـل ــة مـنــاقـشــة
قضية التنسيق األمني بني الجانبني،
الــذي ُعـ ّـد بــذاتــه نوعًا مــن اإلنـجــاز في
تل أبيب.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق كـ ــذلـ ــك ،كـ ـ ــان االه ـت ـم ــام
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ب ـت ـق ــاري ــر روس ـ ـيـ ــة عــن
ت ـن ـس ـيــق بـ ــن ال ـ ـقـ ــوات ال ــروسـ ـي ــة فــي
ســوريــا وحـلـفــاء الــدولــة الـســوريــة ،أي
إيـ ـ ــران وح ـ ــزب ال ـل ــه ،اه ـت ـمــامــا بــالـغــا.
ب ـح ـســب اإلعـ ـ ــام ال ــروس ــي (صـحـيـفــة
«كـ ــومـ ــرسـ ــانـ ــت» الـ ــواس ـ ـعـ ــة ال ـت ــأث ـي ــر
واالن ـت ـشــار) ،تعمد ال ـقــوات اإليــرانـيــة
وحــزب الله إلى رفع األعــام الروسية
ف ــي أك ـث ــر م ــن م ــوق ــع ف ــي س ــوري ــا ،مع
ح ـ ــدي ـ ــث ع ـ ـ ــن تـ ـنـ ـسـ ـي ــق مـ ـسـ ـب ــق ب ــن
الجانبني .إزاء هــذا «املـعـطــى» ،رفض
الـنــاطــق بـلـســان الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
ال ـت ـع ـل ـيــق ،الف ـت ــا ف ــي ح ــدي ــث لــإعــام
الـعـبــري («يــدي ـعــوت أح ــرون ــوت») أنــه
ال يعلق عـلــى مــا ي ــرد مــن تـقــاريــر في
موسكو.
في الدالالت ،يشار إلى اآلتي:

مــن الخطأ ،رغــم كــل مــا ورد ،التعامل
ح ــول ال ـق ـيــد ال ــروس ــي إلس ــرائ ـي ــل في
سـ ــوريـ ــا ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى م ــوق ــف ع ــدائ ــي.
ال ـعــاقــة ب ــن الـجــانـبــن غـيــر عــدائـيــة،
لكنها تشهد فــي ه ــذه الـفـتــرة تباينًا
ف ــي امل ـص ــال ــح ،ي ـف ــرض ع ـلــى مــوسـكــو
ال ـت ـش ــدد .ن ـعــم ،م ــن ال ـص ـعــب ف ــي هــذه
امل ــرح ـل ــة إق ـ ـ ــدام روسـ ـي ــا ع ـل ــى تـغـيـيــر
املــوقــف ،وإن كــان الـهــدف اإلسرائيلي
غ ـيــر مـمـتـنــع بــامل ـط ـلــق ،رغ ــم صـعــوبــة
التوصل إليه.
مـ ــا دون هـ ـ ــذه امل ــاحـ ـظ ــة وضـ ـ ـ ــرورة
ح ـض ــوره ــا ال ــدائ ــم ي ـش ــار إل ــى أن من
الواضح أن زيــارة الوفد اإلسرائيلي،
وإن ات ـخــذت وصـفــا بــأنـهــا عملياتية
تــوضـيـحـيــة ح ــول األنـ ـف ــاق املـنـســوبــة
إلــى حــزب الـلــه ،إال أنـهــا فــي األس ــاس،
زيارة «اختبار» تهدف إلى معاينة عن
قرب إن كان موقف روسيا مقبل على
تغيير بما يتعلق بقيدها املـفــروض
فــي ســوريــا على أنشطة ســاح الجو
اإلسرائيلي ،بل أيضًا على أي نشاط
عسكري فعلي ضد سوريا وفيها.
الـنـتـيـجــة ال ـتــي تـلـقـتـهــا إس ــرائ ـي ــل ،أن

املــوقــف الــروســي ّ
املقيد مــوقــف ثابت،
وال يوجد ما يشير إلى اآلن أنه مقبل
ع ـل ــى ت ـل ـيــن أو ت ـغ ـي ـيــر .وك ـم ــا أش ــار
اإلع ــام الــروســي بـعــد م ـغــادرة الــوفــد
ً
اإلسرائيلي موسكو ،نقال عن مصدر
رفـ ـي ــع ف ــي وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع« :مــوق ـف ـنــا
ال يـ ـتـ ـغـ ـي ــر .ضـ ـ ــربـ ـ ــات سـ ـ ـ ــاح الـ ـج ــو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ل ـب ـنــى تـحـتـيــة س ــوري ــة،
بحجة التهديد اإليراني ،غير مقبولة
من قبلنا».
في املوازاة ،الواضح كذلك من الجانب
اإلسرائيلي ،اإلصــرار على «دق باب»
ّ
موسكو ،عل تغييرًا طرأ على موقفها،
رغم أن اإلدراك الذي بات موجودًا في
ت ــل أب ـي ــب ،أن امل ــوق ــف ال ــروس ــي ليس
تـكـتـيـكـيــا ،ب ــل يــرتـبــط ب ـق ــرار يـتـجــاوز
إســرائـيــل إلــى مــا هــو فوقها وورائـهــا
ن ـحــو حـلـيـفـهــا األم واألكـ ـث ــر اقـ ـت ــدارًا،
وهــو الجانب األميركي وبما يرتبط
بــالــوج ـهــة ال ـن ـهــائ ـيــة ل ـل ـحــرب وال ـحــل
السياسي في أعقابها.
لكن كما يتضح كــذلــك ،ليس لــدى تل
أبيب خيارات بديلة موازية من شأنها
تحقيق الـنـتــائــج الـتــي كــانــت مأمولة

م ــن ن ـشــاط ـهــا الـ ـع ــدائ ــي ف ــي س ــوري ــا.
م ــا ي ـب ـقــي ل ــدي ـه ــا ال ـس ــاح ــة األص ـع ــب
كمكان مواجهة افتراضي ،أي لبنان،
ح ـيــث أق ــل م ـس ـتــوى ت ـهــديــد ف ـيــه كــرد
على أنشطة إسرائيل العدائية الــذي
ب ـ ــات م ـح ـس ــوم ــا ،م ــن ش ــأن ــه أن يـجــر
إل ــى مــواج ـهــة ،مـســاوئـهــا وال يقينها
أك ـثــر وأوس ـ ــع م ــن ال ـفــوائــد املـمـكــن أن
تستحصل عليها منها.
يـبـقــي الـقـيــد ال ــروس ــي إســرائ ـيــل أمــام
خـ ـي ــارات ّ ص ـع ـبــة ،أق ــل م ــا ي ـق ــال فيها
أن ـهــا تـمــثــل مـعـضـلــة تــرتـبــط بمجمل
خـ ـي ــاراتـ ـه ــا ال ـع ـم ـل ـي ــة ،وبـ ـم ــا يـشـمــل
م ـع ـط ـي ــات اتـ ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرار وبـ ـل ــورت ــه،
وك ــذل ــك ت ـن ـف ـيــذه ،والـ ـي ــوم ال ـ ــذي يـلــي
ذلـ ــك .ه ــذه امل ـع ـض ـلــة تـب ُّـقــي إســرائ ـيــل
على جاهزية دائمة لتلقف أي معطى
روسـ ـ ــي أو حـ ـ ــادث ي ـم ـكــن اس ـت ـغــالــه
ملـ ـع ــايـ ـن ــة ص ـ ــاب ـ ــة م ـ ــوق ـ ــف م ــوس ـك ــو
وثباته .لدى إسرائيل في املوازاة إرادة
مستميتة للحفاظ ،وإن بالشكل ،على
صــورة االقـتــدار في وعــي أعدائها في
سوريا ،التي باتت مثقوبة ،بعد القيد
الروسي فيها.

ّ
بعدما دفعتها الضغوط المكثفة إلى القبول باتفاق الحديدة على مضض ،تحاول الحكومة
الموالية للرياض تصدير تفسيرات «غير واقعية» تالئم مصالحها .تساندها في ذلك قيادة
التي آلت إليها مشاورات السويد .محاوالت لن تحول على
«التحالف» التي تحاول تجميل «الهزيمة» ّ
األرجح دون تنفيذ االتفاق ،خصوصًا في ظل وجود معلومات عن أن المفاوضات غير المعلنة
ّ
تخطت «مسألة الحديدة»
دخ ـ ــل ات ـ ـفـ ــاق وق ـ ــف إط ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار فــي
ال ـح ــدي ــدة ح ـ ّـي ــز الـتـنـفـيــذ ل ـيــل االث ـنــن
ـ ـ ـ ـ ال ـث ــاث ــاء ،ب ـعــد أيـ ــام م ــن اشـتـبــاكــات
عنيفة أعقبت إعــان االتفاق في ختام
م ـ ـش ـ ــاورات الـ ـس ــوي ــد .وعـ ـل ــى رغ ـ ــم أن
إن ـهــاء الـقـتــال ك ــان ُيـفـتــرض ّأن يسري
ف ــور إعــانــه ،إال أن األم ــر تــأخــر أربـعــة
أيـ ــام ،ألس ـبــاب تصفها األم ــم املـتـحــدة
بـ«الفنية» ،فيما يضفي عليها طرفا
ال ـ ـنـ ــزاع ط ــاب ـع ــا ع ـس ـكــريــا ـ ـ ـ ـ س ـيــاس ـيــا.
وب ـم ـع ــزل ع ــن ح ـق ـي ـقــة ه ـ ــذا ال ـتــأخ ـيــر،
ي ـب ـقــى واضـ ـح ــا أن ت ـن ـف ـيــذ ت ـفــاه ـمــات
اس ـتــوك ـهــولــم س ـي ــواج ــه ع ـق ـبــات ع ــدة،
من ّدون أن يعني ذلــك انتفاء إمكانية
ً
تحققه كــامــا فــي نهاية املـطــاف ،على
اعتبار أن الجولة التشاورية األخيرة
ـاف
أظ ـ ـهـ ــرت وجـ ـ ـ ــود ضـ ـغ ــط دولـ ـ ـ ــي كـ ـ ٍ
لدفع السعودية واإلم ــارات إلــى تقديم
تنازالت.
واج ـت ـم ـع ــت ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـ ـصـ ــادرة،
أم ــس ،مــن األط ــراف كــافــة ،على تحديد
الساعة األولــى من يوم الثالثاء موعدًا
ل ـســريــان ال ـهــدنــة .مــوعــد ثـ ّـبـتــه مـصــدر
فــي األم ــم املـتـحــدة ،عــازيــا التأخير إلى
أس ـب ــاب «مــرت ـب ـطــة بــال ـع ـم ـل ـيــات» على
األرض .وهـ ـ ــو مـ ــا ذهـ ـ ــب إل ـ ـيـ ــه أي ـض ــا
عـ ـض ــو ال ـ ــوف ـ ــد ال ــوطـ ـن ــي ال ـت ـف ــاوض ــي
حميد عاصم ،الــذي أشــار إلــى أنــه «في
الحروب لن تتمكن من وقف القتال فور
االتفاق مباشرة ،إذ إن مسرح العمليات
ّ
عما يدور بني
العسكرية يكون مختلفًا ّ
املفاوضني» .مع ذلك ،فإن تلقي سلطات
صـنـعــاء ،الـسـبــت ،رســالــة مــن املبعوث
األممي ،مارتن غريفيث ،تحمل تاريخًا
ً
جــديـدًا لبدء تنفيذ االتـفــاق ُيـعـ ّـد دليال
على «فـشــل غريفيث فــي إل ــزام الطرف
اآلخـ ـ ــر ب ــوق ــف إطـ ـ ــاق الـ ـن ــار بـ ـ ــدءًا مــن
الخميس املاضي» ،بحسب ما لفت إليه
عاصم ،داعيًا مندوب املنظمة الدولية
إلــى ضمان الـتــزام «التحالف» والقوى
امل ــوال ـي ــة ل ــه «وق ـ ــف ال ـت ـص ـع ـيــد» .وفــي
االتجاه نفسه ،رأى عضو وفد صنعاء
التفاوضي ،سليم املغلس ،أن «تنفيذ
اتـفــاق وقــف إط ــاق الـنــار فــي الحديدة
مــن مـســؤولـيــة األم ــم املـتـحــدة حــالـيــا»،
مـعـتـبـرًا فــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» أن
«على املجتمع الدولي أن يضغط على
السعودية واإلم ــارات لتنفيذ ما جرى
ال ـتــوصــل إل ـي ــه ،ك ــذل ــك ض ـغــط عليهما
لـتــوجـيــه مــرتــزقـتـهـمــا بــاملــواف ـقــة على
االتفاق في السويد».
ع ـلــى امل ـق ـلــب املـ ـض ــاد ،أكـ ــد م ـص ــدر في
تحالف ال ـعــدوان أن وقــف إطــاق النار
فــي ال ـحــديــدة سـيـبــدأ «ال ـث ــاث ــاء ...عند
ً
الساعة الثانية عشرة ليال» ،لكنه أبقى
الـ ـب ــاب م ــوارب ــا أم ـ ــام إم ـكــان ـيــة ح ــدوث
خـ ــروقـ ــات إض ــافـ ـي ــة ،ب ـق ــول ــه إن «آل ـي ــة
التطبيق لــم تكن واضـحــة فــي البداية،
ول ـي ـســت واضـ ـح ــة ب ـش ـكــل ك ــام ــل حتى
اآلن» .وع ـلــى رغ ــم تــأك ـيــده أن «ال نية
لـ ــدى ال ـت ـحــالــف ل ـخ ــرق االت ـ ـفـ ــاق» ،وأن
السعودية واإلم ــارات «ستقومان بكل
م ــا ف ــي وس ـع ـه ـمــا الح ـ ـتـ ــرامـ ــه» ،إال أن
املصدر نفسه توقع أن «يقوم املتمردون
بنشاطات تـهــدف إلــى اس ـتــدراج ردود
فعل» ،في تبرير مسبق ألي مواجهات
يمكن أن تعقب املوعد الجديد لسريان
ال ـهــدنــة ،عـلـمــا أن الـتـصـعـيــد الـ ــذي تال
خ ـتــام امل ـ ـشـ ــاورات ،وال ـ ــذي ب ـلــغ ذروت ــه
الـسـبــت امل ــاض ــي ،إن ـمــا ك ــان م ـحــاوالت
مــن ِقـ َـبــل ال ـقــوات املــوالـيــة لـ«التحالف»
للتقدم على غير جبهة ،وخصوصًا في
مديرية الدريهمي.

إزاء ذلك ،يبدو أن تنفيذ اتفاق الحديدة
ّ
بشكل كامل سيستغرق وقتًا ال يقل عن
ّ
ُ
املــدة التي تطلبها إبــرام االتفاق نفسه
في مشاورات السويد .في هذا اإلطــار،
يـتــوقــع خ ـبــراء ح ـضــروا املـ ـش ــاورات أن
ي ـش ـكــل م ـط ـلــع ش ـه ــر ك ــان ــون ال ـث ــان ــي/
ً
يناير املقبل مــوعـدًا فــاصــا فــي عملية
إرســاء وقــف شامل إلطــاق الـنــار ،على
اعتبار أن تلك العملية قد تحتاج إلى
أس ـب ــوع ــن ع ـل ــى األقـ ـ ــل «ألنـ ـه ــا لـيـســت
س ـه ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذ» .ي ـف ـ ّـس ــر ب ـع ــض مــن
ال ـص ـعــوبــات امل ـش ــار إل ـي ـهــا حـقـيـقــة أن
ج ـ ــزءًا م ــن املـيـلـيـشـيــات امل ـقــات ـلــة تحت
ل ــواء «الـتـحــالــف» على جبهة الساحل
الغربي رفضت تفاهمات استوكهولم،

ال قوات أممية
في الحديدة
أعلنــت األمــم املتحــدة ،مســاء أمــس،
رســميًا ،بــدء ســريان وقــف إطــاق النــار
فــي مدينــة الحديــدة منتصــف ليــل االثنــن
ـ ـ الثالثــاء .وقــال املتحــدث باســم األمــن
العــام للمنظمــة ،ســتيفان دوجاريــك ،إن
«لجنــة تنســيق إعــادة االنتشــار ،وهــي
اللجنــة املشــتركة املســؤولة عــن تنفيــذ
َ َ
اتفــاق الحديــدة ،ســتبدأ مباشــرة عملهــا
فــي التـ ّـو ،لتحويــل الزخــم الناتــج مــن
مشــاورات الســويد إلــى واقــع ملمــوس
علــى األرض» ،موضحــا أن اللجنــة
املذكــورة ليســت «قــوات أمميــة لحفــظ
الســام» .وأفــاد الناطــق باســم «أنصــار
اللــه» ،رئيــس وفدهــا التفاوضــي محمــد
عبـ ّـد الســام ،مــن جهتــه ،بـ«(أننــا)
ســلمنا أســماء ممثلينــا الثالثــة فــي لجنــة
التنســيق» ،مؤك ـدًا «التزامنــا (تنفيــذ)
اتفــاق اســتوكهولم» .وتتألــف اللجنــة
األمميــة مــن ســتة أشــخاص ّ
موزعــن
مناصفــة بــن الطرفــن ،ويشــرف
عليهــا خبيــر عســكري مــن املنظمــة
الدوليــة ُيفتــرض أن يكــون الجنــرال
الهولنــدي املتقاعــد باتريــك كامييــرت.
ويأتــي التوضيــح األممــي بشــأن «لجنــة
التنســيق» ليدحــض «مــا يشــيعه
إعــام العــدوان عــن تســليم املينــاء»،
والــذي ينــدرج فــي ســياق «البروباغنــدا
اإلعالميــة» وفقــا لعضــو وفــد صنعــاء
التفاوضــي عبــد امللــك العجــري ،الــذي
شــدد علــى أن اتفــاق الحديــدة «واضــح وال
يحتــاج إلــى تفســير».
(األخبار)

مثلما هــو ح ــال «امل ـقــاومــة الـتـهــامـيــة»
التي أعلنت أنها «لن توقف عملياتها
العسكرية» .موقف ال يستبعد مراقبون
أن ت ـع ـم ــد ال ـ ــري ـ ــاض وأب ـ ـ ــو ظ ـب ــي إل ــى
استغالله في املناورة وتأخير ترجمة
ً
الـتـفــاهـمــات ،أم ــا فــي حـصــول تـبــدالت
م ـيــدان ـيــة ملـصـلـحـتـهـمــا ،خ ـصــوصــا أن
ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـح ـش ـيــد ال ـع ـس ـك ــري ال ـتــي
تقودها اإلمارات تواصلت خالل األيام
القليلة املاضية.
وعلى رغم أن احتمال املراوغة باالتكاء
عـلــى عـصــا «الـشــرعـيــة» ال ي ــزال قائمًا،
إال أن امل ـســار ال ــذي سلكته م ـشــاورات
السويد ،وإسفارها عن اتفاق مفاجئ
ع ـل ــى ت ـس ــوي ــة ال ــوض ــع ف ــي ال ـح ــدي ــدة،
يـشـيــران إلــى أن الـسـعــوديــة واإلمـ ــارات
لن تجدا بدًا في نهاية املطاف من حمل
ال ـق ــوى املــوال ـيــة لـهـمــا عـلــى االنـصـيــاع
ل ـل ـت ـفــاه ـمــات ،خ ـصــوصــا إذا م ــا ب ــادر
م ـج ـلــس األم ـ ــن ف ــي اتـ ـخ ــاذ ق ـ ــرار داع ــم
لـهــا .وفـقــا ملعطيات مـتـعــددة ،فــإن وفد
الحكومة املــوالـيــة لـلــريــاض ك ــان حتى
اللحظات األخ ـيــرة مـتـشــددًا فــي رفض
أي ات ـف ــاق ب ُـخ ـ ّصــوص ال ـح ــدي ــدة ،لكن
الـضـغــوط املكثفة الـتــي مــورســت عليه
عشية اخـتـتــام املـ ـش ــاورات دفـعـتــه إلــى
القبول باالتفاق على مضض ،وهو ما
يؤكده أيضًا خبراء حضروا املشاورات،
ب ـحــدي ـث ـهــم ع ــن أن «امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي
م ـ ـ ــارس ض ـغ ــوط ــا كـ ـبـ ـي ــرة ،خ ـصــوصــا
على الوفد الحكومي» ،متوقعني تكرار
السيناريو نفسه في مرحلة التنفيذ.
َ
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ــا ت ـق ــدم ،ت ـظ ـهــر تعليقات
قـيــادة «الـتـحــالــف» والـحـكــومــة التابعة
ل ــه ع ـل ــى إعـ ـ ــان اس ـت ــوك ـه ــول ــم ،وال ـت ــي
توحي للوهلة األول ــى بــأن ثمة تباينًا
بــن طــرفــي ال ـنــزاع فــي تفسير اإلع ــان،
بأنها أشبه ما تكون بمحاولة لتجميل
«الـهــزيـمــة» ،مثلما فعل أمــس املتحدث
بـ ــاسـ ــم «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» تـ ــركـ ــي امل ــالـ ـك ــي،
بقوله إن «الحكومة اليمنية الشرعية
ّ
ستتسلم موانئ الحديدة قريبًا» ،علمًا
ّ
شيء
أن اتـفــاق الـحــديــدة ال ينص على
ّ
ّ
يستمر الـضــخ
مــن ه ــذا الـقـبـيــل .ه ـكــذا،
اإلع ــام ــي ف ــي ات ـج ــاه الـتـهـلـيــل لنتائج
مـفـتــرضــة ل ــ«ال ـض ـغــط ال ـع ـس ـكــري» ،في
وقت يبدو فيه أن املفاوضات تجاوزت
مسألة التنازل عن «تحرير الحديدة»،
إلى التباحث في كيفية ترتيب الوضع
ال ـ ـح ـ ــدودي بـ ــن الـ ـسـ ـع ــودي ــة وال ـي ـم ــن.
ّ
ت ـ ـجـ ــاوز م ـف ـت ــرض غ ـي ــر م ـع ـلــن يـ ـع ــززه
«العبرة
تأكيد مصادر «أنصار الله» أن ِ
ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة» هـ ــي فـ ــي مـ ــا يـ ـ ـ ــدور وراء
الكواليس ،وأن املشاورات أو املفاوضات
العلنية ليست أكثر من «إخــراج شكلي
مطلوب» لوضع ّ
حد للحرب.
(األخبار)
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جامعة األزهر :حرب صالحيات وتصفية حسابات «فتحــاوية»
تعصف بجامعة األزهر خالفات
داخلية كبيرة ومرتبطة بخالفات
«فتحاوية» تنظيمية .أطراف األزمة،
الموزعون على الوالء لمحمود عباس
ومحمد دحالن ،يتصارعون على «آخر
قالع فتح» في غزة ،وهو ما يهدد
الدراسة في الجامعة ومصير آالف الطالب
غزة ـــ هاني إبراهيم
تشهد جامعة األزهــر في قطاع غزة
خ ـ ــاف ـ ــات م ـس ـت ـم ــرة مـ ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات،
مـنـهــا م ــا يـتـعـلــق ب ــإداراتـ ـه ــا الـعـلـيــا
وصـ ــاح ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــا ،وأخ ـ ـ ـ ـ ــرى ت ـت ـع ـلــق
بــالــوضــع السياسي كونها توصف
بــأن ـهــا «آخـ ــر ق ــاع ح ــرك ــة ف ـت ــح» في
غزة .وبينما راوحت أزمات الجامعة
حـ ــدودًا وص ـلــت إل ــى تـعـطـيــل ال ــدوام
فيها مددًا كثيرة ،خاصة في سنوات
االن ـق ـســام الــداخ ـلــي ( 2006ـ ـ ـ ،)2008
فإنها شهدت استقرارًا نسبيًا خالل
ال ـس ـنــوات ال ـثــاث األخ ـي ــرة ،لـكـنــه لم
يعد يمكن أن يستمر في ظل األزمات
ال ـك ـب ـي ــرة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى اإلدارة أو

صارت إدارة الجامعة
تستعين بأمن «حماس» لقمع
«الشبيبة الفتحاوية»
الطلبة .فقد فتحت األزم ــة األخـيــرة،
بـ ــن «م ـج ـل ــس األم ـ ـن ـ ــاء» و«رئـ ــاسـ ــة
الـ ـج ــامـ ـع ــة» م ـ ــن جـ ـه ــة و«األم ـ ـ ـنـ ـ ــاء»
و«نقابة العاملني» مــن جهة أخــرى،
ال ـبــاب عـلــى مـصــراعـيــه أم ــام قضايا
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد امل ـ ــال ـ ــي واإلداري .ت ـق ــول
أوساط في الجامعة إن أكبر األزمات
ال ـحــال ـيــة ه ــي «حـ ــرب ال ـصــاح ـيــات»
بــن «مـجـلــس األم ـن ــاء» ال ــذي ّ
يعينه
رئ ـ ـيـ ــس ال ـس ـل ـط ــة مـ ـحـ ـم ــود عـ ـب ــاس،
و«مـ ـجـ ـل ــس ال ـج ــام ـع ــة» الـ ـ ــذي يـضــم
رئـ ـي ــس «األزه ـ ـ ـ ــر» ونـ ــوابـ ــه وعـ ـم ــداء
الكليات ،وهــؤالء يعينهم «األمـنــاء».
وإلـ ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب هـ ـ ــذيـ ـ ــن الـ ـجـ ـسـ ـم ــن
املتصارعني برزت «نقابة العاملني»
الـتــي تـعـ ّـن بــاالنـتـخــاب سـنــويــا (فــي
الشهر الــرابــع) بني قوائم من «فتح»
و«حـ ـم ــاس» و«ال ـج ـه ــاد اإلس ــام ــي»

وف ـص ــائ ــل أخ ـ ـ ــرى ،وع ـ ـ ــادة م ــا ت ـفــوز
«ف ـتــح» فـيـهــا ،لـكــن الـنـقــابــة األخ ـيــرة
سـيـطــر عليها «ال ـت ـيــار اإلصــاحــي»
التابع للقيادي املفصول من الحركة
محمد دحالن.

إقالة رئيس الجامعة
رغ ـ ــم أن ص ــاحـ ـي ــات كـ ــل إدارة مــن
هــذه الـثــاث ّم ـحـ ّـددة ومـعــروفــة ،فــإن
ح ــاالت ال ـتــدخــل وال ـت ــداخ ــل ل ــم تغب
ل ـل ـح ـظ ــة ،وآخ ـ ــره ـ ــا إقـ ــالـ ــة «م ـج ـلــس
األمـ ـن ــاء» رئ ـيــس الـجــامـعــة الــدكـتــور
ه ــان ــي ن ـج ــم ألسـ ـب ــاب ق ـ ــال املـجـلــس
إن ـهــا تــرتـبــط ب ــ«ت ـج ــاوزات إداري ـ ــة»،
األم ـ ــر ال ـ ــذي أث ـ ــار حـفـيـظــة «مـجـلــس
ال ـجــام ـعــة» و«ن ـق ــاب ــة ال ـعــام ـلــن» ،ما
نـتــج عـنــه قـ ــرارات احـتـجــاجـيــة منها
تعليق الدراسة أليام عدة .ففي األحد
( ،)2018/11/18أصـ ـ ــدر «م ـج ـلــس
الجامعة» بيانًا للرأي العام قال فيه
ُ
إنــه فــوجــئ بـقــرار «األم ـنــاء» الـصــادر
ذل ــك ال ـي ــوم بــإع ـفــاء رئ ـيــس وأع ـضــاء
مجلس الجامعة من مناصبهم ،رغم
يمض على تعيينهم أكثر من
أنه لم
ِ
أربعة أشهر.
يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس «مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس أمـ ـ ـن ـ ــاء
األزهـ ــر» ،الــدكـتــور إبــراهـيــم أب ــراش،
لـ ـ «األخ ـبــار» ،إن إقــالــة نجم وتعيني
ً
ع ـب ــد ال ـخ ــال ــق الـ ـف ــرا بـ ـ ــدال م ـن ــه أم ــر
ي ـ ـخ ـ ـضـ ــع لـ ـ ـص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــات امل ـ ـج ـ ـلـ ــس،
مضيفًا أن سبب اإلقالة هو «رفض
نجم إعادة تشكيل مجلس الجامعة
لـ ـيـ ـك ــون م ـن ـب ـث ـق ــا عـ ــن األمـ ـ ـن ـ ــاء كـمــا
هـ ــو م ـع ـم ــول ب ـ ــه ،وق ـ ــد أمـ ـه ــل وق ـتــا
للتنفيذ لكن املدة املعطاة له انتهت
ول ــم يـشـكــل مـجـلـســا ج ــدي ـدًا ،ب ــل رد
ب ـك ـتــاب رافـ ـض ــا ف ـيــه ط ـلــب األمـ ـن ــاء،
وه ــو أم ــر خ ـط ـيــر» .وبــال ـن ـس ـبــة إلــى
سرعة القرار ،قال أبراش إنه لضيق
الــوقــت جــراء االمـتـحــانــات النصفية
وص ـع ــوب ــة ال ــدخ ــول ف ــي مـ ـش ــاورات
م ـطــولــة ،اس ـت ـعــن بــال ـفــرا كــونــه «ذا
خبرة ودراي ــة فــي هــذا املـجــال» ،وتم
ت ـك ـل ـي ـفــه اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــا ح ـت ــى ن ـهــايــة
ال ـع ــام ال ــدراس ــي الـ ـج ــاري ،أي حتى
 31آب/أغسطس  2019حتى تشكيل
«مجلس جامعة» جديد.
«نقابة العاملني»
في املقابل ،رفضت ّ
ه ــذه اإلق ــال ــة واص ـط ــف ــت إل ــى جــانــب
«مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة» ،داعـ ـ ـي ـ ــة إل ــى
تعليق الدوام بسبب «الفراغ اإلداري
وال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي» ،وم ـح ـ ّـم ـل ــة «م ـج ـلــس
األمناء» املسؤولية ّ
عما ستؤول إليه
األمـ ـ ــور ،خــاصــة أن ال ـن ـقــابــة تـقــدمــت

ّ
يدعي أنصار دحالن أنه ُيعمل على إقصائهم من الجامعة فيما تنفي إدارتها ذلك (آي بي ايه)

ك ـمــا ت ـق ــول ب ــوس ــاط ــة ل ـحــل املـشـكـلــة
بــن املجلسني لكن مــن دون نتيجة.
يقول رئيس «نقابة العاملني» ،أحمد
التيان ،لـ«األخبار» ،إن «قرار األمناء
اس ـت ـن ــد إلـ ــى ح ـج ــج واهـ ـي ــة وض ــرب
عـ ــرض ال ـح ــائ ــط ب ــاالت ـف ــاق ال ـ ــذي تم
ال ـتــوصــل إل ـيــه م ــع نـقــابــة الـعــامـلــن،
وهو ما نرى فيه إهانة ،ولذلك علقنا
ال ــدراس ــة» .وأضـ ــاف« :تــرشـيــح الـفــرا
ال ــذي تــولــى رئــاســة الـجــامـعــة مرتني
غ ـي ــر ق ــان ــون ــي ،ألنـ ـ ــه وفـ ـق ــا ل ـل ـن ـظــام

األساسي ال يحق له الترشح لوالية
ثالثة».

ما تحت الرماد
تـبـقــى «ح ـ ــرب ال ـص ــاح ـي ــات» ظــاهــر
األزمـ ــة ،إذ إن الـخــافــات الفتحاوية
تجري تصفيتها تحت هذه العناوين
داخل الجامعة؛ فمنذ طردت الحركة
دح ــان ،ازدادت الـخــافــات ،وصــارت
تحتدم في كل مرة تقام فيها فعالية
ت ـخــص ال ـت ـن ـظ ـيــم ،ك ــذل ــك فـ ــإن أت ـبــاع

«التيار اإلصالحي» يحاولون التمرد
ع ـلــى م ــا ي ـس ـمــونــه عـمـلـيــة اإلق ـص ــاء
ضدهم ،مع أن إدارة الجامعة تنفي
ذلـ ـ ــك بـ ــداللـ ــة أن مـ ـن ــاص ــري دحـ ــان
يشكلون غالبية «نقابة العاملني».
أما الدليل الذي يتمسك به مناصرو
دحالن ،فهو قضية «منحة التكافل»
التي كانت تقدمها «اللجنة الوطنية
اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة ل ـل ـت ـن ـم ـي ــة والـ ـتـ ـك ــاف ــل
االجتماعي» املدعومة إماراتيًا.
فقبل أقل من سنة ،اشتعلت الخالفات

ّ
فــي الجامعة ج ـ ّـراء رفــض تلقي املنح
الـتــي وصـلــت قيمتها إل ــى  15مليون
دوالر ،ما أثار موجة من االحتجاجات
ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى اإلداري وال ـط ــاب ــي،
إذ كــان مــن املـقــرر أن يستفيد  20ألف
ط ــال ــب ك ــدف ـع ــة أول ـ ـ ــى .وج ـ ـ ــراء األزمـ ــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـخ ــان ـق ــة ف ــي ال ـق ـط ــاع،
اس ـت ـط ــاع ب ـع ــض األطـ ـ ـ ــراف ال ـتــوســط
ل ــدخ ــول امل ـن ـحــة م ــن ب ــاب ح ــل مشكلة
التأخر في دفــع الــرســوم ،وتــم االتفاق
على االستفادة من املنحة كمبالغ عن
طــريــق جـهــة خ ــارج أسـ ــوار الـجــامـعــة،
فـيـحـصــل ال ـطــالــب عـلــى قـســط املـنـحــة
ويدفعها من دون أن تمر عبر اإلدارة
الرسمية.
أما «صندوق الطالب» ،فأثيرت حوله
مشكلة أخ ــرى ،لـكــون أمــوالــه الـتــي من
املفترض أن ّ
تحول إلى «مجلس اتحاد
الـطـلـبــة» ص ــارت تـقــع ف ــي ي ــد اإلدارة،
مــن دون أن يـكــون للطلبة الـفـقــراء أي
نصيب مـنـهــا ،وذل ــك بحجة الـظــروف
ال ـس ـيــاس ـيــة الـ ـت ــي تـ ـق ــرر ع ـل ــى إث ــره ــا
تعطيل مجلس الطلبة فــي «األزه ــر».
وإذا كان عدد طلبة الجامعة  15ألفًا،
يجمع الـصـنــدوق مــن كــل واحــد منهم
دي ـ ـنـ ــارًا ف ــي ك ــل ف ـص ــل ،م ــا ي ـع ـنــي 15
أل ــف دي ـن ــار ( 20أل ــف دوالر) ،لكنها
ال تـ ـع ــود اآلن ع ـل ــى الـ ـط ــاب ب ـش ــيء.
أي ـضــا ،ي ـصـ ّـر «مـجـلــس األم ـن ــاء» على
رف ـ ـ ــض إعـ ـ ـف ـ ــاء أبـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـع ــامـ ـل ــن فــي
الجامعة ،في وقت يشتكي فيه الطالب
مـ ــن ال ـظ ـل ــم فـ ــي تـ ــوزيـ ــع املـ ـن ــح ضـمــن
حـصــص ومـحـســوبـيــات عــائـلـيــة ،قبل
أن تستطيع «الـشـبـيـبــة الـفـتـحــاويــة»
إجـ ـب ــار اإلدارة ع ـل ــى ت ـف ـع ـيــل «ن ـظ ــام
املسح االجتماعي» .واملضحك أن إدارة
الجامعة (الفتحاوية) صارت تستعني
ب ــأم ــن «ح ـ ـمـ ــاس» ل ـق ـمــع أي اع ـت ـصــام
تنفذه الشبيبة التابعة للحركة.
واآلن ،ت ــواج ــه «األزهـ ـ ــر» أزم ــة إداري ــة
ك ـب ـيــرة ف ــي ظ ــل االن ـق ـس ــام الـفـتـحــاوي
الذي أدى إلى تشظي إدارات الجامعة،
فيما أعـلـنــت «نـقــابــة الـعــامـلــن» رزمــة
م ــن امل ـطــالــب مـطـلــع ال ـش ـهــر ال ـج ــاري،
وف ـ ــي ح ـ ــال ل ــم ي ـت ــم ت ـن ـف ـيــذ امل ـط ــال ــب،
ســوف يتقرر اإلض ــراب الـشــامــل حتى
نهاية هذا الشهر ،فيما ّ
وجه الدكتور
أب ـ ــراش أص ــاب ــع االتـ ـه ــام إل ــى الـنـقــابــة
ّ
تخص مجلسه،
بتدخلها في ق ــرارات
ً
ق ــائ ــا« :ن ـقــابــة ال ـعــام ـلــن ،ب ـع ـي ـدًا عن
تـ ّ
ـوجـهـهــا الـسـيــاســي ،مكلفة بــالــدفــاع
عن حقوق العاملني وليس من حقها
إطالقًا التدخل في األمــور اإلداري ــة أو
الرئاسية للجامعة».

