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ّ
يا عمال لبنان...
أحيوا نقاباتكم!
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سياسة

سياسة
قضية اليوم

المشهد السياسي

ثمانية رؤساء عرب يؤكدون حضور القمة االقتصادية

«لبنان ملتزم بدفع ديونه ...إلى األبد»!
ّ
طرح أمس وزير المال علي حسن خليل خطة للتصحيح المالي الطوعي تتضمن إعادة هيكلة الدين العام« .قامت القيامة»
على هذا الطرح .الذين أقاموها ،هم ممثلو الجهات التي راكمت الثروات من المتاجرة بالدين العام ،وهم الذين يرفضون
اليوم المشاركة في فاتورة التصحيح .ونطق باسمهم أمس وزير االقتصاد رائد خوري ،الذي أكد أن لبنان «ملتزم بدفع
ديونه إلى األبد»!

تدخل مصرف لبنان شاريًا السندات من أجل منع انهيار أسعارها (مروان طحطح)

محمد وهبة
ردود الـفـعــل الـتــي أثــارهــا تصريح
وزيـ ـ ـ ـ ــر املـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــي ح ـ ـسـ ــن خ ـل ـيــل
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أم ــس ع ــن التصحيح
املالي الطوعي الذي تعكف الوزارة
عـلــى دراس ـت ــه ورس ــم سـيـنــاريــواتــه
وخ ـطــوطــه الـتـفـصـيـلـيــة ،بـمــا فيها
إع ــادة هيكلة الــديــن ال ـعــام ،كشفت
عــن م ــدى تـفــاقــم األزمـ ــة فــي لـبـنــان،
وعن هشاشة النموذج االقتصادي
ُ
اللبناني ال ــذي اســتـهـلــك إل ــى أبعد
ح ــدود .بــدا كــأن املطلوب أن يصدر
تـصــريــح واح ــد م ــن جـهــة مـســؤولــة
حتى ينتبه الكل إلى االستحقاقات
الداهمة ،رغم أن هذه االستحقاقات
ك ــان ــت م ـح ــور األح ــادي ــث الـخــاصــة
وال ـع ــام ــة ط ـ ــوال األشـ ـه ــر املــاض ـيــة،
وع ـلــى ل ـســان كــل امل ـســؤولــن الــذيــن
يظهرون عجزًا متزايدًا عن تأليف
حكومة .وما إن اعلن وزير املال قيام
وزارت ـ ـ ــه بــواج ـبــات ـهــا ،لـجـهــة درس
تعصف
خ ـيــارات لحل األزم ــة الـتــي
ّ
بــالـبــاد ،وأب ــرز تجلياتها تضخم
الــديــن ال ـعــام وكـلـفــة خــدمـتــه ،حتى
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خــرج شــركــاء فــي الـحـكــم ليتصدوا
ألي فكرة تمس بخدمة الدين العام
التي تستنزف نحو نصف واردات
ال ـخ ــزي ـن ــة سـ ـن ــوي ــا ،وبـ ــاتـ ــت ت ـه ـ ّـدد
اسـ ـتـ ـم ــراري ــة الـ ـ َّـديـ ــن ن ـف ـس ــه .حــاكــم
مصرف لبنان ،رياض سالمة ،أجرى
ات ـ ـصـ ــاالت بـ ــرؤسـ ــاء وس ـي ــا ّس ـي ــن،
بحسب مصادر وزاريــة ،محذرًا من
ت ــداع ـي ــات ت ـصــري ـحــات خ ـل ـيــل .أمــا
وزيــر االقتصاد رائــد خــوري ،اآلتي
ّ
إلى الوزارة من عالم املصارف ،فأكد
لــ«بـلــومـبــرغ» أن «ال ــدول ــة البنانية
مـلـتــزمــة بــدفــع ديــون ـهــا إل ــى األب ــد،
ال لهذه السنة وحـســب»! أمــا نائب
رئيس الحكومة ،غسان حاصباني،
ف ــأش ــار إلـ ــى ضـ ـ ــرورة ال ـت ـعــامــل مع
تصريحات خليل على أنها «أفكار
ّ
تتطور إلى مرحلة اقتراح
فردية لم
ّ
يـنــاقـشــه مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وي ـق ــره».
الهجمة التي أثارها تصريح خليل
دفـعــت بــه إلــى «الـتــوضـيــح» لوكالة
ً
«روي ـ ـتـ ــرز» ،ق ــائ ــا إن الـخـطــة الـتــي
ّ
تحدث عنها لـ«األخبار» «جــزء من
مشروع إصالحي» للمالية العامة
ُ
يبدأ من إجراءات طرحت في مؤتمر

بــاريــس لـلـمــانـحــن ال ـعــام املــاضــي،
حيث تعهد لبنان بتقليص العجز.
وأضاف« :هي خطة تصحيح مالي
ط ــوع ــي ق ـي ــد اإلعـ ـ ـ ــداد ف ــي ال ـ ـ ــوزارة
تجنبًا لحدوث األسوأ» ،مشيرًا إلى
أنــه لم يتم بعد اتخاذ أي خطوات،
وأن الهدف يتمثل في وجــود خطة
جـ ــاهـ ــزة ل ـل ـت ـن ـف ـيــذ ع ـن ــدم ــا ت ـتــألــف

حاصباني :يجب التعامل
مع تصريحات خليل
على أنها أفكار فردية!
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة .وكــزم ـي ـل ـيــه
ّ
خـ ـ ــوري وح ــاصـ ـب ــان ــي ،أكـ ـ ــد خـلـيــل
لـ ـ ــ«رويـ ـ ـت ـ ــرز» أن ل ـب ـن ــان «ح ــري ــص
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــات ـ ــه فـ ـ ــي إص ـ ـ ـ ـ ــدارات
السندات الدولية وحقوق حامليها
وسيستكمل عمليات اإلصدار وفق

االلـتــزامــات واملعايير نفسها ،ولن
يتخلف عــن أي بـنــد فـيـهــا» .ولفت
خ ـل ـيــل إل ـ ــى أن «األفـ ـ ـك ـ ــار املـتـعـلـقــة
ب ــإدارة الدين وهيكلته ال تــزال قيد
الدراسة».
ّ
«هـ ـل ــع» خ ـ ـ ــوري ،ب ـم ــا ي ـم ــث ــل داخ ــل
ال ـط ـب ـق ــة الـ ـح ــاكـ ـم ــة ،ي ـع ـك ــس رؤيـ ــة
ل ـ ــ«اإلصـ ــاح» امل ــال ــي ل ـهــا جــذورهــا
ال ـق ــوي ــة ف ــي األوسـ ـ ـ ــاط الـسـيــاسـيــة
وامل ــالـ ـي ــة واملـ ـص ــرفـ ـي ــة ،تـ ـق ــوم عـلــى
حـمــايــة امل ـص ــارف وك ـبــار املــودعــن
م ـ ــن دف ـ ـ ــع أي ك ـل ـف ــة ل ـ ـل ـ ـخـ ــروج مــن
األزمـ ــة ،رغ ــم أنـهــم املـسـتـفـيــدون من
ّ
تكون الدين العام الذي ّ
يجر بثقله
لبنان نحو الـهــاويــة .وهــم ال يــرون
أي ب ــاب لـلـحــل س ــوى ت ـك ــرار الزم ــة
«التخلص من عجز الكهرباء» (أي
رفع أسعار الكهرباء للمستهلكني)،
وفرض ضرائب ورسوم إضافية (كـ
ً
 5آالف لـيــرة عـلــى الـبـنــزيــن ،مـثــا)،
وبال أي إصــاح للنظام الضريبي.
وي ــري ــد أص ـح ــاب ه ــذه ال ــرؤي ــة منع
أي نقاش حول إمكان خفض الدين
الـ ـع ــام ،ب ــذري ـع ــة أن اق ـت ــراح ــا كـهــذا
يهدد «صيت لبنان» وقــدرتــه على

ً
االستدانة مستقبال.
وب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا عـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات ،لــم
ت ـف ــاج ــأ األس ـ ـ ـ ــواق امل ــال ـي ــة امل ـح ـلـ ّـيــة
ب ـمــا قــالــه وزيـ ــر امل ـ ــال ،ب ــل تعاملت
مـ ــع األم ـ ـ ــر انـ ـط ــاق ــا مـ ــن مـعــرفـتـهــا
الـ ـت ــام ــة ب ــال ــوق ــائ ــع وب ـ ـعـ ــدم قـ ــدرة
النموذج االقتصادي اللبناني على
االس ـت ـم ــرار ف ــي ظ ــل ال ـن ــزف املــالــي،
وإنما كانت تعمل على إثــارة أكبر
ممكن مــن الـضـ ّـجــة الـتــي تتيح
قــدر ّ
التملص من أي إجراء قد ّ
يمس
لها
أرباحها .بحسب مصادر مصرفية،
فقد كــان هناك امتعاض واســع من
امل ـصــرف ـيــن ت ـجــاه ه ــذا الـتـصــريــح،
ّ
وهــم شككوا بـقــدرة الحكومة على
اتـ ـخ ــاذ ق ـ ـ ــرارات ب ـش ــأن الـتـصـحـيــح
امل ـ ــال ـ ــي وتـ ـ ــوزيـ ـ ــع األع ـ ـ ـبـ ـ ــاء ب ـش ـكــل
ً
عــادل ،فضال عن اتهامات بالجملة
للسياسيني بالفساد.
أمــا األس ــواق الــدولـيــة ،فقد أظهرت
حـســاسـيــة أع ـلــى ت ـجــاه ه ــذا األم ــر،
وهــو مــا خلق عرضًا متزايدًا لبيع
سندات الدين اللبنانية بالعمالت
األجنبية ،ما دفع بأسعار السندات
إل ـ ــى الـ ـت ــراج ــع ف ــي م ـق ــاب ــل ارتـ ـف ــاع

التأمني عليها ،بني  %1.25و.%6.21
ّ
وشــكــل ه ــذا األم ــر ضـغـطــا عـلــى كل
املعنيني بـهــذه الـسـنــدات مــن وزارة
املال إلى مصرف لبنان .هذا األخير
ّ
تــدخــل فــي الـســوق شــاريــا السندات
امل ـعــروضــة ،مــن أج ــل التخفيف من
ّ
حدة االنهيار في سعرها وفي سعر
التأمني عليها.
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي ،ت ـل ـق ــى ع ــامـ ـل ــون فــي
وزارة املـ ــال اتـ ـص ــاالت م ــن الـعــديــد
م ــن امل ــؤسـ ـس ــات امل ــال ـي ــة األج ـن ـب ـيــة
ومؤسسات التصنيف التي كانت
تـسـتـفـســر ع ــن تـصــريــح وزيـ ــر امل ــال
وأبـ ـع ــاده واألهـ ـ ــداف ال ـتــي ينطوي
عليها ،وال سيما أن عبارة ”إعــادة
هـيـكـلــة ال ــدي ــن الـ ـع ــام“ ال يـمـكــن أن
تفهم إال على شكل عملية واسعة
لشطب جزء من الديون.
ف ــي الـ ــواقـ ــع ،إن األس ـ ـ ــواق املـحـلـيــة
وال ــدول ـي ــة ،كــانــت تنتظر مـثــل هــذا
الـخـبــر مـنــذ ف ـتــرة طــويـلــة ،انـطــاقــا
من معرفتها بالواقع اللبناني بكل
تـفــاصـيـلــه .مشكلة ه ــذه الشريحة
مــن أصـحــاب رؤوس األم ــوال ،أنهم
ي ـ ــري ـ ــدون تـ ـح ــوي ــل إع ـ ـ ـ ــادة هـيـكـلــة
ال ــدي ــن ال ـع ــام إل ــى عـمـلـيــة ت ـفــاوض
مع الحكومة لخفض ّ
حصتهم من
ّ
فاتورة التصحيح الذي ال مفر من
القيام به .ومحاولتهم إثارة الذعر
في السوق يندرج في هذا السياق
بعدما فشلوا فــي تحويل األنـظــار
إل ــى روات ــب مــوظـفــي الـقـطــاع الـعــام
الذين نالوا حقوقهم بعد سنوات
م ــن الـ ـص ــراع م ــع ال ـس ـل ـطــة .عملية
االلتفاف بــدأت بـ ّ
ـدس بنود تصيب
الـشــرائــح األكـثــر قـهـرًا فــي املجتمع
ف ــي الـ ـت ــزام ــات ل ـب ـن ــان ف ــي مــؤتـمــر
«سـ ـي ــدر» .يــوم ـهــا أجـ ــرى ص ـنــدوق
الـ ـنـ ـق ــد الـ ـ ــدولـ ـ ــي تـ ـق ــويـ ـم ــا ل ـب ـن ــود
املــؤت ـمــر ،وزع ــم أن املـعــالـجــة تكمن
زيادة الضرائب على االستهالك
في
ّ
وفي تقشف الدولة عن اإلنفاق على
موظفي القطاع العام .الحقًا ،تناغم
حاكم مصرف لبنان مع هــذا األمر
وس ـ ـ ـ ّـوق اقـ ـت ــراح ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـفــرض
ض ــري ـب ــة ع ـل ــى اس ـت ـه ــاك ال ـب ـنــزيــن
ب ـق ـي ـمــة  5000لـ ـي ــرة .ك ــذل ــك ضـغــط
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ع ـل ــى وزارة امل ــال
ّ
وتمكن من إخضاعها لرفع أسعار
الفائدة على سندات الخزينة التي
تصدرها الوزارة بالليرة اللبنانية،
ب ــأكـ ـث ــر م ـ ــن ث ـ ـ ــاث ن ـ ـقـ ــاط م ـئ ــوي ــة
ونصف نقطة.
ّ
لب الصراع اليوم هو تلك الفاتورة
ال ـن ــاج ـم ــة عـ ــن ع ـم ـل ـيــة الـتـصـحـيــح
وفاتورتها .من يدفع الفاتورة وما
ه ــي حـ ّـصــة كــل ط ــرف مــن الــاعـبــن
املعنيني بها؟ هذا هو أصل القضية
الـيــوم .ففي األشهر املاضية ،كانت
متخصصة
هناك تقارير من جهات
ّ
وإعــامـيــة أجنبية ومحلية تـحــذر
من األزمة وتسارعها .كذلك صدرت
تـ ـق ــاري ــر م ـ ــن وكـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـت ـص ـن ـيــف
تخفض النظرة املستقبلية للبنان
م ــن ”م ـس ـت ـقــر“ إل ــى «س ـل ـب ــي» ،كما
أن ل ـب ـنــان ك ــان م ـح ــورًا لـلـكـثـيــر من
ّ
الــزيــارات الـتــي نظمتها مؤسسات
ّ
ً
مالية توظف أمواال في سندات دين
لبنانية ،أو من كبار املودعني الذين
ســألــوا كثيرًا عــن حجم هــذه األزمــة
وتــداعـيــاتـهــا وإمـكــانـيــة انـفـجــارهــا.
كــل ذل ــك أوح ــى ّب ــأن تـصــريــح وزيــر
امل ـ ــال كـ ــان «ال ـق ــش ــة ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن
تقصم ظهر البعير» ،فيما الواقع أن
األم ــر ّ
برمته يعكس حقيقة صــراع
امل ـص ــال ــح ع ـل ــى م ــن ي ــدف ــع ف ــات ــورة
التصحيح.

ّ
الجدار
لبناء
ى
يتصد
لبنان
ّ
اإلسرائيلي في نقاط التحفظ
عاد العدو اإلسرائيلي إلى
استكمال بناء ّالجدار االسمنتي
في نقاط التحفظ ،ما
استدعى استنفارًا لبنانيًا
سياسيًا وعسكريًا ،وصل إلى
إعطاء الجيش التوجيهات
للتصدي لهذا االعتداء .في
المقابل ،بقي انعقاد القمة
االقتصادية مصدرًا للتوتر
السياسي ،من دون أن تتحول
إلى مادة سجال بين بعبدا
وعين التينة
بــدا يــوم أمــس مشحونًا بالتوتر ،على
خلفية ان ـع ـقــاد الـقـمــة االق ـت ـصــاديــة في
ل ـب ـن ــان .ل ـكــن هـ ــذا ال ـس ـج ــال ل ــم يحجب
ص ـ ــورة الـ ـخ ــرق اإلس ــرائ ـي ـل ــي ل ـل ـحــدود
الجنوبية ،حيث استكمل جيش العدو
بناء الجدار االسمنتي في نقاط التحفظ
على الخط األزرق ،مقابل بلدة العديسة،
بعدما سبق أن ّ
جمد أعماله إثر تهديد
لبنان بالرد على هذا الخرق .وقد عمد
خ ــال ال ـيــومــن املــاض ـيــن إل ــى إضــافــة
ت ـســع وحـ ـ ــدات اسـمـنـتـيــة إلـ ــى الـ ـج ــدار،
وهــو األم ــر ال ــذي كــان مـحــور االجتماع
الشهري للجنة الثالثية فــي الناقورة،
والذي لم يخرج بأي اتفاق .وفيما أراد
ال ـجــانــب اإلســرائ ـي ـلــي تــأج ـيــل الـنـقــاش
إلــى االجتماع املقبل للجنة بعد شهر،
أصر الجيش على عقد االجتماع اليوم،
وهو ما أكده املجلس األعلى للدفاع في
االجتماع االستثنائي الذي عقده أمس
في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال
عون ،للبحث في الخرق اإلسرائيلي.
واع ـت ـب ــر امل ـج ـل ــس م ــا ي ـح ـصــل بـمـثــابــة
اعـتــداء على األراض ــي اللبنانية وخرق
واضـ ـ ــح ل ـل ـق ــرار الـ ــدولـ ــي ال ــرق ــم .1701
وات ـخــذ سـلـسـلــة م ـق ــررات ملــواج ـهــة هــذا
االعتداء ،مؤكدًا تمسك لبنان بكل شبر
من أراضيه ومياهه.
وب ـع ــد ان ـت ـه ــاء االجـ ـتـ ـم ــاع ،ال ـ ــذي ش ــارك
فـيــه الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري والـ ــوزراء:
يـعـقــوب ال ـص ــراف ،ج ـبــران بــاسـيــل ،علي
حسن خليل ،نهاد املشنوق ،رائد خوري
وس ـل ـيــم جــري ـصــاتــي ،إض ــاف ــة إل ــى ق ــادة
األجهزة العسكرية واألمنية ،أدلى األمني
الـعــام للمجلس ال ـلــواء الــركــن سعد الله
الحمد ،ببيان تضمن املقررات اآلتية:
 -1تقديم شكوى الى مجلس األمن.

 -2تـ ـكـ ـثـ ـي ــف االت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة
ل ـشــرح مــوقــف ل ـب ـنــان م ــن ه ــذا الـتـعــدي
اإلسرائيلي.
 -3طلب اجتماع طــارئ للجنة الثالثية
لبحث املستجدات.
 -4إع ـطــاء الـتــوجـيـهــات الــازمــة لقيادة
الجيش لكيفية التصدي لهذا التعدي.
 -5ت ــأك ـي ــد ل ـب ـن ــان ت ـم ـس ـكــه ب ـك ــل شـبــر
مــن أرض ــه ومـيــاهــه واس ـت ـعــداده الــدائــم
السـ ـتـ ـكـ ـم ــال مـ ـ ـس ـ ــار الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض ل ـحــل
النزاعات الحدودية القائمة.
 -6ال ـط ـلــب الـ ــى م ـج ـلــس األم ـ ــن وقـ ــوات
ال ـطــوارئ الــدولـيــة «اليونيفيل» تحمل
مـســؤولـيــاتـهــم كــامـلــة فــي تنفيذ الـقــرار
 1701وحفظ األمن على الحدود.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد ال ـ ـق ـ ـم ـ ــة الـ ـتـ ـنـ ـم ــوي ــة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـعــرب ـيــة ،اس ـت ـمــر رئـيــس
املجلس النيابي نبيه بري في التعبير
عن موقفه الداعي إلــى تأجيلها ،مبديًا
حرصه ،في الوقت نفسه ،على عدم ربط
موقفه هــذا بالعالقة بينه وبــن رئيس
الـجـمـهــوريــة .وس ـئــل ب ــري م ـســاء أم ــس:
هل يتعارض موقفه من القمة مع موقف
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة؟ ف ــأج ــاب« :مــوقـفــي
ل ـيــس ض ــد م ــوق ــف رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة

عـلــى اإلط ـ ــاق .م ــن الـسـخــافــة تـصــويــره
ع ـلــى ه ــذا ال ـن ـحــو .أدل ـي ــت ب ـهــذا املــوقــف
حتى ال تأتي القمة هزيلة ويغيب عنها
رؤسـ ــاء الـ ــدول ألن م ـجــيء م ــن ه ــم دون
رؤســاء الحكومات يفقد القمة أهميتها
ويسيء إليها .أطالب بتأجيلها شهرين
ألن ّ
لدي معلومات أكيدة أن تونس التي
تستضيف القمة العربية في عاصمتها
في آذار ستدعو سوريا الى حضورها،
ســواء عــادت الــى الجامعة العربية قبل
ذلــك أو لم تعد .كذلك سينعقد االتحاد
ال ـبــرملــانــي ال ـعــربــي ف ــي األردن ف ــي آذار
ُ
وستدعى إليه سوريا».
أض ـ ــاف« :أن ـ ــا أوج ـ ــدت م ـخ ــرج ــا لـلـقـمــة

العدو اإلسرائيلي ّ
يثبت 9
بلوكات إضافية مقابل
العديسة

بري :موقفي من القمة ليس موجهًا ضد رئيس الجمهورية (حسن ابراهيم)

ألن قمة اقتصادية ستبحث حتمًا في
إع ـمــار ســوريــا مــن دون حـضــورهــا أمــر
غير طبيعي وال يصح».
وم ـق ــاب ــل م ــوق ــف بـ ـ ــري ،أكـ ـ ــدت م ـص ــادر
ال ـق ـصــر ال ـج ـم ـهــوري أن ثـمــانـيــة وف ــود
أكـ ــدت ح ـضــورهــا الـقـمــة عـلــى مـسـتــوى
ال ــرئ ـي ــس أو رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ،حـيــث
ي ـش ــارك ،حـتــى ال ـي ــوم ،رؤس ـ ــاء :تــونــس،
ف ـل ـس ـطــن ،م ـص ــر ،م ــوري ـت ــان ـي ــا وأم ـي ــرا
الـ ـك ــوي ــت وق ـ ـطـ ــر ،إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى رئ ـيــس
حـكــومــة ال ــوف ــاق الــوط ـنــي الـلـيـبــي فائز
الـســراج ونــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء
العماني (ال يـشــارك سلطان عـمــان في
أي قمة) .أما الوفود الباقية فلم تحدد
بعد مستوى تمثيلها.
إلى ذلك ،أعلنت املصادر أن ملف إعادة
إع ـم ــار س ــوري ــا لـيــس ب ـن ـدًا عـلــى ج ــدول
أع ـمــال الـقـمــة ،لـكــن ُيـ ّ
ـرجــح أن ــه ُ
سيطرح
ُ
َّ
في سياق املبادرات التي ستقدم ،علمًا
بــأن املجلس االقتصادي واالجتماعي،
الذي يضم وزراء الخارجية واالقتصاد
والشؤون االجتماعية العرب ،سيجتمع
فــي  18ال ـج ــاري إلقـ ــرار ج ــدول األع ـمــال
الـنـهــائــي مــع الـتــوصـيــات الـتــي سترفع
إل ــى الـقـمــة ال ـتــي تـعـقــد فــي  20ال ـجــاري
على مستوى رؤساء الوفود.
وفيما أشارت مصادر حركة أمل إلى أن
الوفد الليبي سيتألف من  40شخصًا،
معتبرة أن ذلك يشكل استفزازًا إضافيًا
ملـشــاعــر الـلـبـنــانـيــن ،أوض ـحــت مـصــادر
ّ
املنظمني عن تبلغها رسميًا حضور 27
شخصًا في عداد الوفد ،رافضة الخوض
ف ــي امل ــوض ــوع أكـ ـث ــر .ل ـك ــن ف ــي امل ـقــاب ــل،
اسـتـمــر إعـ ــام حــركــة أم ــل ف ــي مهاجمة
انـعـقــاد الـقـمــة .وأعـلــن تلفزيون «أن بي
أن» أنه قرر مقاطعة التغطية اإلعالمية
لـلـقـمــة ف ــي ح ــال ان ـع ـقــادهــا ف ــي ب ـيــروت،
فأشار رئيس مجلس إدارة القناة قاسم
سويد إلى أن املقاطعة تأتي «انسجامًا
مع الدعوات لتأجيلها بسبب عدم دعوة
الشقيقة سوريا إليها وعدم الدخول في
لـعـبــة ال ـت ـجــاذبــات وال ـتــرويــج اإلعــامــي
لتصفية الحسابات العربية ـ ـ العربية
على أرض لبنان» .كذلك جاء في مقدمة
الـنـشــرة املسائية للقناة أنــه «إذا كانت
هذه القمة هي بمثابة صالة اقتصادية،
فــإن حضور دمشق هو الوضوء لقبول
أعـ ـم ــالـ ـه ــا» ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى «أن س ــوري ــا
تستحق أن ُت ـ َ
ـؤج ــل الـقـمــة االقـتـصــاديــة
حني استعادة موقع القلب النابض
الى ً
ع ــروب ــة ف ــي جــام ـعــة الـ ـع ــرب ،ويستحق
لبنان أن يكون مرة جديدة عالمة جمع
ال طرح بني األشقاء».
(األخبار)

دراسة إسرائيلية« :درع شمالي» فشلت!