ّ
عبد المهدي يحرك المياه الراكدة:
أربعة خيارات الستكمال الحكومة
ّ
حرك عادل عبد المهدي
مياه تشكيلته الحكومية
الراكدة باقتراحه ما قال إنها
حلول ممكنة لألزمة الراهنة.
حلول تندرج في إطارها
فكرة التخلي عن ترشيح
فالح الفياض لوزارة الداخلية
بإلقائه مهمة التسمية
على الكتل السياسية .وهي
فكرة يبدو أن تيارًا واسعًا
في تحالف «البناء» ال يزال
رافضًا لها ،ما يجعل األزمة
مفتوحة على احتماالت
عدة ،ليس مستبعدًا من
بينها كسر النصاب مجددًا في
الجلسة المرتقبة اليوم
تـتـجــه األنـ ـظ ــار م ــرة أخـ ــرى إل ــى قــاعــة
ال ـبــرملــان ال ـعــراقــي ،ال ــذي يـعـقــد جلسة
ج ــدي ــدة ع ـنــد ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
م ــن ظ ـهــر الـ ـي ــوم .جـلـســة ُح ـ ـ ِّـدد ج ــدول
أعمالها ،في ساعة متأخرة من مساء
أم ـ ــس ،ب ـثـ ُـاثــة ب ـن ــود هـ ــي :ال ـن ـظــر فــي
الطعون املـقـ َّـدمــة حــول صحة عضوية
بـعــض الـ ـن ــواب ،اسـتـكـمــال الـتـصــويــت
على تعديل النظام الداخلي للبرملان،
واستكمال التصويت على التشكيلة
الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة .ه ـ ــذا ال ـب ـن ــد األخـ ـي ــر ي ـبــدو
إتـ ـم ــام ــه م ــره ــون ــا ب ـت ـح ـقــق ال ـن ـص ــاب
ـي ،خـصــوصــا أن امل ـفــاوضــات
ال ـقــانــونـ َ
ب ــن ائ ـت ــاف ــي «ال ـب ـن ــاء» و«اإلص ـ ـ ــاح»
حــول الحقائب الـشــاغــرة لــم تسفر عن
اتفاق ،وهو ما تؤكده أوساط الفريقني
بقولها إن «الــرؤيــة مــا زالــت ضبابية،
وما من بشائر تلوح في األفق ،وعليه
فاألزمة مستمرة».
ّ
خضم ذلك ،حاولت بعض القراءات
في
ربــط عــودة املــرشــح لحقيبة الداخلية،
فالح الـفـيــاض ،إلــى مناصبه السابقة
مستشارًا لــ«األمــن الوطني» ،ورئيسًا
ل ـج ـه ــاز «األمـ ـ ـ ــن الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ،ورئ ـي ـس ــا
ل ــ«ه ـي ـئــة ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» ،بــالـعـمــل
ال ـج ــاري عـلــى حلحلة الـعـقــد الحائلة

دون استكمال «الكابينة» ،على أساس
وجود مقايضة تقضي بإعادة تسليم
الـفـيــاض تـلــك املـنــاصــب مـقــابــل سحب
ترشيحه للداخلية .وفيما رأت قيادات
فــي تحالف «الـفـتــح» أن هــذا الترتيب
هــو «األف ـضــل» إلتـمــام «كابينة» عــادل
عـبــد امل ـه ــدي ،عـلــى اعـتـبــار أن ــه يحفظ
ح ـض ــور ال ـف ـيــاض ودوره ف ــي املـشـهــد
الـسـيــاســي ،وف ــي الــوقــت نـفـســه يسهم
ف ــي ملـلـمــة ش ـ ّتــات الـعـمـلـيــة السياسية
امل ـت ـع ـثــرة ،فــض ـلــت قـ ـي ــادات أخـ ــرى في
ائ ـ ـ ـتـ ـ ــاف «ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــاء» ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا مــن
املـ ـق ــرب ــن م ـ ــن زع ـ ـيـ ــم «ائ ـ ـت ـ ــاف دول ـ ــة
القانون» نوري املالكي ،عدم «الذهاب
ب ـع ـي ـدًا» ف ــي ه ــذه امل ـس ــأل ــة ،داع ـي ــة إلــى
«الفصل بــن ق ــرار ع ــودة الفياض إلى
مناصبه السابقة وترشيحه ألن يكون
وزيـ ـ ـرًا ل ـلــداخ ـل ـيــة» .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار،
توضح مصادر من داخــل «البناء» أن
املــال ـكــي «ب ــات أم ــام خ ـيــار وح ـي ــد ،هو
ال ـت ـم ـســك ب ــال ـف ـ ّـي ــاض ،وال ـض ـغ ــط على
زعـيــم (ال ـف ـتــح) ه ــادي ال ـعــامــري ،حتى
ال تسقط دفاعات (البناء) أمام شروط
(اإلص ــاح) ،وبالتحديد زعيم (التيار
الـ ـص ــدري) مـقـتــدى الـ ـص ــدر» ،مضيفة
أن «اس ـت ـي ــزار ال ـف ـيــاض ب ــات مــرتـبـطــا
بـ ـم ــوض ــوع انـ ـتـ ـخ ــاب امل ــالـ ـك ــي نــائ ـبــا

لرئيس الـجـمـهــوريــة» ،وال ــذي يرفضه
ً
ال ـص ــدر «ج ـم ـلــة وت ـف ـص ـيــا» ،بــوصــف
مصادر تياره.
هذا املشهد زادتــه تعقيدًا رسالة بعث
ب ـه ــا ع ـب ــد امل ـ ـهـ ــدي ،مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس ،إل ــى
رئ ـي ــس ال ـب ــرمل ــان مـحـمــد الـحـلـبــوســي؛
إذ إنـهــا رمــت الـكــرة مـجــددًا فــي ملعب
الكتل السياسية .وطالب عبد املهدي،

رأت قيادات من «البناء»
في رسالة عبد المهدي
تعبيرًا عن العجز
ال ـ ـحـ ـل ـ ـبـ ــوسـ ــي ،بـ ــ«تـ ـحـ ـفـ ـي ــز ال ـج ـم ـي ــع
ل ـلــوصــول إل ــى ت ــواف ــق أو ال ـل ـجــوء إلــى
التصويت» ،مقترحًا مجموعة حلول
ويقتضي
للخروج من األزمــة الراهنة.
ّ
ال ـح ــل األول ط ــرح األسـ ـم ــاء املــرش ـحــة
ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي يــرتـئـيــه الحلبوسي
لـ ـقـ ـب ــولـ ـه ــا أو رفـ ـ ـضـ ـ ـه ـ ــا ،وفـ ـ ـ ــي حـ ــال

ُ
عند ن ُصب «الشهيد المجهول» في العاصمة العراقية بغداد (أ ف ب)

ُ
رفضها ت ـقـ َّـدم أسـمــاء بديلة خــال 24
إلــى  48ســاعــة .أمــا الـحــل الـثــانــي ،فهو
ق ـبــول الـكـتـلـتــن الــرئـيـسـيـتــن (الـبـنــاء
واإلصـ ـ ــاح) بــالـتـصــويــت عـلــى  5أو 6
وزارات متفق عليها وتأجيل البقية،
فـ ُ
ـ«ي ـح ـســم بــذلــك أم ــر الـ ـ ـ ــوزارات خــال
ه ـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع (أي الـ ـ ـي ـ ــوم) ،ع ـل ــى أن
يكون حسم ال ــوزارات املختلف عليها
إمــا بــالـتــوافــق أو بــإعـطــاء طــرف الحق
بــال ـتــرش ـيــح واآلخ ـ ــر بــالــرفــض بـهــدف
الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى أسـ ـم ــاء م ـت ـفــق عـلـيـهــا
لعرضها خــال وقــت قــريــب ومـحــدد».
ويفترض الحل الثالث اتفاق الكتلتني
ع ـلــى ت ـقــديــم أسـ ـم ــاء ج ــدي ــدة ك ـل ـيــا أو
جزئيًا ،وعرضها على رئيس الــوزراء
لــات ـفــاق عـلـيـهــا ،فـيـمــا يـتـطـلــب الـحــل
الرابع اتفاق الكتلتني الرئيسيتني على
ترك موضوع األسماء لرئيس مجلس
الـ ــوزراء ،و«ملجلس الـنــواب قبولها أو
رفضها ،من خالل التصويت دون كسر
النصاب وعرقلته» .وختم عبد املهدي
ً
رس ــال ـت ــه قـ ــائـ ــا :إن «أم ـ ـ ــام ال ـح ـكــومــة
ُ
مهمات جسيمة يـطــالــب بها الشعب،
والتأخير في إنهاء التشكيلة الوزارية
ي ـع ــرق ــل ق ــدرت ـه ــا ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ املـنـهــج
الـ ـ ــوزاري» ،مـعـتـبـرًا أن رئـيــس الـ ــوزراء
وحكومته لن يكونوا فقط وحدهم أمام
امل ـســؤول ـيــة ،بــل إن الـتــأخـيــر «سيضع
مجلس النواب والقوى السياسية أمام
املسؤولية أيضًا».
وفي تعليقها على رسالة عبد املهدي،
تعرب مصادر من داخل «سائرون» عن
تفضيلها الخيار الثاني ،على اعتبار
أنــه ال يمكن حسم الخالفات جميعها
خالل الساعات القليلة املقبلة ،وعليه
يجب تأجيل العقد املستمرة ،واملضي
فـقــط بـمــا ُ
«ي ـجـ َـمــع عـل ـيــه» ،أي وزارات
ال ـتــرب ـيــة ،الـتـخـطـيــط ،ال ـع ــدل ،الـهـجــرة
واملهجرين ،والثقافة ،على أن ُي َ
حسم
أمر وزارات التعليم العالي والداخلية
والدفاع في جلسة الحقة .وفي املقابل،
تـفـ ّـســر م ـص ــادر «ال ـب ـن ــاء» رس ــال ــة عبد
املـهــدي بــأن الــرجــل «عــاجــز عــن تقريب
وجـ ـ ـه ـ ــات ال ـ ـن ـ ـظـ ــر ،وغ ـ ـيـ ــر قـ ـ ـ ــادر ع ـلــى
التمسك ِب َمن اختارهم ليكونوا وزراء
ّ
فــي كــابـيـنـتــه» ،واص ـفــة ف ـكــرة التخلي
عــن الـفـيــاض بــأنـهــا «ان ـك ـســار لرئيس
الوزراء أمام رغبات اإلصالح» ،معتبرة
ُ
أن ورقة «األغلبية النيابية» ال تصرف
داخل األروقــة السياسية إذا «ارتبطت
بالخوف من ّ
رد فعل الخصم».
(األخبار)

ليبيا

ّ
ّ
حفتر يوقف جنودًا حرضوا على مصراتة :تغير ظرفي أم استــراتيجي؟
في خطوة غير مسبوقة ،أعلن
المشير خليفة حفتر إصدار أوامر بإيقاف
مجموعة من مقاتليه ،بعد نشرهم
شريطًا مصورًا هددوا فيه باقتحام
مدينتي مصراتة وطرابلس ،في إشارة
أولية إلى احتمال ّ
تغير سلوك حفتر تجاه
الفاعلين في غرب البالد ،من التهديد إلى
البحث عن تقارب
م ـن ــذ ن ـح ــو أس ـ ـبـ ــوع ،أع ـل ـن ــت «غ ــرف ــة
ع ـم ـل ـيــات سـ ــرت الـ ـكـ ـب ــرى» ،الـتــابـعــة
ل ـق ــوات املـشـيــر خـلـيـفــة حـفـتــر ،حــالــة
اسـتـنـفــار ق ـصــوى ،وذل ــك بـعــد رصــد
تحركات نشطة لقوات اآلمر السابق
لجهاز حــرس املـنـشــآت النفطية في
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املنطقة الوسطى ،إبراهيم الجضران،
وقــوات «سرايا الدفاع عن بنغازي»
وت ـ ـعـ ــزيـ ــزات مـ ــن م ـي ـل ـي ـش ـيــات تـتـبــع
املعارضة التشادية املسلحة.
ع ـق ــب ذل ـ ــكُ ،حـ ـش ــدت م ـئ ــات اآلل ـي ــات
وال ـ ـج ـ ـنـ ــود ل ـت ـس ـي ـي ــر دوريـ ـ ـ ـ ـ ــات فــي
املـنــاطــق املـحـيـطــة بــالـهــال النفطي،
ً
وصـ ــوال إل ــى ضــواحــي مــديـنــة ســرت
غ ــرب ــا ،تـحـسـبــا ل ـه ـجــوم مـحـتـمــل قد
يـ ـتـ ـك ــرر مـ ـع ــه سـ ـيـ ـن ــاري ــو م ـهــاج ـمــة
امل ــوان ــئ الـنـفـطـيــة مــن قـبــل التحالف
الـ ـ ــذي يـ ـق ــوده الـ ـجـ ـض ــران ق ـب ــل سـتــة
أشـهــر ،حيث أح ــرق حينها عــدد من
صهاريج النفط الكبرى ،وقتل عدد
مهم من قوات حفتر.
م ــن ب ــن الـ ـق ــوات امل ـس ـت ـن ـفــرة ،كــانــت
«كتيبة طارق بن زياد» ،التي ينتمي
ع ــدد كـبـيــر مــن جـنــودهــا إل ــى الـتـيــار
السلفي املدخلي ،املــدعــوم سعوديًا،

والتي سبق االعتماد عليها ،برفقة
تشكيالت أخــرى ،في اقتحام مدينة
درنـ ـ ــة ش ـ ــرق ال ـ ـبـ ــاد .أث ـ ـنـ ــاء تـسـيـيــر
إح ــدى ال ــدوري ــات ،سـجــل أح ــد أف ــراد
الكتيبة شــريـطــا م ـص ــورًا ،ظـهــر فيه
عدد من رفاقه وهم يقولون« :بيننا
وب ـ ـ ــن م ـ ـصـ ــراتـ ــة  120كـ ـيـ ـل ــومـ ـتـ ـرًا،
وسنواصل بإذن الله إلى طرابلس...
وبـ ـ ــإذن ال ـل ــه ت ـك ــون لـيـبـيــا بــأكـمـلـهــا
تحت (سيطرة) القيادة العامة ،نحن
بــانـتـظــار تعليمات املـشـيــر» ،مــا ُعـ ّـد
تهديدًا لسلطة غرب البالد والقوات
املوجودة هناك.
ف ــي األث ـ ـنـ ــاء ،ل ــم ت ـقــف ق ـ ــوات مــديـنــة
مصراتة مكتوفة األيــدي ،إذ حشدت
بدورها قوات «البنيان املرصوص»،
ووجـهـتـهــا نـحــو س ــرت ،الـتــي قاتلت
ف ـي ـهــا ق ـ ــوات «داعـ ـ ـ ــش» ق ـب ــل ع ــام ــن،
وأص ـ ــدرت ف ــي األي ـ ــام املــاض ـيــة ع ــددًا

بيان قوات حفتر :لن نسمح بأي خرق لقواعد األمن واألخالق العسكرية (أ ف ب)

من البيانات ،قالت فيها إنها تقدمت
نحو آخر معاقل التنظيم في املدينة،
وقصفتها باملدفعية الثقيلة .جرى
إذن حشد حــول مدينة س ــرت ،التي
ت ـم ـث ــل الـ ـخ ــط الـ ـف ــاص ــل ع ـم ـل ـيــا بــن
شرق البالد وغربها ،تحت ذريعتني
مختلفتني :مقاتلة قــوات الجضران
م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،وال ـ ـق ـ ـضـ ــاء عـ ـل ــى ب ـق ــاي ــا
«داعـ ــش» مــن جـهــة ثــانـيــة .لـكــن وراء
ه ــات ــن ال ـح ـج ـتــن ،تـخـتـفــي طـبـقــات
مـ ــن انـ ـ ـع ـ ــدام الـ ـثـ ـق ــة ،حـ ـي ــث يـخـشــى
حفتر أن يتلقى تـحــالــف الـجـضــران
دع ـمــا م ــن قـ ــوات م ـص ــرات ــة ،أو حتى
صـمـتــا إي ـجــاب ـيــا ت ـج ــاه ــه ،وتـخـشــى
قوات مصراتة أن يتقدم حفتر غربًا،
ويهدد مناطق نفوذها.
م ــع ذل ــك ،يــوجــد خـيــط ت ـق ــارب خفي
ب ــن ال ـط ــرف ــن ،س ـمــح ب ــأن ال تنفلت
األمـ ـ ـ ـ ــور .فـ ــي واق ـ ـ ــع األمـ ـ ـ ــر ،تـسـيـطــر

ع ـل ــى م ــدي ـن ــة س ـ ــرت «ال ـك ـت ـي ـب ــة 604
م ـ ـ ـشـ ـ ــاة» ،وه ـ ـ ــي س ـل ـف ـي ــة م ــدخ ـل ـي ــة،
لكنها تتبع «الـبـنـيــان املــرصــوص»،
وقــد تشكلت فــي األص ــل ،على أيــدي
ع ــدد مــن السلفيني املـحـلـيــن ،الــذيــن
ق ــرروا االنـتـقــام لشيخهم ال ــذي قتله
«داعش» ،وقد وجدوا دعمًا من «قوة
ال ــردع الخاصة» (السلفية بــدورهــا)
املتمركزة في طرابلس.
ف ـك ــرة ح ـف ـت ــر ،ك ــان ــت إرس ـ ـ ــال كـتـيـبــة
ّ
لتسير
«طـ ــارق بــن زيـ ــاد» الـسـلـفـيــة،
ً
دوريات في عمق مدينة سرت ،معوال
على أنــه فــي حــال احتكاكها بقوات
«البنيان املرصوص» ،ستجد نفسها
ف ــي مــواج ـهــة سـلـفـيــن م ــن «الكتيبة
 604مـ ـش ــاة» ال ـس ـل ـف ـيــة ،وب ــال ـت ــال ــي،
ل ـ ــن يـ ـتـ ـق ــات ــا ن ـ ـظ ـ ـرًا ل ـخ ـل ـف ـي ـت ـه ـمــا
األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة امل ـش ـت ــرك ــة .خ ـطــوة
ً
حـفـتــر األك ـث ــر جـ ــرأة وتـ ـن ــازال ،كــانــت

البالد مقبلة على
استفتاء على
الدستور و«ملتقى
وطني» للمصالحة
برعاية أممية

مــا أعـلـنــه مـســاء أول مــن أم ــس ،حني
قــرر إيقاف مقاتليه السلفيني الذين
هددوا مصراتة وطرابلس .وفي بيان
أصدره الناطق الرسمي باسم قواته،

العقيد أحمد املسماري ،جاء أن «ما
تــداولـتــه وســائــل اإلع ــام مــن مقاطع
ف ـيــديــو ألشـ ـخ ــاص يـ ـه ــددون إح ــدى
مناف تمامًا لتعليمات
املدن الليبية،
ٍ
السيد القائد العام للقوات املسلحة
العربية الليبية» ،الــذي أصــدر أوامر
«بالقبض على كل من ظهر في تلك
املـقــاطــعُ ،وإحــالـتـهــم عـلــى التحقيق،
وبــالـفـعــل أل ـقــي الـقـبــض عـلــى كــل من
ظهر فيها».
بـيــان ق ــوات حفتر لــم يقف عند ذلك
الـحــد ،إذ شــدد على أن بنادقها «لم
توجه إلى أي مدينة أو قبيلة ليبية»،
وأنها «لــن تسمح بــأي خــرق لقواعد
األم ــن واألخـ ــاق الـعـسـكــريــة ،وتحث
عـلــى اح ـتــرام حـقــوق اإلن ـس ــان» .هــذه
اللغة املتسامحة تجاه غــرب ليبيا،
ج ــدي ــدة عـلــى مـعـسـكــر ش ــرق ال ـبــاد،
حيث شدد حفتر في األشهر القليلة

املاضية ،على امتالكه خطة لدخول
طرابلس ،وبسط نفوذه على جميع
أنحاء البالد.
مع أن الوقت ال يزال مبكرًا لتقييم إن
ّ
التغير يصب في اتجاه تبني
كان هذا
مقاربة أكثر ليونة تجاه الفاعلني في
غرب البالد ،إال أنه يجب اإلشارة إلى
السياق الــذي توجد فيه ليبيا اآلن.
عمليًا ،تتجهز البالد لعقد استفتاء
ع ـل ــى ال ــدسـ ـت ــور و«م ـل ـت ـق ــى وط ـن ــي»
لـلـمـصــالـحــة ،بــرعــايــة األم ــم املـتـحــدة
بداية العام املقبل ،قد يتولد عنهما
تنظيم انتخابات خالل العام نفسه،
سيترشح لها حفتر وفــق آراء أغلب
املــراقـبــن ،وسـيـكــون حينها بحاجة
إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـصـ ــويـ ــر نـ ـفـ ـس ــه ك ـش ـخ ـص ـيــة
وطـنـيــة ،بعد أن صــار يـصـ َّـور كرجل
يمثل شرق البالد حصرًا.
(األخبار)
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العالم

العالم

قضية

امل ـ ـنـ ــاخ ب ــات ــت م ـن ـع ــدم ــة فـ ــي امل ــرح ـل ــة
ال ـ ـقـ ــادمـ ــة ،خـ ـص ــوص ــا أن مـ ــع مـعـظــم
التقارير الدولية ذات الصلة تؤكد أن
لوقف زي ــادة درجــة ح ــرارة األرض عن
مـعــدل درج ـتــن فـقــط ،علينا أن نبقي
 %80مــن مـخــزون النفط والـغــاز تحت
األرض م ــن دون تـنـقـيــب ف ــي املــرحـلــة
املقبلة.

انتهت قمة بولندا للمناخ بالمحافظة على ماء وجه رؤساء وفود 169
دولة ًشاركوا فيها ،بالرغم من فشلهم في زيــادة التزاماتهم كما كان
مأموال .انتهت القمة بتأكيد االلتزامات غير الملزمة للدول األعضاء في
حين أن المطلوب كان ،في
اتفاقية باريس التي أبرمت منذ  3سنوات ،في ّ
أقل تقدير ،مضاعفة االلتزامات المعلنة ما ال يقل عن ثالث مرات ،لكي ال
ترتفع درجة حرارة األرض أكثر من درجتين

الدول األقل نموًا

قمة بولندا للمناخ تفشل
في تفعيل اتفاقية باريس

حرارة األرض ستزيد
أكثر من درجتين!
لم ّ
يتغير شيء في الخطابات والمواقف منذ انطالق مفاوضات المناخ رسميًا عام ( 1992أ ف ب)

كاتوفيتسه  -حبيب معلوف
كان متوقعًا أن تكون نتائج القمة 24
للمناخ التي عقدت على رائحة الفحم
الـحـجــري فــي مــديـنــة كــاتــوفـيـتـســه في
بــولـنــدا ،أكـثــر ب ــرودة لــو جــاهــر الكثير
من الدول بحقيقة موقفها من االتفاقية
وق ـض ـيــة املـ ـن ــاخ .إال أن ديـبـلــومــاسـيــة
املـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوض ـ ـ ــن ،كـ ـ ـم ـ ــا ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل ج ــول ــة
مفاوضات ،كانت تنتصر على اإلعالن
الصريح لحقيقة املواقف والسياسات.
لذلك جاء املخرج الديبلوماسي لفشل
املـ ـف ــاوض ــات ب ــال ـق ــول إن «ال ـ ـ ـ ـ ــCOP24
يـعـتـمــد املـ ـب ــادئ الـتــوجـيـهـيــة لتنفيذ
اتفاقية باريس» ،كتأكيد للمؤكد الذي
يعني أن الــدول ال تــزال تلتزم اتفاقية
باريس ،من دون أن تلتزم شيئًا!
ان ـت ـه ــت ال ـق ـم ــة ب ـع ــد ت ـم ــدي ــده ــا يــومــا
إض ــاف ـي ــا (بـ ــن  2و 15الـ ـ ـج ـ ــاري) ،فــي

حــن أن املـطـلــوب ك ــان ،فــي أقــل تقدير،
م ـضــاع ـفــة االلـ ـت ــزام ــات ل ـكــي ال تــرتـفــع
درجة حرارة األرض أكثر من درجتني.
جديد القمة هذا العام ،إعالن البرازيل
(م ـ ــع رئ ــاس ـت ـه ــا الـ ـج ــدي ــدة ال ـش ـب ـي ـهــة
بــ«أفـكــار» دونــالــد تــرامــب) االنسحاب
مـ ــن ات ـف ــاق ـي ــة بـ ــاريـ ــس ال ـ ـعـ ــام امل ـق ـب ــل،
واعتذارها عن عدم استقبال القمة 25
للمناخ ( )2019كما كان مقررًا .صحيح
أن ال ــدول األطـ ــراف اس ـتــدركــت املــوقــف
ف ــورًا وقـ ــررت أن تنعقد الـقـمــة املقبلة
ف ــي ت ـش ـي ـلــي ،إال أن م ــؤش ــر ان ـسـحــاب
ُ
البرازيل التي ت َع ّد غاباتها رئة العالم،
ّ
ّ
شكل صفعة ال تقل خطورة على قضية
ت ـغـ ّـيــر امل ـن ــاخ ع ــن ان ـس ـحــاب ال ــوالي ــات
املتحدة األميركية العام املاضي.
كــذلــك أن ـهــت الـقـمــة أعـمــالـهــا مــن دون
أن تـحـســم مـســألــة مـســاهـمــات ال ــدول
ال ـك ـبــرى فــي تـمــويــل ص ـنــدوق امل ـنــاخ،

ّ
التعهد بدفع  100مليار
ما يعني أن
دوالر أمـيــركــي كــل سـنــة بـحـلــول عــام
 ،2020مــع ب ــدء تطبيق االت ـفــاق ـيــة ،ال
يــزال ضمن املستحيالت ،كما مسألة
خفض االنبعاثات التي ال تزال تزداد
بدل أن تنخفض.

ّ
على
تركيا
ت
أصر
ً
تصنيفها دولة نامية لكي
ال ُت َ
حرم المساعدات!
من دون قيادة

ش ـع ــر املـ ـش ــارك ــون ف ــي ق ـم ــة بــول ـنــدا
هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام ب ـ ـ ـتـ ـ ــراجـ ـ ــع الفـ ـ ـ ـ ــت ف ــي
الـحـمــاســة وغ ـي ــاب ال ـق ـيــادة الـفــاعـلــة
عـ ــن امل ـ ـحـ ــادثـ ــات .وإذا ك ـ ــان ي ـتــوقــع
ال ـب ـعــض م ــن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي أن

يفعل
يــأخــذ دور ال ـق ـيــادة ،كـمــا ك ــان ّ
دائـ ـ ـم ـ ــا ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء م ــرح ـل ــة ت ــدخ ــل
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ال ـس ــاب ــق بـ ــاراك
أوباما ،وال سيما في قمة كوبنهاغن
وم ـ ــا بـ ـع ــده ــا ،ف ـق ــد ك ــان ــت واض ـح ــة
فــي بــولـنــدا انقسامات دول االتـحــاد
وض ـع ــف ال ـخ ـطــاب وال ـح ـم ــاس ــة ،وال
س ـي ـم ــا بـ ـع ــد انـ ـسـ ـح ــاب ب ــري ـط ــان ـي ــا
م ــن االتـ ـح ــاد ،وت ـظ ــاه ــرات ال ـس ـتــرات
ال ـص ـفــر ف ــي فــرن ـســا اح ـت ـجــاجــا على
ضــريـبــة ال ـكــربــون عـلــى امل ـحــروقــات،
ُ
التي كانت ت َع ّد حتى األمس القريب
املفتاح األساسي لخفض االنبعاثات
املـ ـسـ ـبـ ـب ــة ل ـ ـظـ ــاهـ ــرة تـ ـغ ـ ّـي ــر امل ـ ـنـ ــاخ.
باإلضافة إلــى عــدم نجاح دولــة مثل
أملانيا بالتخلي عن الفحم الحجري
أيضًا ،وإصرار بولندا على االعتماد
على الفحم الحجري بأكثر من %80
م ــن حــاج ـت ـهــا ل ـل ـطــاقــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة.

كــل ذل ــك وغ ـيــره مــن الـعــوامــل جعلت
«بروكسل» ّ
مكبلة وغير مبادرة.
وإذا كـ ــان ه ـن ــاك م ــن ي ــراه ــن ع ـلــى أن
تكون دول االتـحــاد األوروب ــي الرافعة
لتمويل صندوق املناخ بعد انسحاب
واشنطن ،تراجعت كل هذه اآلمــال في
قمة بولندا ،ليس بسبب أحداث فرنسا
ف ـق ــط ،ب ــل ب ـعــدمــا بـ ــدأ الـتـفـكـيــر جــديــا
ب ـت ـقــويــة ال ـج ـي ــوش األوروب ـ ـيـ ــة وع ــدم
االتـ ـك ــال ع ـلــى األم ـي ــرك ـي ــن .وق ــد فسر
ذل ــك ،ب ــأن ه ــذا «ال ـت ـمــويــل الـعـسـكــري»
املستجد سيكون حتمًا على حساب
تمويل صندوق املناخ.

ً
إنتاج النفط أوال

م ــن املـ ــؤشـ ــرات ال ـس ـل ـب ـيــة ال ـت ــي كــانــت
الفـتــة أي ـضــا ،مــوقــف كــل مــن الــواليــات
امل ـ ـت ـ ـح ـ ــدة وروس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة
والكويت من تقرير الهيئة الحكومية

الــدولـيــة املعنية بقضية تـغـ ّـيــر املـنــاخ
وتوصياته ،وإصرارهم على أن ال ترد
ف ــي ال ـن ــص مـ ـف ــردات ت ــوح ــي بــالـقـبــول
بمضمون التقرير ،واالكـتـفــاء بالقول
إن ال ــدول األط ــراف «أخ ــذت علمًا» بما
ورد فــي التقرير .وهــو موقف لــم يكن
م ـس ـت ـغــربــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى امل ـتــاب ـعــن
لـ ـلـ ـح ــرب عـ ـل ــى ال ـ ـطـ ــاقـ ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
واألس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم ف ـ ــي ال ـف ـت ــرة
األخ ـي ــرة ،وال سـيـمــا بـعــد ات ـفــاق أكـبــر
منتجني للنفط فــي الـعــالــم (الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة والـ ـسـ ـع ــودي ــة) ع ـل ــى زي ـ ــادة
اإلنتاج وانخفاض األسعار ،ما يعني
زيادة االنبعاثات .وإذا ربطنا كل ذلك
مع برامج وسياسات الــدول املصنفة
ناشئة أخـيـرًا وفــي طليعتها الصني،
التي تراهن على أسعار نفط رخيصة
وعلى زيادة االستهالك لزيادة النمو،
يعني ذلــك أن توقعات محاربة ّ
تغير

ل ـ ــم يـ ـتـ ـغ ـ ّـي ــر ش ـ ـ ــيء ف ـ ــي الـ ـخـ ـط ــاب ــات
وامل ــواق ــف وال ـت ـنــاق ـضــات الـعـمــوديــة
منذ انطالق مفاوضات املناخ رسميًا
عام  .1992االنقسامات األساسية بني
الدول الغنية التي تتحمل املسؤولية
الـتــاريـخـيــة عــن مــراكـمــة االنـبـعــاثــات
منذ ثورتها الصناعية ،والتي ال تزال
تتهرب من تمويل عملية االنتقال إلى
والتكيف مع ّ
ّ
تغير
الطاقات املتجددة
املناخ والتعويض عن األضــرار التي
ستنجم عبر االشـتــراط على البلدان
النامية باتخاذ إج ــراءات تخفيفية،
ومطالب هذه األخيرة بالتعويضات
والـ ـتـ ـم ــوي ــل وع ـ ـ ــدم إل ــزامـ ـه ــا ب ـم ــا ال
تستطيع ومنحها املزيد من الفرص
فــي اس ـت ـخــدام ال ــوق ــود األرخـ ــص من
أجل الوصول إلى درجات النمو التي
وصلت إليها الدول املتقدمة.
وال يــزال الجدل يــدور حول تصنيف
ال ــدول بــن مـتـقــدمــة ونــامـيــة وبـلــدان
أقل نموًا التي حدد عددها بـ 47دولة،
وهي التي ستحصل على املساعدات
ً
«الرمزية»« ،أوال» وقبل غيرها ،وهو
ً
ما يعتبر مدخال للدول املتقدمة لكي
ال تدفع كثيرًا وكي ال تظهر في الوقت
نفسه أنها تعرقل مفاوضات املناخ
وأنها تتهرب من مسؤولياتها.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان الفـ ـ ـت ـ ــا فـ ـ ـ ــي نـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة م ــؤتـ ـم ــر
كاتوفيتسيه إصــرار دولــة مثل تركيا،
تقريبًا ،على االعتراض
كما في كل مرة
ً
عـلـ ّـى تصنيفها دول ــة مـتـقــدمــة ،وأنـهــا
تفضل أن تصنف دول ــة نامية لكي ال
حرم املساعدات املتعلقة ّ
ُت َ
بتغير املناخ!

ضريبة الكربون
م ــن الـقـضــايــا ال ـتــي ل ــم تـنــاقــش بنحو
رسمي ومنفصل في هــذه الجولة من
املـ ـف ــاوض ــات ،والـ ـت ــي ف ــرض ــت نفسها
ع ـل ــى مـ ـح ــادث ــات الـ ـك ــوالـ ـي ــس ،إع ـ ــادة
النظر بما يسمى «ضريبة الكربون»،
ال ـت ــي اع ـت ـبــرت ف ــي وق ــت م ــن األوقـ ــات
األداة الـضــاربــة ملـحــاربــة ّ
تغير املـنــاخ.
والـ ـتـ ـج ــرب ــة ال ـب ــال ـغ ــة ال ـس ـل ـب ـي ــة ال ـتــي
ً
ل ــم ت ـن ـتــهِ ف ـص ــوال ف ــي ش ـ ــوارع فــرنـســا
ب ـع ــد ،ف ــي ال ــدول ــة ال ـت ــي أب ــرم ــت فيها
ات ـفــاق ـيــة ب ــاري ــس م ـنــذ ثـ ــاث س ـنــوات
وال ـتــي ت ــوج فيها الــرئـيــس إيـمــانــويــل

م ــاك ــرون « championاملـ ـن ــاخ» ...تلقت
ضربة كبيرة على فكرة هذه الضريبة
الكربونية.
لم يبتدع الرئيس الفرنسي «ضريبة
الكربون» بالطبع .وقــد بــدأ الحديث
عنها فعليًا أثناء صياغة بروتوكول
كيوتو عام  ،1997تطبيقًا لالتفاقية
ّ
لتغير املـنــاخ الـتــي أبرمت
اإلطــاريــة
عام  ،1992والتي كانت ملزمة للبلدان
املتقدمة صناعيًا .هي ضريبة على
ان ـب ـعــاثــات ثــانــي أوك ـس ـيــد ال ـكــربــون
املـنـتـجــة بـشـكــل رئـيـســي مــن الــوقــود
االحـفــوري ،على أن تكون تصاعدية
لناحية الوقت والقيمة لحني إيجاد
البدائل .املحاولة األولــى العتمادها
في فرنسا نفسها كانت عام  2000مع
حكومة ليونيل جوسبان ولكنها لم
تطبق بحجة أن فرنسا تعتمد كثيرًا
ع ـلــى ال ـط ــاق ــة الـ ـن ــووي ــة ،وهـ ــي األق ــل
تسببًا بــاالنـبـعــاثــات مــن غـيــرهــا من
الدول .ثم وضعت حكومة عام 2014
قــانــونــا الحتسابها فــي االسـتـهــاك،
ولـ ـي ــس ف ــي الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،ث ــم لـتـصـبــح
ضــريـبــة عـلــى املـنـتــج .وه ــي تـطــورت
من  7يورو على الطن عام  2014إلى
 44يورو عام  ،2018وكان مقترحًا أن
تصل إلى مئة يورو عام .2022
ال يــزال الخالف على طــرق احتساب
هــذه الضريبة مــدار جــدل في فرنسا
وغـ ـي ــره ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ال ـخ ــاف
ع ـلــى تــوظ ـيــف ع ــائ ــدات ـه ــا .ف ـهــل هي
م ــن أج ــل ال ـت ـح ـ ّـول ال ـط ــاق ــوي ،أم من
أج ــل تـغـيـيــر ال ـس ـل ــوك ،أم غ ـيــر ذل ــك.
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى مـشـكـلــة شموليتها
ومن تستهدف ،خصوصًا إذا كان في
كل دولة صناعات أساسية مدعومة.
ول ـطــاملــا ت ـن ــاول ال ـحــديــث ال ـف ــرق بني
ضــري ـبــة ال ـك ــرب ــون وسـ ــوق ال ـكــربــون
ومــن ي ـحــدده .وكـمــا هــو مـعـلــوم ،فإن
سوق الكربون في االتحاد األوروبي
انـخـفــض سـعــره ليصل إل ــى  5يــورو
للطن عام  ،2017ثم عاد وارتفع إلى
 20يورو للطن نهاية عام  .2018وقد
صدر الكثير من األصوات املعترضة
في فرنسا على هذه االزدواجـيــة في
الضريبة بني الدولة (الفرنسية) ومع
ً
االت ـحــاد ودول ــه أوال ،ولـكــونـهــا غير
عادلة ثانيًا .مع العلم أن ليس هناك
ســوى  46دولــة في العالم تحاول أن
تطبق ضــريـبــة الـكــربــون بـطــرق غير
متساوية .أما املشكلة التي استجدت
في فرنسا والتي كشف عنها أخيرًا،
أن  %46مــن عــائــدات ه ــذه الضريبة
ذهـبــت إل ــى اإلص ــاح ــات فــي البيئة،
و %44منها ذهبت لتمويل الخزينة
الـعــامــة لـلــدولــة ،مــا ســاهــم فــي زيــادة
دوافع االعتراض عليها.

تقرير

إلى البحر األسود
عودة التوتر ّ

موسكو تحذر ...والغرب يعتصم بالعقوبات
بعد أيام من الهدوء،
عاد التوتر إلى البحر
األسود .تحذير جديد
أطلقته موسكو من أن
أي «استفزازات» لكييف
ستقابل بـ«رد مناسب»،
فيما تسلك واشنطن
مسار حلفائها في االتحاد
األوروبي ،غير مستبعدة
عقوبات إضافية على
الروس

بـ ـع ــد ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـ ـ ـ ــدول األع ـ ـ ـض ـ ــاء فــي
االتحاد األوروبي تمديد العقوبات
املفروضة على روسيا ،على خلفية
األزمـ ــة األوك ــران ـي ــة ،بــذري ـعــة غـيــاب
ال ـت ـقــدم ف ــي م ـس ــار تـنـفـيــذ ات ـفــاقــات
«م ـي ـن ـســك» ال ـت ــي أبــرم ـت ـهــا روس ـيــا
وأوكــرانـيــا وأملــانـيــا وفــرنـســا عامي
 2014و ،2015لم يستبعد املبعوث
الخاص لوزارة الخارجية األميركية
إلى الشأن األوكراني ،كورت وولكر،
ف ــرض واشـنـطــن عـقــوبــات إضــافـيــة
على روسيا ،على خلفية الحادثة في
مضيق كيرتش في البحر األســود.
وفــي تصريح صـحــافــي ،أم ــس ،أكد
وولكر عزم بالده على «بيع معدات
عسكرية إضــافـيــة لكييف فــي وقت
ً
إمكانية لبيع
قريب» ،قائال« :لدينا ُ َ
م ــزي ــد م ــن ال ـع ـت ــادَ ،وس ــي ـع ــل ــن ذلــك
الح ـق ــا ،ك ــذل ــك سـ ُـي ـبــلــغ الـكــونـغــرس
بــالــدف ـعــات األول ـ ــى (م ــن األس ـل ـحــة)

خالل الشهرين املقبلني».
وردًا على ســؤال عن إمكانية لجوء
السلطات األوكــرانـيــة إلــى استفزاز
جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
(املعلنتني مــن جانب واحــد جنوب
ش ــرق ــي أوك ــرانـ ـي ــا) ،ق ــال وول ـك ــر إن

الفروف :نظام كييف
يحمل ًطابعًا معاديًا للشعب
وشكال نازيًا
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ال تـ ـت ــوق ــع ح ـ ـ ـ ــدوث أي
خـ ـط ــوات م ــن ه ـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن قـبــل
سلطات كييف.
ـت س ـ ـ ــاب ـ ـ ــق ،ق ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر
وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي ،س ـي ــرغ ــي
الف ـ ـ ــروف ،إن ال ــرئ ـي ــس األوكـ ــرانـ ــي،
بـيـتــرو بــوروش ـي ـن ـكــوُ ،ي ـع ـ ّـد للقيام
بــاسـتـفــزاز فــي نـهــايــة شـهــر كــانــون

الـ ـث ــان ــي /دي ـس ـم ـب ــر ال ـ ـجـ ــاري عـنــد
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،مـ ـ ــؤك ـ ـ ـدًا أن
روسـيــا ال تخطط ملحاربة جارتها
ّ
أوك ــرانـ ـي ــا .إل أن الفـ ـ ــروف أكـ ــد أن
ّ
بـ ـ ـ ــاده سـ ـ ـت ـ ــرد ح ـ ـ ــال ق ـ ـيـ ــام ك ـي ـيــف
باستفزازات بالقرب من حدودها.
وقال الفروف في البث الحي إلذاعة
«كومسومولسكايا بــرافــدا» ،أمس:
ّ
«أع ـ ــد بـ ــأن روس ـي ــا ل ــن ت ـش ــن حــربــا
عـلــى أوك ــران ـي ــا» ،وت ــاب ــع« :الـ ــرد لن
ي ـكــون بـسـيـطــا .إن ـهــا دولـتـنــا وتلك
ح ــدودن ــا .ول ــن نـسـمــح ب ــأن يـحــاول
(بوروشينكو) الذود بأسلوبه عما
يعتبره مصالحه وانتهاك الحقوق
الـتــي داف ــع عنها سـكــان الـقــرم وفق
القانون الدولي» ،معتبرًا أن النظام
ال ـحــاكــم ف ــي كـيـيــف يـحـمــل «طــابـعــا
ً
معاديًا للشعب وشكال نازيًا» .وقال
الوزير الروسي إن بالده «ال تحارب
الـ ـنـ ـظ ــام األوك ـ ـ ــران ـ ـ ــي .ف ـه ــو مـتـمـيــز

مدد االتحاد األوروبي
العقوبات المفروضة
على روسيا (أ ف ب)

بـصـفــات نــازيــة ،بــل يـحــاربــه سكان
أوك ــران ـي ــا ال ــذي ــن يـقـطـنــون (إقـلـيــم)
دون ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاس» ،م ـ ـش ـ ــددًا ف ـ ــي ال ــوق ــت
ذاتـ ـ ــه ع ـل ــى أن امل ـش ــاك ــل الــداخ ـل ـيــة
األوك ــرانـ ـي ــة أوس ـ ــع وأعـ ـم ــق بكثير
من قضيتي جمهوريتي دونيتسك
ولــوغــان ـســك ،األم ــر ال ــذي ال يسمح
لروسيا بــاالعـتــراف باستقاللهما.
ومع حديث الفروف عن استفزازات
أوك ــرانـ ـي ــة مـحـتـمـلــة ،ذك ـ ــرت وزارة
الــدفــاع الــروسـيــة أنـهــا نـشــرت أكثر
من  10طائرات من طراز «سوخوي
ـ  »27و«سوخوي ـ  »30املقاتلة ،في
شـبــه ج ــزي ــرة ال ـق ــرم .ونـقـلــت وكــالــة
«إنترفاكس» الروسية عن الــوزارة
ق ــولـ ـه ــا إن ـ ـهـ ــا أرسـ ـ ـل ـ ــت الـ ـط ــائ ــرات
إل ــى قــاعــدة «بـيـلـبـيــك» ال ـجــويــة في
الـقــرم الـتــي جــرى إصــاحـهــا ،حيث
ستتمركز هناك بصورة دائمة.
(األخبار ،رويترز)
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مقالة

عن «السترات الصفر»
أالن غريش*
«السترات الصفر» حركة ال سابق لها في التاريخ الطويل لالنتفاضات الشعبية
في فرنسا .محاولة اختزالها إلــى نمط معروف من االحتجاج أو تحليلها من
خــال مقارنتها بوقائع ماضية ستفضي إلــى استنتاجات مضللة .هي أيضًا
حركة في طور النمو ،تتلمس طريقها وتتردد ،ومن غير املمكن التنبؤ مسبقًا
بالوجهة التي ستتخذها في املستقبل .الكثيرون ،بني اليساريني ،يخشون طغيان
ّ
التوجه الشعبوي ،املرتبط باليمني املتطرف ،أي حركة شبيهة بالتي شهدتها دول
أوروبية مختلفة ،كإيطاليا واملجر ،أو بتلك التي أوصلت دونالد ترامب إلى السلطة.
يعتقد هؤالء أن العداء للهجرة ورفض الضرائب املفروضة من الدولة من حيث
املبدأ يؤكدان صحة تحليالتهم .وعلى الرغم من أن هــذه التحليالت تشير إلى
مخاطر محتملة ،فإنها تتجاهل الطبيعة املتنوعة للحركة واحتمال قيام القوى
اليسارية بالتأثير في مسارها .املستقبل غير محدد سلفًا.
فلنبدأ من البداية .انطلقت الحركة من األوساط االجتماعية املهمشة ،العاملة في
مهن أجورها زهيدة (بمن فيهم صغار املوظفني أو العاملني في القطاع االجتماعي
واالستشفائي) ،ومن بني الشرائح الدنيا من املتقاعدين ،الذين ضمرت مداخيلهم
باستمرار منذ عقود ،نتيجة السياسات النيوليبرالية املفروضة على فرنسا.
ّ
حدت هذه السياسات من الخدمات االجتماعية املقدمة للمواطنني (املستشفيات،
املستوصفات ،وسائل النقل العام) ،خاصة للمقيمني خــارج املراكز الحضرية.
ّ
شكلت زيادة الضريبة على الوقود املحفز األول لالحتجاجات ،ألن السيارة تمثل
بالنسبة إلى جزء كبير من الفرنسيني وسيلة النقل الوحيدة للذهاب إلى العمل
وللحصول على الخدمات األساسية.
عامل آخر ساهم في اندالع الحركة االحتجاجية ،هو شخصية الرئيس إيمانويل
ماكرون .فهو ممثل نموذجي للنخب التكنوقراطية والزدرائها املكشوف لعامة
ّ
الشعب .وبينما تمتع جميع سابقيه منذ بــدايــة الجمهورية الخامسة بتجربة
سياسية طويلة ،برملانية أو محلية ،لم يحصل ماكرون إال على تجربة وزاريــة
قصيرة ،وهو يفتقر إلى التجذر املحلي الذي تمتلكه غالبية القادة السياسيني،
على مستوى مدينة أو منطقة ،خاضوا فيها تجربتهم وبنوا صالت فعلية مع
املجتمع .بإمكاننا القول إن ماكرون عديم الصلة بأية «تجربة محلية».
بــاإلضــافــة إلــى ذلــك ،فــإن انتخابه سنة  2017أدى إلــى تفكك النظام السياسي
التقليدي واختفاء الحزب االشتراكي وتشظي اليمني إلى مجموعة من التشكيالت
والتيارات .لم ِّ
يؤد هذا التفكك إلى تشكيل حزب سياسي رئاسي حقيقي .حزب
ماكرون ،على الرغم من عدد نوابه في البرملان ،ليس لديه بنية تنظيمية تستطيع
أن تكون قناة للتواصل مع القوى االجتماعيةّ .
ّ
للتحول
عزز هذا األمر ميل ماكرون
إلى رئيس لألغنياء .لم يعد هناك من وسيط بينه وبني «الشعب» :هو قارن نفسه
بجوبيتر (أحد آلهة الرومان) والشعب يعتبره اليوم املسؤول الوحيد عن أوضاعه
الصعبة .تساهم هذه الظروف في تعقيد محاوالت إيجاد مخارج لألزمة ،خاصة
مع غياب إمكانية اللجوء إلى الحلول البديلة التقليدية« .التجمع الوطني» و«فرنسا
األبية» يستطيعان اإلفادة من الظروف الحالية ،ولكن بصعوبة شديدة.
إذا عدنا إلى حركة «السترات الصفر» ،فإن تحقيقًا أعده علماء اجتماع ونشرته
ً
«لو موند» يسمح بمعرفة مكوناتها .هم أوال رجــال ونساء معدل أعمارهم 45
سنة ،ينتمون إلى الطبقات الشعبية أو إلى الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى.
املوظفون يمثلون  33%منهم ،والعمال  .14%عــدد املوظفني الكبار املشاركني
فيصل إلى أكثر من الربع .أخيرًا ،ال بد من
بالحراك ضعيف ،أما عدد املتقاعدين ِ
مالحظة املشاركة الكثيفة للنساء ( .)45%غالبية املشاركني ليست من القطاعات
االجتماعية األكثر فقرًا والتي تعيش على املساعدات االجتماعية .فئة الشباب
ممثلة بشكل ضعيف.
هــذه الكتلة االجتماعية هي جــزء من فرنسا التي يجري تجاهلها وازدراؤه ــا:
للمرة األولى شاهدنا على شاشات التلفزة وجهًا آخر لفرنسا ،هو وجه أصحاب
األجــور الزهيدة ونهايات الشهر الصعبة .هــذا «الظهور» العلني هو أول نجاح
لحركة «السترات الصفر» وهي تعي هذا األمــر وتفتخر به .تمامًا كما سمحت
االحتجاجات والصدامات في الضواحي عام  2005بطرح حالة «األحياء الصعبة»
وأوضاع سكانها املهاجرين وأبنائهم على النقاش العام.
السؤال املطروح اآلن هو عن مدى قدرة هذه الحركة على التقاطع مع قوى أخرى
كأبناء األحـيــاء الشعبية ذوي األص ــول املهاجرة ومــع الطلبة والنقابات .إحــدى
العقبات هي موضوع الهجرة الذي يستغله اليمني املتطرف ،أي فكرة «االجتياح
اإلســامــي» للبالد والبدء بتغيير هويتها ،وهــي أطروحة متناغمة مع خطابات
قوى السلطة .عقبة أخرى هي رفض «السترات الصفر» ألي «استغالل» سياسي
أو نقابي ،مع أن الكونفدرالية العامة للعمل ( )CGTواليسار عمومًا قد دعما
الحركة بعد فترة تردد وحاوال املشاركة بتظاهرات معها.
يبقى أن الحركة مدعومة من أغلبية كبيرة من الفرنسيني على الرغم من تراجع
عدد املشاركني فيها بعد التنازالت التي ّقدمها ماكرون والعملية اإلرهابية في
سـتــراسـبــورغ .لــم تمنع عمليات العنف الـتــي تخللت االحـتـجــاجــات فــي باريس
وعدد من املدن وإدانتها من أكثرية املشاركني ،من استمرار التأييد للحراك .وقد
سمعنا التعليق التالي من مناضلني نقابيني« :منذ سنوات طويلة ننظم تظاهرات
سلمية دون النجاح في تحقيق مطالبنا ،بينما نجحت السترات الصفر في انتزاع
تنازالت يعتبرونها غير مرضية ولكنها فعلية».
مالحظة أخيرة تتعلق بأشكال االحتجاجات في العالم النيوليبرالي .لقد طويت
صفحة الحرب الباردة ومعها تلك الخاصة بأشكال االحتجاج التقليدية .باتت
ً
االحتجاجات اليوم تتخذ أشكاال جديدة وغير مسبوقة كحركة «احتالل وول
ستريت» أو انتفاضات الربيع العربي .الـســؤال املـطــروح الـيــوم ،وليس فقط في
فرنسا ،هو عن مدى قدرة هذه الحركات على املساهمة في بلورة بدائل سياسية
لألوضاع القائمة.
* مؤسس موقع ،ORIENT XXI
ومدير تحريره
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إعالنات

إعالنات

◄ وفيات ►
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الـلــه تـعــالــى ،ننعى إليكم
بمزيد مــن األس ــى والـلــوعــة فقيدنا
الغالي املرحوم القاضي
زيد الشيخ أحمد عارف الزين
زوجته الحاجة نزيهة الزين
أوالده :فؤاد ود.عارف وغادة
أشـ ـق ــاؤه وش ـق ـي ـقــاتــه :املــرحــومــون
أديب ونزار وأديبة وفاطمة وسلمى
ّ
ومي وعزة.
ّ
سيصلى على جثمانه الطاهر عند
ظهر يوم الثالثاء  18كانون األول
 2018فــي حسينية صيدا -البوابة
الفوقا
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي يـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء في
 19كــانــون األول  2018بــن الساعة
ً
مساء في جمعية
الثالثة والسابعة
التخصص والتوجيه العلمي قرب
ش ــرك ــة خ ـط ـي ــب وعـ ـلـ ـم ــي -م ـن ـط ـقــة
الجناح.
لفقيدنا الطاهر الرحمة ولكم األجر
والثواب
الراضون بقضاء الله :آل الزين
انـتـقــل ال ــى رحـمـتــه تـعــالــى فقيدنا
الغالي املرحوم
الحاج علي ابراهيم ناصر
حرمه املرحومة
الحاجة نهاد علي صبرا
أوالده :امل ـه ـنــدس مـحـمــد الــدك ـتــور
يوسف ،ناجي ،املهندس نديم
بـ ـن ــات ــه :س ـ ـ ــام ،الـ ــدك ـ ـتـ ــورة س ـه ــام،
ابتسام ،هالة
صهره :الدكتور عماد حفار
ّ
ُيـصــلــى عـلــى جـثـمــانــه ويـ ــوارى في
جبانة ال ــرادوف  -الــرويــس ،اليوم
ال ـث ـل ـثــاء  18ك ــان ــون األول ال ـســاعــة
الثانية عشرة والنصف ظهرًا.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل الـفـقـيــد
الكائن فــي الــرويــس  -بناية الحاج
علي ناصر  -الطابق الثامن ويومي
األربعاء والخميس  19و 20منه في
منزل ولــده املهندس محمد الكائن
ّ
في بيروت ،جل البحر ،بناية املدى،
ال ـطــابــق  ،18م ــن ال ـســاعــة الـعــاشــرة
ً
مساء.
صباحًا حتى السادسة
اآلسـ ـف ــون آل ن ــاص ــر ،آل ص ـب ــرا ،آل
األم ــن ،آل بناني ،آل حـفــار وعموم
أهالي برج البراجنة.

رقد على رجاء القيامة
نبيل منصور نقوال
زوجته :يوال يوسف روحانا
أوالده :ناجي ،زوجته ريتا الخوري
وعائلته
دوري ،زوجته هال الحداد وعائلته
كارال معلولي ،أرملة ولده املرحوم
نادر وابنتها
أش ـ ـقـ ــاؤه :ح ـك ـمــت ،زوجـ ـت ــه إيـفـيــت
نقوال وعائلته
نـ ـخـ ـل ــه ،زوج ـ ـتـ ــه نـ ــاديـ ــا ال ـش ـم ــاس
وعائلته
ش ـق ـي ـقــاتــه :ج ــولـ ـي ــات ،زوجـ ـ ــة ك ــرم
الحاج وعائلتها
سـ ـل ــوى ،أرمـ ـل ــة امل ــرح ــوم شـكــرالـلــه
عبدالله وأوالدها
نوال ،زوجة جوزف عبود وعائلتها
وعـمــوم أهــالــي بلدتي قتالي ،أنــان
وأنسباؤهم ينعونه إليكم
يحتفل بالصالة لراحة نفسه نهار
األرب ـ ـعـ ــاء  19ك ــان ــون األول 2018
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر فــي
كنيسة القديسة بــربــاره ـ ـ أن ــان ،ثم
يوارى الثرى في مدافن العائلة في
قتاله.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل الــدفــن وبـعــده
اب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ً
ـداء مـ ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــة ال ـ ـحـ ــاديـ ــة
عـشــرة قبل الظهر ولـغــايــة الساعة
ً
مساء ،ويومي الخميس
السادسة
و ال ـج ـم ـعــة  20و  21الـ ـج ــاري في
صالون كنيسة القديسني امللكيني
قسطنطني وهيالنه ،جونيه مقابل
سينما السيته ابـتـ ً
ـداء مــن الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء.
الساعة السابعة
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض الـعــائــد لتنفيذ اش ـغــال تأهيل
االن ـ ـ ـشـ ـ ــاءات ال ـب ـح ــري ــة (الـ ـسـ ـنـ ـس ــول) فــي
معمل الذوق الحراري ،موضوع استدراج
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ـ ـ ــم ث4د 10090/ت ــاري ــخ
 ،2018/10/12قـ ــد م ـ ـ ــددت لـ ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2019/1/18عـنــد نـهــايــة ال ــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /1.000.000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/12/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2584
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل مهلة
تقديم العروض السـتــدراج العروض رقم
ث4د 9385/تاريخ  ،2018/9/25العائدة
النـ ـ ـش ـ ــاء وت ـج ـه ـي ــز م ـج ـم ــوع ــة ش ـم ـس ـيــة
اضــاف ـيــة جــديــدة ب ـقــدرة  7MWعـلــى نهر
بيروت  BRSS Phase2لغاية يوم الجمعة
 2019/1/25عند نهاية ال ــدوام الرسمي
الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /300.000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض أصبح
نهار الجمعة الواقع في  2019/01/25عند
نهاية الــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في 2018/12/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2555
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية رقم 2017/1059
املنفذة :رندا جومانا صحناوي  -وكيلها
املحامي فادي شلفون.
املنفذ عليها :ســام ايليا عــازار  -وكيلها
املحامي جورج ابو حيدر.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـصـ ــادر عــن
محكمة االستئناف املدنية في جبل لبنان
الـغــرفــة الـعــاشــرة ق ــرار  2017/168تــاريــخ
 2017/10/26الـقــاضــي بتصديق الحكم
املتضمن ال ــزام املــدعــى عليها بدفع مبلغ
/250500/د.أ .مــع الـفــائــدة القانونية من
تــاريــخ املطالبة القضائية ولغاية الدفع
الفعلي عدا اللواحق.
تاريخ تحول قرار الحجز.2018/4/3 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ــدى أم ـ ــان ـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2018/4/4 :
املطروح للبيع :القسم 14من العقار 2347
قرنة شهوان .مدخل ودار وطعام ضمنها
مـ ــدفـ ــأة "لـ ـل ــديـ ـك ــور" ومـ ـم ــر وث ـ ــاث غ ــرف
ومطبخ وثــاث حمامات وثــاث شرفات.
مـســاحـتــه 167م 2يـشـتــرك بـمـلـكـيــة الـحــق
امل ـخ ـت ـلــف رقـ ــم  Iو IIIت ـصــديــق تخطيط
بــاملــرســوم  .74/8369وضــع يــد على قسم
من هــذا العقار بالقرار  80/401أ.ط.م .ان
هذا الحق خاضع لنظام ملكية الطوابق.
اطلع املشتري على نظام امللكية والحقني
رقــم  Iو IIIوقـبــل بهما .حجز احتياطي
رق ـ ـ ـ ــم  .2010/363/363اسـ ـتـ ـحـ ـض ــار
دع ــوى  .2010/676حـجــز احـتـيــاطــي رقــم
 .2015/169/169حول الحجز االحتياطي
رق ــم  2010/363/363ال ــى حـجــز تنفيذي

باملعاملة رقم  .2017/1059محضر وصف
 2017/1059ملصلحة املنفذة سالم عازار.
قيمة التخمني  /242150/دوالر أميركي.
قيمة الطرح  /145290/دوالر أميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم االربـ ـع ــاء الــواقــع
فيه  2019/1/16الساعة الـحــاديــة عشرة
ق ـبــل ال ـظ ـهــر امـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ
فــي محكمة امل ــن ،فعلى راغ ــب ال ـشــراء ان
يودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح او
تقديم كفالة معادلة واتـخــاذ محل اقامة
ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة وخ ــال ثــاثــة اي ــام
تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن تحت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر واال
فعلى عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
الداللة .% 5
رئيس القلم زياد داغر
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في الجنوب
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2018/12/6ع ـل ــى امل ـت ـه ــم وسـ ـ ــام اح ـمــد
ال ـخ ـط ـيــب ج ـن ـس ـي ـتــه س ـ ـ ـ ـ ــوري 115/ري ــف
دمشق محل اقامته صور  -محلة العامرية
 محطة الــرز للمحروقات والدته سميرةع ـم ــره  1997اوق ـ ــف اح ـت ـيــاط ـيــا ب ـتــاريــخ
 2017/8/14ووجاهيًا في  2017/8/23ثم
اخلي سبيله فــي  2018/4/5وحاليًا فار
من وجهة العدالة بالعقوبة التالية قررت
املـحـكـمــة تـجــريــم املـتـهــم وسـ ــام الخطيب
بجناية املادة  638ع والحكم عليه الجلها
ب ـع ـق ــوب ــة االش ـ ـغ ـ ــال الـ ـش ــاق ــة مـ ـ ــدة ث ــاث
سنوات وعلى ان تحسب له مــدة توقيفه
االحتياطي وتجريده من حقوقه املدنية
وم ـن ـعــه م ــن ال ـت ـص ــرف ب ــام ــوال ــه املـنـقــولــة
وغ ـيــر امل ـن ـقــولــة وم ــن اق ــام ــة اي دعـ ــوى ال
تـتـعـلــق ب ــاح ــوال ــه الـشـخـصـيــة طـيـلــة مــدة
ف ـ ــراره م ــن وج ــه ال ـع ــدال ــة واالص ـ ـ ــرار على
ان ـفــاذ مــذكــرة ال ـقــاء الـقـبــض بحقه ونشر
خالصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي
جريدة االخبار.
وفقًا للمواد  638ع من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة دراجة نارية
وقـ ـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه مـ ــن الـ ـحـ ـق ــوق امل ــدن ـي ــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره
صيدا في 2018/12/6
الرئيس االول جدايل
التكليف 2614
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـعــائــد لـلـقـيــام ب ـصــب أرض ـيــة
خزانات الفيول في معمل الذوق الحراري،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 9162/تاريخ  ،2018/9/18قد مددت
لغاية يوم الجمعة  2019/1/25عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /100 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/12/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2590
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض الـعــائــد لـتــدمـيــر جــورتــي فصل
واس ـت ـح ــداث ج ــورت ــي ف ـصــل ف ــي مـنــاطــق
الـ ـخ ــزان ــات ف ــي م ـع ـمــل الـ ـ ــذوق الـ ـح ــراري،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 9161/تاريخ  ،2018/9/18قد مددت
لغاية يوم الجمعة  2019/1/18عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج

ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /150 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/12/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2591
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـ ـعـ ــروض ال ـع ــائ ــد ل ـص ـيــانــة واس ـت ـث ـمــار
الـخــط الـبـحــري الـحــالــي فــي معمل الجية
الحراري ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 4070/تاريخ  ،2018/4/18قد مددت
لغاية يوم الجمعة  2019/1/25عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/12/17
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2617
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عــروض الستئجار مركز جديد
لدائرة النبيطة.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى ام ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخــر موعد لتقديم الـعــروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2019/01/25عند
نهاية الــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في 2018/12/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2593
إعالن بيع
تطرح املحكمة الشرعية السنية في بعبدا
لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي اس ـهــم الـقــاصــريــن
احمد واالء وكريم ولني وليا وعلي اوالد
املتوفى حسني الصميلي في السيارتني
هوندا بايلوت صنع  2004وهوندا سي ار
في صنع .2004
فعلى راغب الشراء مراجعة رئيس محكمة
بعبدا الشرعية السنية الـقــاضــي الشيخ
ه ـمــام ال ـش ـعــار قـبــل مــوعــد امل ــزاي ــدة الـتــي
سـتـجــري فــي الـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة من
ص ـبــاح ي ــوم الـخـمـيــس فــي 2018/12/27
لدفع القيمة حسب االصول واتخاذ مقام
م ـخ ـتــار ل ــه ف ــي ن ـطــاق ه ــذه املـحـكـمــة واال
اع ـت ـبــر قـلـمـهــا بـمـثــابــة امل ـق ــام امل ـخ ـتــار له
وكتب في  2018/12/13ميالدية.
رئيس القلم
الشيخ عامر البوتاري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف

طـلــب سمير حـســان اب ــو اسـمــاعـيــل وكيل
يوسف سليم الغصيني احد ورثة سليم
وديــع الغصيني سند ملكية بــدل ضائع
للعقار  827بطمه.
للمعترض مراجعة االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ي ـن ـفــذ ح ـب ـيــب ح ـن ــا س ـل ـي ـمــان بــامل ـعــام ـلــة
التنفيذية رقــم  2017/400بــوجــه حكمت
ح ـن ــا س ـل ـي ـمــان ق ـ ــرار ال ـغ ــرف ــة االب ـت ــدائ ـي ــة
ال ـتــاس ـعــة ف ــي ج ــدي ــدة امل ــن ال ـن ــاظ ــرة في
القضايا العقارية رقــم  2015/271تاريخ
 2015/7/14والــذي قضى بازالة الشيوع
في العقار رقم /157النمورة وكفرحبوب
مساحته  545م.م .وهــو بموجب االف ــادة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة قـ ـطـ ـع ــة ارض بـ ـع ــل س ـل ـي ــخ،
وبالكشف تبني وجود بناء من  3طوابق.
ط ــاب ــق ارض ـ ــي م ــأه ــول م ــن والـ ـ ــدة املـنـفــذ
واملـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ــه م ــؤل ــف مـ ــن م ــدخ ــل ودار
وغ ــرف ـت ــان وم ـط ـبــخ وح ـم ــام ومـ ــن اع ـمــدة
ضمنها مرآب للسيارات مساحته  91م.م.
ومساحة االقسام املشتركة  14م.م.
 طابق أول مؤلف من مدخل ودار وطعاموغ ــرف ــة ج ـل ــوس و 3غـ ــرف نـ ــوم ومـطـبــخ
وح ـم ــام ــات وش ــرف ــات م ــأه ــول م ــن املـنـفــذ
عليه مساحته 181م.م.
 طــابــق ثــانــي مــأهــول مــن طــالــب التنفيذمؤلف من مدخل وغرفة جلوس وغرفتي
نوم وصالون وسفرة وحمام بني الغرف
وحمام ضيوف ومطبخ وشرفة صغيرة
م ـس ــاح ـت ــه  181م.م .كـ ـم ــا ي ــوج ــد غ ــرف ــة
ص ـغ ـيــرة ع ـلــى حـ ــدة ج ــدران ـه ــا م ــن حجر
خفان وسقفها الواح توتيا مساحتها 12
م.م.
ك ـم ــا ي ــوج ــد ت ـح ــت امل ـ ـ ــرآب خـ ـ ــزان لـلـمـيــاه
سعته حوالي  30 000ليتر.
تـ ــاريـ ــخ م ـح ـض ــر الـ ــوصـ ــف 2017/8/24
وتاريخ تسجيله .2017/8/29
بــدل تخمني وطــرح العقار /157الـنـمــوره
وكفرجريف /553500/د.أ.
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2019/2/5الـســاعــة  11فــي قــاعــة محكمة
كسروان للراغب بالشراء دفع بدل الطرح
بموجب شك مصرفي منظم ألمر حضرة
رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ ك ـس ــروان أو تقديم
كفالة وافية من احد املصارف املقبولة من
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة
وعليه اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق
الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا مـخـتــارًا له
كـمــا عليه االط ــاع عـلــى قـيــود الصحيفة
العينية العائدة للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ت ـن ـف ــذ رنـ ـ ـ ــدا نـ ـص ــر ال ـ ـحـ ــايـ ــك ب ــامل ـع ــام ـل ــة
 2016/517بـ ــوجـ ــه نـ ــويـ ــل ال ـ ـيـ ــاس اب ــي
ً
ً
اللمع ايـصــاال تحصيال ملبلغ /20.000/
د.أ .اضــافــة ال ــى ال ـفــوائــد وال ــرس ــوم وهــي
اسـ ـتـ ـن ــاب ــة مـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ املـ ـ ــن رق ــم
.2014/643
يجري التنفيذ على القسم  15/1145بلونة
مساحته /178/م.م .وهو بموجب االفادة
العقارية مدخل ودار وطعام وثالث غرف
ومطبخ وحمام ومنافع وشرفات.
وبــال ـك ـشــف ت ـبــن ان امل ــدخ ــل وال ـص ــال ــون
والـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــرة والـ ـ ـش ـ ــرف ـ ــة املـ ـقـ ـفـ ـل ــة بـ ــزجـ ــاج
والومنيوم ،بالط رخام امام املمر املؤدي
الى الغرف الثالث وبــاط الغرف باركيه،
الحمامني واملطبخ بورسالن وسيراميك
واملجلى غرانيت وله خزائن خشبية ،في
اح ــدى غ ــرف ال ـنــوم خــزانــة حــائــط ،شرفة
املـطـبــخ الـحـقــت بــاملـطـبــخ وازيـ ــل الـحــائــط
الـ ـف ــاص ــل ب ـي ـن ـه ـمــا ،املـ ـنـ ـج ــور ال ـخ ــارج ــي
ال ــومـ ـنـ ـي ــوم عـ ـ ـ ــادي مـ ــع دف ـ ــاع ـ ــات ح ــدي ــد
امـ ــا االب ـ ـ ــواب الــرئ ـي ـس ـيــة خ ـشــب مــاسـيــف
موغونو.
 تاريخ قرار الحجز  2016/2/25وتاريختسجيله 2016/3/31
 اش ــارة تــأمــن درج ــة اول ــى لـصــالــح بنكبيبلوس ش.م.ل .بقيمة /60.000/د.أ.
 بدل تخمني القسم  15من العقار /1145ب ـل ــون ــة /124.600 /د.أ .وب ـ ـ ــدل طــرحــه
/74.760/د.أ.
يـجــري البيع بـيــوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه

 2019/2/26الساعة  11.00قبل الظهر في
قاعة محكمة كسروان .للراغب بالشراء
دفــع بــدل الـطــرح بموجب شــك مصرفي
منظم ألمــر حضرة رئيس دائ ــرة تنفيذ
كـســروان أو تقديم كفالة وافية من احد
امل ـصــارف املقبولة مــن الــدولــة ويتحمل
رســوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
م ـحــل اق ــام ــة ض ـمــن ن ـط ــاق ال ــدائ ــرة واال
عــد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه كـمــا عليه
االط ــاع عـلــى قـيــود الصحيفة العينية
العائدة للقسم موضوع املزايدة.
رئيسة قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
ص ــادر عــن الـغــرفــة االبـتــدائـيــة الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2018/190
موجه الــى املستدعى ضــده :كليم بولس
ج ــري ــج ،وهـ ــو م ــن ب ـل ــدة ك ـفــرع ـقــا ال ـك ــوره
ً
أصال ،ومجهول محل االقامة حاليًا.
تدعوك هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومــرفـقــاتــه امل ــرف ــوع ض ــدك مــن املـسـتــدعــي
وسام شبل ساسني بوكالة املحامي عبير
الشالوحي ،بدعوى ازالــة الشيوع املقامة
ع ـلــى ال ـع ـقــار رق ــم  2390مـنـطـقــة كـفــرعـقــا
العقارية ،وذلــك خالل مهلة عشرين يومًا
مـ ــن تـ ــاريـ ــخ ن ـش ــر ه ـ ــذا االعـ ـ ـ ــان واتـ ـخ ــاذ
مـقــام لــك يـقــع ضـمــن نـطــاق ه ــذه املحكمة
واب ــداء مالحظاتك الخطية على الدعوى
خــال مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ لكم لصقًا
عـلــى ب ــاب املـحـكـمــة صـحـيـحــا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
ص ــادر عــن الـغــرفــة االبـتــدائـيــة الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2018/119
مـ ــوجـ ــه الـ ـ ــى املـ ـسـ ـت ــدع ــى ضـ ـ ـ ــده :تــوف ـيــق
منصور البطي ،وهــو مــن بـلــدة بقرقاشا
ً
أصال ،ومجهول محل االقامة حاليًا.
تدعوك هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومــرفـقــاتــه امل ــرف ــوع ض ــدك مــن املـسـتــدعــي
ان ــدره مسعود البطي املـعــروف باألنيش
بــوكــالــة املـحــامــي مــرســال م ـتــري ،بــدعــوى
ازال ـ ــة ال ـش ـيــوع امل ـق ــام ــة ع ـلــى ال ـع ـق ــار رقــم
 2090منطقة بـقــرقــاشــا ال ـع ـقــاريــة ،وذلــك
خالل مهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر
هــذا االع ــان وات ـخــاذ مـقــام لــك يقع ضمن
ن ـطــاق ه ــذه املـحـكـمــة وابـ ـ ــداء مــاحـظــاتــك
الخطية على الدعوى خالل مهلة خمسة
عشر يومًا من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر
ك ــل تـبـلـيــغ ل ــك لـصـقــا ع ـلــى ب ــاب املـحـكـمــة
صحيحًا ،باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
ص ــادر عــن الـغــرفــة االبـتــدائـيــة الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/133
مــوجــه ال ــى املـسـتــدعــى ضــده ـمــا :مـيـشــال
وسعدالله الياس الحويك ،وهما من بلدة
ً
حـلـتــا ال ـب ـت ــرون أص ـ ــا ،وم ـج ـهــولــي محل
االقامة حاليًا.
تدعوكما هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومرفقاته املرفوع ضدكما من املستدعي
انطوان يوسف اندراوس بوكالة املحامي
سايد فياض ،بدعوى ازالة الشيوع املقامة
ع ـلــى ال ـع ـق ــار رقـ ــم  989مـنـطـقــة صـ ــورات
العقارية ،وذلــك خالل مهلة عشرين يومًا
مـ ــن تـ ــاريـ ــخ ن ـش ــر ه ـ ــذا االعـ ـ ـ ــان واتـ ـخ ــاذ
مقامًا لكما يقع ضمن نطاق هذه املحكمة
وابداء مالحظاتكما الخطية على الدعوى
خــال مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ لكما لصقًا
عـلــى ب ــاب املـحـكـمــة صـحـيـحــا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي مريانا عناني
ّ
يبلغ الــى املنفذ عليها يوليا ايفانوفنا
اليكسيفا املجهولة املقام

ً
عمال بأحكام امل ــادة  409أ.م.م .تخطركم
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت ب ـ ــأن ل ــدي ـه ــا فــي
املعاملة التنفيذية رقم  2018/1804انذارًا
تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالب التنفيذ
خ ــال ــد م ـح ـمــد ع ـم ــرو ون ــات ـج ــا ع ــن طلب
تنفيذ الحكم الصادر عن رئيس محكمة
االسـتـئـنــاف فــي ب ـيــروت رق ــم 2018/999
تــاريــخ  2018/7/17وال ـقــاضــي بــاعـطــاء
ال ـص ـي ـغــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ـل ـح ـكــم االج ـن ـبــي
الـ ـص ــادر ع ــن ال ـس ـل ـطــات ال ـفــدرال ـيــة قسم
الـقــاضــي الـفــدرالــي فــي املقسم القضائي
رقم  172ملدينة سان بطرسبورغ تاريخ
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وال ــذي قضى بــاعــان طــاقــه مــن السيدة
يوليا ايفانوفنا اليكسيفا.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي واالوراق املرفقة
به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا االعالن
وع ـلــى تـعـلـيــق نـسـخــة عـنــه وع ــن االن ــذار
املذكور على لوحة االعالنات لدى دائرة
تنفيذ بيروت ليصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االن ــذار التنفيذي البالغة
خمسة أيــام الــى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
اصوال حتى الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم
إعالن
تعلن بلدية جديدة الجومة عن رغبتها
فــي اج ــراء م ـبــاراة لتعيني شــرطــي بلدي
ع ــدد ( )1مل ــلء وظـيـفــة ش ــاغ ــرة ف ــي مــاك
الـبـلــديــة ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ــى  -م ــن الفئة
ال ــراب ـع ــة الــرت ـبــة االول ـ ــى فـعـلــى الــراغ ـبــن
بــال ـتــرشــح او ل ــاط ــاع ع ـلــى املـسـتـنــدات
املـ ـطـ ـل ــوب ــة (ح ـ ـسـ ــب ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ــداخـ ـل ــي
للبلدية) ان يتقدموا بطلباتهم الــى دار
ً
ابتداء من
البلدية اثناء الــدوام الرسمي،
 2018/12/14وحتى  2019/1/14ضمنًا
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تاريخ .2018/12/13
الجديدة في 2018/12/14
رئيس بلدية جديدة الجومة
ايمن سمير عبدالله
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2018/94
طالب التنفيذ :رامي غالب غندور بوكالة
املحامي محمد قانصو
املـنـفــذ عـلـيـهــم :ورث ــة هـنــد عـبــد ال ــرؤوف
غندور ورفاقها
السند التنفيذي :الحكم الصادر بتاريخ
 2017/11/29ب ــال ــرق ــم  2017/114عــن
جانب محكمة بداية النبطية واملتضمن
اعـتـبــار الـعـقــار  444مــن منطقة النبطية
الفوقا العقارية غير قابل للقسمة عينًا
بني الشركاء وبازالة الشيوع فيه بينهم
وطـ ــرحـ ــه ل ـل ـب ـيــع ب ـ ــامل ـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي عـلــى
اســاس سعر الطرح وتــوزيــع الثمن وفق
مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2018/2/12 :
تاريخ تبليغ االنذار2018/3/24 :
العقار املوصوف:
 2400سهمًا من العقار  444من منطقة
النبطية الفوقا العقارية عبارة عن قطعة
ارض م ـن ـب ـس ـطــة وغـ ـي ــر مـ ــزروعـ ــة وغ ـيــر
مبنية.
مساحته 2041 :م2
التخمني 312550 :د.أ.
الطرح :بعد التخفيض 211784 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فـيــه  2019/1/24الـســاعــة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
العقارات املوصوفة اعاله ،فعلى الراغب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضمن نطاقها واال عــد قلمها مقامًا
ً
م ـخ ـتــارًا ل ــه م ــا ل ــم ي ـكــن م ـم ـثــا بـمـحــام،
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
العينية للعقارات املطروحة ودفع الثمن
والــرســوم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب

اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2017/92 :
املنفذ :بنك سوسيته جنرال ش.م.ل.
املنفذ عليهما :عادل اسبر خليل وروبير
عادل خليل  -طرابلس.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائ ـ ـ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت رق ــم  2015/1908تــاريــخ
 2017/12/11ت ـح ــوي ــل االحـ ـتـ ـي ــاط ال ــى
تنفيذي.
تاريخ الحجز.2017/6/29 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2017/7/20 :
املطروح للبيع العقار :رقم  /952/منطقة
شكا العقارية.
مـحـتــويــاتــه :ارض بـعــل مستعملة على
اشجار زيتون وانشاء الكشف تبني انها
ارض بعل سليخ.
مساحته /1623/ :م2
ً
ي ـحــده :ش ـمــاال 951 – 950 :شــرقــا- 953 :
950 - 951
جنوبًا 953 - 946 :غربًا :أمالك عامة
الـتـخـمــن /570.000/ :د.أ .ب ــدل ال ـطــرح :
 /342.000/د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ي ــوم الـثــاثــاء
الواقع في  2019/1/22الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا امـ ـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ فــي
محكمة البترون.
ش ــروط ال ـب ـيــع :عـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـشــراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايداع بدل الطرح
بالليرة اللبنانية امــا نقدًا فــي صندوق
الخزينة او تقديم شك أو كفالة مصرفيني
باسم رئيس دائرة تنفيذ البترون وعليه
اتـ ـخ ــاذ م ـح ــل اق ــام ــة ض ـم ــن نـ ـط ــاق ه ــذه
الــدائــرة واال عد قلمها مقامًا مختارًا له.
وعليه ان يدفع رسم  %5دالله اضافة الى
رسوم النشر.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
اعالن بيع عقاري للمرة التاسعة
صادر عن رئيس تنفيذ الدامور القاضي
ستيفاني الراسي في املعاملة التنفيذية
رقم 2016/66
ط ــال ــب الـتـنـفـيــذ :ش ــرك ــة ص ـفــا للهندسة
واملقاوالت ش .م.م وكيلها املحامي جالل
املير
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــا :ج ـل ـن ــار ف ـض ــل عـسـيـلــي
وكيلها املحامي الياس الحلو.
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
بعبدا بــرقــم  2016 / 1527وقيمة الدين
 $ 193.491دوالر أم ـيــركــي م ــع الـفــوائــد
واللواحق.
تاريخ إبــاغ اإلن ــذار اإلجــرائــي من املنفذ
عليها :2016/7/28
تــاريــخ قــرار الحجز 2016/8/11 :تاريخ
تـ ـسـ ـجـ ـيـ ـل ــه فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـجـ ــل الـ ـ ـي ـ ــوم ـ ــي فــي
2016/8/16
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــار::
 2016/10/20تاريخ تسجيله في السجل
اليومي في .2017/1/25
بيان العقار املطروح للبيع :اسهم املنفذ
عليها والبالغة / 2400/سهمًا في العقار
رق ــم / 3486/ال ــدام ــور وه ــي ع ـب ــارة عن
قطعة ارض مبنية تحتوي على بناء من
الصخر واألع ـمــدة الصخرية هــو مؤلف
مــن أرب ــع طـبـقــات ثـكـنــة قــرمـيــد ومصعد
كهربائي ونظام للمراقبة ونظام للتدفئة
والتبريد ونظام للمياه الساخنة ونظام
إنـ ـ ـ ــذار ل ـل ـح ــري ــق وفـ ـي ــدي ــوف ــون وم ـج ـهــز
بـ ــاإلنـ ــارة وم ــواق ــف داخ ـل ـي ــة ل ـل ـس ـيــارات
وامل ـن ـجــور الــداخ ـلــي وال ـخــارجــي ال ـعــازل
ل ــأص ــوات وح ــدائ ــق مـنـسـقــة م ــن ك ــازون
وأرض ـ ـيـ ــات وأزهـ ـ ـ ــار وشـ ـت ــول مـخـتـلـفــة.
ي ـح ـتــوي ال ـب ـن ــاء ع ـلــى ال ـط ــاب ــق الـسـفـلــي
األول :مؤلف من مستودع أرضيته باركي
يـحـتــوي درج داخ ـلــي ي ــؤدي إل ــى الـجــزء
الثاني منه ومجهز بالتدفئة والتبريد
وسـ ـنـ ـت ــرال ل ـل ـه ــات ــف .ال ـط ــاب ــق ال ـس ـف ـلــي:
مـ ــؤلـ ــف م ـ ــن غ ــرفـ ـت ــن ن ـ ـ ــوم غـ ــرفـ ــة خ ــدم
وح ـم ــام وص ــال ــون وش ــرف ــات وحـمــامــات
وسـ ـنـ ـت ــرال ل ـل ـهــاتــف وت ــاب ـل ــو لـلـك ـهــربــاء
وم ـط ـلــي وف ـي ــدي ــوف ــون وحـ ـم ــام .الـطــابــق
األرضي :يحتوي على صالونات وطعام
وغ ــرف ــة ج ـلــوس كـبـيــرة وح ـم ــام ضـيــوف
وم ـط ـبــخ مـتـصــل م ــع م ــواق ــف ال ـس ـيــارات
وغرفة خادمة مع حمام وأوفيس ودرج

داخلي ومصعد .الطابق األول :يحتوي
عـلــى أرب ــع غ ــرف ن ــوم رئـيـسـيــة وجـلــوس
وشرفات وتراس ومطبخ وممرات .ثكنة
قــرم ـيــد م ــع ال ـ ــدرج امل ـ ــؤدي ل ـهــا م ــع كــافــة
التجهيزات الالزمة لها.
حــدود العقار رقم / 3486/الدامور غربًا
ً
العقار  / 3485/وشــرقــا العقار وشماال
أمالك عامة.
قيمة تخمني اسهم املنفذ عليها في العقار
رقم  /3486/والبالغة  /2400 /سهم $ /
 /2,443,400مليونني وأربعمائة وثالثة
وأربعون ألف وأربعمائة دوالر أميركي.
ق ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرح امل ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ـ ــن قـ ـب ــل
رئ ـ ـيـ ــس دائ ـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـ ـ ــدامـ ـ ـ ــور ب ـعــد
التخفيض /$631,084.77د.أ .ستمائة
وواح ــدوث ــاث ــون ال ــف وارب ـع ــة وثـمــانــون
دوالر اميركي وسبعة وسبعون باملائة
من الدوالر فقط.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان إج ــرائـ ـه ــا :يــوم
األربعاء الواقع في  2019/1/16الساعة
 11قبل الظهر أمــام رئيس دائــرة تنفيذ
ال ــدام ــور ف ــي مــركــز املـحـكـمــة ك ــي تـطــرح
هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني 2400/
 /سهمًا خاصة املنفذ عليها في العقار
رقم  3486الدامور املوصوفني أعاله .على
ال ــراغ ــب فــي االش ـت ــراك بــاملــزايــدة تنفيذ
أحكام املواد  973و 978و 983من قانون
أصول املحاكمات املدنية أن يودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ الدامور قبل املباشرة
باملزايدة لدى صندوق الخزينة أو أحد
امل ـصــارف املـقـبــولــة مبلغًا مــوازيــا لبدل
الطرح أو يقدم كفالة مصرفية تتضمن
هذا املبلغ وعليه اتخاذ مقام مختار له
في نطاق الدائرة إن لم يكن له مقام فيه
أو لم يسبق له أن عني مقامًا مختارًا فيه
وإال اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له
وعـلـيــه أي ـضــا ف ــي خ ــال ثــاثــة أيـ ــام من
تــاريــخ صــدور قــرار اإلحــالــة إي ــداع كامل
الثمن باسم رئيس دائرة تنفيذ الدامور
في صندوق الخزينة أو أحــد املصارف
امل ـق ـبــولــة ت ـحــت طــائ ـلــة إعـ ـ ــادة امل ــزاي ــدة
بزيادة العشر وإال فعلى عهدته يضمن
النقص وال يستفيد من الــزيــادة وعليه
كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فـيــه رس ــم ال ــدالل ــة  % 5م ــن دون حــاجــة
إلن ــذار أو طلب وذلــك فــي خــال عشرين
يومًا من تاريخ صدور قرار اإلحالة.
رئيس قلم دائرة تنفيذ الدامور
يمامة حجار
إعالن قضائي
صادر عن محكمة النبطية املدنية عقاري
غرفة الرئيس احمد مزهر
ي ــدع ــو ق ـلــم هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة امل ــدع ــى عليه
ب ـ ـهـ ــاء حـ ـس ــن الـ ـ ــزيـ ـ ــن امل ـ ـج ـ ـهـ ــول م ـحــل
االقــامــة الـحـضــور الـيـهــا الس ـتــام اوراق
الــدعــوى رق ــم  2018/526مــن املستدعي
ن ــاص ــر ح ـس ــن ب ـه ـجــة ب ــوك ــال ــة امل ـحــامــي
احـمــد معتوق بــوجــه املــدعــى عليه بهاء
حـســن الــزيــن بـمــوضــوع تــرقــن وشطب
اشارة دعوى وعليك اتخاذ محل االقامة
ً
ضمن نـطــاق املحكمة مــا لــم تكن ممثال
بـمـحــام يـعــد مكتبه مـقــامــا مـخـتــارًا واال
ج ــاز اب ــاغ ــك االوراق وم ــوع ــد الـجـلـســة
بــواس ـطــة رئ ـيــس ال ـق ـلــم والـتـعـلـيــق على
لوحة االعــانــات ضمن املهلة القانونية
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
محمد عاصي
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ دير القمر
الرئيس كريستيان سالمة
رقم املعاملة2016/56 :
طالب التنفيذ :روي ريمون حداد
املنفذ عليه :صالح سجيع الربيسي
املـ ــوضـ ــوع :تـنـفـيــذ سـ ـن ــدات ديـ ــن بقيمة
 /145.400/د.أ .عدا الرسوم واملصاريف
والفائدة القانونية.
تاريخ تبليغ االنذار2016/12/19 :
تاريخ محضر الوصف2018/1/15 :
تاريخ تسجيله2018/2/7 :
العقارات املطروحة للبيع:
العقار رقم  /270/ديركوشة وهو عبارة
ع ــن ارض تـشـمــل ع ـلــى اشـ ـج ــار زي ـتــون
وليمون وبعض االشجار املثمرة وفيه
بناء من اربع طوابق وكل طابق يحتوي
عـلــى ص ــال ــون وغ ــرف ــة ج ـلــوس وممشى
وغرفتني يتصل بالطريق العام املؤدي

الى البلدة.
خ ـم ــن الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم  /270/دي ــرك ــوش ــة
بمبلغ /708.300/د.أ .بــدل الطرح املقرر
 /382.482/د.أ.
ت ــاري ــخ وم ـك ــان اج ـ ــراء املـ ــزايـ ــدة :تـجــري
املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ن ـ ـهـ ــار االرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع فــي
 2019/1/16الساعة الــواحــدة والنصف
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ دير القمر.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي الـشــراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مـ ــواز ل ـبــدل ال ـط ــرح امل ـق ــرر ف ــي صـنــدوق
املـ ـحـ ـكـ ـم ــة او م ـ ـصـ ــرف مـ ـقـ ـب ــول ب ــاس ــم
رئيس دائــرة تنفيذ دير القمر او تقديم
كفالة مصرفية باملبلغ املــذكــور وعليه
اتـخــاذ محل اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة
باالضافة الى رسم الداللة .%5
مأمور التنفيذ
جريس ابو رجيلي
اعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب ابــراه ـيــم نـعـمــه ال ـلــه ح ــداد ملــورثــه
نعمه الله خليل حــداد شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  519عزة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب عـمــاد عـلــي سنقنقي ملــوكـلــه علي
حسني دهيني سندي تمليك بدل ضائع
للقسمني  4و 5من العقار  3309جباع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب حـســن مـحـمــود ب ــداح ش ـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار  1601بيت ليف.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب ع ـل ــي ت ــوف ـي ــق ف ـ ـ ــواز ب ــوك ــال ــه عــن
وسيم علي فواز بوكالته عن علي حسن
ح ــراج ـل ــي ملــوك ـل ـتــه ف ــاي ــزه ع ـبــد ال ـكــريــم
حراجلي شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 1532تبنني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـ ـل ــب املـ ـح ــام ــي زي ـ ـ ــاد ادم ـ ـ ـ ــون ف ــره ــود
وك ـيــل مـ ــارون جــرجــي ان ـط ــون بــوكــالـتــه
ع ــن ج ــرج ــي ديـ ــب انـ ـط ــون س ـنــد ملكية
بدل ضائع عن حصته في العقار 1424
عاريا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
اعالن
ط ـلــب وك ـي ــل ال ـج ـهــة املـسـتــدعـيــة الـسـيــد
يــوســف ب ــو زي ــد اث ـب ــات ب ـيــانــات للسيد
جــوزيــف طانيوس بــو زيــد وت ــراز عبده
ص ـف ـيــر وهـ ـي ــام ط ــان ـي ــوس ب ــو زيـ ــد فــي
ال ـع ـق ــاري ــن  685و  1075مـنـطـقــة مليخ
العقارية.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
اعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـ ـل ــب ص ـب ـح ــي خـ ــالـ ــد الـ ـخ ــال ــد ملــوك ـلــه
كريكور قره بت ابراهيميان سند تمليك
بدل عن ضائع للقسم  12من العقار 649
منطقة الرميل.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات.
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -مديرية الــواردات /املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة النبطية –
دائرة اإللتزام الضريبي  ,دائرة اإلعتراضات  ,دائرة خدمات املكلفني ,دائرة التدقيق امليداني و دائرة معالجة
املعلومات ال ــواردة أسماؤهم في الجدول أدنــاه للحضور إلــى مركز الــدائــرة الكائن في مدينة النبطية ,مفرق
الراهبات ,سنتر حرب ,الطابق الثاني ,هاتف 768491/07لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة
ً
ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

محمود محمد برجاوي

244842

RR192560125LB

-

-

الياس نايف فرح صعب

1921620

RR192560823LB

06/11/2018

2018/11/14

حسن علي شمس الدين

2387345

RR192560681LB

23/11/2018

2018/11/06

احمد عبدالله كريكر

3098040

RR192560032LB

-

-

عبدالكريم محمد علي حاوي

176671

RR173910274LB

-

-

باقر احمد خزعل

3447357

RR173916484LB

-

-

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

محمد علي طفيلي

188789

RR173916475LB

-

-

سعيد كرم الله فرح

903265

RR192560899LB

07/11/2018

19/11/2018

علي حسني ناصر الدين

2220655

RR192560046LB

-

-

ايلي ضاهر ماضي

1764708

RR192560939LB

09/11/2018

27/11/2018

– Kza co s.a.rlش.م.م

3424083

RR192560077LB

-

-

عباس يوسف محيدلي

1619540

RR192560925LB

19/11/2018

29/11/2018

حسني علي ذيب

2900360

RR192560205LB

-

-

ب ــري ـم ـي ــوم ل ـتــأج ـيــر ال ـس ـي ــارات 2170844
ش.م.م

RR192561174LB

23/11/2018

28/11/2018

فاطمة حسني خنافر

3467464

RR192560182LB

-

-

الـ ـف ــا ل ــاس ـت ـش ــارة وال ـخ ــدم ــات 1290365
ش.م.م.

RR192561231LB

23/11/2018

28/11/2018

جونو ش.م.مJuno S.A.R.L /

860132

RR192561245LB

23/11/2018

28/11/2018

DIAMANT MALL S.A.R.L

2377138

RR192561262LB

23/11/2018

28/11/2018

2055086 Nasr Trading Company SARL
NTC

RR192561276LB

23/11/2018

28/11/2018

RR192580828LB

23/11/2018

28/11/2018

RR192580831LB

23/11/2018

28/11/2018

دوفيس

174718

RR192580880LB

23/11/2018

2018/11/28

ف .مكاوي الكترونيكس

291288

ال ـشــركــة الـعــامـلـيــة لــاتـصــاالت 13386
والنظم االلكترونية

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف 2587
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك الهرمل  -دائرة خدمات
املكلفني الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك  -دورس مبنى مستشفى
دار األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعــاه ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعــام على
املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

محمد عادل دياب

3279815

RR192560465LB

17/10/2018

2018/10/24

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

حسني احمد زين

3471791

RR192560488LB

19/10/2018

2018/10/29

شركة االزدهار التجارية (تضامن)

45407

RR192505606LB

RR192561302LB

-

-

شركة لولوة للتجارة والتأمني

46551

RR192505549LB

RR192561280LB

-

-

وفاء وهبة وشركاها

182256

RR192505455LB

RR192561165LB

-

-

شركة جعجع للتجارة والخدمات

300063

RR192505447LB

شركة صابر وعليا التجارية

363040

RR192505464LB

754354

RR192561191LB

-

-

شركة ساري للتجارة العامة واملقاوالت

363085

RR192505623LB

ش ــرك ــة وادي ال ـت ـيــم لـلـخــدمــات 113553
الصحية

RR192580902LB

-

-

شركة عدنان وفاطمة يحي وشركاهما

565622

RR192505610LB

شركة حرب للبناء ش.م.م

1686160

RR192580862LB

-

-

شركة الحجة لاللبان واالجبان ش.م.م

1935824

RR192505699LB

شركة سالمة

362908

RR192580876LB

-

-

الفيروز للتجارة –سارة حسن البريدي وشريكتها

2162900

RR192505521LB

 SOUTH GIUDEش.م.م

2448519

RR192561259LB

-

-

BHA TRADING COMPANY

2438981

RR192505637LB

الشركة اللبنانية للتصنيع و 13393
البناء ش.م.م

RR192561157LB

-

-

شركة بدرية النمر وشريكها

2575907

RR192505495LB

شركة الضحى للتجارة العامة 158428
ش.م.م

RR192561143LB

-

-

شركة الناصر مرعي محمد ناصر وباسيل محمد ناصر

2621874

RR192505433LB

شركة مارمو ش.م.م

13412

RR192580859LB

-

-

شركة تيرانيه للتجارة واالستيراد والتصدير حسني يوسف شمس 2692276
وشركاه

RR192505597LB

شركة نهيل ش.م.م

157896

RR192580814LB

-

-

شركة كريستال ماريل ش.م.م

229620

RR192561293LB

-

-

شركة تمارا للتجارة واالستيراد والتصدير اسماعيل دياب العزقي 2692284
وشركاه

RR192505504LB

HAMZEH GROUP S.A.R.L

2969112

RR192561188LB

-

-

غلوبال بيزنس للتجارة العامة 2052578
ش.م.م

RR192561316LB

-

-

2240607

RR192580765LB

-

-

ش ــرك ــة ه ــاسـ ـك ــو ل ـل ـص ـن ــاع ــة و 1140390
ال ـت ـج ــارة “ه ــزي ـم ــة و سـكــافــي”
ش.م.م

RR192580791LB

-

-

شــركــة دي ــم لـلـتـجــارة امل ـحــدودة 1156508
فريش نات

RR192580788LB

-

-

1991177

RR192580774LB

-

-

شـ ـ ــركـ ـ ــة االمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ل ـ ـل ـ ـت ـ ـجـ ــارة و 1931064
املقاوالت

شـ ــركـ ــة االن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاءات املـ ــوحـ ــدة 685061
الدولية ش.م.م
شركة الرضا التجارية

2459840

ال ـش ــرك ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـص ـنــاعــة و 13381
التجارة ش.م.م
الفقيه للمفروشات

رسايكانغ تك

شركو الوالية ش.م.م

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 2480
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك الهرمل  -دائرة خدمات
املكلفني الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك  -دورس مبنى مستشفى
دار األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعــاه ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعــام على
املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

RR192561228LB

-

-

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

شركة الشتول

251783

RR192561205LB

-

-

الوسام للتجارة والتعهدات

501936

RR192505570LB

شركة السنديانة

215635

RR192580805LB

-

-

شركة محفوظ اخوان – محمد محفوظ وشركاه

1285057

RR192505583LB

علي حسن ملك

3475897

RR192560995LB

-

-

 CAREER VISION JOB L.L.COالرؤية املهنية ش.م.م.