نهاية «المستقبل»

قــالــت ورق ــة بحثية إســرائـيـلـيــة إن عملية «درع شـمــالــي» الـتــي نـفــذهــا جـيــش االحـتــال
اإلسرائيلي للكشف عن أنفاق حزب الله في الجنوب اللبناني ،حاولت أن توفر لــ«إسرائيل»
مشروعية سياسية لتنفيذ العملية تحت ّ
مسمى «الدفاع عن النفس» ،لكنها فشلت في
ترجمة هذه املشروعية لتحقيق أهدافها االستراتيجية داخل الساحة اللبنانية.
وأوضـحــت الــورقــة البحثية الـتــي أعدتها الباحثة فــي معهد أبـحــاث األمــن القومي التابع
لـ«جامعة تل أبيب» ،أورنا مزراحي ،أن عملية «درع الشمال» لم تستطع تحقيق انتصار
يضمن اعترافًا دوليًا بحزب الله «كمنظمة إرهابية تواصل سيطرتها على لبنان».
ّ
وأك ــدت مــزراحــي ،الـتــي عملت فــي مـجــال التخطيط االستراتيجي فــي املجلس ال ــوزاري
املصغر سابقًا ،أن حزب الله يسعى إلى استهداف مواقع استراتيجية ضد الجبهة الداخلية
اإلسرائيلية ،وال يرى أن تدمير األنفاق كفيل بالتأثير على عملية بناء القوة العسكرية التي
يقوم بها الحزب.
(األخبار)

أعـلـنــت إدارة صحيفة «املـسـتـقـبــل» أم ــس أنـهــا ق ــررت وق ــف إص ــدار
النسخة الورقية من الجريدة بــدءًا من  1شباط  ،2019والتحول إلى
جريدة رقمية بالكامل ،وذلك بعد عشرين عامًا من الصدور ورقيًا.
وأوضحت اإلدارة ،في بيان ،أن هذا القرار يعود إلى «التحوالت التي
تشهدها الصناعة الصحافية في لبنان والعالم ،والتراجع املتواصل
الذي تشهده السوق املحلية في املبيعات واملداخيل اإلعالنية».
كما أعلنت أنها أوكلت مهمة تحويل الجريدة إلى منصة رقمية وإدارة
هذه املنصة إلى الزميل جورج بكاسيني.
وكانت «األخـبــار» قد كشفت في األول من كانون األول املاضي عن
قرار توقف صحيفة املستقبل ورقيًا ،متسائلة عن مصير عشرات
املوظفني ،وناقلة قلقهم على تعويضاتهم.
(األخبار)
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مقالة

«كتاب فتنوي» يثير قلق أهالي الشوف

من إميل بيطار الى حسن مشرفية:
نماذج وزراء النخبة ال األحزاب

صراع بين جنبالط والمشايخ
ّ
وزعت مجموعة من الشباب في قرى الشوف كتابًا مسيئًا للموحدين الدروز ولعالقاتهم مع الطوائف األخرى .العمل
الذي وصفه أبناء الطائفة بـ«الفتنوي» ال ّ
ينم عن جهد فردي .وبالتوازي ،تدفع مواقف وليد جنبالط باالنحياز ضد سوريا،
المرجعيات الدينية للبحث عن مصالح طائفتهم في ظل التحوالت اإلقليمية ،بخالف الرغبة الجنبالطية

هيام القصيفي
بعدما أمضى سنوات في الكويت.
وم ـم ــا ال شـ ـ ّـك ف ـي ــه ،أن ح ــرك ــة ت ــوزي ــع
الـكـتــاب وع ــدد الـنـســخ امل ـص ــادرة أث ــارا
القلق فــي الــوســط الديني والسياسي
ال ــدرزي ،من دون الــوصــول ،حتى اآلن،
إلــى الجهة الـتــي تقف خلف مــا جــرى.
وحاولت «األخبار» ّاالتصال بأكثر من
ّ
ّ
معنية بهذا امللف ،إل أن الغالبية
جهة
ّ
فضلت عــدم التعليق على األمــر ،فيما
اكتفى آخ ــرون بالتعليق لكن شريطة
ع ــدم ذك ــر امل ـص ــدر .وت ـسـ ّـجــل امل ـصــادر
مجموعة من املالحظات حول الحادثة،
أواله ـ ــا أن «ح ـجــم ال ـع ـمــل ال يـمـكــن ّ أن
تقف وراءه مجموعة من األفــراد ،إنما
جهة أو جهاز استخباري أو دولة ،ما
يعني احتمال حصول حــوادث أخــرى
ّ
تـهــدف إل ــى خـلــق بيئة مــن الـتــوتــر في
الساحة الــدرزيــة .ثانيتها ،هــو العمل
املستمر ال ــذي تـقــوم بــه إســرائـيــل على
الـســاحــة ال ــدرزي ــة ،فــي لـبـنــان وســوريــا
وفلسطني املحتلة ،لخلق بيئة متوترة
ت ـ ــرى ف ــي الـ ــدولـ ــة ال ـي ـه ــودي ــة صــدي ـقــا
حــام ـيــا لــأق ـل ـيــة م ــن أخـ ـط ــار م ـحــدقــة،
بعدما فشل مشروع «داعــش» في دفع
الــدروز السوريني إلى هذا الخيار ،من
السويداء إلى جبل الشيخ».

سجال حول مشيخة العقل

يتهم
االشتراكيون
أكرم الصايغ
بالتواصل
مع سوريا،
فيما يريد
جنبالط حصر
عالقة الدروز
بالسعودية
(مروان
طحطح)

وبالتوازي مع حادثة توزيع الكتاب،
ٌ
ف ـ ـجـ ــأة ،انـ ــدلـ ــع س ـ ـجـ ــال بـ ــن ج ـن ـبــاط
ووه ـ ــاب وأرسـ ـ ــان األسـ ـب ــوع املــاضــي
حـ ـ ــول أزم ـ ـ ــة وج ـ ـ ــود م ـش ـي ـخ ـتــي عـقــل
ف ــي ال ـطــائ ـفــة ،الـشـيــخ حـســن م ــن جهة
والشيخ ناصر الدين الغريب من جهة
ثانية .وبعد البحثّ ،
تبي لـ«األخبار»
أن السبب هو بيان صــادر عن املرجع
الروحي الشيخ أمني الصايغ ،يطالب
ف ـي ــه ب ـ ـ ــ«إعـ ـ ــادة م ـش ـي ـخــة ال ـع ـق ــل إل ــى
ّ
أهلها» .بيان الصايغّ ،
حمال أوجه ،إل

صادرت القوى األمنية
نحو  7آالف نسخة
وتعمل مشيخة العقل
على حرقها

تقرير

رضوان مرتضى أمام القضاء

َ
َمثل الزميل رضــوان مرتضى أمــام املحامي العام االستئنافي في جبل لبنان طانيوس
السغبيني لالستماع الى إفادته في الدعوى املقامة ضده من قاضي التحقيق االول نقوال
منصور ،على خلفية مقال كتبه بشأن إخالء سبيل مشتبه فيه في ملف تهريب مخدرات
خالل فترة قياسية ،وادعــاء القاضي منصور بأن مرتضى خرق سرية التحقيق بنشر
مضمون محاضر تحقيق ســريــة .دام االسـتـجــواب قــرابــة ســاعــة ،ونفى خالله مرتضى
حيازته محاضر التحقيق ،وأص ـ ّـر على عــدم الكشف عــن مـصــادر معلوماته .وقــد قرر
املحامي العام تركه رهن التحقيق.
وقد اصدرت نقابة املحررين بيانًا استنكرت فيه «تكاثر ظاهرة استدعاء الصحافيني الى
التحقيق من دون استنابات قضائية ،او توقيفهم من دون مذكرات توقيف قانونية ،او
إحالتهم على غير محكمة املطبوعات في مخالفات النشر والرأي» .وأعلنت النقابة «موقفها
الـحــاســم برفضها املطلق السـتــدعــاء اي زمـيــل او توقيفه مــن دون ال ـعــودة الــى االصــول
القانونية والقضائية» .ودعــت إلــى «مراجعة النقابة قبل االق ــدام على اي خطوة من هذا
النوع ولو كانت مبررة قانونيًا وقضائيًا» ،مشددة على «إحالة مخالفات النشر والرأي الى
محكمة املطبوعات وليس الى أي محكمة أخرى».
(األخبار)

فراس الشوفي
ّ
التطورات اإلقليمية
كالعادة ،تنعكس
ّ
وامل ـ ـح ـ ـلـ ـ ّـيـ ــة عـ ـل ــى ط ــائـ ـف ــة املـ ــوحـ ــديـ ــن
الـ ـ ـ ــدروز ف ــي ل ـب ـنــان ب ـش ـكــل الف ـ ــت .وإن
كانت األض ــواء قد خفتت عن محافظة
ال ـس ــوي ــداء ف ــي ال ـج ـنــوب ال ـس ــوري بعد
ق ـضــاء الـجـيــش ال ـس ــوري عـلــى تنظيم
«داعش» اإلرهابي في باديتها الشرقية،
واسـتـعــادة الــدولــة السورية االستقرار
في أكبر ّ
تجمع للدروز في املشرق ،فإن
الخالفات الدرزية ـ ـ الدرزية في لبنان،
وبـ ـع ــض الـ ـ ـح ـ ــوادث «املـ ــري ـ ـبـ ــة» ،تـعـيــد
تسليط األض ـ ــواء عـلــى أحـ ــوال ال ــدروز
ّ
اللبنانيني ،وال ّ
سيما في ظل االنقسام
الـحــاد فــي الخطاب بــن رئيس الحزب
ال ـت ـقــدمــي االش ـت ــراك ــي ول ـي ــد جـنـبــاط،
وأخـصــامــه مــن الـ ــدروز كــالـنــائــب طــال
أرسالن والوزير السابق وئام وهاب.
ّ
وفي ظل هذه الحركة السياسية ،التي
اس ـت ـع ــرت ب ـع ــد م ـح ــاول ــة ق ـ ــوى األم ــن
ال ــداخـ ـل ــي ،بـ ـق ــرار م ــن ال ــرئ ـي ــس سـعــد
الـ ـح ــري ــري وت ـح ــري ــض م ــن ج ـن ـبــاط،
اعتقال وهــاب من بيته في الجاهلية،
ومــا تــاه من تـطـ ّـورات ،استفاق أهالي

الشوف قبل نحو أسبوعني على حركة
غــريـبــة ّ فــي ال ـقــرى .إذ قــامــت مجموعة
م ــن ال ــش ـب ــان ب ـتــوزيــع ك ـت ــاب بــالـخـفــاء
ّ
على البيوت واملحال في قرى الشوف،
حـصـلــت «األخـ ـب ــار» عـلــى نـسـخــة منه،
ً
يحمل على غالفه صورة لشخص على
مفترق طرق ويقف أسد في نهاية أحد
الطريقني ،بعنوان «أيها الدرزي ،عودة
إلى عرينك»!
ب ـعــد ش ـي ــوع ال ـخ ـب ــر ،ت ـحــركــت ال ـقــوى
األمنية على الـفــور بطلب مــن املراجع
الدرزية ،واعتقلت هذه القوى
الدينية
ّ
عــددًا مــن الــشـبــان ،وب ــدأت التحقيقات.
وب ـح ـســب اعـ ـت ــراف ــات امل ــوق ــوف ــن ،فــإن
ّ
ه ــؤالء ت ــول ــوا الـقـيــام بمهمة الـتــوزيــع
نـيــابــة عــن وسـيـطــن ،هـمــا اللبنانيان
«ش .م ».و «ر .ح ،».واألخير هو طابع
الكتاب وناشره.
في القراءة األولى ،لم يأت الكتاب بأي
إعادة نشر مقتطفات من
جديد ،سوى ّ
كتب مسيئة ومكفرة لطائفة املوحدين
الدروز من تأليف رجال دين سعوديني
ومصريني ،واإلساءة إلى رموز الدروز
الــدي ـن ـيــة وال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـتــاري ـخ ـيــة،
ّ
محرفة مــن كتب
ومزجها بمقتطفات

ال ـ ـ ــدروز ،ل ــإش ــارة إلـ ــى أن املــوحــديــن
لـيـســوا مــن املـسـلـمــن ،و«ب ــث الـنـعــرات
املذهبية» مع الطوائف األخرى.
وب ـح ـســب م ـع ـلــومــات «األخ ـ ـبـ ــار» ،فــإن
عدد النسخ التي تم طبعها بلغ حوالى
 7000آالف ن ـس ـخ ــة ،ت ـ ّـم ــت مـ ـص ــادرة
أغـ ـلـ ـبـ ـه ــا م ـ ــن قـ ـب ــل فـ ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات
وت ـس ـل ـي ـم ـهــا إل ـ ــى ش ـي ــخ ال ـع ـق ــل نـعـيــم
حسن ،وقامت مشيخة العقل بحرق ما
يزيد على  3500كتاب حتى اآلن.
وفـيـمــا تــم اعـتـقــال املـتـهــم األول «ش.
م ».بتهمة إث ــارة الـنـعــرات الطائفية
بـعــد اعـتــرافــه ب ــأن ال ـهــدف مــن النشر
هو «إعادة الدروز إلى اإلسالم» وعثر
بـ ـح ــوزت ــه ع ـل ــى وثـ ــائـ ــق ل ـت ـحــويــات
مالية صغيرة حصل عليها من أفراد
ف ــي دول خـلـيـجـيــة ،ال يـ ــزال املشتبه
ف ـي ــه ال ـث ــان ــي مـ ـت ــواري ــا ع ــن األنـ ـظ ــار،
ّ
وتعمل الشرطة القضائية التي تولت
الـتـحـقـيــق عـلــى مــاحـقـتــه .وع ـلــى ما
عـلـمــت «األخـ ـب ــار» ،فــإنــه يختبئ في
ب ـيــروت بحماية أح ــد أئـمــة املساجد
«س .م ،».واألخ ـ ـيـ ــر كـ ــان درزي ـ ـ ــا مــن
أصول سورية وعاش في منطقة املنت
األعلى ثم ّ
تحول إلى املذهب ّ
السني،

أن ما يحكى عن خالفات بني املرجعية
الــدي ـن ـيــة وال ـش ـي ــخ ن ـع ـيــم ح ـســن ومــن
ّ
الشك بأن البيان
خلفه جنبالط ،يقطع
ّ
موجه ضد جنبالط مع اقتراب موعد
ّ
ّ
بلوغ حسن سن التقاعد .ورد جنبالط
بتغريدة انتقد فيها البيان مــن دون
أن ي ـس ـ ّـم ـي ــه ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن «ظ ــرف ــا
تاريخيًا سمح بالخالص من ثنائية
املشيختني ...وإذا كــانــت ري ــاح الفتنة
وال ـت ـع ـط ـيــل تـ ـه ـ ّـب م ــن ال ـ ـشـ ــرق ،نــأمــل
مــن املرجعيات حماية هــذا اإلنـجــاز».
وفيما يتكتم املعنيون على األسباب
الحقيقية للخالف ،إال أن ما يدور في
أوس ــاط الـحــزب التقدمي االشـتــراكــي،
ه ــو ات ـه ــام ــات لـلـشـيــخ أك ـ ــرم ال ـصــايــغ
شـقـيــق امل ــرج ــع ال ــروح ــي ،بــالـتــواصــل
مــع ســوريــا ،فــي مـحــاولــة للتمايز عن
مــواقــف جـنـبــاط ال ــذي ي ـحــاول فــرض
العداء مع سوريا على كل أبناء طائفته
فــي لـبـنــان ،عـلــى الــرغــم مــن الـتـحــوالت
اإلقليمية .وهو باملناسبة ليس موقف
الـصــايــغ فحسب ،إذ إن مسألة إعــادة
ال ـتــواصــل مــع ال ــدول ــة ال ـســوريــة باتت
أمـرًا تنشغل فيه أوســاط املشايخ ،مع
ّ
«يتمسك
انتقاد موقف جنبالط الــذي

بلغت نسبة املشاركة العامة في االنتخابات النيابية عام
 ،2018بحسب أرقام وزارة الداخلية 49.68 ،في املئة،
ما يعني أن خمسني في املئة من الناخبني اللبنانيني
ّ
يصوتوا ألي
لم يقترعوا للطبقة الحاكمة حاليًا ،ولم
مــن الــذيــن وصـلــوا الــى املجلس النيابي .ورغــم كــل ما
قيل حــول السبب الكامن وراء نسب املشاركة ربطًا
ّبقانون االنتخاب وفق النسبية ،فإن املحصلة النهائية
دلت على أن نصف الشعب اللبناني لم يقترع .وهؤالء
مواطنون لبنانيون ،سواء كانوا مقيمني في لبنان أو
خارجه ،وإن لم يمارسوا حق االقتراع .وتاليًا ،ال صوت
لهم حاليًا في املجلس النيابي وفي أي محفل سياسي
آخــر ،وهــم يختلفون تمامًا عــن أولـئــك الــذيــن صـ ّـوتــوا
ملرشحني لم يحالفهم الحظ في الوصول الى املجلس.
ف ــي ع ـهــد كــالـعـهــد ال ـح ــال ــي ،ك ــان ي ـف ـتــرض أن يـكــون
ً
رئيس الجمهورية ممثال لهؤالء كما للذين مارسوا
حــق االق ـت ــراع .فـفــي فــرنـســا (ال ـتــي تتمثل فيها قــوى
سياسية) حــن يـفــوز مــرشــح اليمني يصبح رئيسًا
لــاشـتــراكـيــن كـمــا لـلـيـمــن امل ـت ـطــرف ول ـكــل االح ــزاب
الصغيرة أو الكبيرة ،ولجميع الذين لم يقترعوا ،تمامًا
كما في كل الدول الديموقراطية .ولكي يصبح لهؤالء
صوت فاعل ،كما للنخب السياسية والوطنية ،يفترض
أن يكون تمثيلهم في الحكومة متقدمًا على حصص
االح ــزاب ،برعاية رئيس الجمهورية ،كما حصل في
فرنسا أكثر من مرة من خالل اإلتيان بوجوه ثقافية
وعلمية وسياسية من خارج الحزب الحاكم.
مــا يـحـصــل ال ـيــوم فــي تــألـيــف الـحـكــومــة يـثـبــت مقولة
إبعاد كل النخب السياسية والعلمية وأصحاب الكفاءة،
لصالح الحزبيني أو من يدور في فلك رؤساء االحزاب،
وحصر التمثيل الحكومي بوزراء االحزاب فقط ،علمًا
بأن تاريخ لبنان الحديث والقديم شهد تجارب مختلفة
تمامًا ،في ظل الرؤساء السابقني ،وإن اختلفت ظروف

بمواقف خاصة على حساب مصلحة
الطائفة بنظر هؤالء».
ّ
وزاد ال ـطــن ب ــلــة ،م ــا يـحـكــى ع ــن طلب
السفير السعودي وليد البخاري طلب
ّ
مــوعــد لــزيــارة الـصــايــغ ،إل أن الــزيــارة
لم تتم ،وبــدل ذلك قام البخاري برفقة
ال ـس ـف ـيــر اإلم ـ ــارات ـ ــي ح ـم ــد ال ـشــام ـســي
بـ ـ ــزيـ ـ ــارة الـ ـشـ ـي ــخ عـ ـل ــي زي ـ ـ ــن الـ ــديـ ــن،
ب ـح ـض ــور ج ـن ـب ــاط وعـ ـ ــدد م ــن ن ــواب
االشتراكي.
َ
لــم يـبــق أرس ــان ووه ــاب بـعـيــديــن عن
امل ـش ـهــد ،إذ غـ ـ ّـرد أرسـ ــان مـعـتـبـرًا أنــه
«حقًا من رداءة الزمن أن يتم ّ
الرد على
مــرجـعـيــة درزيـ ــة روح ـيــة عـبــر وســائــل
اإلعـ ــام ،كـفــى مـهــزلــة ولـعـبــا بـمـقـ ّـدرات
ّ
متوجهًا
ال ـ ــدروز .»...فيما غ ـ ّـرد وه ــاب
إلـ ــى ج ـن ـب ــاط ب ــالـ ـق ــول« :ش ـي ــخ األم ــر
الــواقــع (حـســن) سيبقى لفريق واحــد،
وهــذا مــا أثبتته ممارساته ،لــذا نقول
لــك شيخك ولـنــا شيخنا ،وأش ــد الفنت
هي محاولة الهيمنة على كل شيء».
وفيما يعترض أرس ــان ووه ــاب على
تماهي حسن مع جنبالط في غالبية
امل ــواق ــف ال ـس ـيــاس ـيــة وال ــداخ ـل ـي ــة ،وال
سـ ّـي ـمــا ب ـعــدمــا أوف ـ ــد ح ـســن ب ــأم ــر مــن
ج ـن ـبــاط م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـق ـض ــاة إلــى
سفارات الدول الكبرى لتحريضها على
ّ
تــدخــل دول ــي فــي ســوريــا تحت عنوان
«حـمــايــة ال ـ ــدروز» ،تتجه األن ـظــار يــوم
األحــد إلــى بلدة الجاهلية ،حيث يقيم
حــزب التوحيد العربي ذكــرى أربعني
الشهيد محمد أبو ذياب ،وسيلقي كل
من أرسالن ووهاب كلمتني باملناسبة،
في أول زيــارة ألرســان إلـ ّـى الجاهلية
منذ ّ
مدة طويلة .ومن املتوقع أن يرفع
ال ـث ـن ــائ ــي س ـق ــف املـ ــواقـ ــف ال ـس ـيــاس ـيــة
ل ـن ــاح ـي ــة رف ـ ــض اسـ ـتـ ـئـ ـث ــار ج ـن ـب ــاط
بمؤسسات الطائفة الدرزية والعالقة
مع سوريا.

رئاستهم وممارستهم الرئاسية سلبًا أو إيجابًا ،أثبتت
فعاليتها ونجاحها .كل العهود الرئاسية قدمت نماذج
وزاري ــة ،خــارجــة عــن املـســار التقليدي ،وإن أصبحت
الحقًا أقرب الى خط سياسي ما ،ال يزال يضرب بها
املثل عند الحديث عن أداء حكومي الفت ،مهما اختلف
املــوقــف مــن الـعـهــد نـفـســه :مــن إمـيــل بـيـطــار ومعركته
الرائدة في ملف الصحة والدواء ،على عكس ما يجري
حاليًا في هذا امللف ،الى حسن مشرفية الذي رحل العام
املــاضــي ،وتجربته االستثنائية في الجامعة اللبنانية
وكلية العلوم ،وميشال إده والياس سابا وفؤاد بطرس
ورضا وحيد وإيلي سالم ،والحقًا جورج افرام وجورج
قرم وشارل رزق وشربل نحاس .هل ننسى أن شارل
حلو كــان وزي ـرًا؟ وأن أصـحــاب كـفــاءات وعلم وخبرة
دخلوا الحكومات ،فأغنوها ،ولو أن بعضهم يئس من
سيطرة «الطبقة الحاكمة» فترك وهــاجــر ،ودفــع ثمن
تغليب الطبقة السياسية مصالحها اآلنية؟
تـقــف الـعـقــدة الـحـكــومـيــة فــي الـظــاهــر عـنــد مــا أصبح
ّ
يـسـمــى ال ـع ـقــدة الـسـنـيــة .لـكـنـهــا فـعـلـيــا لـيـســت سنية
ّ
ّ
يصوتوا
باملعنى الـطــائـفــي ،وتمثيل الـســنــة الــذيــن لــم
للرئيس سعد الحريري وتيار املستقبل .بل هي عقدة
موقع الوزير والى أي كتلة ينتمي ،كتلة الرئيس أم كتلة
لبنان القوي أم الكتلتني معًا ،في خالصة ال يخجل بها
أي من الذين يمارسون السلطة ،أي إن حصر الوزير
املطلوب بشخصه وحيثيته برئيس الحزب أو رئيس
الجمهورية ،بتبعية مطلقة ألي منهما ،فال يخرج أي
مستوزر عن طاعة من ّ
عينه وزيـرًا .ليست هذه حال
العهد وت ـيــاره فحسب ،ألن املـثــل ينطبق على جميع
االحزاب والقوى السياسية والطائفية على اختالفها.
لكن أهمية أي تصرف يقوم به العهد أنه يتعلق برئيس
الجمهورية بكل رمزية هذا املوقع وأهميته ،وألن تيار
العهد في الواجهة ،ويتحول باملمارسة محور العقدة
الحكومية .فالنقاش السياسي ينحصر في الحصة
ً
الوزارية عدديًا ،وبما تمثله هذه الحصة مستقبال ،من

دون أن يعير أحد االهتمام بنوعية الوزراء املقترحني،
ً
ألن ال ـقــاعــدة املـعـتـمــدة حــالـيــا فــي االخ ـت ـيــار هــي أوال
االنتماء إلى الحزب أو الجهة املكلفة باالختيار ،وثانيًا
مستوى االلتزام واالنقياد لهذه الجهة ،وهكذا أصبح
املوظفون واملستشارون وزراء ،وسيصبح مستشارو
املستشارين وزراء ايضًا ،في حني أنه كان يؤمل من
عهد كعهد الرئيس ميشال عون اختيار أسماء وزارية
مــن خ ــارج ه ــذه الـحـلـقــة ،يـشـهــد لـهــا ب ــال ــوزن العلمي
واألخ ــاق ــي والــوط ـنــي ،تنقل الـتـجــربــة الـحـكــومـيــة الــى
مستوى مختلف من االداء الحكومي .وينطبق االمر
نفسه على كل القوى واالح ــزاب التي باتت تقدم الى
حزبيني مكافآت عبارة عن حقائب وزارية.
هناك فكرة متداولة منذ ما قبل الدوحة تتعلق بموقع
رئيس الجمهورية في الحكومة وعدم جواز حصوله
على حصة رئاسية ،وهي فكرة تبناها عون بنفسه
أيــام الدوحة ،قبل أن ينقلب عليها ،ويطالب مع تياره
بحصة وزاري ــة وازن ــة ،مــا تـحــول عقبة رئيسية أمــام
تأليف الـحـكــومــة .لكن انـتـقــال رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،أو
ً
فريقه ،وصــوال الــى االح ــزاب السياسية االخ ــرى ،الى
مرحلة اختيار وزراء خ ــارج هــذا االصـطـفــاف ،ينقل
ال ـن ـقــاش الـسـيــاســي ال ــى م ـكــان أك ـثــر أهـمـيــة ويعطي
للمفاوضات الحكومية نكهة أخرى .ألن هذا التحدي
يضع الجميع أمــام مسؤولية من نــوع آخــر ،اكبر من
مـجــرد حـصــص عــدديــة ،ويـجـعــل رئـيــس الجمهورية
يطالب القوى السياسية برفع مستوى تمثيلها من
ال ــوزراء على اخـتــاف انتماءاتهم وتوجهاتهم ،علمًا
بأن وزراء من هذه النوعية قد يكونون من حصة هذا
الفريق أو ذاك ،لكن على االقــل سنكون في حاضرة
مشهد جديد ّ
يجمل الطبقة الحالية ويعطيها بعدًا آخر،
ألن ال أحد متفائل بأن هذه الطبقة ستتغير ،ما دامت
قد أتت الى املجلس النيابي بأبناء الزعماء والقيادات
السياسية وورثتهم ،بما في ذلك القيادات الجديدة غير
التقليدية ...حتى من خالل النسبية.

ينعى الحزب الشيوعي اللبناين إىل الشعب اللبناين
وإىل الرفاق وكل الوطنيني اللبنانيني الرفيق القائد

الدكتور غسان األشقر

الذي برحيله يفقد الحزب والوطن واحداً من كبار قادته األبرار
وأحد جذور سنديانته الحمراء.
وفيام كانت عكار تستعد لتكريم ابنها البار الدكتور غسان األشقر باعتباره شخصية عكار للعام
 .2018كام اختارته جمعية إبداع لآلداب والعلوم والفنون بإصدارها كتاباً لهذه املناسبة ،اشرتك يف
صياغته العديد من األقالم الثقافية واالجتامعية والفنية والوطنية ،يف هذا الوقت بالذات رحل:
غسان األشقر
رحل الرفيق والقائد النموذج يف الشجاعة والتضحية ،الذي نشأ يف أرسة مناضلة متأثرا ً بنهج شقيقه
فريد الذي قاد انتفاضة الرغيف الكربى إبان االنتداب الفرنيس.
إنه املناضل الذي مل يتوان عن خوض كل أشكال النضال عىل الصعيد الوطني يف مواجهة العدو
الصهيوين ،وعىل الصعيد السيايس من أجل التغيري الدميوقراطي وبناء الدولة الوطنية املدنية املقاومة.
إنه القائد الرمز يوم رشحه الحزب لالنتخابات النيابية حيث مل ميل التجوال يف كل قرى ودساكر عكار
والشامل ،محرضاً مستنهضاً الهمم من أجل التغيري الحقيقي يف بنية النظام الطائفي العفن.
إنه طبيب الفقراء ،رئيس النجدة الشعبية اللبنانية يف لبنان ،تعرفه عكار من أقصاها إىل أقصاها،
مبلسامً لجراح أهلها ،عصامي حتى القساوة ،نقي ،متواضع ،مبدأي حتى الطهارة ،متمسك بأهداف
وبرنامج حزبه مل يأبه يوماً ملا أملّ به من مرض العضال بل كان عقله عىل يقني بأن الشعب اللبناين
بحاج ٍة إىل مرجعية وطنية حقيقية قادرة عىل إحداث التغيري .هذه كانت وصيته األخرية وهو عىل
فراش املوت .باقٍ معنا أيها القائد الرمز يف وجدان أهلك ورفاقك ومحبيك شعل ًة ال تنطفئ.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه يوم السبت يف  2019\1\12الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر يف كنيسة
القديس باسيليوس الكبري – حلبا.
تقبل التعازي:
 يوم الجمعة قبل الدفن يف قاعة الكنيسة من الساعة  10صباحاً حتى الواحدة ظهرا ً ومن الساعةالثالثة بعد الظهر حتى الساعة السادسة مسا ًء ويوم السبت قبل الدفن وبعده.
 يوم األحد  13الجاري بعد الظهر من الثالثة حتى السادسة مسا ًء يوم اإلثنني  14الجاري من الساعة العارشة حتى الواحدة ظهرا ً ومن الساعة الثالثة حتى السادسةمسا ًء.
 يوم األربعاء  16الجاري يف نادي خريجي الجامعة األمريكية – الحمرا  -الوردية من الساعة الثالثةحتى السادسة مسا ًء.
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مجتمع

مجتمع
متابعة

على الغالف إعادة الحياة الى النقابات والعمل النقابي هي أبرز خالصات الحكم القضائي الذي صدر في قضية مصروفي
الشركة وقضى بحبس مديرها التنفيذي
أدان
عمال «سبينيس» العالقة منذ ست سنوات .القرار ـــ السابقة
ً
الذي ّ
ُ
وألزمهما بدفع تعويضات ،ليس انتصارًا للحريات النقابية فحسبّ ،بل يشكل مناسبة إلعادة إنتاج حركات نقابية فعلية
في لبنان ،وإلعادة التوازن بين ّ
العمال وأصحاب العمل بعدما اختل لمصلحة األخيرين بفعل األزمة االقتصادية

«ليسيه عبد القادر» على الئحة الجرد:
المماطلة مستمرة واألهالي يعاودون التحرك

ّ
يا عمال لبنان ...أحيوا نقاباتكم!
سابقة قضائية تنتصر لمصروفي «سبينيس»
هديل فرفور
في سابقة قضائية تجعل أصحاب
ال ـع ـمــل عــرضــة ملــاح ـقــة جــزائ ـيــة في
حــال منعهم العمال من ممارسة أي
من حقوقهم األساسية (ومــن بينها
الحرية النقابية) ،أصــدرت القاضية
امل ـن ـفــردة الـجــزائـيــة فــي ب ـيــروت رلــى
صـفـيــر ،ف ــي  20م ــن الـشـهــر املــاضــي،
ق ـ ـ ــرارًا ق ـض ــى بـ ــإدانـ ــة ش ــرك ــة «غـ ــراي
م ــاك ـن ــزي رايـ ـت ــل» (امل ــال ـك ــة لسلسلة
«س ـب ـي ـن ـيــس») وم ــدي ــره ــا الـتـنـفـيــذي
البريطاني مايكل رايت ،استنادًا الى
املادة  329من قانون العقوبات التي
تعاقب بالحبس من شهر إلــى سنة
كل فعل «من شأنه أن ّ
يعوق اللبناني
عن ممارسة حقوقه املدنية بالتهديد
والـ ـش ـ ّـدة أو ب ــأي وس ـي ـلــة أخـ ــرى من
وسائل اإلكراه املادي أو املعنوي»
وكـ ـ ــان ث ــاث ــة عـ ـم ــال م ـص ــروف ــن مــن
ال ـش ــرك ــة ،هـ ــم :م ـي ــاد ب ــرك ــات ،إيـلــي
أب ــي ح ـنــا وس ـم ـيــر طـ ــوق ،ق ــد رف ـعــوا
ق ـب ــل س ــت سـ ـن ــوات دعـ ـ ــوى جــزائ ـيــة
ضـ ـ ّـد ال ـش ــرك ــة وم ــدي ــره ــا الـتـنـفـيــذي
«الشتراكهما في منعهم من ممارسة
حريتهم النقابية» ،وفــق ما ورد في
ن ــص ال ــدع ــوى .ال ـثــاثــة أس ـس ــوا عــام
 ،2012مع عشرات العمال في مختلف
ف ـ ـ ــروع ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،نـ ـق ــاب ــة ل ـل ـم ـطــال ـبــة
بـحـقــوق الـعـمــال ،وخـصــوصــا حقهم
ف ــي تـطـبـيــق م ــرس ــوم زي ـ ــادة األج ــور
آنذاك (راجع ست سنوات على قضية
ع ـ ـمـ ــال «سـ ـبـ ـيـ ـنـ ـي ــس» :ه ـ ــل ُي ـن ـصــف
القضاء العمل النقابي؟ https://al-
.)253497/akhbar.com/Community
وقد مارست الشركة يومها ضغوطًا
كبيرة على الـعـمــال لــوقــف نشاطهم
الـنـقــابــي ،وصــرفــت جميع الـقـيــادات
النقابية من العمل.
ق ـ ـ ــرار ال ـق ــاض ـي ــة ص ـف ـي ــر نـ ـ ـ ّـص عـلــى
حـ ـب ــس راي ـ ـ ــت ملـ ـ ــدة شـ ـه ــر «عـ ـل ــى أن
يــوقــف تنفيذ الـعـقــوبــة املـقـضــي بها
بحقه في حال تسديده نصف قيمة
املبالغ املحكوم بها ملصلحة املدعني
ال ـش ـخ ـص ـيــن خ ـ ــال م ـه ـلــة ش ـهــريــن
( .»)...ك ـمــا غ ـ ّـرم ــت ال ـش ــرك ــة خمسة
مــايــن لـيــرة «عـلــى أن يــوقــف تنفيذ
ال ـع ـق ــوب ــة امل ـق ـض ــي ب ـه ــا ب ـح ـق ـهــا فــي

الشركة استأنفت الحكم الذي قضى بدفع تعويضات ّ
للمدعين وبحبس مديرها التنفيذي (هيثم الموسوي)

ح ــال قـيــامـهــا بـتـســديــد نـصــف قيمة
املبالغ املحكوم بها ملصلحة املدعني
ً
الشخصيني ( .»)...وأل ــزم الـقــرار كال
مــن راي ــت والـشــركــة بــدفــع  40مليون
ليرة على سبيل التعويض لكل من
املدعني« ،بالتكافل والتضامن في ما
بينهما ،وعلى أســاس التساوي في
الحصص».
املـحــامــي ن ــزار صــاغـيــة لـفــت إل ــى أنها
ُ
امل ــرة األول ــى الـتــي تـطـ ّـبــق فيها امل ــادة
 329ف ــي الـقـضــايــا الـعـمــالـيــة ،مشيرًا
إلى أن لهذا الحكم ُأهمية فائقة .وفي
مؤتمر صحافي لـ«املفكرة القانونية»
و«ح ــرك ــة م ــواط ـن ــون وم ــواط ـن ــات في
ّ
دولـ ـ ـ ـ ــة» ،أم ـ ـ ــس ،أوض ـ ـ ــح ص ــاغـ ـي ــة أن
الدعوى «ليست دعوى عمالية عادية

يـ ـط ــال ــب ف ـي ـه ــا أج ـ ـيـ ــر ب ـت ـع ــوي ـض ــات
ع ـلــى خـلـفـيــة االعـ ـت ــداء ع ـلــى حـقــوقــه،
بــل دع ــوى جــزائـيــة سـعــى األج ـيــر من
خــالـهــا إل ــى تـحــريــك الـحــق ال ـعــام في
ّ
مواجهة صاحب العمل ،ألن االنتهاك
الذي ّ
تعرض له ال يشكل اعتداء عليه
ي ـن ـت ـه ــي ب ـت ـع ــوي ـض ــات وح ـ ـسـ ــب ،بــل
اعـتــداء على املجتمع برمته يجدر أن
ينتهي بعقوبة جزائية».
وأشـ ـ ــار صــاغ ـيــة إلـ ــى أن هـ ــذا الـحـكــم
ي ـج ـع ــل م ـخ ــال ـف ــات أص ـ ـحـ ــاب ال ـع ـمــل
ع ــرض ــة ملــاح ـقــة ج ــزائ ـي ــة ك ـل ـمــا ُمـنــع
ال ـ ـع ـ ـمـ ــال م ـ ــن م ـ ـمـ ــارسـ ــة ح ـ ــق م ــدن ــي
أس ــاس ــي (ال ـح ــري ــة الـنـقــابـيــة أح ــده ــا،
لـكـنـهــا لـيـســت ال ــوح ـي ــدة) .ك ـمــا أن له
«أهمية مضاعفة في الزمن الحاضر:

للمرة األولى
ُت ّ
طبق المادة
 329في القضايا
العمالية بما يجعل
مخالفات أصحاب
العمل عرضة
لمالحقة جزائية

ففيما يزيد بفعل األزمــة االقتصادية
الالتوازن الواقعي بني أصحاب العمل
ّ
امللح أن يتدخل
والعمال ،يصبح من
ال ـ ـقـ ــانـ ــون وال ـ ـق ـ ـضـ ــاء إلع ـ ـ ـ ــادة بـعــض
التوازن الى هذه العالقات».
وزيـ ــر الـعـمــل ال ـســابــق شــربــل نـحــاس
ّ
اعتبر أن الحكم ُيشكل مناسبة «إلعادة
إن ـت ــاج ح ــرك ــات نـقــابـيــة فـعـلـيــة تـكــون
طرفًا قويًا في ظل األزمة االقتصادية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـط ـ ــاول ت ــداعـ ـي ــاتـ ـه ــا ال ـع ـم ــال
وحـ ـق ــوقـ ـه ــم» .وشـ ـ ـ ـ ّـدد ع ـل ــى ض ـ ــرورة
البناء على الحكم «لتقوية النقابات
وت ـم ـك ـي ـن ـهــا م ــن ل ـع ــب دور امل ـف ــاوض
عـنــدمــا يـتــم ت ــوزيــع خـســائــر األزمـ ــة»،
ُمـصـ ّـوبــا على أداء ممثلي العمال من
اتحادات ونقابات وتهميشهم أهمية

أخذ املبادرة في ظل الظروف الراهنة.
ص ـ ــاغـ ـ ـي ـ ــة أمـ ـ ـ ـ ــل أن تـ ـ ــأخـ ـ ــذ مـ ـح ــاك ــم
امل ـط ـب ــوع ــات ال ــوق ــائ ــع الـ ـج ــدي ــدة فــي
االع ـت ـبــار «ورد دعـ ــاوى ال ـقــدح وال ــذم
ال ـت ــي ق ــدم ــت ض ــد ال ــذي ــن دافـ ـع ــوا عن
ال ـع ـم ــال واألج ـ ـ ـ ـ ــراء» ،ف ــي إش ـ ــارة ال ــى
دعاوى القدح والذم التي رفعها رايت
ض ــد ن ـح ــاس وال ــزم ـي ــل مـحـمــد زبـيــب
ال ـل ــذي ــن ص ـ ــدرت ف ــي حـقـهـمــا ق ـ ــرارات
قضائية عن محكمة املطبوعات قضت
بــإدان ـت ـه ـمــا ،وال يـ ــزال ال ـبــت الـنـهــائــي
فيها عالقًا أمام محكمة التمييز.
العامل املـصــروف سمير طــوق أهــدى
الحكم الى جميع العاملني والعامالت
في لبنان ،إذ إنه «سابقة على العمال
البناء عليها ألن قبل الحكم ليس كما
بعده».
امل ــؤتـ ـم ــرون انـ ـتـ ـق ــدوا غ ـي ــاب وس ــائ ــل
اإلع ـ ـ ــام وت ـجــاه ـل ـه ــا ت ـغ ـط ـيــة قـضـيــة
حقوقية بـهــذا الـحـجــمُ ،مـشـيــريــن الــى
حـجــم الـضـغــوط الـتــي مــارسـهــا رايــت
مـ ـن ــذ بـ ـ ــدء ال ـ ــدع ـ ــوى ب ـف ـع ــل ع ــاق ــات ــه
بـ ـبـ ـع ــض امل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن
وبحجم األم ــوال التي دفعها «والتي
مــن األرج ــح أنها أكثر بكثير مــن تلك
التي كــان يمكن أن يصرفها لــو ّ
طبق
م ــرس ــوم األج ـ ـ ـ ــور» ،ب ـح ـســب ن ـ ّـح ــاس.
الوزير السابق سأل ما إذا كان األمن
ال ـع ــام سـ ُـيـبـقــي عـلــى إق ــام ــة رايـ ــت في
لبنان ،رغــم إدانـتــه جــزائـيــا ،كما سأل
عن دور وزارة العمل في هذه القضية
وموقفها بعد القرار.
ال ـجــديــر ذكـ ــره أن ال ـشــركــة اسـتــأنـفــت
ال ـح ـك ــم ،م ــا ي ـع ـنــي أن «امل ــواجـ ـه ــة لــم
تنته بـعــد» على حـ ّـد تعبير صاغية.
وف ــي م ـعــزل ع ــن نـتـيـجــة االسـتـئـنــاف،
إال أن املدعني يراهنون على قوة حكم
الـقــاضـيــة صفير فــي فــرض مـنــاخ في
ال ـق ـض ــاء ي ــراع ــي ال ـح ــري ــات الـنـقــابـيــة
ويحمي حقوق العمال.
ت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ـ ــى أن م ـل ـك ـي ــة
«سـبـيـنـيــس» انتقلت مـنــذ نـحــو سنة
مــن شــركــة «أب ــراج كابيتال» إلــى عدد
مــن املستثمرين اللبنانيني ،أبــرزهــم
رج ـ ـ ــل األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ح ـ ـسـ ــان ع ـ ــز الـ ــديـ ــن،
بـمــوجــب صـفـقــة بـلـغــت قيمتها نحو
ّ
وتضمنت بقاء رايت
 61مليون دوالر،
مديرًا تنفيذيًا للمجموعة.

المتمرنون يبدأون إضرابهم رغم تهديدات حمادة
لن نعود إلى
الثانويات
قبل أن يقر
المرسوم
والدرجات
(مروان
طحطح)

على وقع التهديد بالحسم من رواتبهم،
بدأ  2128أستاذًا ثانويًا متمرنًا ،أمس،
إضرابًا تحذيريًا يستمر حتى االثنني
املـقـبــل .األس ــات ــذة الــذيــن ان ـت ـظــروا ،بال
ط ــائ ــل ،ت ــرج ـم ــة م ـل ـم ــوس ــة لـتـحـصـيــل
حقوقهم ،اعتصموا أمــس أم ــام وزارة
املــال في ساحة ريــاض الصلحّ .
وحمل
ع ـ ـضـ ــو لـ ـجـ ـن ــة مـ ـ ـن ـ ــدوب ـ ــي األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة
املتمرنني ،أحمد ياسني ،وزير املال علي
ح ـســن خـلـيــل م ـســؤول ـيــة ع ــدم تــرجـمــة
ال ــوع ــد ب ـح ـجــز اعـ ـتـ ـم ــادات ل ـل ــدرج ــات
ّ
الست االستثنائية التي تشكل نصف
ال ــرات ــب .وسـ ــأل وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة م ــروان
ح ـم ــادة ع ــن م ــرس ــوم الـتـثـبـيــت وق ــرار

اإللحاق ،مستغربًا التهديد بـ«قطع ما
بقي من لقمة عيشنا وعيش أطفالنا».
وأكد «أننا لن نعود إلى الثانويات قبل
أن يقر املرسوم والدرجات.»،
ج ـ ــورج سـ ـع ــادة ،ال ـق ـي ــادي ف ــي ال ـتـيــار
ال ـن ـق ــاب ــي امل ـس ـت ـق ــل ال ـ ـ ــذي ش ـ ـ ــارك فــي
االع ـت ـصــام ،اسـتـنـكــر «ت ـهــديــد فـئــة من
الـنــاس ق ــررت أن ّ
تعبر عــن حقها ،بما
يـكـفـلــه ال ــدس ـت ــور ال ـل ـب ـنــانــي» ،وأشـ ــار
إلى أن «هذه املمارسة استمرار للقمع
والـفــوقـيــة الـتــي عــامـلــت فيها السلطة
هـ ــذا ال ـت ـح ــرك م ـنــذ ب ــداي ـت ــه ،وت ـمــاهــت
مـعـهــا ق ـي ــادة راب ـط ــة أس ــات ــذة التعليم
ال ـثــانــوي الــرسـمــي فــي انـتـهــاك حقوق

ارتفاع رسم فتح امللف إلى ستة ماليني
ل ـيــرة لـلـتـلـمـيــذ ال ــواح ــد ف ــي «الـكــولـيــج
ً
بروتستانت» مثال!
وكــان وزيــر الثقافة غطاس خــوري قد
قــررً ،
بناء على اقتراح املديرية العامة
لــآثــار ،إدخ ــال «املبنى التراثي القائم
في العقار  2111في منطقة املصيطية
العقارية واملـعــروف باسم ليسيه عبد
القادر» ،في الئحة الجرد العام لألبنية
الـتــاريـخـيــة .ويمنع ال ـقــرار الـقـيــام بأي
عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي
للبناء من دون موافقة املديرية .النائب
ه ــاغ ــوب تـ ــرزيـ ــان ،ال ـ ــذي تـ ـق ـ ّـدم بطلب
وضع املبنى على الئحة الجرد ،قال إنه
سيتابع امللف إلدراج املبنى الثاني في
العقار نفسه على الالئحة.

فاتن الحاج

متابعة

الـ ـن ــاس وك ــرام ــاتـ ـه ــم .وق ـ ــد آن األوان
السـ ـت ـع ــادة الـ ـق ــرار ال ـن ـق ــاب ــي املـسـتـقــل
بعدما دمرت الوصاية السياسية هذه
الهيئة النقابية األساسية».
وك ـ ــان ـ ــت م ـ ــدي ـ ــرة ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـث ـ ّـان ــوي
الـ ــرس ـ ـمـ ــي ،ج ـ ـمـ ــال بـ ـ ـغ ـ ــدادي ،وقـ ـع ــت
أم ــس كـتــابــا يطلب فـيــه وزي ــر التربية
مــروان حمادة من املتمرنني االلتحاق
ب ـ ــالـ ـ ـث ـ ــان ـ ــوي ـ ــات ،ت ـ ـحـ ــت طـ ــائ ـ ـلـ ــة عـ ــدم
استحقاق الــراتــب جــراء الغياب .ودعا
ح ـمــادة مــديــري املـ ــدارس والـثــانــويــات
إلــى «وضــع تقرير فــوري عــن أي حالة
ق ــد تـحـصــل غـيــابــا أو تـمـنـعــا ،ليصار
إلــى إب ــاغ كلية الـتــربـيــة فــي الجامعة
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اللبنانية املسؤولة عن صرف رواتبهم
بــاقـتـطــاع ي ــوم الـغ ـيــاب أو الـتـمـنــع من
هذه الــرواتــب» .وأكــد أن الــوزارة تتابع
مع مجلس الخدمة املدنية اإلجــراءات
اإلداري ـ ــة والـقــانــونـيــة ال ــازم ــة إلنـجــاز
م ــرس ــوم اع ـت ـبــار األس ــات ــذة الـثــانــويــن
املـتـمــرنــن مـعـ َّـيـنــن فــي م ــاك املــديــريــة
ّ
العامةُ للتربية ،إذ إن مشروع املرسوم
الالزم أ ّ
عد منذ أكثر من شهرين ،وأنجز
مجلس الخدمة املدنية التدقيق األولي
فيه ،وسيعيده إلى الوزارة خالل فترة
قصيرة لتعطيه املجرى القانوني اآليل
إلى إصداره.
(األخبار)

إدراج املـبـنــى ال ـتــراثــي لــ«لـيـسـيــه عبد
ال ـ ـ ـقـ ـ ــادر» عـ ـل ــى الئـ ـح ــة ال ـ ـجـ ــرد الـ ـع ــام
لألبنية التاريخية ،أول من أمس ،أثلج
صدور أهالي التالمذة ،إال أنه لم ّ
يبدد
م ـخــاوف ـهــم ف ــي شـ ــأن مـصـيــر امل ــدرس ــة
ال ـتــي يـبـقــى انـتـقــالـهــا إل ــى م ـكــان آخ ــر،
فــي بـيــروت أو خــارجـهــا ،خـيــارًا قائمًا
م ــا دامـ ــت االج ـت ـمــاعــات م ــع «مــؤسـســة
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري» ال ـ ـتـ ــي تـ ــديـ ــر املـ ـ ــدرسـ ـ ــة -
وآخرها أول من أمس  -لم تحمل جديدًا
سوى تكرار الوعد بأن «الحل سيعلن
خــال أسابيع» .وعليه ،يعود األهالي
وأبناؤهم إلى التحرك ،بداية األسبوع
امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،احـ ـتـ ـج ــاج ــا عـ ـل ــى «سـ ـي ــاس ــة
امل ـم ــاط ـل ــة» ،ول ـل ـت ـشــديــد ع ـلــى أول ــوي ــة
بـقــاء املــدرســة فــي مكانها الـحــالــي ،أو
إيجاد حلول بديلة مناسبة لحاجات
التالمذة واألهالي.
وحتى اليوم ،لم ّ
يصرح أصحاب األرض
(ال ـع ـقــار تملكه هـنــد رفـيــق الـحــريــري)
بـ ّـمــا ي ـن ــوون فـعـلــه ب ـع ـقــارات امل ــدرس ــة،
ول ــم ي ـبــدوا أي اسـتـعــداد إلبـقــائـهــا في
مكانها الـحــالــي مقابل بــدل إيـجــار أو
ّ
إعطاء مهلة تمديد إضافية .فيما أكدت
ّ
مصادر األهــالــي أن طــرح نقل املدرسة
إلى مجمع املــدارس الرسمية في زقاق
البالط (مجمع الشيخ سعد العبد الله
السالم الصباح التربوي) لم يكن قيد
التداول في اآلونــة األخيرة ،و«لــم ُيشر

«مؤسسة الحريري» وعدت مجددًا بـ«حل قريب» (مروان طحطح)

إليه مسؤولو مؤسسة الحريري» في
اللقاء األخير مع األهالي.
وما يزيد قلق األهالي ،أن إدارة املدرسة
لم تفتح باب التسجيل للعام الدراسي
املـقـبــل فــي كــانــون األول املــاضــي ،على
غـ ــرار م ــا تـفـعـلــه ف ــي ك ــل عـ ــام ،وه ــو ما
رأت ف ـيــه مـ ـص ــادر ف ــي ل ـج ـنــة مـتــابـعــة
القضية «مؤشرًا خطيرًا ،ملا يعنيه ذلك
من إقفال الصفوف الخمسة للروضة

األولـ ـ ـ ــى وتـ ـه ــدي ــد م ـص ـي ــر امل ـع ـل ـم ــن».
ّ
ولفتت امل ـصــادر إلــى أن نحو  300من
أصــل  2083تلميذًا حـجــزوا ،منذ اآلن،
أمــاكــن لـهــم فــي م ــدارس أخ ــرى تعتمد
الـبــرنــامــج الـفــرنـســي نـفـســه فــي السنة
الــدراسـيــة املقبلة .وأوضـحــت أن الرقم
ك ـ ــان ي ـم ـك ــن أن يـ ـك ــون أكـ ـب ــر مـ ــن ذل ــك
بكثير لــوال أن االنـتـقــال إلــى مثل هذه
امل ــدارس يحتاج إلــى وســاطــات ،ولــوال

نحو  300تلميذ
حجزوا أماكن في
مدارس أخرى للسنة
الدراسية المقبلة

متابعة

«زلزال» القاسمية
ُ«اإلنماء واإلعمار»
أبلغ بالمخاطر منذ 2014
آمال خليل
مجددًا ،دفع املواطنون ،أمــس ،ثمن سوء تنفيذ
أوتوستراد الزهراني ـ ـ القاسمية .سابقًا ،دفعوا
م ــن مــال ـهــم الـ ـع ــام ح ــوال ــى س ـتــة م ــاي ــن دوالر
ب ــدل تنفيذ الكيلومتر ال ــواح ــد ،وس ــط مماطلة
وتأخير داما لسنوات (أطلق التلزيم عام 1996
وانتهت األشغال عام  .)2008أما أمــس ،فدفعوا
من وقتهم وأعصابهم في انتظار دام لساعات
ف ــي س ـيــارات ـهــم عــالـقــن ف ــي زح ـمــة سـيــر خانقة
بسبب تحويل السير إلى الطريق البحرية طوال
ساعات النهار .ومن خرج من جحيم االنتظار،
كان في انتظاره حاجز للدرك عند مدخل صور
يدقق بااللتزام بوضع الحزام!
في ردهــا على ما ورد في «األخبار» أمس حول
ّ
االن ـه ـي ــارات ،أكـ ــدت «ش ــرك ــة االت ـح ــاد للهندسة
والتجارة» التي نفذت األشغال (تستكمل تنفيذ
األوتوستراد من القاسمية حتى قانا) أن «أعمال
األوتــوسـتــراد املمتد من الزهراني الــى قانا تتم
وفق األصول الفنية بإشراف جهاز فني هندسي
من استشاري وجهات حكومية مختصة .ولفتت
في بيان الى أنها أرسلت عام  2014إلى مجلس
اإلن ـمــاء واإلع ـمــار كتابًا حــول «ظـهــور تشققات
ب ـجــانــب امل ـن ـحــدر امل ــاص ــق ل ــأوت ــوس ـت ــراد بــات
يشكل كتلة منفصلة عن الجبل ومهدد باالنهيار
في أي لحظة ( )...وطلبنا أخذ التدابير املناسبة
تفاديًا لألضرار واملخاطر التي قد تنجم».
مدير مديرية الطرق واملباني في وزارة األشغال
ط ــون ــي ب ــول ــس قـ ــال ف ــي ح ــدي ــث ت ـل ـفــزيــونــي إن
ال ـ ـ ــوزارة أوف ـ ــدت فــري ـقــا م ــن امل ـه ـنــدســن إلج ــراء
تقرير ميداني وتواصلت مع املتعهد الــذي أقر
باألخطاء وسيعالج الخلل على نفقته الخاصة.
ل ـكــن م ـص ــادر ه ـنــدس ـيــة ل ـف ـتــت إلـ ــى أن املـنـطـقــة
معروفة بوفرة الينابيع ،ولن تنفع أي محاولة
إلص ــاح االنـخـســافــات ،مشيرة إلــى أن املخطط
األصـ ـل ــي ل ــأوت ــوسـ ـت ــراد كـ ــان ي ـم ــر ف ــي مـنـطـقــة
أخرى ،إال أن ضغوطًا ّ
غيرت مساره حفاظًا على
ملكيات خاصة».