1576590

RR192505671LB

عبد الله عامر فياض

3468826

RR192560390LB

-

-

علي أحمد نصار

3478012

RR192560868LB

-

-

مــاركــو ستيل  MARGO STEELSاالحمدية غسان الـحــاج احمد 1766321
وشركاؤه

RR192505685LB

حسني خليل خليل

2755520

RR192560871LB

-

-

طالل زهير الدبس

1889751

RR192505711LB

حسن أحمد زين

3471791

RR192560488LB

-

-

فادي كمال يحي

3360945

RR192561007LB

-

-

امللك للمحروقات علي غازي جعفر وشركاه

2936678

RR192505668LB

مروان يوسف حمزة

3150612

RR192560911LB

-

-

طالل زهير الدبس

3472123

RR192505708LB

احمد قاسم قاسم

1562709

RR173916440LB

-

-

عماد حسني حرقوص

2879836

RR192560284LB

16/10/2018

2018/10/23

حمد يوسف رمال

3472558

RR192560580LB

23/10/2018

2018/11/06

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 2480

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ إنذار شخصي
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات  -مالية لبنان
الجنوبي محافظة الجنوب  -دائرة التحصيل املكلفني الواردة أسماؤهم
في الجدول أدناه ,املجهولي مركز العمل أو محل اإلقامة حاليا للحضور
شخصيا أو مــن ينوب عنهم قانوناخالل مهلة ثالثني يوما مــن تاريخ
 2018/12/18إلى مركز الدائرة الكائن في السراي الحكومي  -صيدا لتللغ
إنذار شخصي
العدد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

رقم املكلف
290718
170573
287803
305465
287367
287372
287805
453087
177379
1951332
1853252
175946
299993
290932
1945935
178560
178119
178587
175118
1726513
1602150
180153
559175
176255
2005875
172647
173693
305267
181233
290918
178058
1607323
1833273
1582972
174898
287766
1565379
544744
512018
305310
1911887
306542
179514
1735931
178201
291917
287808
1848139
1854433
300703
465270
300938
1883053
173223
174978
498361
1732390
179392
173402
174795
177359
174219
179991
176097
295460
1937277
172721

اسم املكلف
ورثة يوسف محمد خضر حسنا
محمد حسني رميتي
محمود زكريا العبد
ورثة حسني احمد ابو صالح
ورثة محمد علي خليل العكاوي
ورثة محمد مصطفى الدندشلي
ورثة محمود احمد قلعاوي
Venus International
ابراهيم احمد املالح
ابراهيم احمد دهيني
ابراهيم جواد رضا
ابراهيم حسني بارود
ابراهيم خليل الزين
ابراهيم رضى خشمان
ابراهيم عوني املوعد
ابراهيم عيسى االبراهيم
ابراهيم محمد عكنان
ابراهيم محمد علي اسماعيل
ابراهيم محمود الخطيب
ابراهيم محي الدين عبد العال
ابراهيم مصطفى السوسي ورثة
احسان سليمان بيطار
احسان عاكف عسيران
احسان مرتضى عزمي
احمد اسماعيل عبد علي
احمد السيد البركة
احمد الصاوي البطش
احمد حسني اسماعيل
احمد حسني حربي
احمد حسني حمدان
احمد حسني طه
احمد ديب احمد كزبر
احمد رضا زيون
احمد سامي علي بعاصيري
احمد عباس فواز
احمد عبد الرحمن عزام
احمد عبدالرضا جوهر
احمد علي ابراهيم
احمد علي جعفر
احمد غسان زيعور
احمد قاسم عيديبه
احمد محمد الراعي (ورثة)
احمد محمد بحسون
احمد محمد حويال
احمد محمد رميح
احمد محمد سلطاني
احمد محمد صقر الكبش
احمد محمد فواز
احمد محمد منانا
احمد محي الدين عنتر
احمد مصطفى اليمن دندشلي
احمد مصطفى زهرة
احمد ناصر العلي
احمد نايف الخطيب
احمد نصر االحمد
احمد وليد محمد حسن الزين
احمد يوسف عيسى
اديب حسن مالح
اسامة نصير عمون
اسعاف يوسف الربيع
اسعد رزق الشماس
اسعد محمد هويدي
اسماعيل لطفي سالمة
اسماعيل محمد درمسيس
اسماعيل محمود الغرمتي
اش دي جي  -محمود حسن حمود
اشرف مصطفى امليعاري

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

1772263
1553305
1825789
176358
535324
1783413
1757211
305361
176351
1847492
180646
304707
2023038
1947547
1543354
1746716
301608
1576674
557935
558052
292448
1724749
292337
1907580
302639
558372
300643
181698
1740266
1580467
177545
2026661
175777
1829848
1755654
1580525
319859
176929
445555
1947445
174287
1960171
175939
288158
170155
174334
173536
305402
171861
181677
172602
459061
292428
1618191
176927
175977
2006082
174838
308002
179234
1866866
296628
299953
177118
419844
508207
305498
1886188
327577
175060
178313
295062
181986
179441
174914
172964

اعتماد رمزي خالد
اكرم حمادي زلزلي
الطاف سليم عز الدين
العبد علي شهاب
الهام حسني فارس
الياس بولس مخائيل عيسى
الياس حنا الحلبي
الياس يوسف عطية
امني محمود الشعبي
امني موسى دهيني
انطوان ابراهيم فرحات
انطوان جميل روكز
انطوان فهد عساف
انعام محمد سرحان حيدر
انيس احمد زهرة
انيس علي نزال
ايلني سالم لطفي
ايمن محمد الجمال
باسل محمد خطيب
بانه مختار طالب
بدرية سعد الدين العقاد
بسام ابراهيم عبدالهادي
بسام حسني الشريف
بسام زيدان موسى
بشارة نخلة عربيد املشنتف
بشير محمد موس دغيم
بالل خدر قشوري
بالل خليل حاجو
بالل مصطفى علول
بيان يوسف بسما
تنال احمد طفال
تيريل
تيسير حيدر مروة
ثريا عقيل دهيني
جان موريس قسطنطني
جانيت يوسف بسما
جالل احمد املصري
جمال جواد يزبك
جمال علي نزال(ورثة)
جمال محمد عيسى
جمال محي الدين الديماسي
جمعية مؤسسة حالوي الخيرية  -صور
جهاد الياس موسى
جهاد محمد الجبيلي
جهاد مصطفى عطية
جواد عبد الحسن قزيحة
جواد محمود فرهود
جوزيف سليم انتيبا
حاتم عبد الرضا ابو خليل
حاتم محمد الشامية
حسان سعد الدين الرواس
حسان يوسف عباس
حسن احمد ارقدان
حسن احمد الزين
حسن احمد زيداني
حسن احمد علول
حسن اسماعيل نجم
حسن امني فضل الله طاهر
حسن بدوي البساط(ورثة)
حسن جميل قرقماز
حسن حسني جرادي
حسن حسني خشن
حسن خليل الزيات
حسن خليل بدوي
حسن رضى زرقط
حسن طه بلحص
حسن عبد الكريم طاهر
حسن عبد املنعم حماده
حسن علي ابراهيم
حسن علي الرز
حسن علي سرور
حسن محمد املصري
حسن محمد خليفة
حسن محمد سعيدي
حسن محمد علي حرس
حسن محمد متيرك

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

1948048
1564026
288830
179464
173132
305426
1856042
305468
170201
181859
305510
170111
1850396
170805
1596097
178076
179403
1694305
1547929
178395
170544
178996
511988
1686921
179460
176892
170312
454687
300160
176292
508088
305517
386945
305523
288010
1769173
179682
176099
179453
177229
292417
326680
172341
499287
1574054
178306
292430
1984830
1647080
300545
181781
294229
1969729
294420
1922214
558339
542866
174835
543145
1997002
305573
1806446
173981
1892043
560066
519450
290696
558537
172857
179722
174846
178351
1971017
170497
174999

حسن محمد وهبي
حسن محمود سرور
حسن مصطفى الجردلي
حسن موسى معنى
حسن نصر الدين الدنب
حسن يوسف نعمة
حسنا علي ضيا
حسني احمد الزين فقيه
حسني احمد عبد الله
حسني تمام ملحم
حسني توفيق فارس
حسني رضا مقبل
حسني سعيد عز الدين
حسني عباس شمعوني
حسني عبد الحميد نعمة
حسني عبد الكريم حمزة
حسني عبد ياسني
حسني عبدالكريم سبليني
حسني علي حالل
حسني علي سالم
حسني علي فاخوري
حسني علي ياسني
حسني كامل نعنوع
حسني محمد حسن املوسوي
حسني محمد حمود
حسني محمد خليفة
حسني محمد سعد
حسني محمد قعفراني
حسني محمد هرمالني
حسني محمود سيد حسن
حسني محمود كوثراني
حسني محمود مرتضى
حسني وهبي مشورب
حكم عزت اسماعيل
حلوة يعقوب الحكيم
حميده علي مراد
حنان محمود املصري
حيدر عبدالله مازح(ورثة)
حيدر علي زين
خالد حسني عنتر
خالد صبحي ابو العال
خالد محمود سالمة
خالد مصطفى زهرة
خديجة احمد الشيخة(ورثة)
خضر حسن دمشق
خطار محمد حجازي
خليل اسماعيل الصياد
خليل حسن قرعوني
خليل عبدالله ناجي
خليل علي الديماسي
خليل علي شاهني
خليل محمد فياض
داود جرجي الحداد
دخيل حبيب عجمي
ديما حسن بزون
دينا قاسم بدير الحاج
راضي وجيه ابو مرق امللقب بروم
رامز عبد الحسن فحص
رامي محمد ابو علفة
رانية حسن همدر
رائف يوسف خالد شعالن
ربيع خليل بزي
ربيع خليل رعد
ربيع رامز سمهون
رجاء عبد الحميد نعمة
رجب مصطفى شعالن
ردينة عطاالله غريب
رشا عصام نور الدين
رشيد سليمان قندقلي
رشيد عبد الرحمن االشوح
رضا احمد بحر
رضا علي زرقط
رضا محمد عز الدين
رضوان محمود الراعي
رضى علي صوفان

25
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إعالنات

إعالنات

27

◄ إعالنات رسمية ►
رقم املكلف
اسم املكلف
333968
رمزي محمد سعيد فرج
174805
رمضان احمد ديب
1819830
رندة فؤاد فرحات
1555241
رهفه محمد حاجو
178611
روال يوسف خشن
305591
رياض بشير حسن البدوي
2037104
رينوس الكوس لياننوس
177036
زاهية علي فواز
179756
زهدي علي الحاج
177435
زهرة حسن السلمان
306585
زين العابدين حسن زين فقيه
1948030
زينب محمد وهبي
552408
زينب موسى حسن حاج
176304
سامر احمد حيدر
295300
سامي ابراهيم زيارة
181937
سامي حسني حمادي
305605
سامي راشد عجمي
453549
سامي محمد بشير مديحلي
299549
سامي محمد محمد علي محمد
181538
سامي مصطفى زمط
179495
سعد موسى موسى
1605618
سعدالدين محمد رق البخور
298873
سعيد ابراهيم الصفدي
175122
سعيد محسن خشمان
1769206
سكنه قاسم خشاب
552585
سلمى عبد علي خزعل
173694
سلمى محمد فواز
292354
سليم احمد قبالوي
465453
سليم طه عرب
174902
سليم عبد السالم خليفه
1614961
سليم عبدالله مصطفى
305641
سليم محمد محسن
292340
سليم مصطفى السوسي
179415
سليمان حسني الراعي
177223
سليمان محي الدين عنتر
1793002
سليمان يوسف طعمي
174173
سمية الياس الياس
178310
سميح الياس عزيز
1974553
سميح بدر حليحل
173560
سمير احمد خاسكيه
552829
سمير بهجت حاج
173190
سمير محمد ابو عقدة
1861733
سمير محمد ياسني
490125
سناء مصطفى الدرة حجازي
537757
سهيل فضل قصب
294313
سهيل محمد النابلسي ورثة
1597094
سهيلة عبد الحميد نعمة
176974
شادي طالب ناجي
290743
شحادة محمد شحادة
1852900
)(ARIAFشركة ارياف
291588
شركة االنماء واالزدهار ش.م.ل
شركة البنيان للتعهدات زاملقاوالت ش.ت.ب 290688
)(العلي وشركاه
1593907
شركة الغزاوي اندستريز ش.م.م
176126
شركة تاجكوش.م.م
1724326
شركة دارعويدات للنشر والطباعة
173006
شركة صور للتجارة واملقاوالت ش.م.م
1931025
شركة عبد الغني التجارية احمد عبد
الغني و شريكه ش.ت.ب
شركة غدار للخدمات ليلى غدار وشركاؤها 1751666
1922077
 Le beryteشركة ليبريت
399798
شوقي احمد سليم
553013
شوقي علي زين
1731381
شوكت عارف مهدي
1695001
صافي محمد جمعة
175784
صالح ابراهيم رباح
170799
صالح حسني االحمد
553036
صدر الدين السيد مصطفى شرف الدين
1717453
صدر الدين علي عبد الله
424384
صفاء حسن االرناؤوط
542682
صفاء يوسف يوسف
176329
صفية علي ترحيني
332828
صالح سليمان الفران

العدد
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289

ضاهر حسن عثمان
طارق احمد الغزاوي
طالل حسني فاعور
ظافر عبد املجيد االمني
عابد محمد العابد
عادل حسن شفري
عادل فايز برشلي
عاطف ابراهيم العيراني
عباس حسني خليفة
عباس مصطفى خزعل
عباس يوسف حيدر
عباس يوسف سلطان
عبد احمد شعبان
عبد الحسني ابراهيم كريت
عبد الحليم حسني ابو عياش
عبد الحميد خضر قرقدان
عبد الحميد عبد الهادي عبد الحميد
عبد الرحمن اسماعيل الصمدي
عبد الرحمن حسني ابو عياش
عبد الرؤوف محمود عسقول
عبد السالم سعد الدين سكافي
عبد العزيز عبد الحسني شرف الدين
)عبد الغني محمد بركات(ورثة
عبد الكريم حسني عطرش
)عبد اللطيف محمد مهدي زيدان(ورثة
عبد الله خليل الخياط
)عبد الله سليم بربور(ورثة
عبد الله عبد الحسني شرف الدين
عبد الله علي كفل
عبد الله محمد سالمة
عبد النبي سليم عواضة
عبدالقادر حسني حردان
عبدالله محمد علي دبق
عبدو حسني عبدالغني
عدنان حسني حمود
عدنان علي خليفة
عدنان محمد طالب
عريب منيف فرج
عز الدين سعيد الشيخ عمار
عزة حسن فرحات
عصام توفيق دبوق
عصام حسن عز الدين
عصام كمال حمود
عطاف رشيد سمهون
عفيف درويش الدهني
عفيف محمد كريك
عفيف مصطفى ادريس
عقل الياس رحيم
علي ابراهيم الشامي
علي ابراهيم صفي الدين
علي ابراهيم منصور
علي احمد حسني مرعي ضيا
علي اسعد مرعي
علي السيد اسماعيل قاسم
علي العبد بعلبكي
علي جميل داود
)علي حسن الصوص(ورثة
علي حسن صائغ
علي حسني بواب
علي خليل السعودي
علي خليل عودي
علي رضا خضرا
علي سماح حسن
علي عبد االمير دبوق
علي عبد االمير دهيني
علي عبد الله محسن
علي عبد املنعم حمادة
علي فضل سليم
علي فضل كساب
علي قاسم بكري
علي كامل حسني
علي كامل طهماز

544323
1619389
178099
484545
174810
181811
175986
553164
2029476
1697288
1732522
1812599
545708
299584
319662
292374
1674608
545455
319666
170702
1535799
177420
307905
179779
306608
1872686
306620
305696
1648738
176988
177120
1684501
181804
1638067
327954
173630
175006
493630
179269
170448
174052
177370
1616917
477475
173599
174709
295481
298701
490005
299941
1964405
1861029
178225
554793
171718
398940
308295
478082
305747
287257
1970634
170960
1762808
179365
175023
1603966
171835
1550490
298676
298523
1886764
287293

290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361

علي محمد ابو النعاج
علي محمد البيطار
علي محمد جعفر
علي محمد خالد شعالن
علي محمد خليفة
علي محمد درويش
علي محمد سرحال
علي محمد شعيتلى
)علي محمد شمس الدين(ورثة
علي محمد عادل كوثراني
علي محمد كوثراني
علي محمد نجم الغزال
علي محمد وهبي
علي محمود قدسي
علي محمود هسي
علي محي الدين بوجي
علي منير رميتي
علي موسى حمدان
علي موسى طالب
علي نزيه عزام
علي يوسف بركات
علية عباس قرعوني
عماد حسني املقداد
عماد مصطفى بحر
عمار يونس مازح
عمر احمد عبد
عمر اسماعيل الصمدي
عمر صالح االحمد
عوض نصار االحمد
غادة انيس الديراني
غالب فايز الشريف
غالب فضل اشقر
غالب محمود دهيني
غاندي يوسف ابوخليل
غسان جميل سويدان
غسان حسني مهنا
غسان عبد الله عبد الله
غسان محمد االسود
غنوه صباح العريس
فادي الياس القزي
فادي شريف فقيه
فادي كامل العلي
فاروق توفيق حلواني
فاروق عبد اللطيف ابو زيد
فاطمة محمود مهدي
فاطمه قاسم خشاب
فايزة عبد الحسن بيطار
فريد عدنان ابو صهيون
فضل بشارة بيطار
فضل عباس بوجي
فضل قاسم خشاب
فضل محمد علي دلباني
فضل محمود خضرا
فضل مصطفى حنقير
فؤاد طالب معتوق
فؤاد محمد السقا
قاسم ابراهيم سرعيني
قاسم ابراهيم غدار
قاسم علي متيرك
قاسم كامل غبريس
قاسم محمد حسون
قاسم محمد خليل
قاسم محمد عنتر
قاسم محمود عطوي
كامل احمد بركات
كامل احمد محسن
كامل العبد الفريد العلي
كامل حسني حجازي
كامل علي سعد
كامل يوسف مطوط
كامله داهود ابراهيم
كمال محمود الترك

174822
171830
1684513
305753
176977
307607
287373
1713074
295117
173378
537237
177207
1948038
179618
300164
292602
174911
1881438
1949585
171889
173149
1823422
172874
171946
172612
174889
545490
287430
178245
313863
1742992
170481
1598274
1732686
179477
533120
555635
173186
556383
175772
1667273
290693
287631
287625
1582148
1769208
176078
179437
305837
179643
1769178
176246
177109
292376
1822240
287601
498253
292357
174746
295210
177005
170684
287701
174886
1967764
385723
171883
175322
172955
1759338
1731681
178597
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365
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367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433

كودي فيدوم كودي
كويزار ديام ش م م
لطفي محمد فقيه
ليلى موسى ياسني
ليلى نايف حسون
لينا وفيق املغربي
ماجد عطا الله فرج
ماجدة محمد وهبي
مارون ديب غفري
مارون سليمان ناصيف
مازن صالح السعدي
ماهر ابراهيم البركة
ماهر شريف بزيع
ماهر عبدالله الغرمتي
ماهر علي غدار
مجدي عدنان غزال
محسن عبد الحسني درويش
محطة بسمة اخوان
)التجارية(حسني وجيه زين  ZEINOمحل
محمد ابراهيم الشاب
محمد احمد ابو سعادة
محمد احمد السيد
محمد احمد حسان
محمد احمد ذيب
محمد احمد عبدو
محمد احمد نحولي
محمد اسماعيل البيطار
محمد امني الضابط
محمد بسام منير حشيشو
محمد بهيج دنش
محمد جواد علي دبوق
محمد حب الله بلحص
محمد حسن ابو خليل
محمد حسن فضة
محمد حسن قطيش
محمد حسن يماني
محمد حسني طه
محمد حسني علي جفال
محمد حيدر خليفه
)محمد حيدر ضاهر(ورثة
محمد خليل ركني
محمد خليل طحيبش
محمد خليل مهدي
محمد داهود ابراهيم
محمد سامي زكي بك طالب
محمد سعيد عز الدين
محمد سعيد فرفور
)محمد عباس قرعوني(ورثة
محمد عبد الحسني دايخ
محمد عبد الحليم العر
محمد عبد الحميد سرور
محمد عبد الله خليل
محمد عبدالحميد نعمة
محمد عبدالكريم كوثراني
محمد علي بديري
محمد علي حايك
محمد علي دهشة
محمد علي عبدالله مكي
محمد قاسم الزكنون
محمد قاسم كعكوش
محمد قاسم نسر
محمد كامل الشاعر
محمد كامل عيد
محمد كامل غزاوي
محمد لبيب يونس
محمد لطفي حنقير
محمد محسن كوراني
محمد محمود العلي
محمد محمود رمضان
محمد محمود سلمون
محمد محمود قبالوي
محمد محي الدين حجازي

173663
2043212
403232
1772665
559834
1867239
287770
1921786
305886
176230
305895
179063
1806003
172802
308390
172445
179627
1943244
1756535
181721
173342
323547
1862512
181952
287309
176026
302469
179280
287387
320238
552923
1948587
1725787
176887
179622
292383
178969
1610162
1600672
387894
177562
177324
1611548
1840103
180210
1844873
2020329
306440
174678
173157
508949
173622
1599122
320599
179349
178680
172655
1753120
287495
178621
170639
1997443
287575
287521
1845432
400707
178131
1877972
287612
287628
178071
1667139
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441
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444
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458
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464
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468
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476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505

552807
محمد مصطفى زين
553097
محمد منيب مصطفى الشماع
محمد موسى الحسيني معروف باملوسوي 1686940
1673582
محمد موسى سرور
547577
محمد ناجي احمد رضا
292329
محمد نجيب جميل جمال
287639
محمد نصر الله برجي
181693
محمد نصر غصني
552827
محمد نعمه حاج
170539
محمد هاني روميه
552853
محمد يوسف سرور
1587730
محمد يوسف عيسى
292360
محمد يوسف وهبي
173496
محمود ابراهيم زعيتر
179271
محمود توفيق حلواني الشهير بستر ا
1546861
محمود حسن بدران
293635
محمود حسن غندور
299597
محمود حسن قشوري
176134
محمود حسن نجدي
2024608
محمود حسني الخطيب
292432
محمود رشيد الغربي
172353
محمود سليمان قندفلي
337846
)محمود شحادة علي سعيد(ورثة
288441
محمود شفيق النجاري
181291
محمود عبد الحسني سبليني
302001
محمود عبد اللطيف النداف
1817432
محمود عبد اللطيف جرادي
178325
محمود عبد الله مناع
172999
محمود علي غزالة
288536
محمود علي كاظم هادي
288578
محمود محمد الحريري
174840
محمود محمد الصالح
1931895
محمود محمد حبلي
288654
محمود محمد حبلي
1818538
محمود محمد حشيشو
178115
محمود محمد قعفراني
287899
محمود محمد كيلو
179407
محمود محمد مشلب
300566
محمود محي الدين حجازي
465221
)محمود مصطفى اليمن(ورثة
173318
محمود ياسني حصيرمي
287947
محي الدين بديع غزاوي
489672
محي الدين خليل نصار
287979
محي الدين محمد االسطة
475281
مدين قاسم ابو خشفة
313366
مروان محمد الريش
288046
مريم علي حجازي
288086
مصطفى ابراهيم خليفة
2015039
مصطفى احمد حمو
288116
مصطفى احمد عفارة
547488
مصطفى اسماعيل عنتر
369947
مصطفى حسن مقبل
288181
)مصطفى رجب االوسطة(ورثة
288197
مصطفى صبحي السبع اعني
178372
مصطفى عبد الحسن هسي
1769185
مصطفى قاسم خشاب
313270
مصطفى كمال تمساح
543996
مصطفى محمد اليمن
288067
مصطفى محمد غبوره
178197
مصطفى محمد كسروان
1884331
معني عفيف عوكل
288353
مفيد حسني حليحل
2026598
مالك غسان قرعوني
179217
منذر ابراهيم غضبان
179609
منير توفيق معتوق
288358
منير طالب سعدية
1772040
مهى احمد زبد
1850399
موسى سعيد عز الدين
170413
موسى علي عز الدين
179358
موسى محمود طفال
1799182
موفق مصطفى عفارة
172132
مؤسسة علي احمد ذياب التجارية
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542
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544
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558
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567
568
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570
571
572
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574
575
576
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ميرفت عبد السالم رباح
ميرنا احمد البزري
ميالد سالم حليحل
ناجي احمد جغبير
ناديا محمود قعفراني
ناريمان علي ابراهيم
ناصر سليم داود
ناصر علي صالح
نافذ حسن اليمن
ناهد علي مسيلب
نايف محمود دياب
نبيل شفيق برشا
نجيب قاسم خشاب
)نجيب محمد شمس الدين(ورثة
نزار ابراهيم علو
نزيه حسني الزين
نزيه عبد الله مهنا
نصر الدين محمد البيطار
نصر الدين محمد شعار
نعيمة ذيب حجازي
نقوال ميشال غنيمة
نمر ديب العبد
نمر رشيد الجمل
نورالدين السيد عباس ابوالحسن
هاني علي دهشة
هاني محمد الفران
هبة يوسف وهبي
هشام علي زيات
هناء محمد سيف الدين الحالق
هنادي محمود حمادي
هنية حسن هالل
هيفا احمد املصري
ورثة احمد خضر نحولي
ورثة ديب ديب ارقدان
ورثة علي احمد جوهر
ورثة علي محمد علي منصور
ورثة عمر محمد حبلي
ورثة فادي يوسف عفارة
ورثة كامل حسن فتوني
ورثة محمد ابراهيم التوتنجي
ورثة محمد حسني عرب
ورثةعبدالله حسني خليفة
وسام انيس رضى
وفيق احمد الحاج شحادة
وفيق محمد االرملي
وفيق مصطفى مصطفى
وفيق معروف االتب
وفيه قاسم خشاب
وليد صالح قهوجي
وليد نعيم خلف
وهبي علي درويش
ياسر العلي احمد مبارك
يحي علي زيات
يعقوب بطرس جرجس
يوسف عبد القادر البزري
يوسف عبدالبديع ناجيا
يوسف محمد النميري
يوسف محمد منياتو
يوسف محمد منيانو
يوسف محمود مديحلي
يوسف مصطفى الجردلي
يوسف موسى معنى

309701
407425
543327
294671
1904339
1617257
297052
1802663
1853454
173594
174028
175911
297281
179554
1979479
173608
175208
311407
173714
178284
306479
179629
179746
1656744
173462
1613788
1791128
1738735
1668183
508802
172358
170417
1805167
296771
1872628
1787861
287453
178121
170832
287217
181932
1699815
413461
535922
175788
174713
287911
1769199
1863161
287946
555502
170609
176221
177129
172517
288027
2045006
292442
288034
546456
181531
177332

578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639

وف ــي ح ــال ع ــدم ال ـح ـضــور يـعـتـبــر الـتـبـلـيــغ ح ــاص ــا ب ـص ــورة صحيحة
بتاريخ  2018/01/17عمال بأحكام املــادة  28من القانون رقــم  44تاريخ
 2008/11/11وتعديالته (قانون اإلجراءات الضريبية).
عن رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الجنوبي
رئيس الدائرة اإلدارية بالتكليف
نانسي سميا
التكليف 2540
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

فنون تشكيلية

ّ
لكن
قبل عقدين من الزمن ،خاض غمار التجربة التشكيلية على الورق أو القماشّ .
معرضه الجديد  Birdmanفي «غاليري أجيال» ،ينبئ بوالدة جديدة .والدة نحات يشكل
باألبعاد الثالثة عوالم طيوره الفريدة والحرة

خوام...
سمعان
ّ
«الرجل العصفور» مبشرًا باألمل
نيكول يونس
ط ـ ـي ـ ــور ُع ـ ـج ـ ـنـ ــت م ـ ــن ح ـ ــري ـ ــة وأم ـ ـ ـ ــل،
وانتماء إنساني صارخ للطبيعة األم.
ٍ
استراحت اليوم تحت سقف «غاليري
أج ـيــال» ،محطة انتقالية بــن رحــات
ال ـط ـيــر الــام ـت ـنــاه ـيــة .ط ـي ــور سـمـعــان
خوام أعلنت بيانها ،ثارت ،وطارت من
حــدود املساحة املسطحة إلى الفضاء
ٌ
متمرد على
الثالثي األبعاد .فعاجنها
تحمل
ال
إذن
كــل عــرف وتقليد ،كيف
ً
ه ــذه الـطـيــور رســائـلــه ل ـل ـكــون ...حــريــة
ً
وأمال؟!
ليس سمعان مــن الفنانني املبتدئني،
ب ـ ــل مـ ـم ــن خ ـ ــاض ـ ــوا غ ـ ـمـ ــار ال ـت ـج ــرب ــة
التشكيلية منذ عقدين من الزمنّ ،
صابًا
كــامــل عــاطـفـتــه ف ــي كــائ ـنــاتــه ال ـطــائــرة
على الورق أو القماش وغيرهما .ولكن
مـعــرضــه الـجــديــد  Birdmanأظـهــر لنا
سـمـعــان خ ــوام جــدي ـدًا .سـمـعــان خــوام
ّ
النحات الــذي يشكل باالبعاد الثالثة
عوالم طيوره الفريدة والحرة.

يعزو تكوين هذه األعمال الفنية
إلى رغبته بعدم رمي النفايات
ه ـنــا تـسـتـحـضــر ال ــذاك ــرة الـبـصــريــة،
ب ـع ـضــا م ــن ط ـي ــور م ــات ـي ــس ،ورمـ ــوز
م ـي ــرو ...وحـتــى بـعــض أع ـمــال كــادلــر،
فاملشهد إبــداعــي ومــدهــش بامتياز.
َم ــن ك ــان ل ـي ـصـ ّـدق أن ه ــذه الـكــائـنــات
الـ ـت ــي ك ــان ــت بـ ــاألمـ ــس غـ ــارقـ ــة تـحــت
س ـطــح ال ـل ــوح ــة ،س ـت ـط ـيــر؟! ح ــرة في
ال ـف ـض ــاء ال ـط ـل ــق ،ت ًـحــط ال ــرح ــال في
مسارح الفن ،رسالة من مواطن فنان
أراد أن ينقذ وطنه من ذاته وبذاته...
أن ي ـتــرجــم شـغـفــه بــال ـكــون واألرض
التي تحمله والكائنات التي تتشارك
معه الــدنـيــا ،إلــى فــن خــالــص ،هــادف.
ولـ ـي ــس ع ـل ــى حـ ـس ــاب ال ـت ـق ـن ـي ـ ًـة ،بــل
عبر سبر غــور أكـثــرهــا صـعــوبــة ،أي

من المعرض

التشكيل الثالثي األبعاد! ً
ي ـع ـيــد س ـم ـع ــان خ ـ ــوام بـ ــدايـ ــة تـكــويــن
هــذه األعـمــال الفنية إلــى رغبته بعدم
رمـ ــي ال ـن ـف ــاي ــات ،خ ــاص ــة ب ـع ــد تـفــاقــم
األزم ـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ــع عـ ــدم ال ـت ــدويــر
وال ـف ــرز ،ثــم تــراكــم الـنـفــايــات مــن دون
حلول مباشرة .بقرار صادق وجذري،
ق ـ ّـرر أن ال ي ـتــرك ّأي أث ــر ل ـل ـمــواد الـتــي
ي ـس ـت ـخــدمـهــا ت ـهــشــم ب ـيـئ ـتــه ووط ـن ــه،
وحـ ـ ـ ـ ـ ــاول أن ي ـ ـ ـكـ ـ ـ ّـون ب ـ ـهـ ــا كـ ــائ ـ ـنـ ــات،
ســرعــان مــا ّ
تبينت هويتها ،ف ــإذا بها
الـ ـطـ ـي ــور ذاتـ ـه ــا الـ ـت ــي ك ـ ــان يــرسـمـهــا
على الــورق واألسطح املختلفة .يعود
خـ ـ ــوام ب ــال ــذاك ــرة إلـ ــى أيـ ـ ــام ط ـفــول ـتــه،
وي ـسـ ّـر ل ـ «األخ ـب ــار» ،أن ــه عـنــد تركيبه

ه ــذه األع ـم ــال ،ع ــادت لــه مـتـعــة اللعب
بــالـلـيـغــو ،وع ــاد صـغـيـرًا .وهـنــا أيضًا
من طفولة خوام ّ
سر يبوح به صاحب
«غاليري أجيال» صالح بركات ،نفهم
عـبــره لـ َـم هــذه الكائنات هــي «طـيــور».
ي ـقــول ل ـنــا« :ذه ـب ـ ُـت م ــرة عـنــد سمعان
لـيــريـنــي ل ــوح ــات ــه ،وه ــو ف ــي األس ــاس
رس ــام وكــاتــب .واذا بــي أجــد عصفورًا
ّثالثي االب ـعــاد ،فسألته عنه .أجابني
أنــه كمواطن صالح ،وعندما تفاقمت
أزمة النفايات في لبنان ،استثقل على
ذاتــه أن يزيد النفايات ،فصار يحاول
ً
إع ــادة تدويرها صانعًا منها أشكاال
م ـ ــا ،وكـ ـ ــان أن ض ـ ّـم ــد ب ـع ـض ـهــا بـ ـ ــpob
 bandageوكـ ّـون منها عصفورًا .ملــاذا؟