الرئيس التنفيذي الجديد
لرشكة متاليف ()MetLife

عــن مجلــس ادارة رشكــة متاليــف االمريكيــة ،الســيد ميشــال عبــاس خلــف  -رئيــس الرشكــة الحــايل يف
الواليــات املتحــدة ،أوروبــا ،الــرق األوســط وافريقيــا  -رئيسـاً ومديـرا ً تنفيذيـاً أوالً للرشكــة اعتبــارا ً مــن
األول مــن أيــار  2019وذلــك خلفـاً للرئيــس واملديــر التنفيــذي االول الحــايل للرشكــة ســتيف كنداريــان.
وقــد تفـ ّوق الســيد ميشــال خلــف بــادارة الرشكــة يف دول ومناطــق مختلفة ،وأســواقٍ وثقافــات متع ّددة.
كــا أن رؤيتــه لتطويــر متاليــف لتصبــح مــن أنجــح رشكات التأمــن يف العــامل مــن الناحيــة الديناميكيـ ًة
واملاليــة واالســتثامرية ســوف تعــود بتأثــر ايجــايب عــى جميــع أصحــاب املصالــح يف الرشكــة.
لقــد أىت ميشــال خلــف مبعرفــة عميقــة يف مجــال التأمــن وروح االســتثامر ومبهــار ٍ
ات قياديــة يف كل
منصــب تــولّ ه خــال مســرته املهنيــة مــع متاليــف.
شــغل ميشــال خلــف منصــب رئيــس متاليــف ملنطقــة أوروبــا والــرق األوســط وأفريقيــا منــذ عــام
 ، 2011ويف يوليــو  ، 2017تــم منحــه مســؤولية إضافيــة عــن أعــال الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
وقبــل توليــه قيــادة منطقــة أوروبــا والــرق األوســط وإفريقيــا  ،شــغل ميشــال خلــف منصــب نائــب
الرئيــس والرئيــس التنفيــذي األول ملنطقــة الــرق األوســط وأفريقيــا وجنــوب آســيا ( .)MEASAو كان
قــد التحــق برشكــة متاليــف مــن خــال اســتحواذ رشكــة متاليــف عــى رشكــة أمــركان اليــف انشــورنس
كومبــاين ( )ALICOمــن رشكــة أمــركان انرتناشــونال غــروب ( )AIGعــام .2010
ـول ميشــال خلــف مناصــب قياديــة ع ـ ّدة يف
خــال الســنوات ال 21التــي قضاهــا مــع ( )ALICOتـ ّ
مختلــف األســواق حــول العــامل و منهــا منطقــة البحــر الكاريبــي وفرنســا وإيطاليــا .يف عــام  1996ت ـ ّم
ـول منصــب نائــب الرئيــس االقليمــي
تســميته أ ّول مديــر عــام لرشكــة أليكــو يف مــر .يف عــام  ،2001تـ ّ
يف بولنــدا ،رومانيــا ودول البلطيــق كــا تــرأّس رشكــة  AMPLICO LIFEالتابعــة لرشكــة  ALICOيف
بولنــدا .و قــد شــغل بعدهــا منصــب نائــب الرئيــس ومســؤول العمليــات األول يف ،PHILAMLIFE
رشكــة  AIGالعاملــة يف الفلبــن.
برئاســة ميشــال خلــف  ،لــدى متاليــف فرصــة كبــرة لزيــادة القيمــة التــي تخلقهــا لجميــع أصحــاب
املصالــح لديهــا.
رصح ميشــال خلــف "ترشفنــي بشــدة الثقــة التــي وضعهــا مجلــس االدارة يب واتطلّــع اىل قيــادة
و قــد ّ
هــذه الرشكــة العظيمــة ... .فمــن خــال ترسيــع منــو اإلي ـرادات  ،وتعزيــز انضبــاط االنفــاق ،ســوف
نصبــح أكــر نجاحـاً مــن الناحيــة املاليــة مـ ّـا سيســاعدنا عــى الوفــاء بالتزاماتنــا تجــاه العمــاء  ،وخلــق
املزيــد مــن الفــرص للموظفــن  ،وتقديــم عائــدات أقــوى للمســاهمني".
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السلّة اللبنانيّة

ابراهيم دياز

جايدن سانشو

يايا توري

إبراهيم أفيالي

توني كروس

رغم املوهبة الكبيرة التي يتمتع بها
دياز ،لم يتمكن الالعب اإلسباني
من حجز مكان أساسي له ضمن
خطط بيب غوارديوال ،ليجد نفسه
حبيسًا على دكــة الـبــدالء .بسبب
هذا الوضع انتقل ديــاز إلى نادي
ريـ ــال م ــدري ــد ف ــي ع ـق ـ ٍـد يـمـتــد ل ــ6
سنوات ونصف السنة مقابل 21
مليون يورو ،بعد أن ملس اهتمامًا
شديدًا من نادي امليرينغيّ ،
ليفوت
بيب موهبة أخرى هذه السنة بعد
سانشو.

يـعــد ســانـشــو أح ــد أب ــرز الالعبني
الــواعــديــن فــي العالم حاليًا ،حيث
يندرج الشاب اإلنكليزي تحت فئة
الالعبني املهاريني.
بالرغم مــن موهبته الـفــذة ،أعطى
غـ ـ ـ ــوارديـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـض ـ ــوء األخـ ـض ــر
ملـ ـ ـغ ـ ــادرة الـ ــاعـ ــب إلـ ـ ــى ب ــروس ـي ــا
دورتموند مطلع الصيف املاضي.
األداء الــافــت الــذي يقدمه الالعب
بشكل مباشر في
الشاب ساهم
ٍ
تـصــدر ن ــادي دورتـمــونــد لـلــدوري
األملاني.

ق ـضــى ال ــاع ــب اإلي ـ ـفـ ــواري ثــاثــة
مواسم في قلعة الكامب نو ،ورغم
طول تلك املدة فشل يايا توريه في
إثبات نفسه أمام املدرب اإلسباني
ب ـيــب غـ ــوارديـ ــوال .ان ـت ـقــل الــاعــب
بعدها إلى نادي مانشستر سيتي
حيث تألق ليجعل من نفسه أحد
أبرز العبي الوسط في العالم .مع
ق ــدوم غ ــواردي ــوال إلــى مانشستر
سيتي عام  ،2016خرج توريه من
أسوار ملعب االتحاد بعد أن الزم
دكة االحتياط مرة أخرى.

ع ــام  ،2011ق ــام امل ــدرب اإلسـبــانــي
بيب غوارديوال باستقطاب نجم بي
اس في آيندهوفن الهولندي إبراهيم
أف ـيــاي .رغــم موهبة الــاعــب الفذة
ف ـشــل أف ـي ــاي ف ــي ال ـح ـصــول على
مركز أساسي نظرًا لكثرة النجوم
آنذاك.
بـعــد  21م ـب ــاراة بــرفـقــة بــرشـلــونــة،
خــرج الالعب بسلسلة إع ــارات بني
شالكه وأوملبياكوس تواليًا ،لينتقل
بعدها إلــى سـتــوك سيتي بصفقة
انتقال دائمة.

رغـ ـ ــم مـ ـش ــاركـ ـت ــه بـ ـشـ ـك ـ ٍـل أسـ ــاسـ ــي مــع
غوارديوال في موسم  ،2014/2013رحل
توني كروس في املوسم التالي من بايرن
ميونيخ إلــى ريــال مدريد بصفق ٍة أثــارت
املتابعني ،نظرًا لتألق
استغراب الكثير من
ً
الالعب الكبير حينها خاصة في مونديال
 .2014قــدم الشاب األملاني أداء رائعًا في
ّ
مدريد وساهم برفقة كــل من مودريتش
وكاسيميرو بالسيطرة على لقب دوري
أبطال أوروبــا في  3مواسم متتالية ،بعد
أن شكلوا الحلقة األقوى في الوسط على
صعيد العالم.

شيردان شاكيري
ف ـ ـ ـ ـ ــور وصـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــه إل ـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ ــايـ ـ ــرن
م ـي ــون ــخ ق ــادم ــا م ــن ن ـ ــادي ب ــازل
السويسري ،قدم الجناح الشاب
ش ـ ـي ـ ــردان ش ــاكـ ـي ــري م ـس ـتــوى
الفتًا في موسمه األول مع يوب
هــايـنـكــس ،غـيــر أن ق ــدوم امل ــدرب
بيب غوارديوال إلى قلعة بافاريا،
جـعــل شــاكـيــري حبيسًا لـلــدكــة،
لـيـنـتـقــل ب ـعــدهــا إل ــى نـ ــادي إنـتــر
م ـي ــان ــو ب ـع ــد أن صـ ــرح املـ ــدرب
اإلسباني أن شاكيري غير ذكي
كفاية ليلعب بصورة دائمة.

»La
«Masia
بعد
ما
ّ

المال يقف أمام تألق شباب غوارديوال
حسين فحص
ملع اسم بيب غوارديوال مع برشلونة
ّ
السداسية الذهبي ،بعد أن
في جيل
جـعــل مــن ال ـن ــادي الـكــاتــالــونــي أحــد
أب ـ ــرز الـ ـف ــرق ف ــي الـ ـت ــاري ــخ .أس ـل ـ ٌ
ـوب
شامل اعتمده املدرب اإلسباني أعاد
ّ
األوروبية
البالوغرانا إلى الواجهة
م ــن ج ــدي ــد .ذه ــب ب ـيــب ب ـعــدهــا إلــى
أملانيا ،وتحديدًا إلى بايرن ميونيخ
ون ـج ــح ف ــي ت ـح ـق ـيــق أغ ـل ــب األل ـق ــاب
امل ـت ــاح ــة م ـح ـلـ ّـيــا بــاس ـت ـث ـنــاء دوري
أب ـطــال أوروبـ ــا ،لينتقل بـعــدهــا إلــى
مانشستر سيتي في إنكلترا ،حيث
شـهــدت سـيــاسـتــه املـتـبـعــة فــي إدارة
ال ــاعـ ـب ــن ت ـغ ـي ـرًا ج ـ ــذري ـ ــا ،ب ـع ــد أن
صــرف أكـثــر مــن نصف مليار يــورو
عادت عليه بلقب الدوري اإلنكليزي
«ب ــريـ ـمـ ـي ــرلـ ـي ــغ» ب ـ ـ ـ ـ ــ 100نـ ـقـ ـط ــة فــي
موسمه الثاني.
ف ــي ال ـع ـصــر ال ـح ــدي ــث ،يـعـتـبــر بيب
املـ ـ ـ ـ ـ ــدرب األف ـ ـ ـضـ ـ ــل ت ـك ـت ـي ـك ـي ــا ع ـلــى
ال ـص ـع ـيــد ال ـ ـكـ ــروي ،مل ــا يـمـتـلـكــه مــن

بشكل مباشر
ساهم غوارديوال
ٍ
في إظهار  31اسمًا شابًا طيلة
مشواره الكروي
ـار هـجــومـ ّـيــة تـجـعـلــه يـنـفــرد في
أف ـك ـ ٍ
تصنيف مـ ّ
ـدربــي الـعــالــم .فــي سبيل
تنفيذ أسلوبه ،قام املدرب اإلسباني
ّ
ب ــال ـت ـخ ــل ــي عـ ــن ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن أع ـم ــدة
َ
ال ـف ــرق ال ـت ــي دربـ ـه ــا ،وب ـي ــع الـعــديــد
مــن املــواهــب الـشــابــة الـتــي قــد يكون
ّ
ليكون
شأن كبير ً في املستقبل،
لها ً
ٍّ
نسخة كربونية في كل من إسبانيا،
أمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ،وإن ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــرا مـ ـ ــع اخ ـ ـتـ ــاف
العناصر.
في بداية مشواره التدريبي ،أشرف
بيب على تدريب ٌ فريق شباب نادي
برشلونة .تجربة ساهمت بتقديره
ل ـح ـج ــم امل ـ ــواه ـ ــب امل ـ ــوج ـ ــودة داخـ ــل
أكاديمية النادي .فور تسلمه الدكة

ّ
غير بيب أسلوبه مع
مانشستر سيتي (غلين
كيرك  -أ ف ب)

ّ
الفنية للفريق األول ،قام غوارديوال
بالتخلي عن أغلب الحرس القديم،
لبناء منظومة ّ
شابة جديدة تتوافق
ٌ
مــع أفـكــاره وأسـلــوبــه .أسـمــاء كبيرة
تـ ـخـ ـل ــى عـ ـنـ ـه ــا امل ـ ـ ـ ـ ــدرب اإلسـ ـب ــان ــي
كــالـســاحــر ال ـبــرازي ـلــي رونــالــديـنـيــو،
البرتغالي ديكو ،واملدافع الفرنسي
ليليان تورام ،فيما استقطب العبني
شـ ـب ــاب ــا عـ ـل ــى غـ ـ ـ ــرار دانـ ـ ـ ــي أل ـف ـي ــس
وسـ ـي ــدو ك ــاي ـت ــا .غ ـي ــر أن االع ـت ـم ــاد

األكـبــر فــي بـنــاء تشكيلته كــان على
أكــادي ـمـ ّـيــة الـ ـن ــادي ،مـنـجــم املــواهــب
الـ ــذي ع ــرف خ ـبــايــاه ج ـي ـدًا ،ب ـعــد أن
ق ـضــى م ـع ـظــم م ـس ـيــرتــه ال ـتــدري ـبـ ّـيــة
آنذاك هناك.
عـ ــام  ،2008قـ ــام املـ ـ ــدرب اإلس ـب ــان ــي
ب ـي ــب غ ـ ــواردي ـ ــوال ب ـت ــرف ـي ــع ال ـعــديــد
مـ ـ ــن االع ـ ـ ـبـ ـ ــن مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ «»la masia
إلـ ــى ال ـف ــري ــق األول ،مـمـنـيــا الـنـفــس
ب ـس ـيــرهــم ع ـل ــى خ ـط ــى ابـ ــن ال ـن ــادي

ّ
لـيــونـيــل مـيـســي .لـعــل أب ــرز األسـمــاء
التي ارتقت للفريق األول ،متوسط
ميدان الفريق سيرخيو بوسكيتس
والـشــاب اإلسباني تياغو ألكنتارا.
ّ
شكل بوسكيتس أحــد أهــم عناصر
الـ ـف ــري ــق خ ـ ــال ح ـق ـب ــة غ ـ ــواردي ـ ــوال.
رغ ــم الـشـهــرة ال ـتــي اكـتـسـبـهــا وســط
م ـي ــدان ال ـب ــاوغ ــران ــا بـفـعــل تـشــافــي
هيرناندز وأندريس إنييستا ،لعب
بوسكيتس دورًا جوهريًا في تألق

حلقة الوسط ،حيث أخذ على عاتقه
تأمني قلبي الدفاع وبدء الهجمات.
رغ ـ ــم الـ ـنـ ـج ــاح ال ـك ـب ـي ــر الـ ـ ــذي عــرفــه
بوسكيتس مع بيب ،فشل تياغو في
فــرض نفسه أســاسـيــا مــع برشلونة
قليل مــن الدقائق في
مكتفيًا بعدد
ٍ
بعض املباريات.
مع خروج برشلونة من الدور نصف
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ل ـ ـ ـ ــدوري أب ـ ـطـ ــال أوروب ـ ـ ــا
عـلــى يــد تـشـيـلـســي ع ــام  ،2012تــرك

ب ـيــب غـ ــوارديـ ــوال ال ـب ـيــت الـكـتـلــونــي
مـتـ ّ
ـوجـهــا إل ــى قـلـعــة ب ــاف ــاري ــا ،حيث
ق ــام بــالـتـعــاقــد مــع تـيــاغــو ألـكــانـتــارا
كأولى صفقاته.
ل ــم ي ـجــد ب ـيــب ف ــي أملــان ـيــا م ــا اع ـتــاد
عليه في برشلونة ،حيث لم تتالء م
خصائص شـبــاب الـنــادي البافاري
مع متطلبات الفيلسوف اإلسباني.
رغم ذلك ،أعطى غوارديوال الفرصة
ّ
ل ـس ــت ــة العـ ـب ــن شـ ـب ــاب ك ــي ي ـكــونــوا

معه برفقة الفريق األول طيلة ثالثة
مــواســم .رغــم ذلــك ،لم يتمكن أي من
ه ــؤالء التأسيس ملـسـيــر ٍة جـيــدة مع
النادي البافاري.
فــي إنـكـلـتــرا ،وج ــد غ ــواردي ــوال بيئة
مشابهة إلى ٍّ
حد ما ملا اعتاد عليه في
برشلونة ،غير أن امليزانية الضخمة
التي توفرت له ،حالت دون االعتماد
ّ
أكاديمية
على األوراق املتوفرة في
الـ ـ ـن ـ ــادي اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي .ط ـي ـل ــة ث ــاث ــة
مواسم ،قام بيب غوارديوال بتغيير
شكل الفريق األزرق وأسلوبه ،بعد
أن اس ـت ـق ـطــب ال ـع ــدي ــد م ــن األس ـم ــاء
ف ـ ــي كـ ــافـ ــة ال ـ ـص ـ ـفـ ــوف ،ل ـي ـب ـق ــى مــن
ّ
الحرس القديم كل من ديفيد سيلفا
وسيرخيو أغويرو فقط.
ي ـت ـم ـي ــز نـ ـ ـ ــادي م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـتــي
بأكاديميته التي تعتبر األنجح في
إنكلترا بعد أكاديمية تشيلسي من
حـيــث اسـتـقـطــاب وتـنـمـيــة املــواهــب.
خــال هــذه الفترة ،ومــع وجــود بيب
ظـهــر ثــاثــة العـبــن مــن األكــاديـمـ ّـيــة،
كان أولهم بابلو مافيو ،الــذي ظهر
فــي جــولــة اإليـ ــاب مــن دوري أبـطــال
أوروبـ ـ ـ ــا ض ــد س ـت ـي ــوا ب ــوخ ــارس ــت،
وك ــان إبــراه ـيــم دي ــاز ثــانــي األسـمــاء
ال ـشــابــة ال ـتــي ظ ـهــرت ع ـلــى ي ــد بيب
فــي الـفــريــق األول ،بعدما لعب ضد
ســوانـســي سيتي فــي كــأس االتـحــاد
اإلنـكـلـيــزي ،فيما شكل الــاعــب فيل
فــودن آخــر الـشـبــاب املكتشفني على
يد الفيلسوف اإلسباني .الصفقات
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ال ـ ـتـ ــي أبـ ــرم ـ ـهـ ــا بـ ـي ــب فــي
ح ـق ـب ـت ــه مـ ــع ال ـس ـي ـت ــي ح ــال ــت دون
إعطاء الفرصة الكاملة للشباب في
الظهور ،حيث واجه الجانب املظلم
لــأمــوال طـمــوح الــاعـبــن ورغبتهم
بــاالنـطــاق إلــى العاملية كما حصل
م ــع غ ــواردي ــوال ف ــي بــرش ـلــونــة .دكــة
نـ ــادي مــانـشـسـتــر ال ـث ــان ــي ،وحــدهــا
كفيلة بتقليص آمــال شباب النادي
ب ــال ـب ــروز ،ن ـظ ـرًا إل ــى وجـ ــود العـبــن
على االحتياط من طينة الجزائري
ريـ ـ ـ ــاض مـ ـ ـح ـ ــرز ،أف ـ ـضـ ــل الع ـ ـ ــب فــي
الدوري اإلنكليزي عام  ،2016إلكاي
غ ـ ــان ـ ــدوغ ـ ــان ،غ ــاب ــريـ ـي ــل خ ـي ـســوس
وغيرهم من كبار الالعبني.
ّ
ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ـ ــل اح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدام امل ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة ف ــي
موسميه ّ
األول والـثــالــث ،لــم يتمكن
ب ـي ــب م ــن إعـ ـط ــاء ال ـف ــرص ــة ال ـكــام ـلــة
ل ـش ـبــاب أكــادي ـم ـيــة الـسـيـتــي بسبب
عـ ــدم االسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي ال ـن ـت ــائ ــج .فــي
إسـ ـب ــانـ ـي ــا وأملـ ــان ـ ـيـ ــا ك ـ ـ ــان ال ــوض ــع
أس ـهــل نسبيًا ن ـظ ـرًا لـلـفــارق الكبير
بني فريقي غــوارديــوال آنــذاك وباقي
املـنــافـســن .مــع االن ـت ـقــال إل ــى دوري
جديد بثقافة جديدة ،ورفع التحدي
م ــرة أخـ ــرى ل ـت ـقــديــم ك ــرة هـجــومـ ّـيــة
شــامـلــة مــرفـقــة ب ــاألل ـق ــاب ،ك ــان على
بـيــب أن يـكــون عـلــى ق ــدر التطلعات
للحفاظ على مركزه كأفضل مدربي
ال ـ ـعـ ــالـ ــم .فـ ــي ظـ ــل ال ـ ـصـ ــرف ال ـه ــائ ــل
عـلــى تــرمـيــم فــري ـقــي ب ــاي ــرن مـيــونــخ
َّ
ومانشستر سيتي ،لم يتسن لبيب
إعطاء الوقت الكافي لتنمية املواهب
ً
الشابة ،حيث تعطى األفضلية عادة
لــاعـبــن املستقطبني مـقــابــل مبالغ
مالية ضخمة على حساب الشباب،
لتجنب الخسائر املــاديــة فــي ميزان
أرباح النادي.
رغ ــم ع ــدم تـمـكـنــه م ــن إب ـ ــراز أس ـمــاء
شابة في واليتيه األخيرتني ،يبقى
بـيــب أحــد أكـثــر املــدربــن املساهمني
ف ـ ـ ــي ت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـشـ ـب ــاب ــي
لـ ــأنـ ــديـ ــة .الـ ـ ـظ ـ ــروف الـ ـت ــي عــاش ـهــا
املـ ـ ـ ـ ــدرب اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا وع ـ ــدم
ن ـج ــاح ــه ب ـت ـح ـق ـيــق دوري األبـ ـط ــال
فــي الـسـنــوات الـســت األخ ـيــرة جعله
ّ
يـغـ ّـيــر شـيـئــا م ــن ق ـنــاعــاتــه ،لـيـقــلــص
فرص مشاركة الشباب على حساب
الع ـبــن ذوي خ ـبــرة أك ـبــر .رغ ــم ذلــك
يبقى بيب أحد ّ
رواد تطوير املواهب
ب ـع ــد أن س ــاه ــم ب ـش ـك ـ ٍـل م ـب ــاش ــر فــي
إظهار  31اسمًا شابًا طيلة مشواره
ال ـ ـكـ ــروي ،كـ ــان آخ ــره ــا ف ـي ــل فـ ــودن،
الـ ــذي ق ــد يـلـتـحــق ب ـســان ـشــو ودي ــاز
بعيدًا عن أســوار ملعب االتحاد إذا
ّ
مــا ظــل خ ــارج حـســابــات الفيلسوف
اإلسباني.

ّ
ّ
تستمر على
تنطلق اليوم مرحلة اإلياب من بطولة الدوري اللبناني لكرة السلة والتي
ّ
اإلقصائية،
مدار تسعة أسابيع ،تتنافس خاللها تسعة أندية من أجل الوصول إلى المراحل
والذهاب بعيدًا في البطولة .وتشهد هذه المرحلة فترة توقف في شباط/فبراير
ّ
ّ
اآلسيوية ـ األوقيانية
المقبل بسبب خوض المنتخب اللبناني المرحلة األخيرة من التصفيات
فترة توقف
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقررة هذا العام في الصين،
إضافة إلى ّ
ّ
أخرى بسبب مشاركة ثالثة أندية ّ
لبنانية في دورة دبي الدولية لكرة السلة

َ
اإلياب تنطلق اليوم
مرحلة
ُ

أندية المقدمة «ال تقنع» والحكمة مأزوم!
جاد طويل
ّ
لــم تكن مرحلة الــذهــاب مــن بطولة لبنان لـكــرة السلة على قدر
ّ
ّ
واإلدارية
االقتصادية
توقعات جمهور اللعبة في لبنان .األوضاع
ّ
اللبنانية ،انعكست سلبًا على
الصعبة التي تمر بها معظم األندية
أداء الالعبني في البطولة .أنهى نــادي الرياضي ـ بيروت مرحلة
الذهاب متصدرًا جدول الترتيب بخمس عشرة نقطة ،من سبعة
انتصارات وخـســارة واحــدةّ .أمــا نــادي هومنتمن ـ بيروت بطل
املوسم املاضي فقد أنهى مرحلة الذهاب في املركز الثاني بستة
ان ـت ـصــارات وخ ـســارتــن ،حــاص ـدًا  14نقطة فــي الـبـطــولــة ،فيما
ذهــب املــركــز الثالث لـنــادي الشانفيل ـ ديــك املـحــدة بنفس أرقــام
هومنتمن ،واملركز الرابع لنادي بيروت بأربعة انتصارات وأربعة
هزائم مع  12نقطة ،ومثلها لنادي بيبلوس خامس الترتيب .هذا
بالنسبة إلــى األنــديــة الخمسة األوائ ــل ،أمــا بالنسبة إلــى األندية
األربعة األخرى فاحتل هوبس املركز السادس بـ 11نقطة ،ومثلها
لنادي املتحد السابع ،ونادي أطلس في املركز الثامن بـ 10نقاط
من انتصارين وستة هزائم ،أما نادي الحكمة «الجريح» فيقبع
في املركز األخير برصيد تسع نقاط من انتصار واحد وسبع
هزائم.
نظرة سريعة على جدول الترتيب ّ
يتبي بصورة واضحة أن ال
ّ
كبير هذا املوسم في دوري كرة السلة .بطل املوسم املاضي نادي
هومنتمن ووصيفه النادي الرياضي بيروت ال يقدمان املستوى
ّ
بالحد األدنى املستوى الذي ظهرا عليه في املوسمني
املطلوب ،أو
املاضيني .نــادي الرياضي بيروت يعاني مع جميع األندية التي
يلعب ّ
ضدها ،وأبرز مثال على ذلك ما حصل معه خالل مباراتي
أطلس وهوبس خالل مرحلة الذهاب ،وعــدم استقرار املستوى
فــي الفريق لعوامل ع ـ ّـدة ،أبــرزهــا عــدم وجــود االنـسـجــام الكبير
بني الالعبني ،وتراجع مستوى العبني آخرين .نــادي هومنتمن
الذي بدأ املوسم بصورة سيئة ،استعاد بعضًا من مستواه في
األســابـيــع األخـيــرة خاصة بعد عــودة والـتــر هــودج إلــى مستواه
والتعاقد مع مايك إيفيبرا الذي يقدم مستوى ّ
مميزًا.
املفاجأة الكبرى كانت مستوى نادي بيروت وصيف بطل األندية
ّ
العربية ،والذي وصل املوسم املاضي إلى املربع الذهبي .بيروت
يبدو هذا املوسم بعيدًا جدًا عن مستواه الذي ظهر عليه املوسم
املاضي ،وهو ما دفع املدرب باتريك سابا مؤخرًا إلى اإلستقالة،
كما لجأ النادي إلى تغيير بعض العبيه األجانب .وتعاقد بيروت
في األيام املاضية مع أجنبي الرياضي السابق كوينسي دوبي،

شارك وائل عرقجي في عدد من المباريات بعد عودته من اإلصابة

الذي من املتوقع أن يساعد النادي على العودة إلى مستواه في
مرحلة اإليــاب .وكانت الخسارة التي تلقاها نــادي بيروت أمام
هومنتمن بفارق زاد عن  30نقطة ،هي املفاجأة األكبر في مرحلة
الذهاب.
بني األندية األربعة الكبرى هناك نادي الشانفيل .مستوى نادي
املريميني غير مستقر هذا املوسم أيضًا ،وربما السبب هو نفسه،
أي كثرة األسـمــاء والالعبني ّ
املميزين داخــل الـنــادي ،وهــو األمر
الــذي يؤثر سلبًا على عملية التجانس وتــوزيــع األدوار .ويضم
الشانفيل أسماء كبيرة مثل فادي الخطيب ،أحمد ابراهيم ،دواين
جاكسني ،آتر ماجوك إضافة إلى علي مزهر وغيرهم من األسماء
القادرة على اللعب بشكل أساسي في مختلف املنافسات .وربما
هذا العدد الكبير من النجوم يؤدي إلى عدم التجانس واالنسجام
داخل النادي ،وال يساعد الجهاز الفني الذي يرأسه املدرب فؤاد
أبو شقرا على إجراء التدوير املطلوب بني الالعبني.
الـفـتــرة األول ــى مــن مرحلة اإلي ــاب ال شــك أنـهــا ستعطي صــورة
واضـحــة عــن هــذه األنــديــة ،وعــن قدرتها على الــذهــاب بعيدًا في
البطولة .أما األزمة األكبر فتبقى تلك التي يعيشها نادي الحكمة
على املستويني امل ــادي واإلداري هــي ّاألعـمــق ،وهــي التي تعطي
ص ــورة واضـحــة عــن واق ــع كــرة الـســلــة اللبنانية ال ـيــوم .وينتظر
الحكمة في املرحلة املقبلة إجــراء االنتخابات الستعادة التوازن
والخروج من األزمة.
وبني هذا وذاك تبقى اإليجابيات مع ظهور أندية بيبلوس واملتحد
جيدة ّ
ومن ورائهم أطلس بصورة ّ
فنيًا ،حيث تمكنوا من إحراج
ّ
أندية املقدمة خاصة نــادي الرياضي ـ بيروت .وترجح مصادر
ّ
سلوية أن يشكل ناديا املتحد وهوبس عقبة حقيقية أمام األندية
املنافسة على اللقب كالرياضي وهومنتمن.
مرحلة اإليــاب تنطلق بمواجهة بني هوبس والحكمة على أرض
األول الساعة ( )18:00بتوقيت بيروت ،فيما ستشهد هذه الجولة
قوية ّ
أيضًا ثالث مواجهات ّ
جدًا ،األولى تجمع الشانفيل باملتحد
(السبت الساعة  ،)17:00والثانية تجمع بيروت مع نادي أطلس
الفرزل (األحــد الساعة  ،)17:00أمــا املـبــاراة األخيرة في الجولة
فهي األهــم وتجمع بيبلوس بنادي الرياضي ـ بيروت (االثنني
الساعة  )20:30على ملعب األول في مدينة جبيل.
ويستفيد نــادي الــريــاضــي مــن عــودة صانع ألعابه ّ
املميز وائــل
عرقجي ،الــذي بــدأ يستعيد مستواه في املباريات األخـيــرة من
مرحلة الــذهــاب ،والــذي مــن املتوقع أن يستعيد مستواه بشكل
كامل خالل املراحل األولى من اإلياب ،قبل فترة التوقف الدولي.
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كمال هاني *
فــي كـتــابــه «وج ــوه مضيئة فــي تــاريـخـنــا»
ال ـ ـص ـ ــادر ع ـ ــن دار الـ ـ ـ ّف ـ ــاراب ـ ــي ف ـ ــي ك ــان ــون
الـ ـث ــان ــي  ،2019يـ ـت ــوغ ــل ك ــري ــم م ـ ـ ــروة فــي
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة أحـ ـ ـ ـ ــداث ومـ ـ ــواقـ ـ ــف وعـ ــاقـ ــات
وذكــريــات عاشها أو عايشها على امتداد
سبعني عــامــا أمضاها فــي معترك نشاطه
الـحــزبــي والـسـيــاســي والـثـقــافــي .مــن خــال
ّ
ّ
قـ ــراء ة شـخـصـيــة مـسـتـقــلــة ،يـســلــط الـكـتــاب
ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى جـ ــوانـ ــب م ـه ـ ّـم ــة مـ ــن ت ــاري ــخ
ال ـ ـحـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـ ـ ــذي أتـ ـ ّـم
عــامـ ّـه الــرابــع والـتـسـعــن قـبــل أشـهــر قليلة.
ويوفر الكتاب  -الذي ّ
تبوأ صاحبه مواقع
ّ
حزبية قيادية مــؤثــرة على مــدى يزيد عن
ن ـصــف ق ــرن  -مـ ــادة م ـعــرف ـيــة لـلـشـيــوعـيــن
واليساريني عمومًا ،تسمح لهم ليس فقط
باستخالص ما يفيدهم من دروس وعبر
من قراء تهم لهذا االجتهاد التأريخي ،بل
كذلك بتوظيف هذه الدروس في استكمال
النهوض بمسيرة الحزب املستقبلية .وفي
معرض هــذه الـقــراء ة ينبغي الحرص على
االستماع إلى الرأي والرأي اآلخر ،واإلقرار
ّ
ب ــالـ ـح ــق فـ ــي االخ ـ ـت ـ ــاف ،ط ــامل ــا ب ـق ــي ه ــذا
االختالف محكومًا ّ
بحرية املعتقد وبحجج
ّ
ّ
منزهة عن املقاصد والحسابات الخاصة.
ّ
وال تدعي هــذه املقالة اإلضــاءة على كل ما
ورد في الكتاب ،ولكن استوقفتني بصورة
خـ ّ
ـاص ــة م ـح ـطــات أســاس ـيــة ف ـيــه ،وأب ــرزه ــا:
الـسـمــات امللموسة للبيئة الجنوبية التي
بـ ـ ــدأت ف ـي ـهــا م ـس ـي ــرة امل ــؤل ــف ال ـس ـيــاس ـيــة؛
الفرضيات التي أملت تمييز ّ
مقدمة الكتاب
لركنني حزبيني قياديني ّ
محددين ،هما فرج
ّ
الله الحلو ونقوال شاوي؛ التنوع التاريخي
الشديد فــي الـقــاعــدة االجتماعية واملهنية
واملناطقية للحزب الشيوعي في بلد يطغى
عليه االستثمار السياسي في الهويات ما
دون الوطنية؛ إشكالية العالقة بني الثابت
ّ
واملتحول في مقاربة املؤلف ألزمــة الحزب
وطرق معالجتها.
الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــات كـ ــانـ ــت ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ص ـ ـ ــور فــي
أواســط األربعينيات عندما ّ
تعرف الكاتب
ّ
ف ــي مـسـتـهــل مـسـيــرتــه ع ـلــى «امل ـع ــل ــم» رفـلــة
أب ــو ج ـم ــرا – ص ــاح ــب م ـحــل لـلـخـيــاطــة في
ّ
املــديـنــة – ال ــذي شــكــل آن ــذاك مـنــارة للدعوة
ً
إل ــى امل ـب ــادئ الـشـيــوعـيــة ،ف ـك ـرًا وع ـم ــا ،في
مــديـنـتــه وأري ّــاف ـه ــا الـقــريـبــة وال ـب ـع ـيــدة .ثم
ت ـبــع ذل ــك ت ــأث ــره ال ـشــديــد بـتـجــربــة نسيبه
الشهيد الــدكـتــور حسني م ـ ّ
ـروة ال ــذي ذهب
إلى النجف في العشرينيات طالبًا للعلوم
الدينية وعاد منها في األربعينيات ليخلع
ّ
ّ
ويتحول إلى الفكر املاركسي
زي رجل الدين
ّ
حـتــى اسـتـشـهــاده ع ــام  .1987وي ـتـبــدى من
ف ـصــول ال ـك ـتــاب أن حــالــة ح ـســن م ـ ـ ّ
ـروة لم
ت ـكــن ح ــال ــة م ـع ــزول ــة ،ب ــل ك ــان ــت أق ـ ــرب إلــى
ظــاهــرة ت ـكـ ّـررت مــا بــن األربـعـيـنـيــات حتى
الستينيات وبالتحديد حتى تاريخ إنشاء
ّ
ّ
للمرة
املجلس الشيعي األعلى الــذي تولى
األول ـ ــى ب ـن ــاء املــؤس ـســة الــدي ـن ـيــة الـشـيـعـيــة
و«ضـبــط شــؤونـهــا» ،على غــرار املؤسسات
ّ
ويتبي
الدينية األخرى املوغلة في قدمها.
م ــن ال ـك ـت ــاب أن هـ ــذه ال ـظ ــاه ــرة ق ــد شـمـلــت
عددًا من طالب العلوم الدينية في النجف،
العراقيني منهم واللبنانيني ّ ،الذين اتجهوا
ب ــدرج ــات مـتـفــاوتــة نـحــو تـبــنــي أش ـكــال من
الفكر املاركسي واالشـتــراكــي واإلصــاحــي،
وكـ ـ ّـرسـ ــوا االج ـت ـه ــاد خ ـ ــارج م ـن ـطــق تــأويــل
ّ
النص الديني الــذي يتوسله الحكام كأداة
لتأبيد سيطرتهم السياسية واالجتماعية
وال ـث ـقــاف ـيــة .ويـشـيــر ال ـكــاتــب بـشـكــل خــاص
في هذا اإلطــار إلى اللبناني الشيخ محمد
شـ ـ ــرارة والـ ـع ــراق ــي ال ـش ــاع ــر م ـح ـمــد مـهــدي
الـجــواهــري .وربما تدفع تلك الظاهرة إلى
االستنتاج أن إمكانات التقاطع بني األفكار
االشـتــراكـيــة واألف ـكــار املـسـتـمـ ّـدة مــن إســام
تنويري ووضعي كانت قائمة في البلدين
ّإب ـ ـ ــان س ـي ـط ــرة ال ـح ـك ــم امل ـل ـك ــي ف ــي ال ـع ــراق
وتـحــالــف اإلق ـطــاع فــي لـبـنــان ،بــالـنـظــر إلــى
اسـتـفـحــال م ــؤش ــرات ال ـت ـفــارق االجـتـمــاعــي
والحرمان واإلقصاء في البلدين واالنحسار
النسبي لسلطة الدولة املركزية في األرياف.
غ ـيــر أن ه ــذا ال ـت ـقــاطــع ض ـعــف نـسـبـيــا بعد
وصــول أطياف من البورجوازية الصغيرة
ّ
املستبدة إلــى السلطة فــي الـعــراق وإحـكــام
سـيـطــرتـهــا امل ــرك ــزي ــة ال ـعــات ـيــة ع ـلــى مجمل
ال ـب ــاد ،ثــم ب ـخـ ّ
ـاصــة بـ ّعــد ت ـحـ ّـول الـطــوائــف
إل ـ ــى أحـ ـ ـ ــزاب ش ـم ــول ـي ــة م ـط ـل ـقــة سـ ـ ــواء فــي

لبنان مــا بعد الـحــرب األهلية أو فــي عــراق
مــا بـعــد ال ـغــزو األمـيــركــي ع ــام  ،2003حيث
أصبح الفكر الديني والطائفي السائد أداة
السياسي بامتياز من قبل القوى
للتوظيف
ّ
السياسية املتنفذة .وهــذا ما يطرح أسئلة
راهـنــة حــول ّ
أي دور يمكن – بــل يجب  -أن
يلعبه ّاليسار في تعاطيه مع هذه الوظيفة
الـ ـت ــي أث ـ ـ ــرت فـ ــي وع ـ ــي ال ـ ـنـ ــاس واس ـت ـل ـبــت
ّ
ّ
الضيقة ،وذلك
وجدانهم وعــززت الهويات
بغية إعادة كسبهم ليكونوا جزءًا ال يتجزأ
من كتلة شعبية وطنية جامعة تكافح من
أجل التغيير السياسي واالجتماعي.
وي ـت ـن ــاول ال ـكــاتــب س ـمــات ق ـي ــادات حــزبـيــة
ل ـع ـب ــت دورًا مـ ـه ـ ّـم ــا فـ ــي مـ ـسـ ـي ــرة الـ ـح ــزب
ً
الشيوعي ،مستهال مقدمة كتابه بالحديث
ع ــن رم ــزي ــن ب ــارزي ــن ه ـمــا بــال ـت ـحــديــد فــرج
ال ـلــه الـحـلــو ون ـقــوال ش ــاوي .ورب ـمــا ارتـبــط
اخـ ـتـ ـي ــار ه ــذي ــن الـ ــرمـ ــزيـ ــن ب ـق ـن ــاع ــة ك ــري ــم
مـ ّ
ـروة أنـهـمــا ،بــالــرغــم مـمــا يجمع أو يـفـ ّـرق
ّ
بـيـنـهـمّــا ،ق ــد ج ــس ــدا عــامــل ح ـســم أســاسـيــا
فـ ــي أدق م ـن ـع ـط ـفــن فـ ــي تـ ــاريـ ــخ الـ ـح ــزب:
ت ـج ـس ـي ــد فـ ـ ــرج ال ـ ـلـ ــه الـ ـحـ ـل ــو ل ـ ـقـ ــوة املـ ـث ــال
التاريخي في التمايز عن املوقف الرسمي
ل ـل ـحــزب م ــن ال ـق ـض ـيــة ال ـقــوم ـيــة األهـ ـ ــم ،أي
ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة؛ واضـ ـط ــاع نـقــوال
ش ــاوي ب ــال ــدور األبـ ــرز فــي تـحـقـيــق عملية
ال ـف ـصــل الـسـلـمــي واملـ ـت ــوازن ب ــن الـحــزبــن
الشيوعيني اللبناني والسوري عام .1964
صفحات للحديث عن
ويـخـ ّـصــص الـكــاتــب
ّ
لطاقة
فرج الله الحلو القائد الفذ واملمتلك ّ
غـيــر م ـح ــدودة عـلــى الـعـمــل وال ـن ـقــد الـبــنــاء
وت ـط ــوي ــر ق ـ ـ ــدرات ال ـع ــام ـل ــن مـ ـع ــه ،والـ ــذي
رفض املوقف الحزبي من تقسيم فلسطني
وخـ ـض ــع ل ــإب ـع ــاد وال ـت ـخ ــوي ــن م ــن جــانــب
القيادة البكداشية .وهــذا ما ّأدى إلــى فرز
فــي املــواقــف مــن هــذه املسألة داخــل الحزب
الـشـيــوعــي ،ودف ــع «اخـ ــوان عـمــر فــاخــوري»
إل ـ ــى ال ـت ـض ــام ــن مـ ــع ف ـ ــرج الـ ـل ــه فـ ــي أوائ ـ ــل
الخمسينيات ،وفي طليعتهم رئيف خوري
ومعه هاشم األمني واميلي فارس ابراهيم
وق ــدري قلعجي ومــوريــس كــامــل وغيرهم.
وإذ يشير مـ ّ
ـروة إلــى اعتراف نقوال شاوي
الصريح بأخطاء جسيمة وقع فيها بضغط
مباشر مارسه عليه خالد بكداش يوم كان
الـحــزبــان الشيوعيان ال ـســوري واللبناني
ّ
يتوسع فــي توصيف
حــزبــا واح ـدًا ،إال أنــه
ّ
املزايا التي تمتع بها هذا الرجل :امتالكه

نــاص ـيــة ال ـع ـلــم وال ـث ـقــافــة ورج ــاح ــة الـعـقــل
ّ
وتميزه بنهمه للقراء ة وتواضعه
واللغات
ّ
وتعففه عــن املناصب ،مــع التشديد بشكل
ّ
خاص على تفوقه على غيره من القيادات
الحزبية فــي مجال دفــع الـكــوادر الوسطى
إلى أعلى مواقع املسؤولية.
ويتوقف الكتاب في العديد من فقراته عند
ّ
التنوع الكبير في القاعدة البشرية للحزب.
ّ
ّ
ويتكرر حديث الكاتب عن الدور املهم الذي
ّ
ل ـع ـبــه األسـ ــاتـ ــذة وامل ـع ــل ـم ــون الـشـيــوعـيــون
املنتشرون في املدن واألرياف ،والذين كانت
خالياهم الحزبية في الخمسينيات أقرب
إلى حلقات ثقافية تبحث في قضايا العلم
واألدب وال ـش ـعــر وال ـس ـيــاســة واالج ـت ـم ــاع،
وليس فقط فــي القضايا املطلبية البحت.
وك ـ ـ ــري ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ـ ــروة نـ ـفـ ـس ــه ال ـ ـت ـ ـحـ ــق أواس ـ ـ ـ ــط
ّ
املعلمني ّ
ملدة عامني في
األربعينيات بسلك
ّ
شمسطار ،وتوطدت عالقته بالعديد منهم،
ال سيما جعفر األمني وبولس الحلو وعبد
الـحـســن حــامــد وع ــادل الـصـبــاح وكثيرين
ّ
املميز للحزب
غيرهم .وقد ساهم الحضور
ّ
في صفوف املعلمني في التمهيد  -إلى جانب
الحركة الطالبية الصاعدة  -ملعركة تأسيس
الجامعة اللبنانية ،حيث قـ ّـدم الـحــزب ّأول
شهيد في هذه املعركة ،هو فرج الله حنني
الذي استشهد تحت التعذيب بعد تظاهرة
ط ــاب ـي ــة عـ ـ ــام  .1951وي ـس ـت ـع ـي ــد ال ـك ـت ــاب
ج ــوان ــب م ـشــرقــة م ــن ت ـج ــارب ومـســاهـمــات
كفاحية قــام بـهــا شـيــوعـيــون وأصــدقــاؤهــم
في العديد من الحقول ،عبر وجوه مضيئة
يـتـنــاول الـكــاتــب بعضًا منهم (مـعـتــذرًا عن
ّ
كل سهو في ذكر األسماء) :في قيادة العمل
الـنـقــابــي ،مصطفى الـعــريــس وسـعــد الــديــن

يتناول الكاتب ّسمات
قيادات حزبية أدت دورًا
ّ
مهمًا في مسيرة
الحزب الشيوعي

مــوم ـنــة والـ ـي ــاس ال ـه ـبــر والـ ـي ــاس ال ـب ــواري
وع ــادل عبد الصمد وغـيــرهــم؛ وفــي املجال
الـسـيــاســي ،ج ــورج ح ــاوي وخـلـيــل الــدبــس
ويوسف خطار الحلو وفــؤاد قــازان وأرتني
مــادويــان وف ــاروق معصراني وأحـمــد املير
األيوبي وعلي العبد وكريكور حمامجيان
وس ـه ـيــل ي ـمــوت وال ـش ـه ــداء سـهـيــل طــويـلــة
ً
وخـلـيــل نـ ّـعــوس ومـيـشــال واك ــد ،فـضــا عن
أقدم املفقودين محي الدين حشيشو؛ وفي
امل ـج ــال الـثـقــافــي واالج ـت ـمــاعــي ،الـشـهـيــدان
حسني مروة ومهدي عامل وسالم الراسي
وم ـح ـم ــد دك ـ ـ ــروب وأن ـ ـطـ ــون ت ــاب ــت وأح ـم ــد
علبي والدكتور شكرالله كرم ومير مسعد،
والـشـعــراء أسـعــد سعيد ومـيـشــال قهوجي
وم ـي ـشــال س ـل ـي ـمــان ،وامل ـســرح ـيــون األوائـ ــل
جــال خــوري ويعقوب ال ـشــدراوي وأسامة
ً
ال ـع ــارف ،فـضــا عــن مـنــاضـلــن ب ــارزي ــن من
أمثال عبد املطلب الحسيني وميشال بدورة
وحاتم سلمان ...ومع أن قسمًا أساسيًا من
ّ
ّ
ه ــؤالء قــد ســاهــم بــأشـكــال شــتــى  -وك ــل من
موقعه النضالي واملهني  -في رفد املقاومة
الوطنية اللبنانية ضد املحتل اإلسرائيلي،
فإن لوحة الوجوه كان يمكن أن تكون أكثر
ً
اكـتـمــاال لــو شملت وجــوهــا ب ــارزة شــاركــت
ب ـف ـع ــال ـي ــة واسـ ـتـ ـشـ ـه ــدت خ ـ ــال ق ـي ــادت ـه ــا
لعمليات هذه املقاومة .وإلى جانب الوجوه
اللبنانية املـضـيـئــة ،يـفــرد الـكـتــاب مساحة
لـعــدد مــن كـبــار املثقفني الـيـســاريــن الـعــرب
واألج ــان ــب الــذيــن ت ـعـ ّـرف عليهم مـ ـ ّ
ـروة عن
كثب خالل مسيرته الطويلة ،ومن ضمنهم
منيف وسمير أمــن وصــادق
عبد الرحمن ّ
جالل العظم وحنا مينة وأبو سيف يوسف
ومكسيم رودنسون وبابلو بيرودا وناظم
حكمت.
ّ
واملتحول
أما إشكالية العالقة بني الثابت
في مقاربة أزمــة الحزب وطــرق معالجتها،
فـ ــإن ـ ـهـ ــا ب ـ ـ ـ ــرزت ت ـ ـحـ ــت ص ـ ـيـ ــغ ومـ ـس ـ ّـمـ ـي ــات
وم ـنــاس ـبــات عـ ـ ّـدة ف ــي ف ـق ــرات ال ـك ـت ــاب :في
وثــائــق املــؤتـمــر الـثــانــي للحزب عــام 1968؛
وفي تقرير كريم مــروة وجــورج البطل عام
 1988بتكليف من جــورج حــاوي بمناسبة
مرور  20عامًا على املؤتمر الثاني( ،و«الذي
أهملته قيادة الحزب» بحسب ّ
مروة)؛ وفي
ورقة عام  - 1999حول مشروع للحوار في
الحزب  -تناول فيها الكاتب هوية الحزب
الفكرية واالجتماعية وشـكــل التعاقد بني
أعـضــائــه واس ــم ال ـحــزب؛ وف ــي مـقــال جــورج
البطل الذي نشرته مجلة الطريق عام 1994
واقترح فيه إلغاء صيغة الحزب الشيوعي
السائدة منذ عشرينيات القرن املاضي ،مع
إعطاء األولوية للتغير الديمقراطي ...وفي
اخ ـت ـص ــار ،ان ـع ـك ـســت خ ــاص ــة ال ـط ــروح ــات
املـتـعـلـقــة بــأزمــة ال ـحــزب وط ــرق معالجتها
فــي وثــائــق املــؤتـمــر ال ـســادس ( )1992التي
تـضـ ّـمـنــت الــدعــوة إل ــى «ح ــزب مـفـتــوح على
التجديد ،وعلى القضية الوطنية وقضية
ال ـ ـكـ ــادحـ ــن وقـ ـضـ ـي ــة الـ ـحـ ــريـ ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ...ح ــزب دي ـم ـقــراطــي حقيقي
كبير للتغيير ،أكثر طموحًا وأكثر واقعية
وأكثر التصاقًا ّ بحياة شعبنا وبلدنا» ،مع
الـتــأكـيــد – تـجــنـبــا لـلـجـمــود الـفـكــري  -على
جـعــل الـفـكــر مــوضــع نـقــاش دائ ــم فــي ضــوء
تطور الشروط املادية التاريخية .وبحسب
مـ ّ
ـروة ناقشت هــذه الــوثــائــق مسألة تغيير
اســم الـحــزب وال ـعــودة إلــى «ح ــزب الشعب»
ال ــذي تـ ّ
ـأســس عــام  ،1925ولـكــن بعد نقاش
مستفيض ارتأى املؤتمر الحفاظ على اسم
الحزب صيانة لوحدته.
وإذا كان من استنتاج ختامي ،فإن القضايا
املـطــروحــة فــي الــوثــائــق املــذكــورة فــي كتاب
ك ــري ــم مـ ـ ـ ـ ّ
ـروة ال ت ـ ـ ــزال مـ ــن ح ـي ــث ال ـج ــوه ــر
قائمة بشكل ساطع :هوية الحزب الفكرية،
املـ ــوقـ ــف مـ ــن ق ـض ـي ــة ال ـت ـغ ـي ـي ــر ال ـس ـي ــاس ــي
واالجتماعي في لبنان ،املوقف من القضية
الـقــومـيــة ومـشــاريــع الـسـيـطــرة اإلمـبــريــالـيــة
ع ـل ــى امل ـن ـط ـق ــة ،م ـس ــأل ــة ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـحــزبــي
وامل ـ ــواء م ـ ــة ب ــن امل ــرك ــزي ــة والــدي ـم ـقــراط ـيــة،
وامل ــوق ــف م ــن م ـســألــة حــريــة ال ـ ــرأي والـ ــرأي
اآلخ ــر وأش ـك ــال الـتـعــاقــد داخ ــل ال ـحــزب في
زمــن شبكات التواصل االجتماعي ...ولكن
املـ ـسـ ـتـ ـج ـ ّـد هـ ــو أن هـ ـ ــذه الـ ـقـ ـض ــاي ــا ت ـط ــرح
راهـنــا فــي ظــل تـحـ ّـوالت بنيوية عميقة في
املـعـطـيــات الــدول ـيــة وال ـعــرب ـيــة والــداخ ـل ـيــة:
دول ـ ـيـ ــا ،ت ـ ّ
ـرس ــخ أزم ـ ــة ال ـن ـظ ــام ال ــرأس ـم ــال ــي
وصيغه النيولبيرالية املتعاقبة خصوصًا
فــي أوروبـ ــا ،وصـعــود الـتـيــارات الشعبوية
والـيـمـيـنـيــة امل ـت ـطــرفــة ف ــي م ـقــابــل انـحـســار