ألنــه فــي طفولته الـبــاكــرة ،كــان يذهب
مع والــده إلى الصيد ،فيشعر بالذنب
ّ
تصيدا العصافير ،ألنها
الشديد كلما
كائنات تشكل منقذًا لــروح االنسان».
اذًا هــي طـيــور رسمها سمعان دومــا،
ليعيد إحياءها ،أو يخلد ذكراها .وهو
اليوم يعيدها ثالثية االبعاد منتعشة
تحت سقف «غاليري أجيال».
ل ـ ـكـ ــن م ـ ـتـ ــى بـ ـ ـ ــدأ فـ ـعـ ـلـ ـي ــا ال ـت ـح ـض ـي ــر
لـلـمـعــرض؟ يجيبنا خ ــوام« :الحقيقة
أنه لم يبدأ إطالقًا كمعرض ،وانما بدأ
مــع تـفــاقــم أزم ــة الـنـفــايــات فــي بـيــروت
عـ ــام  .2011ك ـنــا ن ـح ــاول ال ـع ـمــل على
إعـ ــادة ال ـتــدويــر ،وكــذلــك ك ــان مـشــروع
ن ـظ ــاف ــة ش ـخ ـص ـي ــة .وعـ ـن ــدم ــا فـشـلـنــا
كمجتمع مدني في صنع تغيير فعلي
ف ــي ال ـب ـل ــد ،ت ــاب ـع ــت ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ه ــذا
امللف ذاتيًا وضمن االطــار الشخصي،
ّ
والـ ـف ــردي .طـبـعــا يمكننا أن نـقــول إن
هـ ــذا ل ـي ــس إع ـ ـ ــادة ت ــدوي ــر صـحـيـحــة،
لكن ما كــان يهمني في االســاس أن ال
تــذهــب نفاياتي ال الــى البحر وال الى
املـطــامــر! وفعليًا فــي عــام  ،2014بــدأت
هــذه العملية الشخصية .طبعًا املــواد
الـعـضــويــة ّ
أدورهـ ـ ــا ألن ـنــي أزرع .لكن
املشكل األساسي كان مع البالستيك
وال ـب ـطــاريــات وغـيــرهـمــا .ل ــذا االع ـمــال
ه ـنــا ه ــي ف ــي األغ ـل ــب م ــن الـبــاسـتـيــك
امل ـت ـب ـق ــي ل ـ ـ ــدي ،وأعـ ـ ـق ـ ــاب ال ـس ـج ــائ ــر،
وتــوبــات االل ــوان .أحــاول عــدم رمــي أي
ّ
شــي ،مــا عــدا التنك والــزجــاج ألن هذه
املواد تذهب إلعادة التدوير».
كـ ــي ي ـع ـط ــي سـ ـمـ ـع ــان خـ ـ ـ ــوام ال ـه ـي ـئــة
الـنـهــائـيــة لـكــائـنــاتــه ،ط ـي ــورًا كــانــت أم
للشخص ال ــذي يــرافــق رحـ ّلــة الطيور،
اسـتـخــدم  pob bandageلـلــف كــل هــذه
املـ ـهـ ـم ــات ،ث ــم اس ـت ـع ــان بــالـجـفـصــن
الك ـ ـمـ ــال ب ـن ـي ــان امل ـن ـح ــوت ــة ال ـثــاث ـيــة
االب ـع ــاد ،أو حـتــى ال ـبــاطــون .مـنـهــا ما
حـ ـ ــاول أن يـ ـل ـ ّـون ــه ب ــاالك ــري ـل ـي ــك ،لـكــن
ُ
معظمها إما طلي باللون األكريليكي
األس ـ ــود أو ب ــاألب ـي ــض .ومـ ــا كـ ــان مــن
َ
الـبــاطــون ،تــركــه على لــونــه .يشرح لنا

ً
سبب هــذه الـخـيــارات الـلــونـيــة ،قــائــا:
«األبيض واألسود هما اليني واليانغ.
ف ــي ال ـح ـيــاة ي ـكــونــان م ـعــا .ه ـنــاك شـ ّـر
وخ ـي ــر .ال وجـ ــود ألح ــده ـم ــا م ــن دون
الثاني .أما الباطون بالنسبة الي ،فهو
مرآة املدينة».
الفكرة إذا هــي بحسب سمعان خــوام
ّ
«أن ـنــا مــن الـنـفــايــات نعيد خـلــق شــيء
ً
ّ
جديد ،وأن هناك أمال .وبهذا ،ال نخترع
شيئًا جديدًا .في الواقع هذه املهمالت
هــي أم ــوال .فــي الـبـلــدان املـتـقــدمــة ،يتم
شـ ـ ــراء الـ ـنـ ـف ــاي ــات إلع ـ ـ ـ ــادة ت ــدوي ــره ــا
واستثمارها! بعض البلدان تستورد
ال ـن ـف ــاي ــات لـ ـه ــذا الـ ـسـ ـب ــب .ورس ــال ـت ــي
هـنــا لـكــل ال ـن ــاس :رجـ ـ ً
ـاء اع ـم ـلــوا على
ّ
إعـ ـ ــادة الـ ـت ــدوي ــر! ن ـعــم أنـ ــا أؤم ـ ــن ب ــأن
الـحــل فــي امل ــدارس ومــع األط ـفــال ،لكن
هــذا ال يمنع أن تكون هناك مـبــادرات
شخصية على مستوى أكبر .ال ّأدعي
ّأن هذا هو الحل ،لكنه بداية ،أن ّ
نعود
أنـفـسـنــا ع ـلــى إع ـ ــادة ال ـت ــدوي ــر .وهـنــا
أقول :نعم هناك أمل ،وهناك أمل كبير
فــي الــوصــول إلــى الحلول وعلى كافة
امل ـس ـتــويــات» .يـقــولـهــا ب ـت ـفــاؤل فــريــد،
ي ـع ـك ــس ش ـخ ـص ــه .واملـ ـ ـع ـ ــرض ك ــذل ــك،
ففي الحقيقة عنوان املعرض «الرجل
العصفور» هو بورتريه ذاتي للفنان،
وهـ ــذا امل ـع ــرض ه ــو ع ـنــه وم ـن ــه! هـنــا،
ت ـقــف ال ـع ـصــاف ـيــر إلـ ــى ج ــان ــب رجـلـهــا
ً
شاهدة على أمل بغد أجمل ،غد مليء
بالتغيير اإلي ـجـ ّـابــي ،واالن ـس ـجــام مع
الطبيعة األم .لكنها تشهد أيضًا على
أن سمعان خوام الفنان والشاعر ،هو
نـحــات بــامـتـيــاز ،بعيد عــن السفسطة
وقريب من الترجمة العملية ملا يؤمن
ّ
به .نحات عفوي صادق ،يشكل بأبعاد
األمل طيف بلد جميل ،ومذكرًا بأحرف
إبراهيم طــوقــان« :فــي يدينا بقية من
بالد ،فاستريحوا كي ال تطير البقية»!
ٍ
*  :Birdmanح ـت ــى  29ك ــان ــون األول ـ ـ ـ
«غــال ـيــري أج ـي ــال» (ال ـح ـمــرا) ـ ـ لــاسـتـعــام:
01345213
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ّ ّ
ّ
هيا نفكك «عبقرية» جورج خباز!
فنون مسرحية

غادة ّ
حداد

ّ
«يجب أل ننسى أن ال فن كبيرًا ال يحمل
همًا إنسانيًا ،فليس ثمة فن خالص
في أي عصر من العصور ،وفي أي
تقسيم من التقاسيم .الفن الذي
لذاته ينتهي لذاته»
عصام محفوظ
تفتح الـسـتــارة الـحـمــراء أم ــام صفوف
ال ـكــراســي الـثــابـتــة ف ــي مـكــانـهــا ،فيما
ج ــالـ ـس ــوه ــا يـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــون .ال ـخ ـش ـب ــات
تـ ـشـ ـه ــد ع ـ ــروض ـ ــا م ـخ ـت ـل ـف ــة ف ـ ــي ح ـ ٍّـد
أقـ ـ ـص ـ ــاه أسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــان ،ل ـق ـل ــة امل ـ ـسـ ــارح
وك ـ ـ ـثـ ـ ــرة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارب .ف ـ ـفـ ــي «مـ ـفـ ـه ــوم
الـ ـح ــداث ــة» ،تـ ـط ــورت املـ ـس ــارح لـتـغــدو
ً
مقاهي ومحال ثياب ،أســوة بمسارح
أخــرى فــي بـيــروت .فــي املقابل ،يحجز
ج ـ ــورج خ ـب ــاز م ـســرحــا لـنـفـســه ط ــوال
ال ـعــام ،ب ـعــروض شـبــه يــومـيــة ،إضــافــة
إل ــى إع ــان ــات تــروي ـج ـيــة دائ ـم ــة على
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ،وإعـ ـ ـ ــادة عـ ــرض أع ـمــالــه
تلفزيونيًا .املفارقة تدعو إلى التفكير،
من دون الجنوح نحو الرفض العبثي،
لفهم ما جعل خباز ظاهرة مسرحية.
فــي أذهــان ـنــا ج ــورج خـبــاز هــو املمثل
الـ ـك ــومـ ـي ــدي ،رغ ـ ــم أن ـ ــه يـ ـ ـح ـ ــاول ،كـمــا
جمهوره ،إسباغ أبعاد «عبقرية» على
أعماله واسمه ،وتنصيبه خليفة زياد
ّ
الــرحـبــانــي مـســرحـيــا (عـلـمــا أن إنـتــاج
الــرحـبــانــي هــو األق ــل) إال أن ال تشابه
ب ــن م ـس ــرح االثـ ـن ــن سـ ــوى ضـحـكــات
ال ـج ـم ـهــور ش ـك ـل ـيــا .ولـ ــو ت ـعـ ّـم ـقـنــا في
مـ ـس ــرح ال ــرحـ ـب ــان ــي ،ن ـ ــرى ال ـج ـم ـهــور
يـضـحــك ملــآس ـيــه .أم ــا ج ـم ـهــور خ ـبــاز،
فيضحك لنكتة أو حــركــة أو ملحاولة
خ ـبــاز الــدائ ـمــة إض ـحــاك ممثلني على
علم مسبق بمضمون الحوار.
ٍ
يـحـضــر طـيــف الــرح ـبــانــي ،كـمــا ع ــادل
إمــام ودريــد لحام ،على مسرح خباز.
ً
م ـ ـث ـ ــا ،ف ـ ـكـ ــرة امل ـ ـخ ـ ــرج ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي
الفاشل واملنتج التجاري التي نراها
ف ــي م ـســرح ـيــة خـ ـب ــاز «بــال ـكــوال ـيــس»
( ،)2016قدمها الرحباني سابقًا في
«ش ــي ف ــاش ــل» ( .)1983أم ــا مسرحية
«شــو القضية» ( ،)2008فهي بمثابة
نسخة للنصف الـثــانــي مــن مسرحية
«أن ــا وه ــو وه ــي» ( )1963الـتــي كانت
أول ـ ــى املـ ـس ــرحـ ـي ــات الـ ـت ــي م ـث ــل فـيـهــا
ً
عــادل إمــام ،فضال عن حركات شارلي
شابلن وأسـلــوب سيره .في مسرحية
«ال ـب ــروف ـي ـس ــور» ( ،)2010أخ ــذ خـبــاز
فكرة أغنية «كوباكابانا» في األغنية
األســاسـيــة املـحــركــة للعمل املـســرحــي.
في مختلف مسرحياته ،كانت قصص
ال ـحــب م ـحــرك ال ـع ـمــل ،فـيـهــا تختصر
قـ ـض ــاي ــا املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،وهـ ـ ــي آلـ ـي ــة عـمــل
هوليوود إلنتاج األعمال السينمائية
واملسرحية وبيعها.
مــا يـقــدمــه خ ـبــاز ،والـكـفـيــل باعتباره
ظـ ــاهـ ــرة ع ـب ـق ــري ــة ،ب ـح ـســب ال ــدع ــاي ــة
ّ
املروجة« ،قدرته على تجسيد األدوار،
واعـ ـتـ ـم ــاد امل ـّـوس ـي ـق ــى فـ ــي م ـس ــرح ــه،
إضافة إلى أنه مخرج وكاتب ومنتج
وم ــوسـ ـيـ ـق ــي وراقـ ـ ـ ـ ـ ــص ،كـ ـم ــا ش ـ ــارك
ف ــي ك ـتــابــة أف ـ ــام سـيـنـمــائـيــة تـعــالــج
قضايا اجتماعية .يستغل كل الفرص
وامل ـنــابــر إلي ـصــال رســالــة اجتماعية
ذات قـيـمــة .يـجـعـلــك تـضـحــك وتـبـكــي
ـوان ،كما أنه مضحك جدًا
في بضع ثـ ٍ
ع ـن ــدم ــا يـ ـخ ــرج ع ــن الـ ـن ــص ،يـحــاكــي
أهــم قضايا املجتمع ،أبــرزهــا الحب،
وال ـ ـعـ ــائ ـ ـلـ ــة ،وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة ،وال ـ ــدي ـ ــن،
وال ـ ــوط ـ ــن» .ه ــي ع ـق ــدة ال ـع ـب ـقــريــة أو
الـنـجــومـيــة عـنــد املـســرحـيــن ال ـعــرب،
حيث يلجأ خباز إلى كتابة املسرحية
وإخراجها ويــؤدي أيضًا دور البطل.
شرح املخرج املسرحي الراحل عصام
محفوظ ذلــك في مداخلة نقدية على
ه ــام ــش «مـ ـه ــرج ــان دم ـش ــق ال ـح ــادي

ع ـشــر ل ـل ـف ـنــون امل ـســرح ـيــة ال ـعــرب ـيــة»
ع ـ ــام  ،1988فـ ـ ــرأى أن قـ ـي ــام امل ـخ ــرج
ب ــدور املــؤلــف ـ ـ وأحـيــانــا يضيف إلى
ال ـ ــدوري ـ ــن دور امل ـم ـث ــل ـ ـ ـ ـ يـ ـع ــود إل ــى
أسباب عــدة ،أولها أزمــة غياب كتابة
الـ ـن ــص الـ ـع ــرب ــي الـ ـح ــدي ــث« ،ب ـح ـيــث
عـ ـ ـ ــدد امل ـ ـخـ ــرجـ ــن هـ ـ ــو ض ـ ـعـ ــف عـ ــدد
املــؤلـفــن فــي املعنى ال ـعــددي ،وأيضًا
ن ـس ـب ــة املـ ـخ ــرج ــن الـ ـجـ ـي ــدي ــن ت ـف ــوق
نـسـبــة املــؤل ـفــن ال ـج ـيــديــن .وم ــن هنا
يـهــرب املـخــرج الجيد مــن نــص اآلخــر
الـضـعـيــف إل ــى ن ــص م ــن ع ـنــده أق ــرب
إلى رؤية متطورة في مجال املسرح،
والسبب اآلخر يكمن أحيانًا في رغبة
املخرج أو املؤلف في احتكار ما يظنه
ن ـجــاحــا م ـس ــرح ـي ــا» .ال ـس ـبــب األخ ـيــر
بالنسبة إلــى محفوظ غير مـبــرر .إذ
ّ
إن نـجــاح الـفـنــان فــي جمعه التأليف
واإلخ ـ ـ ـ ــراج وال ـت ـم ـث ـيــل ف ــي شـخـصــه،
ليس باألمر الشائع ،فلم يعرف على
م ـ ّـر ال ـت ــاري ــخ س ــوى ب ـعــض الـعـبــاقــرة
ال ــذي ــن اس ـت ـط ــاع ــوا ذل ـ ــك :شـكـسـبـيــر،
ً
موليير ،بريشت وصــوال إلــى قلة في
الـنـصــف الـثــانــي مــن ال ـقــرن العشرين
ال تــزيــد عـلــى ع ــدد أصــابــع ال ـيــد .لــذا،
تطمح غالبية املسرحيني العرب إلى
هذا الدور.
سـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــرك تـ ـقـ ـيـ ـي ــم األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور الـ ـفـ ـنـ ـي ــة
لالختصاصيني ،وندخل في الرسالة
الـ ـت ــي يـ ـح ــاول خـ ـب ــاز إي ـص ــال ـه ــا إل ــى
الجمهور في مسرحه .يقدم الحب في
ثنائيته الـبـطــريــركـيــة ضـمــن قصص
ح ـ ــب مـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــودة ،م ـ ــن ح ـ ــب ف ـخ ـي ــان ــة
فـحــب م ـج ــددًا ،الـقـصــة ال ـتــي يــريــد أن
يشاهدها الجمهور .يقول هاملت في
مسرحية شكسبير« :كان الغرض من

ال يدخل جورج
خباز في
تفاصيل أزماتنا
االجتماعية
والسياسية
(فارس ّ
جمال)

التمثيل في املاضي ،وال يزال غرضه
في الحاضر ،أن يجلو املرآة للطبيعة،
ف ـي ـظ ـهــر ال ـف ـض ـي ـلــة ع ـل ــى مــام ـح ـهــا،
ويـ ـطـ ـل ــع ال ـ ـح ـ ـقـ ــارة عـ ـل ــى ص ــورتـ ـه ــا،
وي ـ ـج ـ ـلـ ــو ألهـ ـ ـ ــل ال ـ ـع ـ ـصـ ــر ظ ــاه ــره ــم
وب ــاط ـن ـه ــم» .لـكـنـنــا ه ـنــا ل ـس ـنــا أم ــام
ترجمة حقيقية للعالقات واملشاعر،
وال أي عـ ـ ــرض ح ـق ـي ـق ــي لـلـمـجـتـمــع
وقضاياه.
ف ــي ال ــدي ــن ،يـقــف طــرفــا ال ـص ــراع على
مسرح خباز :املسلمون واملسيحيون

ّ
ينسى خباز أن الطائفية
هي أداة يستخدمها
رأس المال لبسط سيطرته
حرب دائمة ،صراعهم يولد حروبًا
في
ٍ
في البالد ويفرق العشاق .يقول خباز
إن أزمــة البلد هي الطائفية والزعماء
الطائفيون .في مسرحية «ناطرينو»
(ّ ،)2014
التغيير
يحمل الثوار وطالبي
ّ
مسؤولية تردي أوضاع البالد ،ألنهم
انـتـهــازيــون وكــاذبــون .أمــا السياسي،
فـ ـي ــأت ــي عـ ـل ــى شـ ـك ــل تـ ـمـ ـث ــال ،مـغـطــى
بالسواد ،ال يتحدث ،وال يضحك ،يكاد
يكون غير مرئي ،أشبه باألخ األكبر في
رواية جورج أورويل ،فيما واقعيًا هو
أحد مشاهدي عرض ّ
خباز ،وغالبًا ما
يخرج ضاحكًا وفرحًا .ال يدخل خباز
فــي تـفــاصـيــل األزم ـ ــات .ي ـقــول :نعاني
م ــن ال ـطــائ ـف ـيــة وال ـب ـط ــال ــة واإلره ـ ـ ــاب،
وال ـنــاس تتحمل مـســؤولـيــة األزم ــات،
وه ــي امل ـســؤولــة عــن تـقــديــم ال ـحــل ،في
عـمـلـيــة م ـع ـتــادة م ــن ج ـلــد ال ـ ــذات ،إمــا

ً
جـهــا بــاألس ـبــاب الحقيقية ،أو ربما
تـكــرارًا ملاهية املـعــارضــة املطلوبة من
السلطة .معارضة تعمل على انتقاد
الوضع ورمي املسؤولية على الشعب
أو ع ـلــى أط ـ ــراف خ ــارج ـي ــة ،وتـحـيـيــد
الطبقة الحاكمة عن مسؤوليتها .هذا
الـنـمــط يـبـيــع ،ويــأتــي بــالـجـمـهــور إلــى
املـســرح لدفع املــال فــي شباك التذاكر.
يقول املخرج املسرحي الراحل يعقوب
ّ
ال ـشــدراوي فــي مقابلة تلفزيونية ،إن
للمسرح مثلثًا ذهبيًا :كاتب عبقري،
م ـم ـث ــل عـ ـبـ ـق ــري وج ـ ـم ـ ـهـ ــور ع ـب ـق ــري،
وغ ـي ــاب أح ــد األط ـ ــراف ُيـفـشــل الـعـمــل.
ّ
ويـ ـ ــرى أن املـ ـخ ــرج ه ــو الـ ـ ــذي يـعـطــي
شرعية الـحـيــاة للمسرح ،فهو كقائد
األورك ـس ـت ــرا ،فـيـمــا املـمـثــل هــو الـقــائــد
الــذي ينير الطريق للناس ،وبالتالي
واجـ ــب عـلـيــه أن ي ـع ــرف ك ــل تـفــاصـيــل
امل ـســرح ،أن يـخــرج إلــى الطبيعة ،وأن
ي ـخــوض فــي فــن ال ـع ـمــار واملــوسـيـقــى،
فهو هــذا النجم املــؤثــر ،ولـيــس النجم
بمفهوم اليوم الذي يأتي باألموال إلى
ص ـنــدوق ال ـتــذاكــر ،بــل هــو ال ــذي يعلم
الناس.
في نهاية العمل املسرحي نفسهّ ،
يقدم
خباز نسخة جديدة للنشيد الوطني،
يقف أمام املمثلني ،يقول« :كلنا للوطن
كــل واحــد عـنــده عـلــم» .يــريــد أن يحمل
جميع األحـ ــزاب علمًا واح ـ ـدًا ،وطبعًا
املقصد هو العلم اللبناني ،كمن يقوم
بالطلب من الشركات أن تعتمد لوغو
واحـ ـ ـ ـدًا ل ـل ـم ـن ـت ـجــات امل ـت ـن ــاف ـس ــة .ه ــذه
ال ــدع ــوة تـ ــؤدي حـتـمــا إل ــى ه ـتــاف من
الجمهور ،فهي تــدغــدغ ذاك ــرة الحرب
ع ـن ــد ال ـل ـب ـنــان ـي ــن ،ورمـ ـ ــي م ـســؤول ـيــة
ّ
الحرب على تعدد األح ــزاب ،مــرددًا أن

الشعب «يعيش في ألــم» .في النهاية،
يفتح يديه ويخفض رأســه ،بتجسيد
لـلـمـسـيــح امل ـص ـل ــوب إلضـ ـف ــاء ص ــورة
ق ــدسـ ـي ــة عـ ـل ــى عـ ـمـ ـل ــه ،والـ ـلـ ـع ــب عـلــى
وجدان املشاهدين.
فـ ــي ح ــديـ ـث ــه عـ ــن ال ـ ــوط ـ ــن ،عـ ـب ــر نــص
م ـ ـت ـ ــداول لـ ـخ ـ ّـب ــاز بـ ـعـ ـن ــوان «رف ـي ـق ــي
الشهيد» ،يتحدث عــن املجهول الــذي
يتحكم بمصير الـنــاس ،يغذي الحقد
ً
تــارة ،ويشعل حربًا طــورًا ،وعن أناس
مذنبني ألنهم لــم يتعلموا مــن أخطاء
ّ
ال ـ ـح ـ ــرب .ي ـغ ـف ــل خ ـ ـبـ ــاز أن ال ـ ـحـ ــروب
والطائفية هي أداة يستخدمها رأس
املال لبسط سيطرته واستغالل الناس
وموارد البالد.
يكمل خباز «الشباب عم بفلوا» ملاذا؟
بسبب ...املجهول .هو «راجــح» أو ذاك
الــذي ســرق الجرة في مسرحية «شي
فاشل» .فجأة ،تظهر «الــريــاح كمدمر،
وال ـب ـل ــد املـ ـ ـج ـ ــروح» صـ ـ ــورة شــاعــريــة
(ف ــارغ ــة) إن غصنا فــي مـفـهــوم خـبــاز.
لكن ما هي هذه الجراح؟ الجراح التي
أخــذت الراحلني وآتية إلينا ،في وقت
حتى العواصف لها أسباب طبيعية.
ال أهمية للقضايا وال للشهداء هنا،
بخفة يلغي تــاريــخ نضال شعب أدى
إلى التحرير ،وأخذ بعضًا من حقوقه.
ب ـح ـس ــب خ ـ ـبـ ــاز ،لـ ـبـ ـن ــان وردة ي ــري ــد
الجميع قطفها .هنا تظهر الشوفينية
اللبنانية ،حيث يشكل لبنان محور
الكون ومحرك الدول واألنظمة ،بينما
هو مجرد حجر صغير في حسابات
الـ ـ ـ ــدول الـ ـكـ ـب ــرى .يـ ـح ــوم خـ ـب ــاز ح ــول
ف ـكــرة ح ــب ال ــوط ــن ،ب ـص ــورة شــاعــريــة
وعــاط ـف ـيــة ،ف ــا ن ـعــرف مــاهـيــة الــوطــن
ال ـ ــذي ي ـت ـحــدث ع ـن ــه ،ف ــي وقـ ــت يلهث
فيه فنانو هذا اللبنان للحصول على
ّ
جوائز عاملية .يرى عصام محفوظ أن
«التحرك في هذا الوطن هو تحرك في
قلب الـعــالــم ،وأن هــذا الــوطــن بـقــدر ما
هو وطن نهائي ،هو وطن مفتوح على
ّ
كل العالم ،وأن اإلنسان هو نفسه في
كل مكان وإن اختلفت أشكال الصراع
االج ـت ـمــاعــي أو ال ـس ـيــاســي» .وي ـســأل:
«إذا املسرحي الطليعي أراد أن يكون
منسجمًا مــع نفسه ،فــأي دور صعب
ّ
مقدر له؟».
الــدعــوة الــدائـمــة لفصل الـسـيــاســة عن
حياة الـنــاس ،واالبـتـعــاد عــن همومنا
اليومية ،هــو أســاس فـكــرة الـفــن للفن.
ي ـ ـقـ ــول الـ ـفـ ـيـ ـلـ ـس ــوف الـ ـف ــرنـ ـس ــي أالن
ّ
باديو إن «املـســرح هو األكثر تشابهًا
ب ــالـ ـسـ ـي ــاس ــة ،بـ ــن كـ ــل أش ـ ـكـ ــال الـ ـف ــن.
االث ـنــان يـعـتـمــدان عـلــى ع ــدد قليل من
بشكل
النصوص واألق ــوال التي تقدم
ٍ
علني من قبل مجموعة من املمثلني أو
املقاتلني الذين يختبرون حدود البنية
الهيكيلة التي تحاصرنا ،سواء كانت
درامــا أو الدولة القومية .لهذا ،تاريخ
املسرح غير منفصل عن تاريخ الدولة
القمعية وأدواتها الرقابية».
ي ـقــول إعـ ــان مـســرحـيــة جـ ــورج خـبــاز
الجديدة «إال إذا ...تغير شي» (تعرض
على خشبة مسرح «شاتو تريانون»)
ّ
بأنها عمل كوميدي يخرج ضحكات
عفوية وآنـيــة ،يتركها املشاهدون في
ال ـقــاعــة عـنــد خــروج ـهــم ل ـي ـعــودوا إلــى
مشاكلهم الــروتـيـنـيــة .ال رب ــط بــن ما
شــاهــدوه فــي الــداخــل ومــا يواجهونه
ي ــومـ ـي ــا فـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،فـ ـخـ ـب ــاز يـ ــردد
بطريقة استعراضية ما يقوله الناس
يــوم ـيــا ،لـكـنــه ال ي ـش ــرح ملـ ــاذا يحصل
ك ــل ه ـ ــذا ،وط ـب ـعــا ل ـيــس م ـط ـلــوبــا منه
ذل ـ ــك .ل ـكــن أن ي ـت ـعــدى تـقـيـيــم أعـمّــالــه
خ ــان ــة ال ـك ــوم ـي ــدي ــا ،لــوص ـف ـهــا بــأن ـهــا
رائــدة وعبقرية ،فهذه مسؤولية على
صانعها بدرجة أساسية.
* «إال إذا ...تغير ش ــي»« :شــاتــو تريانون»
(الزلقا) ـ لالستعالم03249842 :
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من العمارة الكولونيالية إلى عمارة الحداثة
رهيف فياض *
 - Iاالنتداب الفرنسي ،والعمارة
الكولونيالية
العقود األخيرة من العهد العثماني،
في
ِ
تـ َّ
ـوسـعــت مدينة بـيــروت خ ــارج أســوارهــا
القسم األول
وظهر ـ كما سبق وذكرنا في
ِ
مــن ه ــذا ال ـنــص (األخ ـب ــار )2018/11/10
ـ ـ نـمــوذج جــديــد مــن املباني السكنيةِ هو
الـبـيــت ذو ال ـل ـيــوان الــوس ـطــي واألق ـ ــواس
ّ
املسمى تجاوزًا بالبيت اللبناني.
الثالثة،
ُّ َ َّ َ
َّ
لقد شكل هذا املبنى -البيت ،التحول األول
في ِعمار ِة بيروت وفي عمار ِة لبنان.
عهد االنتداب الفرنسي في عام
مع بداية ِ
 ،1920وإعــان نشوء دولــة لبنان الكبير،
اب ـت ــدأ ال ـت ـ ّـح ــول ال ـثــانــي ف ــي ال ـ ِـع ـم ــارة في
ُّ
الكولونياليون
بيروت ولبنان .لقد أسقط
ب ـق ـس ــوة م ـن ــذ وص ــولـ ـه ــم ،فـ ــوق ال ـن ـس ـيـ ِـج
امل ـب ـنــي ف ــي املــدي ـنــة ال ـت ـق ـل ـيـ َّ
ـديــة ،تنظيمًا
م ــديـ ـنـ ـي ــا ه ــوسـ ـم ــانـ ـي ــا صـ ــاف ـ ـيـ ــا .ب ـعــض
ِّ
مكوناته ال ـشــوارع العريضة املستقيمة،
ّ
واألنماط املعمارية الكولونيالية .وكانت
تنظيمات السلطان عبد الحميد الثاني
ق ــد س ـب ـق ـت ـهــم إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ف ـف ـت ـحــت بـعــض
ـوارع العريضة املستقيمة ،وأدخـلــت
ال ـشـ ِ
وسـ ــائـ ــل ال ـن ـق ــل ال ـح ــدي ـث ــة ك ــالـ ـت ــرام ــواي
الكهربائي والـسـيــارات ،منذ العقد َّ
األو ِل
ِ
من القرن العشرين.
وحـ ــاول ال ـكــولــون ـيــالـ ُّـيــون أن ي ًــزرع ــوا في
وسط بيروت التاريخي ،ساحة شوارعها
ش ـع ــاع ـي ــة م ـ َس ـت ـق ـي ـمــة س ـ ّـم ــوه ــا «س ــاح ــة
ال ـن ـج ـمــة» ،وأرادوه ـ ـ ـ ــا أن ت ـحــاكــي ســاحــة
النجمة الباريسيةّ .
فهدموا معظم النسيج
املبني التقليدي لتحقيق ذلك.
َّ
لـ ـك ــن سـ ــاحـ ــة الـ ـنـ ـجـ ـم ــة ل ـ ــم ت ـك ـت ـم ــل ألن
بعض شعاعاتها اصـطــدمــت بالكنائس
ّ
واملـســاجـ َّـد العتيقة املـكـتــظــة فــي املنطقة،
والتي تعذر عليهم هدمها .وبقي النسيج
التقليدي حـ ّـيــا فــي املــديـنــة ،حتى َّ
ّ
هدمته
«سوليدير» مؤخرًا.
وم ـ ــع ال ـت ـن ـظ ـي ــم امل ــديـ ـن ــي ال ـ ُه ــوس ـم ــان ــي،
انـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــرت ت ـ ـي ـ ـب ـ ــول ـ ــوج ـ ـ َّـي ـ ــة ال ـ ـع ـ ـم ـ ــارة
ـواجـهــاتـهــا املـقـ َّـسـمــة إلــى
الـهــوسـمــانـيــة ،بـ
ِ َّ
ّ
تتكرر في املباني
عامودية،
ـزاء
ثالثة أجـ ٍ
املتالصقة ،وتصنع واجـهــة الـشــارع .هذا
ـراه الـيــوم فــي عـمــارة شــارع املعرض،
مــا نـ ُ
األروقـ ــة املـمـتـ َّـدة
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
ض
ـ
ي
أ
ـت
ـ
ل
ـ
خ
د
أ
حـيــث
ُ
ع ـلــى جــان ـبــي الـ ـش ــارع ،ب ـع ــض املـ ـف ــردات،
ُ
كـ ــاألقـ ــواس وال ـ ــزخ ـ ــرف ،امل ـس ـت ــوح ــاة مــن
الـ ـعـ ـم ــارة ال ـن ـيــوع ـث ـمــان ـيــةُ .
وسـ ـ ِّـمـ ــي ه ــذا
ُ
املستعرب
ـرز الـكــولــونـيــالــي
ال ـط ــرز ،بــالـطـ ِ
ِ
(.)12( )colonialisme arabisant
وقـ ــد س ـ َّـم ــى ب ـعــض امل ـس ـت ـشــرقــن منطقة
وادي أب ـ ــو ج ـم ـي ــل ب ـ ـ ـ «امل ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة» (la
 .)levantineوقد َّ
هدمت «سوليدير» ًمعظم
امل ـب ــان ــي ال ـت ـق ـل ـيــديــة هـ ـن ــاك ،م ـب ـق ـيــة عـلــى
العمارة الكولونيالية .لقد انتشرت عمارة
ّ
قلب بيروت
الهوسماني في
الطرز
شوارع ِ
ِ
التاريخي .فنحن نراها اليوم ،باإلضافة
إل ــى ش ــارع امل ـعــرض ،فــي ش ــوارع اللنبي،
ِّ
الشوارع
وفوش ،وغورو .وفي كل
الضيقةِ
ِ
شمال مبنى بلدية بيروت ،وشرق شارع
فوش.
وإلـ ـ ــى ج ــان ــب الـ ـ ِـع ـ ـمـ ــارة ال ـه ــوس ـم ــان ـي ــة،
انـتـشــرت أيـضــا الـعـمــارة النيوكالسيكية
والعمارة النيوعثمانية
(أوروزدي بــاك)،
ِ
(مبنى بلدية ب ـيــروت ،ومبنى الـبــرملــان).
وم ـ ــع ت ـ ُّ
ـوس ــع امل ً ــديـ ـن ــةِ الـ ـس ــري ــع ،وج ــدن ــا
أن ـم ــاط ــا م ــذه ـل ــة ب ـت ـنـ ّـوع ـهــا م ــن ال ـع ـمــارة
الكولونيالية ،تنتشر في مناطق بعيدة
نسبيًا عــن مــركــز املــديـنــة الـتــاريـخــي ،في
القنطاري ،وبالتحديد في شوارع سبيرز،
ومــي زي ــادة ،وكليمنصو .كما وجدناها
ت ـن ـت ـشــر ب ـس ــرع ــة أي ـ ـضـ ــا ،فـ ــي ال ـص ـي ـفــي،
ّ
َّ
والجميزة ...وفي مناطق أخرى.
واملدور،
ُّ
عوامل عدة كانت في أساس هذا التوسع
ـار ال ـ ِـع ـم ــارة
الـ ـس ــري ـ ِـع ل ـل ـم ــدي ـن ــة ،وانـ ـتـ ـش ـ ِ
الكولونيالية فيها:
ُ
ُ
األول :وه ـ ــو اقـ ـتـ ـص ـ ٌّ
ـادي
 – 1ال ـ ـعـ ــامـ ــل