ال ـ ـي ـ ـمـ ــن الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي والـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــار وأح ـ ـ ـ ــزاب
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة االش ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــة ،وال ـع ـس ـك ــرة
امل ـتــزايــدة لـلـعــاقــات الــدول ـيــة املـتــزامـنــة مع
ال ـعــودة إلــى الـسـيــاســات الحمائية وتــزايــد
مؤشرات الحرب التجارية الكونية ،واتجاه
القطبية الــدولـيــة األحــاديــة تدريجيًا نحو
ّ
املتعددة ...عربيًا ،انفجار
نظام من القطبية
ّ
دول املنطقة وتفتتها تحت ضغط الصيغ
املختلفة ملـشــروع الـشــرق األوس ــط الجديد،
وت ـش ــاب ــك وت ـع ــاظ ــم ال ـض ـغ ــوط ــات الـغــربـيــة
واإلسرائيلية والرجعية لتصفية القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ب ـش ـكــل ن ـه ــائ ــي ،واس ـت ـن ـفــار
«الـ ـ ـ ــدول ال ـك ـب ــرى اإلق ـل ـي ـم ـي ــة» ملـ ــلء ال ـف ــراغ
الناجم عــن انهيار حركة التحرر العربية،
وصـ ـ ـع ـ ــود وم ـ ـ ــن ث ـ ـ ـ ّـم ان ـ ـح ـ ـسـ ــار ال ـت ــوظ ـي ــف
ال ـس ـيــاســي ال ـغ ــرب ــي واإلق ـل ـي ـم ــي وال ـعــربــي
ف ــي الـ ـح ــرك ــات اإلس ــامـ ـي ــة امل ـت ـط ـ ّـرف ــة بـعــد
تقويضها النـتـفــاضــات «الــرب ـيــع الـعــربــي»
أهدافها املشروعة ،واستمرار
وحرفها عن
ّ
أزمة البديل املتمثل في األحزاب الشيوعية
وحـ ــركـ ــات ال ـي ـس ــار ال ـع ــرب ــي ب ــال ـت ــراف ــق مــع
صـ ـ ـع ـ ــود حـ ـ ــركـ ـ ــات مـ ــدن ـ ـيـ ــة وشـ ـعـ ـبـ ـي ــة مــن
خ ــارج ـه ــا ...لـبـنــانـيــا ،ت ـحـ ّـول ال ـطــوائــف إلــى
أحــزاب شمولية مغلقة كتعبير موضوعي
ع ـ ـ ــن ت ـ ـ ــزاي ـ ـ ــد االن ـ ـ ـق ـ ـ ـسـ ـ ــامـ ـ ــات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
والهوياتية في املنطقة وارتدادات مشاريع
ّ
املصممة لها ،واهتزاز
التفتيت والتجزئة
نـظــام العمل املــأجــور ومنظومة الخدمات
العامة والتقديمات االجتماعية ،والتساقط
امل ـت ـســارع لـلـفـئــات الــدن ـيــا وامل ـتــوس ـطــة من
«الـطـبـقــة الــوس ـطــى» وس ــط تـعــاظــم اإلف ـقــار
والـبـطــالــة والـهـجــرة فــي صفوفها كنتيجة
ّ
لترسخ النمط االقتصادي الريعي ،وتنامي
الـ ـح ــرك ــات امل ــدن ـي ــة – م ــن خـ ـ ــارج األحـ ـ ــزاب
السياسية والـحــركــات النقابية القائمة –
وســط تــزايــد املـشــاريــع امللتبسة للتوظيف
الـسـيــاســي فــي ه ــذه ال ـحــركــات ،نــاهـيــك عن
خـطــر اق ـتــراب الـبـلــد أكـثــر فــأكـثــر مــن لحظة
االنهيار االقتصادي الوشيك...
ف ــي م ـث ــل هـ ــذه ال ـ ـظـ ــروف ،ال يـ ـع ــود م ـج ـ ّـرد
االت ـفــاق عـلــى تــوصـيــف األزم ــة وتشخيص
ّ
األهم هو اقتران
تداعياتها كافيًا بذاته ،بل
ه ـ ــذا ال ـت ـش ـخ ـيــص ب ـت ـحــديــد م ــا ه ــو م ـتــاح
مــن بــدائــل – واقـعـيــة وكــامـنــة – تــرتـكــز إلــى
ح ـي ـث ـيــات ف ـكــريــة وس ـيــاس ـيــة واق ـت ـصــاديــة
واج ـت ـم ــاع ـي ــة ث ــاق ـب ــة وم ـس ـت ـم ــدة فـ ــي اآلن
ذاتـ ــه م ــن م ـت ـغـ ّـيــرات ال ــواق ــع امل ـل ـمــوس ومــن
مـنـهــج التحليل االش ـتــراكــي الـعـلـمــي .ومــن
خـ ــال ق ــرائ ـت ــي مل ــا ورد ف ــي ال ـك ـت ــاب ،أمـيــل
إل ــى ال ـق ــول إن كــريــم مـ ـ ّ
ـروة ال يـسـعــه إال أن
ي ـك ــون مـنـسـجـمــا وم ـت ـف ـقــا م ــع هـ ــذا ال ـ ــرأي.
ّ
فــالـحــل فــي جميع األح ــوال  -بالنسبة إلى
حــزب كالحزب الشيوعي اللبناني يمتلك
هــذا الـتــاريــخ مــن التضحيات ومــن الثبات
فــي املــواقــف املبدئية األساسية  -لــن يكون
ب ــاالنـ ـصـ ـي ــاع لـ ـلـ ـضـ ـغ ــوط ــات واإلغـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ّ
املتنوعة التي تـحــاول دفعه نحو التراجع
ع ــن نـهـجــه ال ـف ـكــري امل ـس ـت ـقــل ،وال بـمــاقــاة
الـ ـط ــروح ــات ال ـل ـب ـيــرال ـيــة امل ـت ـقـ ّـم ـصــة تـحــت
شـعــارات «فكر يومي» ملتبس ومــن النوع
«ال ـس ـهــل وامل ـم ـت ـن ــع» ،وال بـتـعـمـيــة طبيعة
ال ـص ــراع ف ــي املـنـطـقــة أو ت ــوري ــة الـتـنــاقــض
ّ
التحرر
األساسي بني مصالح شعوبنا في
الوطني والسياسي واالجتماعي ومصالح
التحالف اإلمبريالي الصهيوني الرجعي
امل ـت ـمـ ّـســك ب ـتــأب ـيــد س ـي ـطــرتــه .وفـ ــي الــوقــت
ّ
الــذي يؤكد الحزب على مواقفه هــذه ،فإنه
ي ــدرك مسبقًا حجم ون ــوع التحديات التي
يواجهها فــي معرض الحاجة إلــى تعميق
منطلقاته الفكرية وطــروحــاتــه السياسية
وشبكات تحالفاته الداخلية والخارجية،
وإلى توسيع حضوره بني العمال والطالب
والنساء واملثقفني وتجديد وتطوير حياته
الــداخ ـل ـيــة ك ــي يـصـبــح بــالـفـعــل أك ـثــر جــذبــا
للشباب وأكثر انفتاحًا على الــرأي والــرأي
اآلخــر داخــل الحزب وخــارجــه .وهــذا املسار
ل ــن ي ـك ــون س ـهــل ال ـت ـح ـق ـيــق م ــا ل ــم يــواصــل
الحزب ّ
تحركه على األرض ومع الناس ومن
أجــل قضاياهم الفعلية األساسية ،ملتزمًا
بالشعار الذي رفعه في التظاهرة الشعبية
ّ
الحاشدة التي نظمها في السادس عشر من
كــانــون األول املــاضــي« :إلــى ال ـشــارع» بغية
خلق الكتلة الشعبية الـقــادرة على تعديل
موازين القوى السياسية واالجتماعية في
البلد.
* عضو املكتب السياسي
للحزب الشيوعي اللبناني
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حزب العمال والفالحين على باب القرن الثاني
هواجس في أسئلة
أحمد بعلبكي *
ـ ـ هل يخرج الحزب الشيوعي من االنفراد في العمل السياسي بعد أن صار
االقتصاد اللبناني «غير بعيد عن انهيار وشيك» ،على حد خطاب أمينه العام
حنا غريب في تظاهرة  16كانون األول  2018التي شارك فيها عدد من غير
املنتظمني حزبيًا؟
ـ ـ هــل ينجح األم ــن الـعــام فــي االنـتـقــال إلــى رح ــاب الـتـشــارك فــي دعــوتــه إلــى
«تشكيل كتلة شعبية ديـمــوقــراطـيــة منظمة» بمعنى أن تـضــم شخصيات
وأحزابًا إصالحية غير طائفية إلى جانب شخصيات إصالحية في أحزاب
ً
طائفية حاكمة تخطب في اإلصــاح ،وذلــك تمثال بتشكيلة «الحركة الوطنية
اللبنانية» التي رئسها طوال عشر سنوات قبل الحرب األهلية وفي سنواتها
األولــى الزعيم الشهيد كمال جنبالط .تشكيلة ّ
تميز في قيادتها إلى جانبه
األم ــن ال ـعــام ال ـخ ــارق فــي ال ـحــزب الـشـيــوعــي الـشـهـيــد ج ــورج ح ــاوي وأم ـنــاء
عامون آخرون في كل من «حركة القوميني العرب» و«الحزب السوري القومي
االجتماعي» باإلضافة إلى شخصيات إصالحية وكوادر مناضلة ال يتجاوز
عديد امللتزمني في كل منها العشرات؟
ً
ـ ـ هــل الـنـظــام الـطــوائـفــي هــو ال ـيــوم فـعــا «عـلــى وش ــك االن ـه ـيــار» ،وه ــل بلغت
ً
أزماته فعال حدود تهديد مصالح زعاماته الطائفيني ومرجعياتهم الخارجية
املستفيدة من أدواره في محيطه اإلقليمي ،هذه املرجعيات التي ما تركته ينهار
خالل حرب أهلية امتدت على عقد ونصف عقدـ وشاركت بعدها في مدينة
الطائف السعودية بإعادة تركيب نظامه؟
ّ
التحول عــن فهم املاركسية
ـ ـ هــل يسهل على كــوادر الـحــزب «املتمركسني»
السوفياتية الصياغة باعتبارها نهجًا يوصل إلى جنة مجتمع املساواة املثالي،
وعن فهم حقيقة املادية التاريخية التي جاءت بها منذ منتصف القرن التاسع
عشر لتكون عــدة منهجية طرائقية «فلسفية» كونية لتحليل آلـيــات وفهم
صيرورات الصراعات والتحوالت الداخلية والدولية املنعكسة داخل املجتمعات
واألنظمة املختلفة وليست نظرية ُمثبتة اختباريًا في علوم الطبيعة؟
ـ ـ هــل يقصد األمــن الـعــام للحزب بمفهوم «الكتلة الشعبية الديموقراطية»
ً
االقتصادي والسياسي تغييرًا ثوريًا بعيدًا عن مفهوم
تشكيال لتغيير النظام
ُ
انقالب يقوم به ضباط الجيش ،املوزعون في لبنان على الطوائف ،فيستحيل
عليهم تقبل فكرة املشاركة فيه واملخاطرة بفقدان الراهنة املستقرة؟
ـ ـ هــل تــدرك قـيــادة الـحــزب الشيوعي فــي مثل هــذا الــواقــع ال ـضــرورة الوطنية
لتخليها عن الخطاب الثوري للتغيير الذي ال تتوافر لتقبله الشروط التاريخية
السياسية ـ ـ اإلقليمية والثقافية ـ ـ االجتماعية الشعبية؟ وهــل يــرى أعضاء
الـقـيــادة أي نهج للتغيير الديموقراطي يمكن أن ُيكتب لــه النجاح فــي لبنان
الطوائفي اليوم عن غير نهج اإلصالح املتدرج املتصاعد الذي يسهل أن تتقبله
ُ
ُ
ُ
وتشارك في تحقيقه نخب الفئات املتوسطة مع نخب الفئات الشعبية على
اختالف والءاتها .هذه الفئات التي خاطبتها قيادات الحزب منذ حوالى القرن
الثورويون في منشوراتهم باإلضافة إلى قيادات منظماته
وخاطبها مثقفوه ّ
املناطقية .خطابات ظلت تعني في أوساط شبيبته املهمشة التصويب الثوروي
على إسقاط النظام؟
نعم ،لقد ارتفعت عاليًا الشعارات الثوروية التي ال تخدم التغيير الديموقراطي
فــي الـتـظــاهــرة ،إلــى جــانــب الفـتــات طالئعها ،رافـعــة بـنــود الــورقــة االقتصادية
«اإلنقاذية» التي أعلنها الحزب في مواجهة األزمة البنيوية لالقتصاد اللبناني
املـهـ ّـدد «باالنهيار» فــي تقدير أمينه الـعــام .وبــرز التباعد بــن زمــن مضمون
الــورقــة ،وبــن زمــن الـشـعــارات الطبقية التي مــا زال يصدح بها الشباب منذ
ما قبل ستينيات القرن املاضي حول ما ُيصيب «ثنائية الفالحني والعمال»
ُ
السائبة في نطاق بيروت
ممن أجبرهم مذاك تمركز رأسمالية الريع واألسواق ُ
ّ
الكبرى على النزوح من األرياف املهمشة إلى الضواحي املريفة ليتحولوا باتجاه
أبواب الهجرات القريبة والبعيدة أو قطاعات األعمال الصغيرة الالنظامية التي
تفتقد الحماية وتتعرض للمنافسة اإلغراقية في أسواقها املحلية املفتوحة،
تاركني ألصحاب العمل فرص اإلفادة من رخص عروض العمالة األجنبية ،ال
سيما السورية ّ
املهجرة منها والالجئة إلى جميع املناطق اللبنانية.
لطاملا برز الفهم الثوري لألزمة البنيوية للنظام في خطابات القيادات املتعاقبة
للحزب الشيوعي وفي تقارير مؤتمراته املتعاقبة .وقد تمرس في تشخيصها
خبراء االقتصاد السياسي لديها منذ أكثر من أربعة عقود ،وفق تحليالت
ـذا الـتـمــرس الـقـيــادي الــراديـكــالــي لــم يــؤثــر فــي ورع ال ــوالءات
م ـكــرورة .لـكــن هـ ُ
«امل ّ
تدينة» خصوصًا في أوساط املثقفني بينها ومنهم كثير
الزبائنية األهلية
من شيوعيي مرحلة العز السوفياتي للحزب .ولم يحل الفهمُ الثوري املزمن
ألزم ــة النظام مــن دون ضـمــور الـحــزب داخ ــل فـئــات العمال وأطــرهــا النقابية
وداخل فئات صغار الفالحني والشباب املتخرجني ممن لم تتوافر لهم فرص
التخرج بالكفاءات العلمية و/أو التقنية املطلوبة في أسواق العمل في لبنان كما
في املهاجر املتاحة أمامهمّ ،
وأن توسع أنواع البطالة في صفوف هذه الفئات ال
ُ
بمعاداته أرباب العمل
يقربها بالضرورة من الخطاب الشيوعي الذي يهجس ُ
بما يجعل الشباب أكثر ابتعادًا عن تحاليل الشيوعيني املقلقة في دنياهم
وأكثر اقترابًا من اإليمان بالعمل من أجل آخرتهم.
ُ
فــي تقديرنا أن مــا نشير إلـيــه مــن ضـمــور تأثير الـحــزب فــي تعميق الوعي
الـتـفـكـيــري والـنـضــالــي فــي بـيـئــات ال ـحــزب كـمــا داخ ــل تنظيمه ال يـعــود فقط
إلــى صعوبة فهم املهمشني ملسؤوليات أطــراف التحالف املتحاصص داخل
الحكم واالقتصاد عن تهميشهم بفعل تشريعاته إلدارة آليات السوق لتعود
مردودات األزمات ،ومنها خاصة املالية والنقدية ألطرافه ،بل هو ضمور يعود
إلــى مـغــاالة بعض ق ــادة الـحــزب فــي اعـتـمــاد نهج ّ
التميز الـفـكــري املـفــرط عن
طروحات القوى السياسية األخــرى بما يقود حكمًا إلــى االنـعــزال .نهج كان
ُيعتمد قبل قيادة األمني العام الشهيد حاوي واستمر بعدها مستندًا إلى نهج
األممية الثالثة السوفياتية بعد الحرب العاملية الثانية .وكان حاوي هو األكثر
معاناة من ضيق هــذا النهج وهــو األقــدر على فهم ضــرورة توطني وتكييف
املــاديــة التاريخية لتصبح أكثر مــاءمــة فــي عملية تحليل األوض ــاع الثقافية
السياسية اللبنانية ومحدداتها الداخلية والخارجية.
وعندما عجز عن فــرض تجاوز ضيق هــذا النهج استقال من قيادة الحزب

مودعًا ليطرح ما سماه «الحركة الديموقراطية اللبنانية» التي كان عليه أن ُيقتل
بعد تكثيف تحركه من أجلها تاركًا بعده نهج التمايز واالنعزال خاصة منها:
 .1تلك التي اعتمدتها األحزاب املاركسية ـ ـ اللينينية في التفكير املثالي املؤدلج
باملادية التاريخية املروج في العمل السياسي في أحزاب املجتمعات الطرفية.
أدت املغاالة في تبني هــذا النهج إلــى تبعية هــذه األحــزاب ومــن بينها الحزب
الشيوعي لتجعلها أقــرب إلى املعصومية ّ
الدينية .فحالت هذه «املعصومية
املتمركسة» دون االجتهاد الثقافي لتوطني نهج التفكير امل ــادي التاريخي
ودون املحاججة القائمة على تحليل أوضاع املجتمعات املتمثلة في تشكيالت
تتعدد داخلها األنظمة االجتماعية ـ ـ الثقافية التي تستغلها تيارات ّ
التدين
تبعية األحــزاب الشيوعية الطرفية
السياسي الحتكار مواقع القرار .وحالت ُ
الفقيرة التحليل من دون إبــراز التناقضات املعاشة داخــل تشكيلة األنظمة
وبينها في املجتمع الواحد ودون ّ
نمو فهمها وانفتاحها على ثقافة تقدمية
ُ
تعلل تجاوزها .فهم استقاللي ال بد منه الستقطاب نخب الفئات املهمشة
ّ
فيمكنها مــن الــوعــي املــائــم للمشاركة فــي إص ــاح أوضــاعـهــا وبمستوى
إمكاناتها النضالية.
الشيوعي ُإلى استباق املراحل
الحزب
قيادة
في
العاملون
 .2غالبًا ما يميل
ُ ّ
ضللة املبعدة عن ُّ
تحسس
والتعبئة التي تتجاوز قدرات الجماعات الشعبية امل
مظاملها الراهنة ،فيميلون إلى استهوان التحريض الثوري و«املناداة بإسقاط
النظام» في الوقت الذي تميل فيه الفئات الشعبية اليائسة إلى ّ
التكيف اآلمن
واستهوان تسليم والءاتها ألمراء الطوائف وفقهائها مبتهلة أمام عروضهم
اليومية املغرية دينيًا وماديًا .ولطاملا استفزت روح اليأس والتكيف لدى العوام
طالئع الشيوعيني فاستهونوا بــدورهــم االنفعال السلبي فــي ردوده ــم على
عرضني عن فروض ّ
تدينها على
الثقافة الدينية في بيئاتهم الطائفية الضيقة ُم ِ
سبيل املثال وعن مقدساتها فيعود أصحاب هذه الثقافة لينفعلوا بدورهم
أيضًا على قصور الحزب الشيوعي لناحية مرور نحو قرن على تأسيسه من
دون تمكنه من تحقيق األحالم التي يعد بها.
 .3يعود الضمور النضالي للحزب وتــأثـيــره السياسي فــي تعبئة وتحريك
منظماته بعد تحول التنظيم الحزبي إلى كيان اجتماعي سياسي شبيه بكيان
األقلية االثنية أو الدينية فتقتصر استدامة نظاميته في قاعدة هرمه على:
ـ ـ اإليمان داخل القواعد بتميزها التفلسفي داخل بيئاتها وبتميز سلوكياتها
املتفلتة من التقاليد «الرجعية» ومن فــروض الحرم الديني واألخالقي داخل
العالقات األسرية واألهلية.
ـ ـ مدى الكاريزما الشخصية لدى قياداته العليا واملناطقية ،ومدى مواصلتهم
الخطابة الثورية ومدى علوها على املنصات اللبنانية خصوصًا في حال كانت
الظروف االستثنائية هي التي تدخلت في وصــول القائد الخطيب إلى موقع
القيادة ،كما الحال غالبًا حيث يفرض توافق الضرورة والظرف توصيل القائد.
ومــن الشائع فــي لبنان أن اللقب الــذي يـحــوزه قائد مــا فــي الحكم أو الحزب،
أي حــزب ،يحفظه الناس له ما يفرض عليه أن يكون على قدر مقامه ُلي ّ
كرم
اجتماعيًا بالجلوس في الصفوف األولــى في القاعات والتظاهرات ولــو بعد
خروجه من موقعه القيادي.
ُيضاف إلى ذلك أن القيادة في الحزب الشيوعي تساهم في تكريس شهرتها
داخل هرمية الحزب معتمدة على إخالص والءات القيادات الوسطى املؤثرة
غالبًا فــي خـيــارات وأص ــوات املنظمات املناطقية والقطاعية .ولــم يكتف أحد
القادة في ترسيخ حضوره على والء القيادات الوسطية عندما اكتشف أهمية
دوره داخل الحزب بأنها ترتبط بأهمية الدور الذي ترغب به مرجعيات إقليمية
وخارجية .إن مثل هذا الدور ما كان يمكن أن يصل إليه في ظروف األهلية ـ ـ
الشهيد جورج حاوي بمعزل عن رفاقه في املكتب
اإلقليمية غير األمني العام ُ
السياسي ،علمًا أن مثل هذا املعطى في تكبير املوقع والــدور القيادي في أي
حــزب لبناني ،يمينيًا أو يساريًا ،ينطبق أيضًا على موقع مستوى حضور
رئـيــس الــدولــة فــي لـبـنــان .فالسلطة فــي لبنان كــانــت وتبقى قائمة على دعم
سياسي و/أو مالي خارجي ألطرافها في الحكم اللبناني.
أخيرًا إن مستوى ثورية الخطاب لدى بعض القادة في الحزب الشيوعي يرتفع
أحيانًا تعويضًا عما تتلمسه من انخفاض ميول قيادات األحــزاب الطائفية
والنواب والشخصيات املؤثرة إلى ضرورة االنفتاح عليها واستقبالها ،علمًا
أن هــذه الـقـيــادات يمكن أن تلتقي مــع الشيوعيني لــو جزئيًا فــي الطروحات
اإلصالحية التي يعلنونها ،فتضطر إلــى تأييدها صدقًا أو محاباة ظرفية
في مخاطبة جماهيرها مزايدة ليس إال على راديكالية طروحات الشيوعيني.
وتكون بذلك قد ضللت الجماهير في دفاعها عن مصالحها وأبعدتها عن
أفكار الشيوعيني التي تستفز السلطة الضاربة وعن املشاركة في صفوف
التظاهر ضد التحالف السلطوي.
إن انفتاح الشيوعيني على التشارك مع بعض النواب والشخصيات البعيدين
عنهم املــوالــن اضطراريًا ألمــراء طوائفهم يتطلب تواضعًا في لغة التواصل
ّ
املصوب على
والتشارك في قيادة الشارع تبتعد عن إغراءات الخطاب الثوري
إحراج والءاتهم .أخالقيات املشاركة تحت شعارات إصالحية غير مقتصرة
على الحزب الشيوعي يمكن أن تقوي شوكة بعض النواب في كتلهم النيابية
ُ
ُ
«الكرتونية» ،حيث تبتز أو تــذل غالبيتهم ،ويمكن أن يشارك األقــل ارتهانًا
لزعامات كتلهم في تظاهرات تمشي في صفوفها األولى قيادات وشخصيات
متعددة االنتماءات السياسية ومتنوعة املشارب.
ل ـهــذا ن ــرى أن ت ـفـ ّـرد ق ـيــادة ال ـحــزب بــالــدعــوة لـلـتـظــاهــر ي ـكــون قــد أع ـفــى هــذه
األطــراف من واجبات مصداقيتها ،وبعضهم على سبيل املثال اشتراكيون
أو مـحــرومــون أو مؤمنون مـجــاهــدون أو مــرديــون أو عونيون أو ...ليس من
مصالحهم املشاركة مع الحزب الشيوعي في الشارع وتحت شعارات وهتافات
متطرفة ،ألن همومهم تقتصر على مــواالة زعامات كتلهم ليضمنوا تجديد
انتخابهم وهم معفيون من العمل في خدمات ناخبيهم .وتكون قيادة الحزب
الشيوعي في استبعاد التشارك معهم قد أعفتهم من حرج مواالتهم وبقيت
على ميولها فــي التفرد بتمثيل املهمشني عــاجــزة عــن التواصل معهم وهم
على أبواب مكاتب الزعامات ونوابها يجددون والءاتهم للوصول إلى حاجاتهم
األولية من اإلدارات الحكومية.
* كاتب لبناني
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أهل الشام
بريد دمشق

ريبورتاج
اضطر كثيرون إلى االعتماد
على السائقين العابرين
الحدود اللبنانية لتأمين الحليب
(أرشيف ــ أ ف ب)