َّ
اج ـت ـمــاعـ ٌّـي ،ن ـكــرر ،تـجــلــى فــي تــزايــد دور
م ــرف ــأ بـ ـي ــروت ف ــي الـ ـتـ ـج ــارة ،واس ـت ـق ــرار
األرستوقراطية التجارية بجوار املدينة
ّ
التجار األجانب،
التاريخية ،وفــي زحمة
ِّ
ّ
ومؤسسي الجامعات ،ومراكز
واملبشرين،
ـزوح
االس ـ ـت ـ ـشـ ــراق فـَّ ــي املـ ــدي ـ ـنـ ــة ،وفـ ـ ــي نـ ـ ـ ِ
ـريــةِ إل ــى ب ـيــروت ع ــام 1860
ـات ال ـثـ
ال ـعــائـ ِ
نزوح
وفي
زحلة،
ومن
وحلب،
دمشق
من
ِ
البورجوازية الريفية الصغيرة من الجبل،
إليها.
ُ
ّ
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــل األول إذًا ،ه ـ ــو تـ ـش ــك ــل ه ــذه
ّ
َّ
َّ
الكوزموبوليتية
التجارية
البورجوازية
بكل مــراتـبـهــا ،األرسـتــوقــراطـيــة ،والعليا،
واملتوسطة ،والصغيرة.
معماريَّ ،
ٌّ
ٌّ
تمثل
إنشائي
 – 2العامل الثاني:
فــي اسـتـعـمــال م ــادة حــديـثــة فــي الـبـنـيــان
الكثير من تفاصيله وزخارفه ،وهي
وفي
ِ
«الخرسانة املسلحة أو الباطون املسلح».
فــي الـبــدايـَّـة ،كــان اإلسـمـنــت مـسـتــوردًا ،ثم
ً
َ
ابتداء من الثالثينات
صار ُيصن ُع محليًا
من القرن املاضي.
َّ ُ
ـاس ـمــا في
لـقــد لـعـبــت ه ــذه املـ ـ ــادة دورًا حـ ُ ِ
تشييد األبـنـيــة ذات ال ـطــوابــق امل ـت ـعـ ّـددة،
ُ
حـ ـي ــث س ـك ـن ــت ال ـ ـشـ ــرائـ ــح امل ـ ـشـ ــار إل ـي ـهــا
م ــن ال ـب ــورج ــوازي ــة ال ـت ـج ــاري ــة ،ف ــي شـقـ ٍـق
بعضها ف ــوق الـبـعــض اآلخـ ــر ،والتحقت
ّ
الغربي اجتماعيًا وثقافيًا.
كليًا بالنمط
ْ
َّ
وشكلت الشوارع واألحياء التي سكنتها،
ُ
َّ
أجزاء مميزة ًمن املدينة .وهي ال تزال إلى
اآلن ،متجانسة ،متناسقةُّ ،
تعج بالناس.
وبـ ــرزت مــع الـخــرســانــة املـسـلـحــة ،نـمــاذج
َّ
َّ
الكولونياليةِ ،
مميزة من العمارة السكنية
لـ ـه ــا ش ـ ــرف ـ ــات واسـ ـ ـع ـ ــة أمـ ـ ـ ــام واج ـه ـت ـه ــا
َّ
الرئيسة ،ظللت األقواس املحورية الثالثة
في الواجهة.
ً
كــانــت ال ـشــرفــة ا ًلـفـسـيـحــة م ـح ـمــولــة على
ّ ً
ومتكررة في كل طوابق
أعمدة ،ومسقوفة،
البناءِّ .
وسميت هذه املباني ،باملباني ذات
الفراندا (.)Veranda
ُ
كما َّأدى استعمال الخرسانة في الزخرف
ُّ
ـن ،إلـ ــى ت ـ ـنـ ــو ِع أنـ ـم ــاط ال ـع ـم ــارة
والـ ـت ــزي ـ
ُ
ُّ
ِ َّ
محور
في
خرف
الز
ع
بتنو
،
الكولونيالي
ةِ
ِ
ً ِ
ـاتـهــا الــرئـ َـيـســة ،املـنـقــولــةِ أص ــا عن
واجـهـ ِ
الـبـيــت الـتـقـلـيـ ِّ
ـدي ذي ال ـل ـيــوان الــوسـطــي.
ِ
ُ
َّ
تنوع الزخرف فوق الفتحةِ الوسطية في
َّ
ال ــواج ـه ــةِ  ،فـتـنــوعــت امل ـص ــادر ف ــي أنـمــاط
ال ـع ـم ــارة ال ـكــولــون ـيــال ـيــة خـ ــال ع ـق ـ ٍـد من
الزمن :من الـ  Baroqueإلى الـ Art Nouveau
إلى الـ  Art Decoإلى غير ذلك.
 - 3العامل الثالث هو مديني معماري :لقد
َ
باالستغناء عن عالقة املبنى
حــدث ذلــك،
َّ
بالحديقة .فاصطفت املباني فــي م ــوازا ِة
واجهاتها نوافذ،
الـشــارع .وانفتحت في
ِ
َّ
َّ
وش ــرف ــات أ ُطــلــت عـلــى ال ـش ــارع ،وت ـعــززت
َ
بذلك العالقة بالشرفةِ  ،وباملباني املقابلة.
ّ
رغبة ٌ جديدة بالتمتع بالثراء وبإظهاره.
ُ
رغ ـب ــة ،ب ــأن َيـ ــرى (بـفـتــح ال ـي ــاء) ال ـســاكـ ًـن،
ُ
الــذيــن يسكنون قبالته ،ورغـبــتــه خاصة،
بــأن ُيــرى (بضم الـيــاء) في ثروته ويسره
( )13إال أن ال ـنــاتـ َـج ال ــرئ ـي ـ َـس ،م ــن قـ ــراء ِة
ـال
ا ُل ـع ـ ِّم ــار ِة ف ــي ل ـب ـنــان وبـ ـي ــروت ُّم ُــن خ ـ ِ
التحول الثاني
املتغيرات املذكورة ،هو أن
فــي ع ـ ًمــارة لـبـنــان عــامــة ،وع ـمــارة بـيــروت
ً
بمعظمه تـحــوال ّلينًا ،وفيه
خــاصــة ،كــان
ِ
الكثير مــن االسـتـمـ َّ
ـراريــة وال ـتــواصــل .إنه
ّ
التحول من البيت التقليدي ذي الليوان
الوسطي واألق ــواس الـثــاثــة ،إلــى املباني
السكنية الجديدة ذات الهيكـل اإلنشائـي
َّ
ـوع م ـ ــن ال ـ ـخـ ــرسـ ــانـ ــة املـ ـس ــلـ ـح ــة،
املـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ـ ِ
واملتعددة الطوابق.
لـقــد حــافـظـ ْـت ه ــذه املـبــانــي ،فــي ُّ
تحولها
ً
وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى م ــرحـ ـل ــةِ االسـ ـتـ ـق ــال ،عـلــى
َّ
للبيت
تيبولوجية املـســطــح الـنـمـ ُـوذجــي
ُ ِ
ال ـت ـق ـل ـي ـ ُـدي .وبـ ـق ــي املـ ـطـ ـب ــخ واملـ ــرحـ ــاض
ُ
املدخل
والخدمة في الــزاويــةِ ،
نصلها من َّ ِ
ُ
َ ْ
ـت .ت ـعــد َدت
ع ــب ـ َـر ُامل ـم ـ ّـر ال ــوح ـي ــد ف ــي ال ـب ـي ـ ِ
الواحد ،إال أن الوظائف
الشقق في الطابق
َِ ْ ِ َ
ِّ
فسيح
ليوان
ـول
ـ
ح
مت
انتظ
في كل شقةٍ ،
ٍ
ٍ
َّ ُ
ْ
َ
يتوسطها .واستلهمت َهــذه املباني في
ـت
واج ـهـ ِ
ـات ـهــا ،تـيـبــولــوجـيــة واج ـه ــةِ الـبـيـ ِ

مبنى في شارع سبيرز (المصدر :الكاتب)

ُ
بدلت
األقواس الثالثة .فاست ِ
التقليدي ذي ُ
األق ـ ُ
بفتحات ثــاث،
أحيانًا،
الثالثة
ـواس
ٍ
ٌ
ٌ
َ
ـط ،وفـتـحـتــان
ف ـت ـحــة ع ــري ـض ــة ف ــي الـ ــوسـ ـ ِ
عـ ــامـ ــودي ـ ـتـ ــان ف ـ ــي ج ــانـ ـبـ ـيـ ـه ــاُ .
ورب ـ ـطـ ــت
فتحات
ـاث
ٍ
الفتحات الـثــاث بصريًا ،بـثـ ِ
َ
ـوس قـلـيـ ِـل االنـحـنــاء.
فــوقـ ُهــا عـ َلــى شـكــل ق ـ ٍ
واس ــت ـب ـ ِـدلــت ال ـشــرفــة الــرخــام ـيــة الـنــاتـئــة،
َّ
ب ـش ــرف ــةٍ م ــن ال ـخــرس ــان ــة امل ـســل ـحــة نــاتـئــة
ُ
َّ
هــي األخـ ــرى ،تـحـمــلـهــا ركــائــز خــرســانــيــة
َّ
وتكررت
ناتئة ومتكررة بعدد الطوابق.
ال ـشــرفــات الـنــاتـئــة عـلــى جــانـبــي الـفـتـحــةِ
الــوس ـط ـيــة ،أم ــام ال ـن ــواف ـ ِـذ ال ـتــي أصبحت
ُ ّ
أبوابًا  -نوافذ ( ،)Porte - Fenêtreت ِطل على
الشارع.
وانـحـصــرت ُمعظم الـتـحــوالت فــي عمارة
َّ
إسقاط معالجات
الكولونيالية ،في
السكن
ِ
ِّ ِ
ـاط تزيينية مختلفةٍ على
مـتـعــدد ٍة ،وأنـمـ ٍ
ـور ف ــي واج ـه ــة ال ـش ـقــةِ – ال ـب ـيــت .أمــا
امل ـح ـ ُ ِ
ُ
الوظائف
وتوزيع
تكوين الشقةِ – البيت،
ِ
فـيـهــا ح ــول ال ـل ـي ــوان ،ف ـقــد ب ـقــي ك ـمــا كــان
َّ ً
ِّ
فمرة،
التقليدي املــوروث.
البيت
ِ
عليه في َّ
ِّ
كــان لـلـشــقــةِ الـسـ ٌكـنـ َّـيــةِ فــي الـبـنـ ِـاء املـتـعــد ِ ٌد
ٌ
الـطــوابـ ِـق ،شــرفــة كبيرة أمامها مسقوفة
ّ
ٌ
تحملها أعـمــدة مستقلة عن
(،)Veranda
ِ
الـهـيـكــل اإلن ـشــائــي لـلـمـبـنــى ،أو مرتبطة
ّ
عضوي بهَّ .
ومرة أخرى كان
بشكل
للشقةِ
ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
ناتئة
ـات
ـ
ف
ـر
ـ
ش
و
وسطية،
شرفة
البيت
–
ً
َّ ً
أم ـ َ
ثالثة
ة
ـر
ـ
م
و
جانبيها.
على
ـرف
ـ
غ
ـ
ل
ا
ـام
ِ
ً
ُ
اتص ْ
ُ
َ
َ
وأنتجت شرفة
الشرفات الناتئة،
لت
ً
َّ
امتداد الواجهة ،ربما صحت
طويلة على
ِ
ُ
املمر ،أو َّ (الفرندا ُ–
–
بالشرفة
تسميتها
ً
َّ ً
ْ
ال ـكــوريــدور) .وم ــرة رابـعـ َّـة الـتــفــت الشرفة
(الفرندا) على الزاوية وزنرتها.
ُ
أما في املعالجات املسقطة على الواجهة
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة املـ ـ ــوروثـ ـ ــة ،ف ـق ــد أشـ ــرنـ ــا إل ــى

ّ
البيت
ل
شك
ُّ َ
التحول
اللبناني
َّ َ
مارة
األول في ِع ِ
بيروت

ُ
بقي قـ ٌ
حيث َ
بحضور
ـوس واحـ ٌـد
إحداها،
ٍ
ب ـصـ ّ
ـات عــامــوديــة .أم ــا في
ـ
ح
ـ
ت
ـ
ف
ـوق
ـ
ف
،
ـري
ٍ
ُ
َ
مـعــالـجــةٍ ثــانـيــةٍ  ،فـقــد غ ــاب عنها الـقــوس،
وأصـ ـبـ ـح ـ ْـت ج ـ ـ ــدارًا م ـت ــراج ـع ــا ع ــن غ ــاف
ُ
فتحات قليلة االرتفاع،
البناء ،فيه ثــاث
ِ
ٍ
ـات ع ــال ـي ــة ب ـق ـيــاســات
ـاث فـ ـتـ ـح ـ ٍ
فـ ـ ــوق ث ـ ـ ـ ِ
مختلفة...
َ
وف ــي م ـ ُـراح ــل مـت ـقـ ّـدمــة ف ــي ال ــزم ــن ،غــابــت
ُ
ال ـشــرفــة ،وام ـتـ َّـد ال ـل ـيــوان الــوسـطــي ناتئًا
بارتفاع
أمام الواجهة (،)Bay – Window
ِ
املبنى بطوابقه الـعـلــويــةِ  ،أو تـقـ َّـدم ناتئًا
َّ
ّ
وتقدمت
الوسطي.
أمام الواجهةِ  ،الليوان
ناتئتان ،الغرفتان امللحوظتان على
أيضًا
ُ
ـات
جانبيه.
وأسـ ِقـطــت فــوق هــذه الــواجـهـ ِ
مـ ـع ــالـ ـج ـ ٌ
ـات تــزي ـي ـن ـيــة ب ـس ـي ـطــة أح ـي ــان ـ َـا،
ُ
التعقيد غالبًا ،منقولة كما سبق
وشديدة
ِ
وذكــرت من الـ  Baroqueوال ـ Art Nouveau
املراحل،
الغالب في هذه
والـ  .Art Decoوفي
ِ
ِ
تـعـ َّـددت املـ ُّ
الحديد
من
ـن،
ـ
ي
ـز
ـ
ب
ـدرا
ـ
ل
ا
ـواد في
ِ
ِ
املشغول بمهار ٍة واضحةٍ  ،إلى
الخرسانةِ
َّ ِ
ُ
املسلحةِ السابقة الصنع .وغ ـ َ
ـاب السقف
االستقالل،
القرميدي
األحمر .وعند عتبةِ
ِ
ُ
ُ
ُ
الفتحات
الصعب عن
استبدل التنفتيش
ِ
ُ
ـرف
القياسات
ِ
املتناسقةِ  ،وعــن الــزخـ ِ
ِ
ِ
ذات َّ
املعقد َّ
يزينها ،بفتحةٍ واحدة بسيطةٍ في

املحور الناتئ في الواجهةِ .
َّ ِ
ـوذج إحـســاسـ ُـا مبكرًا
وك ــأن فــي ه ــذا ال ـن ـمـ ُ ِ
ستحملها الحداثة اآلتية
بالبساطةِ  ،التي
ِ
(.)14

 - IIعمارة كولونيالية في المدينة.
■ ش ـ ـ ــارع مـ ــوريـ ــس بـ ــاريـ ــس (Maurice
الرئيس فـي
ـان
ِ
 ،)Barresهو بمثابـةِ الشري َّ ُ ِ
البحر،
على
منطقةِ زق ــاق الـبــاط املـطــلــة
ّ ِ
ُ
التي سكنها أول الوافدين من املبشرين،
ُ
َّ
َ
س ـك ـن ـه ــا ،أول
والـ ـ َّت ــج ـ ِ
ـار األجـ ــانـ ــب .ك ـم ــا َ
َّ
ـار الــذيــن غ ــادروا املدينة التاريخية
الـتــجـ ِ
محيطها القريب .هنا نشأت «املدينة
إلى
ُِ
َ
ال ـحــدي ـقــة» ،ال ـتــي ص ـ َّـوره ــا ،وك ـت ـ َـب عنها
ُّ
ـارع موريس باريس
كثر .واملـتـنــزه في شـ ِ
ُ
ُ
تلفته املباني
(Barres
الـيــوم،
ً ،)Maurice
ُ
ُ
الكولونيالية التي ال تزال قائمة في أماكن
ُ
تعود املباني في تاريخ
عدة على جانبيه.

ـرات زم ـن ـيــة م ـت ـقــاربــة.
ب ـن ـيــان ـهــا ،إلـ ــى فـ ـت ـ ٍ
وه ــي بــارت ـفــاع واح ـ ـ ٍـد ،مــؤل ـفــةٍ م ــن طــابـ ٍـق
ّ
طوابق َّعلوية .تيبولوجية
أرضي وثالثةِ
ٌ
َ
َ
تنظيم
حكي
ت
افة،
شف
صريحة
ها
واجهات
َّ ِ
ُ
مسطحاتها .املبنى السكني املــؤلــف من

ُ
واضح التكوين الداخلي .في
شقةٍ واحدة
ٍ ُ
البناء
ـ
ل
ا
ـل
ـ
خ
ـد
واجـهـتــه ،مـ
ـدرج فـ ُـي زاوي ــةِ
ِ
ِ
الـشـمــالـيــةِ ال ـغــرب ـيــةِ  ،يـقــابــلـ ٌهــا فــي الـجـهــةِ
الـجـنــوبـيــةِ الـشــرقـيــةِ  ،مــدخــل إل ــى حديقةٍ
خ ـل ـف ـيــة ص ـغ ـي ــرة .ال ـ ـ ــدرج إل ـ ــى ال ـط ــواب ـ ِـق
َ
مختبئ داخـ ــل املـبـنــى .واملـبـنــى
الـ ُـعـلــويــة
َّ
املؤلف من شقتني سكنيتني ،هو واضح
الـتــألـيــف أي ـضــا .ف ــال ــدرج هـنــا هــو مـحـ ُ
ـور
ُ
متماثلني
الواجهةِ  ،التي تقسم إلى نصفني
ِ
على جانبي ال ــدرج .فــي املبنيني الليوان
ُ
البيت التقليدي ،ناتئ في
ميزة
الوسطي
ِ
َ
الــواج ـهــةِ ف ــوق الــرص ـيــف .فــي املـبـنــى ذي
ُ
َ
الطابق ،تحمل الليوان
الشقةِ الواحد ِة في
ِ
َّ
الناتئ ركـيــزتــان مُــن الـخــرســانــةِ املسلحة
املــزخــرفــة .ال ــزخ ــارف فــي الـطــرفــن ،تـ ُ
ـرسـ َ ُـم
ِ
َ
الوسطي ،وتربط الطوابق
حدود َّالليوان َ
ـف ع ــام ــودي
ال ـع ـل ــوي ــة الـ ـ ّث ــاث ــة ف ــي ت ــأل ـي ـ ٍ
واضـ ـ ـ ٍـحُ ،ي ــذك ــر بــال ـع ـمــار ِة الـهــوسـمــانـيــة.
ّ
فــي طرفي املبنى ،تزيني عــامـ ٌّ
ـودي ،يؤكد
ـاثــل ح ــول الـلـيــوان الـنــاتــئ،
الـتــألـيــف املـتـمـ ِ
ـاع ُ الـطــوابـ ِـق الـثــاثــةِّ .كورنيش
على ارت ـفـ ِ
َّ
مزين من الخرسانةِ املسلحة يزنر املبنى
ِّ
ـوان ،ويعلوه
فــي أع ــاه ،يـحــدد نـتــوء ال ـل ـيـ َّ ِ
درابــزيــن من الخرسانة املسلحةِ األنيقة.
ُّ
ُ
األحمر مرة أخرى.
القرميدي
السقف
غاب
ُ
كــل الــزخــارف فــي قـسـ ِـم الــواجـهــةِ الناتئةِ ،
ـات األخ ـ ــرى ،هي
ب ــاإلض ــاف ــةِ إل ــى امل ـعــال ـجـ
ِ ُّ
الطرز النيوكالسيكي ،وتــدل على أن
من ُ
املبنى ش ّيد في فتر ٍة زمنية ُمبكرة نسبيًا.
َ
أمــا في املبنى ذي الشقتني ،فــإن الليوان
ُ
ُ
ِّ
الـنــاتـ ٌـئ فــي كــل شـقــةٍ  ،تحمل ُه أرب ــع ركــائــز
ٌ
ٌ
ن ــات ـئ ــة ه ــي األخـ ـ ـ ــرى .رك ـ ـيـ ــزة ك ـب ـي ــرة فــي
ٌ
ِّ
كــل ط ــرف ،بجانبها رك ـيــزة أصـغــر منها.
ُ
َ
ّ
الركيزتان فــي الطرفني ت ـحــددان الليوان
الناتئ بمجمله ،في حني ِّ
تحد ُد الركيزتان
َّ
املحورية العريضة ،مع
األصغر ،الفتحة
ٌ
ـوط
ـ
ط
ـ
خ
ـب.
ـ
ن
ـا
ـ
ج
ـل
ـ
ك
ـي
ـ
ف
فـتـحــةٍ ع ــا ٌم ــودي ـ
ـةٍ
ٌ
َ
ع ــام ــودي َــة لـ ِّـي ـنــة ن ــات ـئ ــة ،ت ـش ـ ُّـد ال ـط ــواب ــق
ال ـع ـل ـ َّ
ـوي ــة ال ـث ــاث ــة إل ــى ال ـط ــاب ــق األرضـ ـ ِّـي
ُ
الذي ُيقرأ في الواجهةِ  ،كأنه قاعدة املبنى
التي َت ُ
نبت من الرصيف .املبنى متماثل
َ
ٌ
ـور ،بـسـيــط ،ال
ا ُلـتــألـيـ ِ
ـف ح ــول ال ــدرج امل ـح ـ ِ
زخــرف فيه ،يبدو وكأنه ُبني في مرحلة
زمنية ُمتقدمة.
ُ
ُ
منطقة الـقـنـطــاري ،هــي املنطقة الثانية
الـ ـت ــي اح ـت ـض ـن ــت ت ـ ـمـ ـ ُّـدد امل ــديـ ـن ــةِ خـ ــارج
أســوارهــا .وفــي منطقة القنطاري الـيــوم،
ش ـ ــارع س ـب ـيــرز ( ،)Spearsوإل ـ ــى ِشـمــالــه
شـ ـ ُ
ـارع ال ـق ـن ـطــاري ،وإل ــى أق ـصــى الـشـمــال
ـوارع ُهناك،
شـ ُّـارع كليمنصو .أسماء الـشـ ِ
ـرات الــزمـنـيــة الـتــي ف ِتحت
ت ــدل عـلــى ال ـف ـتـ ِ
ـدر الـ ـش ـ ُ
فـيـهــا ه ــذه الـ ـش ـ ـ ــوارعَ .ت ـن ـح ـ ُ
ـوارع
ُ
ـرق ،باتجاه
ـرب إل ــى ال ـش ـ ِ
ال ـثــاثــة ،مــن ال ـغـ ُ ِ
الجنوب
مركز بيروت ،ويربط بينها ،من
ِ
ُ
شارع مي زياده.
الشمال،
إلى
ِ
ـارع س ـب ـيــرز
ـ
ـ
ش
ـ
ـ
ل
ـي
ـ
ق
ـر
ـ
ش
ـ
ـ
ل
ا
ـرف
ـ
ـ
ط
ـ
ـ
ل
ا
ـي
فـ ـ
ِ
ٌ
ِ
( ،)Spearsمجموعة من املباني التاريخيةِ
ذات الـقـيـمــةِ ِامل ـع ـمـ َّ
ـاريــة الـعــالـيــة .املـبــانــي
ِ
ً
ـدر ُ
م ـت ــاص ـق ـ ٌـة ،ت ـ ـتـ ـ َّ
ـدار
ـ
ح
ـ
ن
ـا
ـ
ب
ـدرة
ـ
ح
ـ
ن
ـ
م
ج
ِ
ُّ
ال ـش ــارع .ك ــل املـبــانــي كولونيالية الـطــرز،
َّ
هـيـكـ ُـلـهــا م ــن ال ـخــرســانــةِ امل ـســل ـحــةِ  .غ ـ َ
ـاب
ُ
ُّ
ُّ
التقليدي ،وهي
القرميدي
عنها السقف
ُ
الثالثينات من القرن املاضي،
تعود إلــى
ِ
ُ
أي ُ إلى الفتر ِة التي انتشر فيها استعمال
َّ
الهياكل اإلنشائيةِ ،
الخرسانة املسلحةِ في
ِ
َّ َ
ُ
سمنت محليًا (.)15
اإل
تم تصنيع
بعد ُأن
ِ
ِ
ُ
َّ
التيبولوجية
املعالجات
تختلف أنـمــاط
ِ
ـرات
فـ ــي ه ـ ــذه املـ ـب ــان ــي ،ب ــاخـ ـت ـ ِ
ـاف الـ ـفـ ـ ُت ـ ِ
الثابت في
الزمنية التي ُبنيت فيها .أمــا
ُ
واملنقول عن البيت التقليديِّ
املعالجات،
ِ
ِ
ُ
ـور
املـ ـ ـ ـ ـ
ِ
ـور امل ـح ـ ِ
ـوروث ،ف ـه ــو ت ــأك ـي ــد حـ ـض ـ ُ ِ
ِّ
الوسطي في الواجهةِ  ،والتأليف املتماثل
َ
حوله.
ُ
ُّ
واملحور الوسطي في الواجهةِ  ،هو دائمًا
ُ
ـت فــي
واج ـ ـهـ ــة الـ ـلـ ـي ــوان ال ــوس ـ َّط ــي الـ ـث ــاب ـ
ٌ ِ ٌ
تكوين الشقةِ – البيت .إنه تكوين منقول،
ـف ف ــي ال ـب ـيــت ال ـت ـق ـل ـيــدي ذي
ع ــن ال ـت ــأل ـي ـ ِ
الثالثة.
األقواس
ُ
ُ
ُ
ت ـخ ـت ـل ــف امل ـ ــراح ـ ــل ال ــزمـ ـن ـ َّـي ــة ،وت ـخ ـت ـلــف
معها املـعــالـجـ ُ
ـات .فمن مـعــالـجــات تـشـ ِّـددُ
ٍ

ُ
وتشير إلى
ـاءات الـعــامــوديــةِ ،
على اإلي ـحـ ِ
ُ
ـارات م ـت ـن ـ ِّـوع ــةٍ ف ــي ش ـك ـ ِـل الــفـتـحــة
اخـ ـتـ ـي ـ ٍ
الوسطية وقياساتها .من القوس نصف
ُّ
الدائري
بارتفاع طابقني ،يدل على واجهةِ
ِ
ُ
بني
تجمع
ة
ـد
ـ
م
ـ
ع
أ
ـى
ـ
ل
إ
الوسطي،
الليوان
ٍ
ُ َ
ّ
والثالث ،وتجزئ الف ٌتحة
الثاني
الطابقني
ِ
َّ
ـام ،عريضة في
سـ ٍ
الوسطية إلــى أربـ ٌعــةِ أقـ ٌ
الجانبني.
ُ ِ
ً
الوسط ،وعامودية ضيقة على ً
كما تظهر (بضم التاء) انتقائية واضحة،
ـف ال ــدائ ــري
ـوس ن ـص ـ ِ
ف ــي اس ـت ـع ـم ـ ِ
ـال الـ ـق ـ ِ
ف ــوق م ــدخ ـ ِـل الـ ـ ــدرج ،وفـ ــوق ال ـن ــواف ـ ِـذ في
الـطــابـ ِـق األرض ـ ّـي ،وفــي الـطــابــق األخ ـيـ ٌـر...
معالجات مختلفةٍ كليًا ،منها غالف
إلى
ٍ
ديـنــامـيـكـ ُّـي م ـت ـحـ ِّـر ٌك ،فـيــه ج ـ ٌ
ـزء نــاتــئ ُفي
غ ــرف ــةِ الـ ــزاويـ ــة ال ـع ـل ـ َّ
ـوي ــةِ  ،وقـ ـس ـ ٌـم نـصــف
وبني
السفليةِ .
ـزاويــة
ٌ
ٌ
دائ ــري ،فــي غــر ّفــةِ الـ ٌ
والدائري ،شرفة فسيحة مسقوفة
الناتئ
ٌ
ُ
ـرفـهــا،
( )Verandaتـ َحـ ِـمــلـهــا أع ـ َمــدة فــي طـ ِ
ُ
وكــأنـهــا لـ ِـحــظـ ْـت ،لـتـكــون امُ ـت ــدادًا َ لليوان
ُ
الوسطي الذي لحظه التأليف خلفها.
ُ
وال ـل ـيــوان الــوس ـطـ ُّـي ،فــي الـشـقــة – البيت
ُ
على عتبة ِع ـمــار ِة الـحــداثــة ،ال ي ــزال روح
شــارعٌ مي
ِ
املسكن ،ومجاله الرئيس .فــي ُ
زي ــادة ،وعـلــى جهته الـشــرقـيــة ،ضـ َّـمــة من
امل ـبــانــي ال ـكــولــون ـيــالـ َّـيــةِ الـجـمـيـلــةِ  ،تـعـ ُ
ـود
ـرات زم ـن ـي ــةٍ م ـت ـق ــارب ــةٍ ٌ .واح ــده ـ ٌـا
إلـ ـ ُـى فـ ـت ـ ٍ
ـونــه أصـفـ ٌـر لـيـمــونـ ٌّـي ،ولــه شــرفــة دائـ َّ
ـريــة
لـ
ٌ
ٌ
ٌ
كبيرة ناتئة ،محمولة على أربعةِ أعمد ٍة
ٌ
ـود ق ــاع ــدة ،وجـسـ ٌـم،
أسـطــوانـيــة .لـكــل عــامـ ٍ
القاعدة بارتفاع ٌدرابزين الشرفة،
وتــاج.
ٌ
َ
وهي مزخرفة ومصنوعة من
الخرسانةِ
َّ
َّ
املسلحةِ  .والـتـ ُ
َ
الخرسانةِ املسلحة
ـاج من
ـات ال ـف ــرن ـ ُ
ـرر ال ـش ــرف ـ ُ
ـدات أم ــامَ
أي ـض ــا .ت ـت ـكـ ُ
ـاع املـبـنــى بـكــامـلــه،
ال ـطــوابـ ِـق وع ـلــى ارت ـف ـ ِ
وه ــو م ــن ط ــاب ـ ٍـق أرضـ ــي وث ــاث ــة طــوابــق
عـ ـل ــوي ــة .واملـ ـبـ ـن ــى مـ ــن شـ ـقـ ـت ــن .تـتـصــل
الواسعتان في الطابق الثالث
الشرفتان
ِ
ِ
املدخل ،لتدالن عليه.
فوق
ِ
ُوب ـج ــان ــب هـ ــذا امل ـب ـن ــى ،م ـب ـن ـيــان آخـ ــران
ش ـ ِّـي ــدا (ب ـض ــم الـ ـش ــن) ف ــي فـ ـت ــر ٍة زمـنـيــة
الحقةَّ ،
الثالثينات أو
(ربما في منتصف
ِ
ُ
فــي مطلع األرب ـع ـي ـنــات) .تـظـهــر واجـهــات
َ
ـات ِامل ـع ـمــاريــة،
ا ُملـبـنـ َيــن ،أن ـم ــاط امل ـعــال ـجـ
ِ َّ
َ
املـ ـس ــق ــط ــةِ ع ـل ــى ت ـك ــوي ـ ِـن م ـس ــط ـ ِـح الـبـيــت
التقليدي ذي الليوان الوسطي.
املـبـنـيـ َـان ،مــن طــابـ ٍـق أرضـ ــي ،وم ــن ثــاثــةِ
ط ــواب ــق ع ـلــويــةٍ  .وف ــي ك ــل مـبـنــى بـيـتــان–
ّ
شـقـتــان .التأليف ال ـعـ ُّ
ـام لـلــواجـهــةِ فــي كل
َ
ٌ
ّ
وسطي.
محور
من املبنيني متماثل ،حول
ٍُ
َ
ـف مــدخــل املبنى.
فــي أسفله ِعـنــد الــرصـيـ ِ
ُ
أمــا ال ــدرج املشترك فيختبئ فــي الــداخــل.
ُ ِّ
ٌ
ٌّ
بالعمارة
تقسيم
عامودي للواجهةِ  ،يذكر ِ
الـهــوسـمــانـيــة .جـســم نــاتــئ عـلــى جانبي
املـحــور ،هو امـتـ ُ
الليوان إلــى الخارج.
ـداد
ِ
ُِ
الطوابق العلوية
بارتفاع
الناتئ
الجسم
ِ
ُ
الـ ـث ــاث ــة .الـ ـط ــاب ــق األرض ـ ـ ـ ـ ُّـي ه ــو ق ــاع ــدة
املبنى التي تنبت كالعادة من الرصيف،
َ
وت ُ
صنع جسم املبنى املمتد علويًا ،حتى
ُ
الجسم
سقف الطابق األخير .يحمل هذا
ِ
ُ
جانبي
على
الناتئتني
الكتلتني
،
الصلب
ِ
ِ
ٌ
ُ
املـحــور .في كل كتلةٍ زخ ــارف ضخمة من
الـخــرســانــةِ عـلــى جــانـبـيـهــا ،فــي أسـفـ ِـلـهُــا،
ُ
وفـ ـ ــي أع ـ ــاه ـ ــا .ت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـد ُد هـ ـ ــذه ال ـ ــزخ ـ ــارف
ً
ـاع ال ـط ــواب ــق الـعـلــويــة
مـسـتـطـيــا ب ــارتـ ـف ـ ِ
املستطيل ،نافذتان
الثالثة .في وسط هذا
ِ
في ُكل طابق.
النوافذ
تربط بني
خطوط
أربعة
عاموديةٍ
ٍ
ِ
ِ
على ارت ـفـ ُّـاع املـبـنــى ،فــي إي ـحـ ٍـاء عــامــودي
ـت .يـلـتــف ُاملـبـنــى الـجـنــوبـ ُّـي فــي ُ زاوي ــةٍ
الف ـ ٍ
تتوسطها الـشــرفـ ُ
َّ
ـات الناتئة ،عند
أنيقةٍ
ُ
طريق فرعي
تقاط ِع شــارع مي زيــادة مع
ٍ ُ
ج ـنــوبــا .ك ـمــا يـلـتــف أي ـض ــا ،ع ـنــد تـقــاطــع
ً
ـاالُ .
وي ـك ـ ّـرر
ـارع م ــع م ـمــر فــرعــي شـ ـم ـ
الـ ـش ـ ِ
الشمالية.
واجهته
بارتفاع
وسطيًا
نتوءًا
ُّ
ننهي هذه النزهةِ في بيروت ،بالتوقف
آخر شارع بلس ،في رأس
عند مبنى في
ـادر بــال ـتــأك ـيــدُ .
بـ ـي ــروت .امل ـب ـنــى نـ ِـ ـ ٌ
درجـ ــه
ُ
ٌّ َّ ٌ
ـارع .وال ـش ــرف ــة –
ج ــان ـب ــي م ــت ـ ِ
ـص ــل ب ــالـ ـش ـ ِ
ـط الواجهة.
الفراندا الناتئة ،هي في وسـ ِ
ك ــل شـ ــيء ف ــي ت ـن ـظ ـيــم واجـ ـه ـ ِـت ــهِ  ،يـحـكــي

َ
َّ
ـت
ب ـ ـصـ ــراحـ ــةٍ املـ ـس ــط ــح املـ ـ ـع ـ ــروف ل ـل ـب ـيـ ِ
ـواس ال ـث ــاث ــة ،وذي
ال ـت ـق ـل ـيــدي ذي األق ـ ـ ـ ـ ِ
الليوان الفسيح في وسطه.
ُ
ـال
ي ـ ـعـ ــود امل ـب ـن ــى َّ إل ـ ــى ب ـ ــداي ـ ـ ِ
ـات اس ـت ـع ـم ـ ِ
الهيكل َاإلنشائي،
حةِ في
ِ
الخرسانةِ املسل ُ
َّ
ـارف .أس ـ ِق ـط ــت فـ ــوق مـســطـ ٌـح
وف ــي الـ ــزخـ ـ ِ
ـدي ،م ـعــال ـجـ ٌ
ال ـب ـيــت ال ـت ـق ـل ـيـ ّ
ـات مـعـمــاريــة
انتقائية معقدة.
ُ
فــي الـطــابــق األرضـ ــي ،ال ـسـ ُ
ـور الـخــارجـيــة
ـول ب ـم ـهــار ٌ ٍة واض ـحـ ٌـة.
مــن َال ـحــديـ ِـد امل ـش ـغـ ِ ٌ
ـور ،فـسـحــة واس ـع ـ َـة مـسـقــوفــة
خ ـلـ ُّـف الـ ـس ـ ِ
ُ
سقف
يحمل
املدخل.
الفسحةِ
ُ َ
تمتد أمــام ُ
ع ــام ــودان أس ـطــوان ـيــان ،اسـتـعــارا زخ ــرف
ال ـعــامــود اإليــون ـي ـكــي ال ــروم ــان ــي وتــاجــه.
ُ
حــور واج ـهــة ال ـل ـيــوان .بــاب
امل ــدخ ـ ٌـل فــي مـ ُ
جانبيه
ـاع ،عـلــى ُ ٌ
وس ـطــي شــاهــق االرتـ ـف ـ ِ
ـاب فتحة
ـ
ب
ـ
ل
ا
ـوق
نــافــذتــان عــامــوديـتــان .فـ
ٌ ِ
حديد مشغول
ـوس يحميها
على
ِ
شكل قـ ٍ
املدخلٌ ،
النوافذ في
زوج من
حول
بعناية.
ِ
ٌ ِ ُ
ِّ
قليل االنـحـنــاءّ ،
يتوج
كــل جانب ،وقــوس
ِ
ًّ
ك ــا مــن الـنــوا ٌفـ ِـذ األرب ـعــة .ارتـفــاع الطابق
األرضي شاهق مهيب.
ف ــي ال ـط ــاب ــق َّ
األول ت ـم ـتـ ُّـد ال ـش ــرف ـ ُـة أمـ ـ َ
ـام
ِ
ُ
ِ ُ
بكاملهاُ .وسطها ناتئ ،وسقفها
الواجهةِ
ِ
ُ
يحمل ُه عامودان أسطوانيان إيونيكيان

الطابق األرض ــي .في
رومــانـيــان ،كما فــي ُ ِ
ُ
ـصــل
م ـح ــور ال ــواج ـه ــة ،ثـ ــاث ف ـت ـحــات يـفـ ِ
ـام
ب ـي ـن ـهــا ع ـ ــام ـ ــودان أنـ ـيـ ـق ــان مـ ـ ُـن الـ ــرخـ ـ ٌ ِ
األب ـ ـيـ ــض .ال ـف ـت ـح ــة ال ــوسـ ـطـ ـي ــة واس ـ ـعـ ــة،
والـفـتـحـتــان إل ــى جــانـبـيـهــا ،عــامــوديـتــان
وأق ـ ـ ــل عـ ــرضـ ــاٌ .ف ـ ــوق ال ـف ـت ـح ــات الـ ـث ــاث،
ِّ
أق ـ ـ ٌ
ـواس ،وزخـ ــرف يـغــطــي أع ـلــى ُالــزجــاج.
درابـ َّـزيــن الـشــرفــة الـنــاتـئــةِ مــن الــخــرســانــةِ
ـاع ق ــاع ــد ِة ال ـعــامــود .أمــا
املـســلـحــة ،بــارت ـفـ ِ
على الجانبني أمــام البابني – النافذتني
ُ
الحديد
( ،)Porte –Fenetreفالدرابزين من
ِ
واضحةٍ .
املشغول بمهار ٍة
ِ
ُ
الجزء الناتئ من
الطابق الثاني ،سقف
في
ِ
ِ
ُ
َ
أصبح نصف دائــري ،يحمله في
الشرفةِ
جانب عامودان إيونيكيان رومانيان.
كل
ٍ
ّ
ٌ
جسر خــرســانـ ٌّـي متدل
العامودين
يربط
ـوس ن ـص ـ ُـف دائـ ـ ـ ــري .قـ ـ ـ ٌ
ف ـي ــه قـ ـ ـ ٌ
ـوس قـلـيــل
َ
بجسم املبنى.
االنحناء يربط العامود
ِ

 ■ - IIIالخاتمة

ُّ
مــن الـتـحــول الـهــادئ خــال عقود طويلة،
َّ
إل ـ ـ ــى م ـ ـحـ ــطـ ــات مـ ـت ــاحـ ـق ــة ،م ـ ــن ال ـق ـط ــع
ُ
ونعود في الخاتمةِ ،
الالإنساني القاسي
ـوات ال ـتــي سـبـقــت االس ـت ـقــال،
إل ــى ال ـس ـن ـ ِ
َ
ابـتـعــد املــؤل ـفــون خـ ًـالـهــا عــن االنـتـقــائـ َيــةِ
ال ـت ــي سـ ــادت ط ــوي ــا .أه ـم ـلــوا الـتـفـتـيــش
ـات
ذات ال ـق ـيــاسـ َّ ِ
ـات ُ ِ
ال ـص ـعـ َـب ع ــن ال ـف ـت ـحـ ِ
ُ
املـتـنــاسـقــةِ  .وتـخـلـ ُّـوا عــن ال ــزخ ــر ِف املعقد
ّ
يزينها .واكتفوا بفتحةٍ واحــد ٍة بسيطةٍ ،
الواجهةِ الناتئةِ بني شرفتني.
في
ِ
محور ُ
إن ـ ـهـ ــا م ــرحـ ـل ــة ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ُّـول ،مـ ــن ال ـ ِـعـ ـم ــارة
َّ
الكولونياليةِ الـتــي س ــادت خــال عقدين
ُ
( ،)1940 – 1920إلــى ُ مــا سمي بالعمار ِة
َّ
ات متالحقةٍ
الحديثة .وهــي بــدايــة محط ٍ
ـث الكبير ،في
ـول الـثــالـ ِ
متقاربةٍ فــي الـتـحـ ِ
االستقالل
عمار ِة املدينة .وقد ظهرت مع
ِ
َّ
أول ـ ـ ــى ه ـ ــذه امل ـ ـحـ ــطـ ــات .إذ أن ال ـ ِـعـ ـم ــارة
ْ
َ
َّ
املسماة حديثة ،التي شــرعــت منذ بدايةِ
األربـ ـعـ ـيـ ـن ــات بـ ــإزاحـ ــةِ ال ـ ـطـ ــرز امل ـع ـم ــاريّ
ِ
ال ـكــولــون ـيــالـ ّـي ب ـكــل ت ـنــوعــاتـ ِـه ،تـ َّ
ـرسـخــت
بـقــوة فــي الـسـنــوات التي ْ
تلت االستقالل
ٍ
ِ
( .)1943وع ـن ــدن ــا ،ك ـمــا ع ـنــد غ ـيــرنــا في
البلدان العربية ،كانت «العمارة الحديثة»
الدولي
الطرز
التي عرفناها ،هي ِعمارة
ِ
ُ
( ،)Style Internationalال ــذي تـ َّـم تعريفه
معرض نيويورك للعمار ِة الحديثة،
في
وض ـ َّـم أع ـم ِـ َـال امل ـع ـمــاريــن َّ
رواد الـحــداثــة
.1932
خالل عقد ،من عام  1922حتى عام
ُ
َ
ُ
ـرض الـقــواعـ ُـد الناظمة
و ِ
ض ـعــت بـعــد امل ـعـ ِ
ً
مأخوذة
لعمارة الطرز الدولي الحديثة،
ِ
َ
النقاط الخمس املعروفة ،وقد صاغها
عن
ِ
ُ
املعمار لوكوربوزييه (.)Le Corbusier
ُ
ـرز الــدولــي إلــى لبنان،
دخـلــت ِع ـ ُمــارة ال ـطـ ِ
دور بـ ـي ــروت االقـ ـتـ ـص ــادي،
م ــع ت ـع ــاظ ــم ِ
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،والـ ـثـ ـق ــاف ــي ،ف ــي ال ـح ـي ــا ِة

ing the 18th and 19th centuries. Published
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by the Amercian University of Beirut.
(11) - La Maison Beyrouthine Aux Troix
Arcs : Idem.
(12) - Robert Saliba, 1998
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مراجع

المدينة العامودية (المصدر :الكاتب)

َّ
ُ
ـرت املــديـنــة واح ـت ـكــرت كــل
الـلـبـنــانـيــةِ  .ك ــب ـ ِ
شيء .فيها الثقافة وفيها السياسة ،فيها
الصحافة وفيها التعليم ،فيها التجارة
وفـيـهــا ال ـتــرف ـيــه ،فـيـهــا الـصـنــاعــة وفـيـهــا
ُّ
فـ ُ
ـرص العملً .باختصار فيها كــل شــيء،
ُّ
وفـيـهــا خــاصــة ك ــل ال َـنــاس .فــالــزحــف إلــى
َ
أصبح ّ
للتكوين
السمة األســاس،
بيروت
ِ
ُ
السكاني للبنان االستقالل ،بحيث لم يكد
ُ
ُ
الخامس من القرن العشرين
يكتمل العقد
ِ
( ،)1960 – 1950ح ـت ــى أص ـب ـح ـنــا ن ــرى
بيروت كما نراها تقريبًا اليوم.
أم ــا املـشـهـ ُـد ال ـع ـ ُّ
ـام لـ ِـع ـمــارة املــدي ـنــة ،إنما
ّ
ُّ
وبتواصل في
بالتدرج ،وبليونةٍ ،
تكون:
ٍ
البدايات ،أي في النصف األول من القرن
َّ
القطع القاسي،
العشرين ،وبمحطات ،من
ِ
في
ِ
النصف الثاني منهَ .
لــم نــر فــي لـبـنــان ال ـحــداثــة كـمــا تـ ًصـ َّـورهــا
َ
َّ
رو ُاده ـ ـ ــا :دي ـمــوقــراط ـيــة ،إن ـســان ـيــة ،دالل ــة
َّ
َ
ـراحــة ،وعــامــة الرفاهية ،التي توهموا
الـ ِ
ـورات الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة عـ ـن ــده ــم،
ـ
ـ
ـ
ـ
ث
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ل
ا
بـ ـ ـ ــأن
ِ
ُ
سـتـحـمــلـهــا إل ــى ك ــل ال ـش ـعــوب .ب ــل إن ما
ُ
رأي ـ ـنـ ــاه ،ه ــو هـ ــذا الـ ـط ــرز الـ ــدولـ ـ ُّـي ،ال ــذي
ُ
َّ
مبان ٌمقتظةٍ  ،تزداد ارتفاعًا كل
تجسد في ّ ٍ
مبان ملوثة (بكسر الــواو املشددة)،
يــوم.
ٌ ٍّ ٌ
َ
لسكن الزاحفني إلى املدينةِ ،
ة
معد
،
قامعة
ِ
بحثًا عن حيا ٍة الئقة.
غاب «البيت البيروتي البورجوازي»،
لقد
ُ
وفـ ـ ـ ــر َض ع ـلــى ال ـج ـم ـي ــع ،نـ ـم ـ ٌ
ـوذج م ـعـ َّـمـ ٌـم
ِ
ِ َُ
ّ
للسكن في كل األمكنة ،ال عالقة له بطريقةِ
ِ
ـاس ،ه ـن ــا ،وهـ ـن ــاك ،وه ـنــالــك.
ـش ال ـ ـنـ ـ
ع ـي ـ
ِ
ـوذج َّ
نـمـ ِ ٌ
مم فيه املــدخــل ،وقـسـ ُ
مع ٌ
الليل،
ـم
ِ
ُ
ُ
ُ
النهار ،واملطبخ املتصل بالضرورة
وقسم
ِ
ّ
باملدخل وبغرفة الطعام ،أو بحي ِز الطعام.
ُ
النماذج .فمنهم من
الناس إلى هذه
دخل
ِ
ُ
ُّ
َّ
اضط َر إلى التأقل ِم معها ،ومنهم من تمرد

غابت المدينة األفقيةُ َّ ،
العمارة العامودية
وازدهرت ِ
عقود ،في كل
أربعة
منذ ِ
ٍ
األحياء والزواريب

َ
عليها واستعمل مجاالتها وفق حاجاته،
وعمارة
وطريقةِ عيشه .وما ِعمارة لبنان
ً
َّ
بـ ـي ــروت ،ف ــي امل ـن ــاط ـ ِـق امل ـقــت ـظــة خ ــاص ــة،
التعبير ُّ
َّ
ُ
النمط املعمم
الفج ،عن هذا
سوى
ِ
ُ
ُ
بانتظام منذ
ه
إنتاج
عاد
ي
والذي
،
للسكن
ِ
ٍ
عقود.
ثمانية
ٍ
ـات قــانــون
م ــع ال ـت ــأك ـي ـ ِـد ،ع ـلــى أن ت ـع ــدي ـ ِ
البناء املتعاقبة ،في عامي  1971و،1983
ِ
والتعديل األخـيــر لعام  2005خــاصــة ،قد
ســاهـمــت ف ــي إدخـ ــال ت ـح ـ ِّـول ج ـ ـ ّ
ـذري ،في
ٍ
َ
ُ ِعمارة املدينة وفي نمط عيش الناس .إذ
طابق
التجاور في
باالبتعاد عن
ألــزمــوا
ِ
ِ
ٍ
فسيح ،في ِعمارة متوسطة االرتـفــاع .ثم
ٍ
ُ
أفقيًا،
ألزموا بسكن
ٍ
مبان صغير ِة املساحةِ َّ ُ
العمارة العامودية
شاهقةِ ُاالرتفاع .إنها ِ
األحياء،
كل
في
،
عقود
املزدهرة منذ أربعةِ
َّ ُ
ُ
ٍْ
األفقي ُة،
غابت املدينة
وفي كل الــزواريــب.
ـاب املـنـظـ ُ
ـور األل ـيــف ،وغ ـ َ
وغ ـ َ
ـاب التناسق
ُ
الشارع وارتفاع املباني
عرض
العذب بني
ِ
ِ
التي تقوم على جانبيه.
إنها ِعمارة األبراج .إنه لبنان األبراج.
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مايا حبيقة تنثر «ورودها» في صيدا
بشير صفير
بعد م ــرور خمس سـنــوات على إصــدارهــا األول ،وتقديم
ح ـف ــات عـ ــدة س ـب ـقــت وت ـل ــت هـ ــذه امل ـح ـطــة املـفـصـلـيــة في
مسيرتها الفنية ،تلتقي املغنية اللبنانية الشابة مايا حبيقة
جمهور األغنية الـجـ ّـادة ،غير التجارية ،في أمسية وحيدة
تقام عند الثامنة من مساء اليوم في متحف الصابون في
مدينة صيدا .تقف حبيقة اليوم عند النقطة التي تقع بني
ّ
«الغني عــن التعريف» و«املـغـمــور» .إذ ّأمـنــت لها تجربتها
ّ
الخاصة انتشارًا بني جمهور املسارح ومتذوقي ّاملوسيقى،
ّ
لكنه لم ّ
يتعداه بشكل ملفت ،بسبب ّ
التمسك بخط فني عام
ٍ
ال ّ
يهم اإلع ــام التقليدي أو الحديث (الشعبوي بغالبيته
الساحقة) الـقــادر على إيصال هــذا املـشــروع إلــى شريحة
واسعة من الناس ،لبنانيًا وعربيًا .هــذا ليس تقييمًا فنيًا
ٌ
لنتاج مايا حبيقة بقدر ما هو توصيف ملالمحه .بمعنى
آخر ،التجارب االستهالكية تجمعها قواسم مشتركة ّ
عدة،
أبــرزهــا القبح والسطحية ،لكن الـتـجــارب ال ـجـ ّـادة ال يمكن
وصـفـهــا ،جميعها ،بـمــا هــو عـكــس ذل ــك ،أي عـكــس القبح
والسطحية .قد تكون غير تجارية وركيكة أو غير تجارية
وممتازة ،لكن القاسم املشترك بينها أن َجميعها ال يحظى
بفرصة تقييم ّشعبية عامة ،وهذا ظالم لط َرفي العمل الفني،
أي مبدعه ومتلقيه.
أصـ ــدرت مــايــا حـبـيـقــة ألـبــومـهــا األول «ورد» ع ــام 2013
بالتعاون مع شقيقها جاد الذي كتب ّ
ولحن جميع األغنيات
في العمل وشارك في توزيعها موسيقيًا (إلى جانب عازف
ّ
راق
البيانو ناريغ عباجيان) .إنه ألبوم مشغول بهم فني ٍ
وشغف في الشعر الشعبي واملوسيقى بمعناها األصيل،
املشوه .هذه ّ
غير ّ
النية السليمة والسكة الصحيحة واملهنية
ً
ف ــي الـعـمــل ال تـنـتــج ب ــال ـض ــرورة أع ـم ــاال ال تـحـتـمــل بعض
املالحظات السلبية (بعضها تنفيذي بسبب غياب الدعم
مــن جــانــب منتجني لــم تـعــد تعنيهم األع ـم ــال املـحـتــرمــة)،
لكنها تـ ّ
ـؤســس بالتأكيد لثقافة سمعية افتقدها الـعــرب.
لناحية الكلمة ،تميل أغنيات حبيقة إلى اللغة «الطبيعية»،
ّ
الحقيقية والعفوية ،مع قليل من الصور الشعرية ،املوفقة
غالبًا .لكن ّ
ربما يؤخذ على األلبوم تمحوره ،عمومًا حول
َّ
مــوضــوع واح ــد :الخيبة العاطفية (مـُّـن جهة امل ــرأة) املعبر
عنها بالعتب أو بانتهاء العالقة أو توقع انتهائها أو إنهائها
ّ
موسيقيًا ،تتمتع األل ـحــان بسالسة
أو رف ــض ترميمهاّ .
نضج
إلى
يفتقر
بعضها
لكن
ي،
والتلق
وسهولة في املقاربة
ّ ٍ
سيأتي في املستقبل مع املمارسة وتوسيع رقعة االطالع
على أنماط موسيقية مختلفة ومتباعدة .في السياق ذاته،

لكن لناحية التوزيع (أو اإلعــداد أو اإلنتاج بمعناه الغربي،
أي وض ــع ت ـصـ ّـور مــوسـيـقــي لــأغـنـيــات وتــأمــن تنفيذه)
فـجـمـيــع ال ـع ـنــاويــن تـنـتـمــي إل ــى مـنـظــومــة سـلـيـمــة لناحية
املقاربة الشكلية ،أي الخط الـعــام .ضمن هــذا الخط العام،
املشكلة ال تكمن بما هو «حاضر» في التوزيع ،لكن بما هو
«غــائــب» ،والسبب له عالقة بالتأكيد في نقص اإلمكانات
املــاديــة ،أي اإلنـتــاج بمعناه الـعــربــي .فاألغنيات ،تغيب عن
ُ
ّ
ص َرت املرافقة
معظمها املقدمات واللوازم املوسيقية واخت ِ
ّ
املوسيقية فيها إلى حدها األدنى (تصل إلى مرافقة بيانو
ّ
على الطريقة الرومنطيقية ،تذكر بالليدر عند شوبرت).
وهذا يصلح لتأمني بعض الحميمية التي يحتاجها املعنى،
لكن طغيان هذا الجو يضع املستمع في مزاج واحد ،وهذا
لــه حسناته وسيئاته (أبــرزهــا ُ َأن العمل يوحي كأنه غير
نهائي لوال التنفيذ املوسيقي املتقن) .كذلك ،غياب اإليقاع،
بمعناه الصوتي ،أي اآلالت القرعية (باستثناء في املحطة
الشرقية الوحيدة) له حسناته وسيئاته (في هذا الزمن!).
وهنا يمكن اللجوء إلى آالت غير مألوفة وليس بالضرورة
إلى الطبلة أو الدرامز ،لكن النبرة القرعية ضرورية أحيانًا
في تلوين األغنيات ،ولو انتمت معظم األغنيات ،جذورًا ،إلى
تجارب غنائية أوروبية وأميركية في فترة ما بني الحربني
العامليتني.
ّ
من صوتها الرقيق واملهذب وأخالقها العالية وخجلها الذي
املنقرض ،سنسمع الليلة من مايا
ينتمي إلى زمن البراءة
ِ
حبيقة أغنيات عدة من ألبومها «ورد» ،باإلضافة إلى بعض
الكالسيكيات اللبنانية والعربية وثــاث أغنيات من ألبوم
جديد.
أمسية مايا حبيقة 20:00 :مساء الـيــوم ـ ـ متحف
الصابون (صيدا ـ جنوب لبنان)

ّ
ّ
«بيروت ترنم» على أنغام التشيلو والبيانو
ّ
وص ـ ــل م ـه ــرج ــان «ب ـ ـيـ ــروت تـ ــرنـ ــم» إل ــى
أسبوعه األخير .الليلة أمسية استثنائية
مــن فئة موسيقى الحجرة ّالكالسيكية
الغربية التي تجمع آلتي التشيلو والبيانو
ُ َ
األعمال في كل
عشرات
ّ
في ثنائي ك ِتبت له ّ
لهذه
العصور (معظم املؤلفني الكبار ألفوا ّ
التركيبة ،باستثناء موزار) .على التشيلو
ال ـفــرن ـســي امل ــرم ــوق ه ـن ــري دوم ــارك ـي ــت
(الـصــورة) الــذي ُيعتبر من أبــرز الوجوه
املــدعـ ّـوة إلــى املهرجان هــذه السنة ،تمامًا
كـشــريـكــه ف ــي األم ـس ـيــة ،عـ ــازف الـبـيــانــو
الروسي ألكسي َفولودين الذي يأتي من
ّ
ال ــدرب الـتــي أوصــلــت إلــى «بـيــروت تــرنــم»
مواطنيه وزمالءه في املهنة (إذ ّ
يعد ُملفتًا
الحضور الروسي في الــدورات السابقة،
عن فئة العزف على البيانو).
ً
ال ـث ـنــائــي س ـي ــؤدي ف ــي األم ـس ـي ــة أع ـم ــاال
شهيرة من الريبرتوار ّ
الغني (كما أشرنا
أعــاه) الــذي يفتح الباب على العديد من
االحتماالت ،باإلضافة إ ّلــى األعمال التي
يـمـكــن تــولـيـفـهــا لـلـتـشـيــلــو وال ـب ـيــانــو من
أش ـكــال أخ ــرى كـمــا هــي ال ـحــال بالنسبة
َ
املقطوعتني اللتني تفتتحان َ
قسمي
إلــى
الـبــرنــامــج .ففي مستهل األمسية يـ ّ
ـؤدي
ال ـث ـن ــائ ــي ح ــرك ــة م ــن س ــون ـ ّـات ــة مـكـتــوبــة
باألصل للكمان (بدل التشيلو) والبيانو،
وه ــو ع ـمــل م ـش ـتــرك ب ــن ث ــاث ــة مــؤلـفــن
رومنطيقيني أملــان ،اختار الرجالن منها
الحركة الثالثة التي تحمل توقيع يوهانس
بـ ــرامـ ــز .م ــن ع ـن ــد ب ــرام ــز أيـ ـض ــا ي ــؤدي
دومــارّك ـيــت /فــولــوديــن الـســونــاتــة األول ــى
َ
للتشيلو والبيانو (كتب برامز سوناتتني
م ــن هـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع) ،وهـ ــي ع ـم ــل غ ــاي ــة فــي
الجمال والشهرة ،يليه ،بعد االستراحة الـ
«فوكاليز» الشهير للروسي رخمانينوف
الـ ـ ــذي ي ـل ـت ـفـ ّـت إلـ ـي ــه م ـع ـظــم املــوس ـي ـق ـيــن
ليتناسب مع التركيبة
واملغنني ،ويولفونه
ّ
املـطــروحــة ،وهنا التشيلو والبيانو .فهو

ب ــاألص ــل ع ـمــل غ ـنــائــي م ــن دون ك ــام،
ك ـمــا ي ـ ـ ّـدل ع ـن ــوان ــه ،ل ـص ــوت (س ــوب ــران ــو
عـ ـم ــوم ــا) مـ ــع م ــرافـ ـق ــة ل ـل ـب ـي ــان ــو ،لـكـنـنــا
ن ـجــده بــأش ـكــال مختلفة (أعـ ـ ّـد بعضها
نفسه) مع أو ّمن دون غناء.
رخمانينوف َ َّ
أم ــا النسخة املــول ـفــة للتشيلو والـبـيــانــو،

فـتـحـ ّمــل ف ــي األسـ ـ ــاس تــوق ـيــع أس ـط ــورة
التشيلو الــروســي الــراحــل مستيسالف
روستروبوفيتش .القسم األول األملاني
ـان روس ــي.
مــن األمـسـيــة يـقــابـلــه قـسـ ٌـم ث ـ
ٍ ُ ََ
إذ بعد «فــوكــالـيــز» رخمانينوف تختتم
األمسية بالسوناتة الوحيدة التي تركها
املــؤلــف الــروســي مــن الحقبة السوفياتية
ديمتري شوستاكوفيتش ،لتكون العمل
«األحــدث» (لناحية املناخ املوسيقي) في
األمسية التي تستضيفها كنيسة «مار
مارون» في الجميزة (بيروت).
ّ
هنري دوماركيت (تشيلو) وألكسي
فــولــوديــن (ب ـيــانــو) :الـلـيـلــة  20:00ـ ـ
كنيسة «م ــار مـ ــارون» (الـجـمـيــزة /
بيروت)

هند أبي اللمع ...تحية إلى «أميرة» الشاشة الصغيرة

بيتي توتل
«عيدية» مسرحية»
في مناسبة األعيادُ ،يعاد تقديم
ثالثة عروض من «فريزر» (كتابة
وإخراج بيتي توتل /الصورة) على
خشبة «مسرح دوار الشمس» أيام
 27و 28و 29كانون األول (ديسمبر).
العرض الذي يشارك في بطولته
ّ
(إلى جانب توتل) كل من آغوب
درغوغاسيان ،وجاك مخباط وهشام
ّ
خداج (على املسرح)؛ وعبر السكايب
جوزيان بولس ،كاتي يونس ،جالل
الشعار ،سيريل جبر ،نادر موصللي،
سامر سركيس ونتالي فريحة،
يعكس واقع العائلة اللبنانية
ّ
املشتتة بني غربة واغتراب نتيجة
األوضاع املعيشية الصعبة .ورغم
ّ
تصور
جدية الطرح والتيمة التي
انعكاسات الهجرة على العائلة
ّ
الواحدة ،إال أن العمل كوميدي
مسبوك بعناية ليقدم قضية
إنسانية معقدة بطريقة مضحكة
ّ
ومسلية.
«فريزر» 27 :و 28و 29كانون األول
(ديسمبر) ـ «مسرح دوار الشمس»
(الطيونة) ـ لالستعالم01/381290 :

منذ  28عامًا ،غادرتنا «أميرة الشاشة
الفضية» هند أبي اللمع (،)1942-1990
بعد إصابتها بـمــرض ن ــادر .منذ ذلك
الـ ــوقـ ــت ،ل ــم ي ـس ـت ـعــد أح ـ ــد ب ـط ـلــة «أل ــو
حـيــاتــي» الـلـهــم بــاسـتـثـنــاء التلفزيون
الرسمي الذي كان أحيانًا يعيد عرض
ب ـع ــض أع ـم ــال ـه ــا ال ـ ـخـ ــالـ ــدة .ب ـم ـب ــادرة
خاصة وتمويل ذاتيَّ ،
أحب الصحافي
ربيع دمج توجيه تحية إلى أبي اللمع،
عبر وثائقي قصير ( 30دقيقة) ،يحاول
اإلح ــاط ــة ب ـجــوانــب غـيــر م ـعــروفــة لــدى
الجمهور ،وأخرى ّ
تخص لحظات أليمة
وف ــرح ــة عــاشـتـهــا ال ــراح ـل ــة ،م ــع إع ــادة
تمثيل لبعض املواقف التي اختبرتها.
يروي «األميرة» (إعداد وإخراج ربيع
دمج ـ ـ تصوير ومونتاج حسن مهدي)
ظــروف وفــاة هند أبــي اللمع ،إبــان ما
ّ
سمي بـ «حرب اإللغاء» ( ،)1990وكيف
طغت أص ــوات املــدافــع حتى على نبأ
رح ـي ـل ـه ــا .مـ ــن خ ـ ــال ع ـ ــرض م ـقــاطــع
وص ــور ن ــادرة مــن األرش ـي ـ ّـف ،يـحــاول
دمج استرجاع مسيرة املمثلة الرقيقة،
عبر شهادات لشخصيات ّ
مقربة منها.
س ـنــرى كـيــف وق ـفــت الـفـنــانــة الكبيرة
سميرة توفيق إلى جانبها ،ورافقتها
في مرضها وسفرها إلى لندن ،مرورًا
بشهادة أخيها غير الشقيق ،طوني
ّ
أبو الروس ،الذي يتحدث عن تفاصيل
حياتها ،ومسيرتها املهنية ّ
وتدرجها،
إل ــى جــانــب حـضــور جــورجـيــت ثابت
الفنانة التي رحلت قبل أشهر قليلة.
كــانــت ثــابــت صديقة هند أبــي اللمع،
وعليمة بكل أســرارهــا ،وت ــروي كيف
أن فريد األطــرش كان له اليد الطولى
في جمعها مع هند لتضحيا بمثابة

أختني أكثر من كونهما صديقتني .في
الشريط أيضًا ،شهادة ملـ ّ
ـدبــرة منزلها
«أمل» (سورية الجنسية) ،التي عملت
لــدي ـهــا ح ـتــى وف ــات ـه ــا .سـتـتـحــدث عن
هند اإلنسانة واألم ،واملــرأة التي تكره
االخـ ـ ـت ـ ــاط االجـ ـتـ ـم ــاع ــي .أمـ ـ ــا ضـيـفــة
ال ـف ـي ـلــم ،ال ـف ـنــانــة امل ـخ ـضــرمــة سـمـيــرة
ب ـ ـ ـ ـ ــارودي ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـب ــر ثـ ــانـ ــي أقـ ــرب
صديقة ألبي اللمع ،من الوسط الفني،
فـسـتــروي مــواقــف مـمــزوجــة بالطرافة
والـحــزن ،وتكشف طباع بطلة «عــازف
الليل» التي تميل إلى املزاجية والطيبة
ّ
يتضمن الشريط ،لقطات
في آن .كذلك،

خاصة مــن جـنــازة «األم ـي ــرة» ،التي لم
ّ
يـتـمــكــن «تـلـفــزيــون لـبـنــان» وقـتـهــا من
تـصــويــرهــا ،ن ـظ ـرًا لـلـمـعــارك الـضــاريــة
ال ـت ــي ك ــان ــت مـحـتــدمــة آن ـ ـ ــذاك .الــرحـلــة
األخيرة من األشرفية إلى مسقط رأس
زوج ـهــا أن ـطــوان ريـمــي فــي «كفرحتا»
ُ
(زغ ــرت ــا) ،ســتـعــرض للمرة األول ــى في
الفيلم .رغم عدم تحديد ّموعد لعرض
سيشارك
الفيلم على الشاشة املحلية،
ّ
«األم ـ ـ ـيـ ـ ــرة» فـ ــي مـ ـه ــرج ــان ــات مـحــلـيــة
وإقليمية عــدة مــن ضمنها «مهرجان
بعلبك السينمائي» ،و«مهرجان دمشق
لألفالم القصيرة».

الدبكة «والعة»
في «غراند فاكتوري»
ضمن مشروع «دبك» (،)Dabaka
الذي تنظمه جمعية Red Oak
(مؤسستها نادين أبو زكي) ،ويعد
منصة للتبادل الفني والثقافي
بني موسيقيني سوريني ولبنانيني
للعمل سوية على إنتاج عمل فريد
وإصدار ألبوم وتقديم حفالت
موسيقية ،تقام أمسية الليلة في
«غراند فاكتوري» بمشاركة سامر
صائم الدهر ،وخالد عمران ،وسيم
بو ملهم ووائل قديح ،باإلضافة إلى
تجربة بصرية مميزة لجوان باز.
ّ
في هذا العرض ،يوظف الفنانون
ومواهبهم إلعادة إحياء
شغفهم
ّ
«الدبكة» التي تمثل التراث املشرقي
املشترك ضمن سياق معاصر.
ويهدف مشروع «دبك» إلى تحفيز
الحوار بني الفنانني على الساحة
الثقافية وتعزيز املعرفة بشأن الدور
ّ
الفريد الذي يلعبه الفن في جمع
الناس معًا.
«دبك»  21:30 :مساء اليوم ـ «غراند
فاكتوري» (الكرنتينا ـ بيروت) ـ
لالستعالم03/703371 :