عن الصحافة والغاز وحليب األطفال
«المستحيل مانو سوري»
علي وجيه
ُ
قبل أيــام ،نشر العدد  2759من صحيفة «كفاح
الـعـ ّـمــال االش ـتــراكــي» ،الـتــي تـصــدر أسـبــوعـيــا عن
«االتـحــاد العام لنقابات العمال» منذ أيــار .1963
«مـ ـح ــاوالت لـتـبــريــر م ـعــانــاة امل ــواط ـن ــن وتـحــويــل
ال ـص ـع ــوب ــات امل ـع ـي ـش ـيــة إل ـ ــى ف ــان ـت ــازي ــا ح ــامل ــة».
مانشيت قنبلة .مغناطيس ق ـ ّـراء .جديد كشركة
تطوير عقاري إلعادة اإلعمار .جريء مثل الدراما
السورية .ممتع كما مكافحة الفساد« .سكسي»
ّ
غاز .نادر برتبة علبة حليب أطفال.
أكثر من جرة ً
ال ينافسه عبقرية سوى عبارة «املستحيل مانو
ســوري» ،ال أفضل منها لوصف «معجزات» هذا
البلد الصامد.
فــي الصباح نفسه ،صــدرت الصحف «القومية»
املركزية الثالث مدججة بمواد ال تقل أملعية .كما
قــرأ سكان املحافظات صحفهم اليومية املحلية:
«ال ـج ـمــاه ـيــر» ف ــي ح ـلــب« ،ال ـع ــروب ــة» ف ــي حـمــص،
«الفداء» في حماة« ،الوحدة» في الالذقية« ،الفرات»
ف ــي دي ــر ال ـ ــزور .تــداول ـهــا «أب ـن ــاء شـعـبـنــا» بلهفة
وحـبــور وأن ـفــاس الهـثــة .ظنها بعض الشاطحني
مـنــاشـيــر ســريــة  -ال سـمــح ال ـلــه  -ل ـفــرط جــرأتـهــا
ونقدها الـحــاد للهرم ،مــن فــوق ومــن تـحــت ،وعن
اليمني نحو اليسار« .وضعيات» تحليل إرهاصي،
لم ترد حتى في «كاماسوترا».
يـسـخــر مـ ـح ــدودو األفـ ــق وال ـ ـ ــرؤى« :ورق يصلح
للتدفئة مــع ان ـق ــراض ال ـغ ــاز» .فـشــرتــم يــا ّإمـعــات
الطابور الخامس .مطبوعاتنا ّ
الغراء خير وسيلة
لتزجية وقــت االنتظار في طوابير اقتناص جرةّ
ّ
عصي حتى على
األحالم .يا له من مزيج حضاري
دول تـ ّـدعــي التقدم والــرقــي .مقال فــي يــد حبيبنا
املواطن ،وأسطوانة فارغة في أخــرى« .سودوكو»
في يمينه ،ومفتاح إنكليزي في شماله .تحقيق

أزمة جديدة تقلق راحة
السوريين بعد فقد حليب
األطفال المستورد من
الصيدليات ،ما يضطرهم إلى
االعتماد على التهريب عبر
ّ
وتحمل أسعار
الحدود اللبنانية
باهظة ،في ظل تواصل أزمة
الغاز ،رغم ما تعوم عليه
البالد من مخزون غاز طبيعي
ال يمكن االستفادة منه
سوى بعد مراحل معالجة
ّ
عقدتها الحرب

«نادي المفقودات» يستقطب حليب األطفال
دمشق ــ مرح ماشي
مـ ــع ارت ـ ـف ـ ــاع سـ ـع ــر صـ ـ ــرف الـ ـ ـ ــدوالر
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ل ـي ـص ــل إلـ ـ ــى مـ ــا يـ ـق ــارب
 500لـ ـي ــرة ل ـ ـلـ ــدوالر الـ ــواحـ ــد ،ب ــدأت
التأثيرات السلبية على سوق ً املواد
االستهالكية املستوردة؛ بداية بفقد

م ــؤق ــت ت ــراف ــق م ــع ت ــزاي ــد تــدري ـجــي
ب ـس ـيــط ف ــي أسـ ـع ــار هـ ــذه املـ ـ ـ ــواد ،إن
ُوجـ ـ ــدت ،لـيـصــل األمـ ــر خ ــال الـشـهــر
الفائت إلى انقطاع كامل ملادة حليب
األط ـفــال امل ـس ـتــورد ،وس ــط غـيــاب أي
ب ـ ـ ــوادر ل ـح ــل امل ـش ـك ـلــة س ـ ــوى وع ــود
املـســؤولــن املـتــراكـمــة .وبــذلــك انـضـ ّـم

العوم على الغاز...
ال يمنع األزمة
مــن الــافــت فــي مـلــف الـغــاز أن شـهــر آب فــي عــام  2011حمل
اكتشاف بئر للغاز في منطقة قــارة القلمونية ،جنوب مدينة
حمص ،بقدرة إنتاجية تصل إلى  400ألف متر مكعب يوميًا،
ومــع احتياطي قابل لإلنتاج يصل إلــى  47مليار متر مكعب.
اكتشافات متالحقة من الغاز طيلة سنوات ما قبل الحرب على
طول شريط القلمون ،في كل من دير عطية والبريج ،إضافة إلى
صدد ،وباتجاه الشمال اكتشافات مماثلة في الفرقلس .عشرات
مليارات األمتار املكعبة املكتشفة من الغاز ،مع كميات هائلة لم
يجر التنقيب إلخراجها رغم إثبات وجودها في مناطق متفرقة
كالساحل واملياه اإلقليمية .غير أن هذه االكتشافات لم تمنع
أزمة الغاز الحالية ،إذ إن الغاز الطبيعي يحتاج من أجل تحويله
لغاز منزلي إلــى معمل توقف بعد الـحــرب .ويــدفــع السوريون
في دمشق سعر عبوة الغاز املنزلية املعدنية مبلغًا يتراوح بني
 5ـ  8آالف ليرة ،لتأمينها بصعوبة من السوق السوداء ،وعبر
مضاربات أحيانًا .ويصبح الوضع أصعب يومًا بعد آخر ،في
ظل التقنني الكهربائي املتزايد وعواصف الشتاء القاسية.

حليب األطفال إلــى الغاز والكهرباء
وب ــاق ــي ع ـن ــاص ــر ق ــائ ـم ــة امل ـف ـق ــودات
م ــن ال ـب ـيــت ال ـ ـسـ ــوري ،وال ـت ــي تـطــول
م ـ ــع انـ ـحـ ـس ــار الـ ـ ـح ـ ــرب ع ـ ــن ال ـك ـث ـيــر
م ــن امل ـن ــاط ــق .خـيـبــة ج ــدي ــدة تــواجــه
السوريني لها حساسيتها الخاصة
ّ
هـ ــذه امل ـ ـ ـ ّـرة ،لـتـعــلـقـهــا ب ـع ـجــزهــم عن
ت ــأم ــن غـ ــذاء أط ـفــال ـهــم ،فـيـمــا تــدخــل
أزمـ ــة ال ـغ ــاز ال ـع ــام ال ـجــديــد ب ــا أفــق
جــدي للحل ،مــا ينعكس سلبًا على
ت ــأم ــن ال ـ ـغـ ــذاء وال ـت ــدف ـئ ــة لــأط ـفــال
والكبار معًا .ويبدو الــواقــع الجديد
ك ـم ــا لـ ــو أن ـ ــه حـ ـص ــار مـ ــن ن ـ ــوع آخ ــر
إلعــاقــة ال ـس ــوري عــن االس ـت ـمــرار في
الحياة.

استنزاف مادي ونفسي
عـبــر ال ـح ــدود ال ـســوريــة ـ ـ ـ اللبنانية
ّ
وجـ ــد آدم ال ـ ـحـ ــل .م ــن س ـ ّـم ــي تـيـ ّـمـنــا
بأبي البشرية ،هو أيضًا أب لطفلني
ال يـتـجــاوزان  6أشهر مــن عمريهما،
«لسخرية القدر» ،وفق تعبيرهّ .
تردد
املهندس املدني الثالثيني كثيرًا قبل
اإلقـ ـ ــدام ع ـلــى خ ـطــوة ال ـ ـ ــزواج؛ وبـعــد
ال ـ ــزواج تـ ـ ّ
ـردد وزوج ـت ــه قـبــل اإلق ــدام
على الخطوة «االنتحارية» املتمثلة
فــي اإلن ـج ــاب .وش ــاء ال ـقـ َـدر أن يــرزقــا
ب ـتــوأم ،مــا اضـطــر الــوالــد إل ــى العمل
ســائ ـقــا ب ــأج ــرة يــوم ـيــة ع ـلــى طــريــق
الــاذقـيــة ـ ـ ـ دم ـشــق .وع ــن طــريــق أحــد
أصدقائه تمكن من االتفاق مع سائق
عـلــى خ ــط دم ـشــق ـ ـ ب ـي ــروت ،لتأمني
ً
حليب األطفال للصغيرين ،بــدال من
حسرة العجز كلما دخــل الصيدلية
لـلـســؤال عــن امل ــادة امل ـف ـقــودة ،وتــأتــي
اإلج ـ ــاب ـ ــة ب ــال ـن ـف ــي .أس ـ ـعـ ــار ع ـب ــوات
الـحـلـيــب ال ـتــي يـتـمـكــن م ــن تأمينها
عـ ـب ــر ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود م ـض ــاع ـف ــة أحـ ـي ــان ــا،

وبحسب سعر الصرف ،ما يعني أن
إنفاق راتبه من وظيفته الصباحية
ً
ك ــام ــا ال يـكـفــي ل ـغ ــذاء طـفـلـيــه طيلة
ال ـش ـه ــر .وي ـش ــرح األمـ ــر وف ــق حــاجــة
ّ
كـ ــل م ــن ال ـط ـف ـلــن إلـ ــى م ــا ب ــن  5و6
ّ
عبوات حليب وسطيًا ،ما قد يكلفه
م ــا يــزيــد عـلــى  5آالف ل ـيــرة للعبوة
الـ ــواحـ ــدة ال ـت ــي كـ ــان ي ـق ــدر سـعــرهــا
فــي ســوريــا بـحــدود  2200لـيــرة ،قبل
ّ
األزمــة األخيرة .يبتسم األب ويعلق:
«انقطعنا من الغاز .ال مشكلة .املهم
أن ي ـت ـنــاول ال ـط ـفــان طـعــامـهـمــا ،فال
ذن ــب لـهـمــا ّف ــي إنـجــابـهـمــا إل ــى هــذا
ال ــواق ــع امل ـن ــف ــر .إنـ ــه ذن ـب ــي ّ
وأم ـه ـم ــا.
ولـهــذا نعاقب أنفسنا ونـتـنــاول من
ّ
ال ـح ــواض ــر واملـ ـ ــؤن امل ـخ ــزن ــة لــدي ـنــا،
وبقية األغذية التي ال تتطلب طهوًا».
الرجل الناقم على الظروف املحيطة
يرى أن ال حال أسوأ مما وصل إليه،
مضيفًا« :وع ــود مـتــواصـلــة تتحدث
عن حلول قريبة ،وال شيء يدعو إلى
االطمئنان .أخشى أن يتوقف السائق
ال ــذي يــأتـيـنــي بـعـبــوات الـحـلـيــب عن
السفر لسبب مــا ،فيجوع طفالي .ال
شيء يثير ّ
في الجنون كهذه الفكرة
ّ
يومي».
التي تهاجمني ككابوس

ّ
«الشماعات» نفسها

ت ـت ـض ــارب ال ـت ـص ــري ـح ــات الــرس ـم ـيــة
حول األسباب التي أدت إلى انقطاع
مادة حليب األطفال .نقابة الصيادلة
ان ـبــرت إل ــى الـتــأكـيــد أن شـحـنــات من
الحليب اإليــرانــي ستدخل األس ــواق
السورية خــال أيــام ،بحكم استيراد
أص ـ ـنـ ــاف ال ـح ـل ـي ــب مـ ــن إيـ ـ ـ ــران وف ــق
عقود مبرمة .وكالعادة ،فإن شماعة
األميركي على إيران جاهزة
الحصار
ّ
لترتيب التعثر في وصــول الحليب،

يطالب الصيادلة بمنح
رخص إقامة معامل
وطنية إلنتاج
حليب األطفال

ح ـســب نـقـيــب ال ـص ـيــادلــة .وال تغفل
ال ـن ـقــابــة ع ــن ازدي ـ ـ ــاد ال ــوض ــع س ــوءًا
ط ـي ـلــة األس ــابـ ـي ــع ال ـث ــاث ــة امل ــاض ـي ــة،
ب ــل ي ـبـ ّـن الـنـقـيــب نـفـســه أن الـبــدائــل
م ـت ــواف ــرة ول ـك ــن ب ــزي ــادة  %30على
سـعــر الحليب اإلي ــران ــي ،مــا انعكس
سـلـبــا ع ـلــى شــري ـحــة م ــن املــواط ـنــن،
الفتًا إلى أن منتجات شركة «نستله»
تغطي  %50مــن احـتـيــاجــات السوق
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .وذل ـ ـ ــك وس ـ ــط م ـطــال ـبــات
الصيادلة بمنح رخص إقامة معامل
ً
وطنية إلنـتــاج حليب األط ـفــال ،بــدال
مــن ال ــوق ــوع تـحــت رحـمــة االسـتـيــراد
وظروفه.
الالفت أن بعض اآلبــاء اضطروا إلى
شـ ــراء ك ــل م ــا ي ـتــوافــر ت ـحــت نـظــرهــم
فــي الـصـيــدلـيــات ،لتخزينها خشية
انقطاعها .وعلى رغــم ذلــك اضطروا
أخ ـي ـرًا إل ــى االعـتـمــاد عـلــى السائقني
العابرين الـحــدود اللبنانية يوميًا،
والذين أصاب الطمع بعضهم ليبدأ
ال ـت ـح ـك ــم ف ـ ــي األس ـ ـع ـ ــار م ـ ــن قـبـلـهــم
أيـ ـض ــا .ي ـش ـيــر ال ـص ـحــافــي املـخـتــص
فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــؤون االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،حـ ــازم
ع ـ ـ ــوض ،إل ـ ــى أن الـ ـح ــل م ـت ـم ـثــل فــي

استيراد الحليب عــن طريق الــدولــة،
بــاعـتـبــار حليب األط ـفــال لـيــس مــادة
ّ
لالحتكار ،مــذكـرًا بالخط االئتماني
اإليــرانــي ال ــذي مــن املفترض وصــول
ال ـس ـلــع ال ـض ــروري ــة إل ــى س ــوري ــا من
خالله .وعلى اعتبار العقوبات على
سوريا وإيران ليست جديدة ،ينتقد
ع ــوض ع ــدم ال ـش ـفــاف ـيــة ف ــي ال ــوع ــود
وال ـت ـص ــري ـح ــات ال ــرس ـم ـي ــة .ووس ــط
ال ـت ـك ـتــم ع ـلــى حـقـيـقــة اح ـت ـك ــار م ــادة
ح ـل ـيــب األط ـ ـفـ ــال م ــن ق ـب ــل م ـس ـتــورد
واح ـ ـ ـ ــد ،ال يـ ـص ــل عـ ـ ــوض إلـ ـ ــى يـقــن
ب ــاألم ــر ،إذ إن املـسـتــودعــات تحصل
ع ـل ــى املـ ـ ـ ــادة ع ـب ــر أسـ ـم ــاء مـخـتـلـفــة.
أمــا عــن أزم ــة الـغــاز ،فـيــرى عــوض أن
الحل يأتي مع انتهاء موسم الشتاء،
حني يخف الضغط على طلب املادة،
منتقدًا التصريحات الرسمية التي
تـنـفــي وجـ ــود األزم ـ ــة م ـنــذ بــدايـتـهــا.
وي ـ ــرى أن م ــا ي ـج ــري ال ـح ــدي ــث عـنــه
حول االعتماد على «البطاقة الذكية»
في تأمني عبوتي غاز منزليتني لكل
عائلة شهريًا ،يمكن أن يفي بالغرض
ف ــي ح ـ ــال ت ـط ـب ـي ـقــه ،إن ص ــح ت ــواف ــر
الغاز املنزلي ،بحسب التصريحات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـت ــي ت ـل ـقــي الـ ـل ــوم على
احتكار التجار .ويثير عوض مشكلة
م ـع ــام ــل ال ـس ـي ــرام ـي ــك الـ ـت ــي تــوق ـفــت
بسبب فقدان الغاز ،ما يعني خسائر
ب ــامل ــاي ــن ألصـ ـح ــاب هـ ــذه امل ـع ــام ــل،
فـيـمــا ي ــرك ــز ع ـلــى زيـ ـ ــادة ال ـط ـلــب في
بعض مناطق الريف التي عادت إلى
سيطرة الدولة ،والتي لم تكن ضمن
ح ـس ــاب ــات امل ــوس ــم الـ ـشـ ـت ــوي ،وه ــي
مناطق ال تتوافر فيها مراكز توزيع
الغاز ،ما يعني تعويلها على مراكز
التوزيع في دمشق وزي ــادة الضغط
عليها.

على الورق ،وآخر في مركز التوزيع .حليب األطفال
سيطلع علينا من ّ
ثنيات البواخر القادمة ،إذ «ال
توجد أزمــة» .معلومة يعرفها «ابننا» الكادح من
روحه ،وتهدأ سريرته.
صفحة املحليات ،فتطمئن ّ
كل ذلك ،ويخرج حاقدون معقدون ،ليتكلموا عن
غياب «الحريات» و«التنوع» في الصحافة السورية.
«هههههه» رد يليق بسخافتهم .الحقائق واألرقام
ال ت ـك ــذب .ن ـحــن ،ب ـكــل ف ـخــر ،ن ــراف ــق ال ـط ـفــل منذ
نـعــومــة أظ ـفــاره بمجلة «الـطـلـيـعـ ّـي» ال ـص ــادرة عن
«ق ـيــادة منظمة طــائــع الـبـعــث» .بـعــد س ـنــوات من
االنقطاع عادت لإلشراق أخيرًا على مدارس الوطن
بالعددين  240و .241خاطبت «فـلــذات أكبادنا»
بألوان الربيع« :نعود إليكم ،لنكتب معكم قصائد
الفرح واألمل ،مثلما يكتب كل السوريني فجرهم،
بـتـصـمـيـمـهــم وب ـقــدرت ـهــم ع ـلــى ت ـج ــاوز األزم ـ ــات،
صــان ـعــن امل ـع ـج ــزات ،مـسـطــريــن مــاحــم الـفـخــر،
كرمى لوطن مجبولة حبات ترابه بدماء الشهداء
األب ـطــال» .كما نــاحــظ ،هــذه اللغة املثالية للكالم
مع األطـفــال .بعدها ،ال نترك فتياننا ،ستتلقفهم
«جــريــدة املـسـيــرة» ال ـص ــادرة عــن «ات ـحــاد شبيبة
الثورة» وهي «أول صحيفة شبابية في سوريا»،
والوحيدة غالبًا ،بمحض الصدفة .نحن ال نتخلى
عــن طـلـبــة الـجــامـعــة بــالـتــأكـيــد ،نـتــابــع االحـتـضــان
ّ
نغطي
بنشرات «االتحاد الوطني لطلبة سوريا».
ّ
جل االهتمامات بعناية أب حريص .في الرياضة،
نطلق «املوقف الرياضي» صباح كل سبت (منذ
 .)1963ملحبي األدب ،نـقـتــرح جــريــدة «األس ـبــوع
األدبـ ـ ــي» األس ـب ــوع ـي ــة ،وم ـج ـلــة «امل ــوق ــف األدبـ ــي»
الشهرية ،الصادرتني عن «اتحاد الكتاب العرب».
هذه األخيرة تأتي مع كتاب جيب إلسالة اللعاب.
ً
نولي رعايتنا شتى الشرائح .مثال ،يفخر املكتب
التنفيذي لنقابة املعلمني للعام الثامن والعشرين
بمجلة «بـنــاة األج ـيــال»« .إدارة التوجيه املعنوي»

في وزارة الداخلية ّ
تتكرم بإنجاز مجلة «الشرطة».
لـيــس سـ ـرًا أن ال ـع ــدد  598ال ـص ــادر ف ــي تشرين
األول املاضي نفد بسرعة «التفاهم» مع شرطي
مرور رقيق .ماذا يريد أولئك املنتقدون /املرضى
الـنـفـسـيــون أك ـثــر مــن ذل ــك؟ تـخــرسـهــم الـحـقــائــق،
فـيـســارعــون إلــى اخـتــاق تــرهــات مــن قبيل« :لغة
خشبية ،حجرية ،بالستيكية .»...ال بــأس ،مــواد
الـبـنــاء ثمينة ه ــذه األيـ ــام« .إص ـ ــدارات ال تتجاوز
مجالت الحائط املــدرسـيــة»؟ يــا حبذا سني املــرح
والـشـقــاوة« .شـعــارات جــوفــاء»؟ توقفوا هنا .هذا
ما ال نسمح باملساس بــه .الحمد لله أننا تعلمنا
من تجارب ماضية ،استغلت انفتاحنا وطيبتنا.
«الدومري» أسبوعية ساخرة (آذار  – 2001تموز
 ،)2003تجرأت على سابقة رسم رئيس الــوزراء
مصطفى مـيــرو فــي كــاريـكــاتـيــر .أكـثــر مــن ذلــك.
وجـهــت رســالــة إلــى رئـيــس الجمهورية شخصيًا
حــول مــا يسمى بــالـحــريــات والــديـمــوقــراطـيــة!! يا
للوقاحة!!
نقول لكل الحاقدين« :خسئتم» .الحديث املكرور
حول «مخالفة الدستور وقانون اإلعالم باعتقال
صـحــافـيــن تـعـسـفـيــا» ل ــن يـنـتـشـلـكــم م ــن ال ـق ــاع.
الجهات املختصة تقوم بواجبها .ليست مضطرة
إلبــداء أسباب اعتقال ،أو تحديد مكان مستحقه.
حـقــا؟ هــل شهد عــام  2018اعـتـقــال أسـمــاء مثل:
وحيد يزبك ،وفهد كنجو ،وعـ ّـمــار الـعــزو ،وعامر
دراو ،وإيـهــاب ع ــوض ،وروال الـسـعــدي ،وسونيل
علي ،ووسام الطير...؟ هل ّتم شتم رحاب اإلبراهيم
من قبل مـســؤول؟ هل تم منع عــدد من صحيفة
«األي ـ ـ ـ ــام»؟ ال ب ــد أن األسـ ـب ــاب وج ـي ـهــة ف ــي حــال
حـصــول ذل ــك .تـســألــون عــن اتـحــاد الصحافيني؟
يقوم بواجبه على النحو األمثل .ها هو يتعاون في
إقــامــة دورة «برنامج الفوتوشوب واستخداماته
في التصميم اإلعالني واإلعالم اإللكتروني».

سيران
بلودان« ...مكان اإلله بعل»
ُ
ال ينفصل يوم الجمعة عند سكان دمشق عن فكرة «السيران»
والخروج مع العائلة ألخذ قسط من الراحة بعد عناء األسبوع.
واقـتــرنــت كلمة سـيــران بمتنزهات الــربــوة صيفًا ،وبساتني
الـغــوطــة فــي الــربـيــع ،وبمرتفعات ب ـلــودان فــي فصل الشتاء.
ورغم أن بلودان هي مصيف بامتياز ،الرتفاعها عن سطح
البحر نحو  1500متر ،فإنها تنفرد بكونها املنطقة الجبلية
الوحيدة القريبة من دمشق ،التي يكسوها بياض الثلج ً
شتاء،
ّ
فال يتعذر على أبناء العاصمة املجيء إليها.
ّ
اشتق اسم بلودان من الكلمتني اآلراميتني «بيل ،دان» ويعني
«مكان اإلله بعل» ،وتشتهر بالزراعة ،وخاصة أشجار اللوز،
لذلك أطلق عليها «بلد اللوز» .كذلك تحتوي على مغارة أثرية
ّ
تسمى «مغارة موسى» حيكت عنها الكثير من األساطير،
وت ـق ــول إح ــداه ــا إن هـ ــذه املـ ـغ ــارة ه ــي م ــدخ ــل إلـ ــى «ال ـعــالــم
املسحور».
تبعد بلودان عن مركز دمشق نحو  50كيلومترًا غربًا ،وتطل
على سهل الزبداني ،وتلتصق ببلدة مضايا التي كانت ّ
تعج
بالسياح الـعــرب ،والبضاعة األجنبية .تراجعت الحركة في
هــذه البلدة خــال سـنــوات الـحــرب بسبب قربها مــن مناطق
ساخنة ،لكنها عادت تدريجًا في العامني املاضيني .ومع مطلع
هذا العام ُس ّجل ارتفاع ملحوظ في عدد الــزوار واملشتاقني
الجميل ،إذ شهد األسبوع املاضي زيارة نحو
لذكريات الزمن ّ
 30ألف شخص ،كلهم توجهوا إلى بلودان اللتقاط صورة مع
ثلوج الشتاء الغزيرة هذا العام.
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العالم

العالم

سوريا

الحدث

ّ
«إدارة مدنية» موحدة برعاية تركية؟

عرض بومبيو :السيسي يبقى و«االتفاق» يمرّ

ّ
«تحرير الشام» تنصب «حكومتها» في إدلب
للمرة األولى منذ خروج إدلب
ومحيطها عن سيطرة الحكومة،
يقضي اتفاق بين الفصائل المسلحة
على «توحيد اإلدارة المدنية» تحت
راية «حكومة اإلنقاذ» ،عبر مسار قادته
«هيئة تحرير الشام» تحت عين أنقرة
وجوار عسكرها
وســط جلبة التصريحات املـتــواتــرة
ع ـ ــن م ـص ـي ــر امل ـ ـنـ ــاطـ ــق شـ ــرقـ ــي ن ـهــر
ال ـ ـ ـفـ ـ ــرات ،دخـ ـل ــت إدل ـ ـ ــب وم ـح ـي ـط ـهــا
مــرح ـلــة ج ــدي ــدة ب ـعــد فـ ــرض «هـيـئــة
تـ ـح ــري ــر الـ ـ ـش ـ ــام» ن ـ ـفـ ــوذهـ ــا ،ب ــال ـن ــار
واملفاوضات ،على األغلبية العظمى
م ــن امل ـنــاطــق ال ـخ ــارج ــة ع ــن سـيـطــرة
دم ـ ـشـ ــق ف ـ ــي ش ـ ـمـ ــال غ ـ ـ ــرب سـ ــوريـ ــا.
وبـعــدمــا كـسـبــت ري ــف حـلــب الـغــربــي
ب ـق ــوة ال ـ ـسـ ــاح ،وس ــاع ــده ــا اخ ـت ــال
مــوازيــن الـقــوة العسكرية على حسم

بومبيو :سنعمل عبر
«الدبلوماسية» على «طرد آخر
جندي إيراني» من سوريا
مـلــف ري ــف حـمــاة الـشـمــالــي الـغــربــي،
ت ـم ـك ـنــت «ت ـح ــري ــر ال ـ ـشـ ــام» م ــن عـقــد
اتـفــاق الفــت مــع «حــركــة أح ــرار الشام
اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة» و«صـ ـ ـ ـق ـ ـ ــور ال ـ ـ ـشـ ـ ــام»،
يـنـهــي ق ـتــال ـهــا لـهـمــا وي ـض ــع جميع
املـنــاطــق فــي إدل ــب ومـحـيـطـهــا تحت
راي ــة «حـكــومــة اإلن ـق ــاذ»« .االن ـق ــاب»
العسكري الذي أرسى نفوذ «حكومة
ً
مــدن ـيــة» س ـي ـكــون م ـف ـصــا مـهـمــا في
تحديد مصير آخر معاقل الفصائل
الـ ـت ــي ال ت ـت ـب ـن ــاه ــا ت ــرك ـي ــا رس ـم ـي ــا؛

ّ
بـ ــل تـ ـص ــن ــف أوزنـ ـ ـه ـ ــا عـ ـل ــى األرض
«إره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة» .وي ـف ـت ــح الـ ـح ــدي ــث عــن
مستقبل تلك املنطقة ،أسئلة كثيرة
ح ــول الـخـطــوة املـقـبـلــة الـتــي ستقوم
بها كــل مــن «تحرير الـشــام» وأنـقــرة.
فــاألولــى الـتــي ُحــوصــرت ـ ـ شكليًا ـ ـ
منذ أشهر باتفاق «املنطقة املنزوعة
الـ ـس ــاح» ،بــاتــت م ـم ـرًا إج ـبــاريــا ألي
خطط مستقبلية ،سواء اتخذت تلك
الخطط طابعًا عسكريًا أو سياسيًا،
أو ح ـت ــى ه ـج ـي ـنــا ب ــن االث ـ ـنـ ــن .أم ــا
تركيا ،فقد أصبحت فــي حــاجــة الى
خـ ـط ــوة ج ــدي ــدة ت ـس ـت ـث ـمــر م ــا ج ــرى
فــي إط ــار الـتــزامـهــا مـخــرجــات مسار
أنها
«أسـتــانــا /ســوتـشــي» ،وخــاصــة ُ
بــاتــت تـنـشــر «ن ـقــاط مــراق ـبــة» تخفر
حدود «إمارة تحرير الشام».
ال ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ف ـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــري ـ ــات األح ـ ـ ـ ـ ــداث
ُ
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـ ـ ّـوج ـ ـ ــت ب ـت ـع ــوي ــم
«ح ـك ــوم ــة اإلن ـ ـقـ ــاذ» ،أن ـه ــا ل ــم تشهد
م ـ ـع ـ ــارك ط ــاحـ ـن ــة ف ـ ــي أه ـ ـ ــم م ـع ــاق ــل
مناهضي «تحرير ال ـشــام» ،كما في
ج ـبــل الـ ــزاويـ ــة؛ وكـ ــان ال ـت ـفــاهــم على
حــل «أح ــرار الـشــام» فــي بـلــدات سهل
ال ـ ـغـ ــاب أكـ ـث ــر مـ ــن ي ـس ـي ــر .ه ـ ــذا ك ـلــه،
ترافق مع سرعة كبيرة في استجابة
ك ــوادر «حـكــومــة اإلن ـقــاذ» لالجتماع
م ــع وج ـه ــاء امل ـنــاطــق ال ـت ــي دخـلـتـهــا
«ت ـحــريــر الـ ـش ــام» ون ـق ــاش مستقبل
وآل ـي ــات «إدارة ال ـخ ــدم ــات» .وب ــرزت
أم ـ ــس م ـ ـبـ ــادرة م ــن ال ـق ــائ ــد ال ـســابــق
لـ«تحرير الشام» هاشم الشيخ ،تقول
بضرورة إشــراك «الجبهة الوطنية»
فــي «حـكــومــة اإلن ـق ــاذ» .وتـلـ ّـمــح هــذه
املبادرة إلى احتمال وجود توافقات
غ ـيــر مـعـلـنــة ع ـلــى م ـثــل ه ــذا ال ـط ــرح،
وهو ما يتساوق مع سالسة انتقال
النفوذ إلى «تحرير الشام».
املشهد الــذي يبدو مخططًا بعناية،
يـ ـح ــاك ــي مـ ـ ـب ـ ــادرة ت ــركـ ـي ــة اق ـت ــرح ــت
توحيد «اإلدارات املــدنـيــة» فــي إدلــب
ِّ
ومـحـيـطـهــا ،وحـ ــل «ت ـحــريــر ال ـشــام»
وب ـ ــاق ـ ــي الـ ـفـ ـص ــائ ــل وص ـ ـهـ ــرهـ ــا فــي

م ـشــروع «الـجـيــش الــوط ـنــي» الحـقــا.
ّ
ورغم أن ال عالئم واضحة كانت تدل
بـشـكــل مـبــاشــر عـلــى اح ـت ـمــال نـجــاح
هذا التحرك من «تحرير الشام» ،إال
أنــه يمكن استذكار بعض اإلشــارات
الـتــي مـ ّـهــدت الـطــريــق أم ــام «حكومة

اإلنقاذ» لتكسب عبره ،فبعد أقل من
شـهــر عـلــى إقـ ــرار «ات ـف ــاق ســوتـشــي»
الـخــاص بــإدلــب ،وبينما كــان يجري
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن انـ ـتـ ـه ــاء املـ ـهـ ـل ــة أمـ ــام
انسحاب «الجماعات اإلرهابية» من
«املـنـطـقــة امل ـنــزوعــة ال ـس ــاح» أعلنت

تـ ـل ــك الـ ـحـ ـك ــوم ــة ت ـب ـن ــي عـ ـل ــم ج ــدي ــد
ي ـن ـس ــخ «عـ ـل ــم ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة» وي ـس ـت ـب ــدل
ن ـجــومــه ال ـث ــاث ب ـع ـب ــارة «ال إلـ ــه إال
ال ـل ــه» ال ـتــي تـعــد أبـ ــرز ع ــام ــات راي ــة
«جبهة النصرة» .وحضر هذا العلم
قـبــل أي ـ ــام ،ف ــي خـلـفـيــة اج ـت ـمــاع وفــد

باتت «تحرير الشام» ممرًا إجباريًا ّ
ألي خطط خاصة بإدلب مهما كانت طبيعتها (أ ف ب)

«اإلنـقــاذ» مع وجهاء مدينة األتــارب
في ريف حلب الغربي.
ولحني بيان مواقف األطراف املعنية
بمصير إدل ــب ومـحـيـطـهــا ،وخــاصــة
مــوس ـكــو وطـ ـه ــران ودمـ ـش ــق ،ج ــاءت
التصريحات التركية ضبابية حول
الـ ـتـ ـط ــورات األخ ـ ـيـ ــرة؛ إذ أكـ ــد وزي ــر
الـخــارجـيــة الـتــركــي مــولــود جــاويــش
أوغ ـ ـل ـ ــو ،أن بـ ـ ـ ــاده ت ـت ـخ ــذ «ج ـم ـيــع
التدابير الالزمة لوقف هذه الهجمات
مــن قبل الجماعات املتطرفة» ،وقــام
م ـس ــؤول ــوه ــا ب ــ«ال ـخ ـط ــوات ال ــازم ــة
لوقف الصراعات املسلحة في إدلب».
ورغـ ــم أن ه ــذا ال ـت ـصــريــح ال يكشف
مــاهـيــة ال ـخ ـطــوات الـتــركـيــة املــرتـقـبــة
هـنــاك ،إال أنــه يــؤكــد أن تركيا لعبت
دورًا في «وقف الصراع» الدائر ،بما
ي ـش ـيــر إلـ ــى رع ــاي ــة ضـمـنـيــة الت ـفــاق
«تـ ـح ــري ــر الـ ـ ـش ـ ــام» وبـ ــاقـ ــي ف ـصــائــل
«الجبهة الوطنية».
ورغم حساسية ما يجري في شمال
غ ــرب س ــوري ــا ،بـقـيــت الـتـصــريـحــات
ّ
مــركــزة عـلــى مـصـيــر شــرقــي ال ـفــرات.
ومـ ــع ت ــأك ـي ــد الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة أن
ان ـس ـح ــاب ق ــواتـ ـه ــا «حـ ـتـ ـم ــي» ،ول ــن
يـ ـت ــأث ــر ب ـ ـ ــأي ت ـ ـ ـطـ ـ ــورات بـ ـم ــا ف ـي ـهــا
ال ـت ـه ــدي ــدات ال ـت ــرك ـي ــة ب ـش ــن عـمـلـيــة
ع ـس ـك ــري ــةّ ،
ردت أن ـ ـقـ ــرة بــال ـص ـي ـغــة
نـفـسـهــا ،وقـ ــال ج ــاوي ــش أوغ ـل ــو في
مـقــابـلــة م ــع ق ـنــاة « »NTVالـتــركـيــة،
إن العملية العسكرية ضد «وحدات
حماية الشعب» الكردية «ال تتوقف»
ع ـلــى ان ـس ـحــاب الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة.
وخـ ــرج وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي
مــايــك بــومـبـيــو ،بـتـصــريـحــات الفـتــة
مـ ــن ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،أك ـ ـ ــدت أن واش ـن ـط ــن
ستعمل عـبــر «الــدبـلــومــاسـيــة» على
«طـ ـ ـ ــرد آخ ـ ـ ــر ج ـ ـنـ ــدي إي ـ ـ ــران ـ ـ ــي» مــن
س ــوري ــا ،نــاف ـيــا أن ت ـك ــون ال ـش ــروط
ال ـت ــي ُرب ـ ــط ب ـهــا ان ـس ـح ــاب الـ ـق ــوات،
تتناقض مع تعهد الرئيس دونالد
ترامب ،األول.
(األخبار)

زيارة «غير عادية» هذه
المرة لمايك بومبيو لمصر.
الرجل جاء ليفتتح صفحة
جديدة من العالقة مع
القاهرة ،تبدأ بدعم بقاء عبد
الفتاح السيسي رئيسًا مقابل
الموافقة على «صفقة
وتعامل مختلف مع
القرن»
ٍ
ّ
القضية الفلسطينية ...و«حبة
سكر» إضافية هي «وساطة»
أميركية في أزمة الباحث
اإليطالي جوليو ريجيني
القاهرة ــــ جالل خيرت
لــم تكن الــزيــارة القصيرة الـتــي أجــراهــا
وزير الخارجية األميركي ،مايك بومبيو،
على مــدى يــومــن للقاهرة ،عــاديــة على
املستوى السياسي ،فعلى رغــم التبادل
املكثف للزيارات بني القاهرة وواشنطن
منذ وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة
ق ـبــل ع ــام ــن ،فـ ــإن هـ ــذه ال ـج ــول ــة حملت
ً
معطيات مختلفة كليًا .أوال يمكن القول
ُ
إنه طوي تمامًا أي تباين في الرؤي بني
البلدين اللذين اتفقا على فتح «صفحة
من الدعم املتبادل» في «قضايا حيوية
في املنطقة» و«قضايا داخلية» ربما لم
يحدث في عهد أي إدارة أميركية سابقة،
حـتــى ّإبـ ــان سـيــاســة ج ــورج ب ــوش األب
(ال ــراح ــل) فــي الـتـعــامــل مــع مـصــر خــال
أزمة الغزو العراقي للكويت.
ت ـ ـقـ ــول م ـ ـص ـ ــادر مـ ـق ــرب ــة م ـ ــن ال ــرئ ــاس ــة
لـ«األخبار» إن بومبيو حمل في جعبته
ملفات عدة ،كما ناقش أطروحات مصرية
مـقــابـلــة ربـمــا تـعــرض لـلـمــرة األول ـ ــى .في
مقدمة امللفات «صفقة القرن» بصيغتها
األخ ـيــرة الـتــي تستعد الــواليــات املتحدة

خالل جولة لبومبيو في مسجد «الفتّاح العليم» في العاصمة اإلدارية الجديدة (أ ف ب)
ُ
إلعــانـهــا قــريـبــا ،عـلــى أن تـطـبــق بوتيرة
أسرع بعد االنتخابات اإلسرائيلية املبكرة
(امل ـق ـب ـلــة) وتـشـكـيــل الـحـكــومــة ال ـجــديــدة.
أمــا الرئيس عبد الفتاح السيسي ،تقول
امل ـ ـصـ ــادر ،ف ــأب ــدى «م ــاح ـظ ــات طـفـيـفــة»
خ ــال امل ـنــاق ـشــات م ــع ال ــوزي ــر األم ـيــركــي
على بعض النقاط بشأن املشهد النهائي
فــي فلسطني املحتلة ،مستدركة ...« :مع
ت ـن ــازالت مـصــريــة طفيفة ب ـشــأن الـقــدس
واألوضاع فيها».
مـ ـق ــاب ــل إم ـ ـ ـ ـ ــرار االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة ،وت ــوحـ ـي ــد
امل ــوق ــف ال ـع ــرب ــي م ـن ـهــا ب ـج ـهــد م ـصــري،
طــالــب السيسي بــاملــزيــد مــن املـســاعــدات
الـعـسـكــريــة واملــال ـيــة م ــن واش ـن ـطــن على
ن ـحــو ث ــاب ــت ،إض ــاف ــة إل ــى االتـ ـف ــاق على
زيادة املعونة السنوية (بموجب اتفاقية
كــامــب دي ـف ـي ــد) ،إذ ش ــدد ع ـلــى زيــادت ـهــا
بـمــا يـتـنــاســب م ــع «امل ـت ـغ ـيــرات الـحــالـيــة
عـلــى األرض» ،بسبب «الـطـفــرة الكبيرة
في أسعار األسلحة املتقدمة» ،وتراجع
الكميات والنوعيات التي تحصل عليها
بـ ـ ــاده ع ـل ــى ن ـح ــو ج ـع ــل ق ـي ـمــة امل ـعــونــة
ت ـتــراجــع ك ـث ـي ـرًا ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة.
لــذلــكّ ،
رح ــب الــرئـيــس امل ـصــري ب ــ«إعــادة
ال ـن ـظــر» ف ــي ت ـعــزيــز جـيـشــه بــاملــزيــد من
األسـ ـلـ ـح ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة امل ـ ـت ـ ـطـ ــورة عـقــب
سنوات من االتجاه إلى أوروبا وروسيا،
شــارحــا لضيفه أن خ ـطــوة الـلـجــوء إلــى

ح ـل ـفــاء آخ ــري ــن جـ ــاءت ب ـعــد ت ــراج ــع بلد
الوزير عن مساندة مصر منذ  .2013وإذا
نال السيسي ما يريد ،فإن تلك السياسة
«قــابـلــة للتعديل عـلــى امل ــدى الـقــريــب أو
املتوسط».
عـلــى الـصـعـيــد ال ـخــارجــي أي ـضــا ،تشرح
املـ ـ ـص ـ ــادر أن املـ ـن ــاقـ ـش ــات ت ـط ــرق ــت إل ــى
اس ـت ـع ــداد أم ـي ــرك ــي ل ـل ـتــوســط ف ــي أزم ــة
الـ ـب ــاح ــث اإليـ ـط ــال ــي ج ــول ـي ــو ري ـج ـي ـنــي
الـ ـ ــذي ق ـت ــل ف ــي الـ ـق ــاه ــرة ق ـب ــل أكـ ـث ــر مــن
عــامــن وتشير تـحــريــات وتـقــديــرات إلى
تــورط ضباط أمن مصريني في القضية
م ـب ــاش ــرة ،إذ ع ــاد الـتـصـعـيــد ب ــن روم ــا
والقاهرة.
أم ـ ـ ــا داخ ـ ـل ـ ـيـ ــا ،فـ ـتـ ـح ــدث ب ــومـ ـبـ ـي ــو عــن
الـتـعــديــات الــدسـتــوريــة املــرتـقـبــة خــال
ال ـعــام ال ـج ــاري .هـنــا أك ــد لــه املـســؤولــون

أبدى وزير الخارجية
األميركية استعدادًا
للتوسط مع روما

امل ـصــريــون أن األمـ ــر «مــرت ـبــط بــالــرغـبــة
ال ـش ـع ـب ـي ــة» ،ل ـي ـك ـت ـفــي ال ـض ـي ــف ب ــإب ــداء
«ال ـت ـف ـهــم» ،مـضـيـفــا عـلــى ذل ــك إن ب ــاده
«ل ـ ــن تـ ـب ــدي اعـ ـت ــراض ــا ع ـل ــى أي إج ـ ــراء
دي ـم ــوق ــراط ــي ي ـح ــدث ف ــي الـ ـب ــاد» ،كما
تنقل املصادر.
علنًا ،سعى وزي ــر الـخــارجـيــة األميركي
إلى انتقاد سياسة الرئيس السابق باراك
أوباما من املكان نفسه الذي كان لألخير
خـطــاب فيه عــام  .2009أض ــاف بومبيو
إن سياسة أوباما الخارجية «ساهمت
ف ـ ــي ان ـ ـت ـ ـشـ ــار اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب وال ـ ـع ـ ـنـ ــف فــي
الشرق األوس ــط» ،مستطردًا« :حــن كان
ّ
بأمس الحاجة إلينا ...قللنا
أصدقاؤنا
شر األيديولوجيا املتطرفة ،ما أدى إلى
ظهور الجماعات املتشددة وعلى رأسها
داعش» .وقال« :زمن التقاعس األميركي
انتهى ،فالواليات املتحدة قوة خير في
الشرق األوســط وقــد أعادتها سياسات
الرئيس ترامب إلى املنطقة؛ تعلمنا من
أخطائنا ،تعلمنا أن انسحاب الواليات
املتحدة يحدث الفوضى ،وحني نتجاهل
أصدقاءنا تحدث املشكالت».
كذلك ،تضمنت كلمته انتقادات للنظام
اإلي ــران ــي واالت ـف ــاق ال ـن ــووي ،بــاإلضــافــة
إلــى حــزب الله ،مؤكدًا أنــه ال يوجد دعم
أم ـي ــرك ــي إلعـ ـ ــادة إعـ ـم ــار امل ـن ــاط ــق الـتــي
يسيطر عليها نـظــام الــرئـيــس الـســوري
بـ ـ ـش ـ ــار األسـ ـ ـ ـ ــد «حـ ـ ـت ـ ــى تـ ـ ـخ ـ ــرج إيـ ـ ـ ــران
ونتحقق من الحل السياسي» ،كما لفت
إل ــى أنـهــم سـيــواصـلــون الـعـمــل مــن أجــل
«سالم دائم في اليمن ...وإقامة سالم بني
الفلسطينيني واإلسرائيليني».
أم ــا ف ــي املــؤت ـمــر الـ ــذي ع ـقــد بـيـنــه وبــن
ن ـظ ـيــره املـ ـص ــري س ــام ــح شـ ـك ــري ،فـقــال
األخ ـ ـيـ ــر إن «ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ــن الـ ـق ــاه ــرة
واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ــائ ـ ـم ـ ــة ع ـ ـل ـ ــى ش ـ ــراك ـ ــة
اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة تـ ـسـ ـه ــم ف ـ ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار واألم ـ ـ ـ ـ ــن» ،م ـع ـل ـنــا االتـ ـف ــاق
عـلــى اإلع ـ ــداد لـعـقــد ح ــوار اسـتــراتـيـجــي
ومـ ـش ــاورات بـصـيـغــة ( )2+2بــن وزراء
الـخــارجـيــة وال ــدف ــاع فــي الـبـلــديــن خــال
هذا العام.

ّ
«الهدوء» في غزة :كالكيت مرة ...جديدة

«أنصار الله» تضرب جوًا في العند:

إنهاء التحايل أو عودة القتال

كسر الجيش اليمني واللجان الشعبية الجمود املسيطر
على املشهد امليداني منذ إعالن اتفاقات السويد ،بتنفيذهما
«عملية جوية نوعية» حملت رسائل عسكرية وسياسية
مـتـعــددة .رســائــل بــدا واضـحــا أثــرهــا الـصــادم فــي صفوف
الجبهة املــوالـيــة لــ«الـتـحــالــف» ،الـتــي كــانــت حتى وقــت قريب
تمارس «التعنتر» ضد «أنصار الله» ،وتسعى إلى التحايل
على تفاهمات استوكهولم .لكن ،ومــع تـطــورات يــوم أمس،
باتت األزمة مفتوحة على احتماالت جديدة ،ليس مستبعدًا
من بينها عودة التصعيد ،وانهيار مساعي إحالل السالم،
تبادر الرياض وأبو ظبي الى إعادة حساباتهما.
ما لم ّ
وبعد أقل من شهرين على إعالنها «إيقاف إطالق الصواريخ

«صفقة القرن» بصيغتها النهائية في القاهرة

فلسطين

اليمن

بعدما بدا أن الهدف من وراء التسويف
في تنفيذ اتفاقات السويد ،إفراغها من
مضمونها ،وتحويلها إلى هزيمة لـ«أنصار
ّ
ـوات،
ـ
ن
ـ
س
ـوال
ـ
ط
مستعصية
ـت
ـ
ـل
ال ـلــه» ظـ
ً
ُ
رفعت الحركة سقف اعتراضاتها ،مخرجة
إياها من دائرة القول إلى الفعل ،الذي جاء
على قدر الرسالة المراد إيصالها
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والطائرات ّ
املسيرة» ،نفذت القوات الجوية ،صباح الخميس،
هجومًا بطائرة «استشهادية» على قاعدة العند في محافظة
لـحــج (ج ـن ــوب) ،حـيــث ك ــان ُي ـقــام ع ــرض عـسـكــري للقوات
املوالية للرئيس املنتهية واليـتــه ،عبد ربــه منصور هــادي.
وأفادت مصادر عسكرية من «أنصار ُالله»« ،األخبار» ،بأن
ّ
املسيرة التي نفذت الهجوم ،وامل ّ
سماة «قاصف 2
الطائرة
 ،»Kهي «طــائــرة متطورة جـدًا ،وال تستطيع أنظمة الــرادار
التقاطها» ،موضحة أنها «تنفجر فوق الهدف على بعد 20
مـتـرًا ،وتـنــزل بسرعة على شكل شظايا ،حيث بإمكانها
إيقاع خسائر كبيرة»ُ ،م ّ
شبهة إياها بـ«الصواريخ الجديدة
ُ
ّ
املـطـ ّـورة» .وعــن حصيلة العملية التي عدتها «أنصار الله»
«تدشينًا للعام القتالي الجديد» ،أشارت املصادر إلى وقوع
 5قتلى على األقل ،و«عدد كبير من الجرحى» ،بينهم رئيس
هيئة األرك ــان فــي الـقــوات املوالية لـهــادي عبد الله النخعي،
ونائبه صــالــح الــزنــدانــي ،وقــائــد املنطقة العسكرية الرابعة
فضل حسن ،ورئيس هيئة االستخبارات العسكرية محمد
صالح طماح ،الذي ُوصفت إصابته بـ«الخطيرة».
في دالالت الهجوم ،الذي جاء «بعد عملية استخبارية» وفق
بيان املتحدث باسم الجيش واللجان الشعبية يحيى سريع،
يبدو واضحًا أن قــدرات سالح الجو املسير ال تــزال تسلك
مسارًا تصاعديًا ،يفوق توقعات الجبهة املوالية لـ«التحالف»
وتـقــديــراتـهــا ،وه ــو مــا يـمـكــن اسـتـشـفــافــه مــن خ ــال حالة

الذهول التي سيطرت على تلك الجبهة عقب العملية .أما على
املستوى السياسي ،فإن الرسالة التي ُح ّملت بها «قاصف 2
ّ
تصب في اتجاه تنبيه السعودية واإلمارات وحلفائهما
»K
إلى أن «أنصار الله» ليست في موقع َمن هو مكتوف اليدين،
الحديدة ال يعني أن الباب بات
وأن قبولها تسوية في مدينة ّ
مفتوحًا أمام قيادة العدوان للتسلل ومحاولة إرغام الحركة
على تقديم تنازالت هي أشبه بإعالن
بالتحذلق السياسي ّ
الـهــزيـمــة طــواعـيــة .ولـعــل ذلــك هــو مــا أراد إيـصــالــه متحدث
القوات املسلحة ،عندما ّ
توعد بأن «عام  2019سيكون عام
االنتصارات والعمليات النوعية ما لم تجنح قــوى العدوان
ومرتزقتها إلى السالم».
على املقلب املـضــاد ،وبعدما واظـبــت حكومة ه ـ ًـادي ،طــوال
األيام املاضية ،على رفع سقف مطالبهاُ ،مشترطة انسحاب
«أنصار الله» من مدينة الحديدة ومينائها لالنخراط في أي
مشاورات جديدةُ ،وم ّلوحة بالعودة إلى التصعيد العسكري،
لـجــأت أمــس إلــى أسـلــوب «التمسكن» ،شاكية «عــدم جدية
األمم املتحدة في تنفيذ قراراتها امللزمة» ،وداعية إلى «اتخاذ
أفـعــال ج ــادة ولـيــس إدان ــات كــامـيــة» .وفــي االت ـجــاه نفسه،
جاء تعليق وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتي أنور
قرقاش ،الذي اتهم «أنصار الله» بأنها ترى في «مفاوضات
ال ـســام تكتيكًا ول ـيــس ال ـت ــزام ــا» ،مـطــالـبــا املـنـظـمــة الــدولـيــة
بـ«مزيد من الضغط» .ردود ربما تنم عن نية «التحالف»

والقوى املوالية له االستمرار في وضع العراقيل أمام تنفيذ
اتفاقات السويد ،باالستفادة من هشاشة املوقف األممي،
الــذي ذهبت سلطات صنعاء ،أمــس ،إلــى أبعد مــن ذلــك في
توصيفه ،متهمة رئيس «لجنة تنسيق إع ــادة االنتشار»،
الجنرال الهولندي املتقاعد باتريك كاميرت ،بـ«االنحياز إلى
ّ
الطرف اآلخر وتبني رؤيته».
لكنّ ،حتى لو صدقت نيات املبعوث األممي ،مارتن غريفيث،
فسيظل عاجزًا عن فرض إرادته ،ما لم يتوافر دفع دولي ـ ـ
وتحديدًا أميركي ـ ـ ّ
جاد ،نحو إنهاء الحرب وإحالل التسوية.
ومع ذلك ،يواصل الرجل محاوالته استكمال امللفات العالقة
منذ مشاورات السويد ،بهدف االنتقال إلى جولة تفاوضية
جــديــدة ذات طــابــع سـيــاســي .وف ــي الـسـيــاق امل ـت ـقــدم ،طلب
غــريـفـيــث مــن األردن اسـتـضــافــة اج ـت ـمــاع للجنة املـشــرفــة
على ملف تبادل األسرى األسبوع املقبل ،بحسب ما أعلن
أمس وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي .وتعقيبًا على
هذا اإلعــان ،أوضح عضو وفد صنعاء التفاوضي ،سليم
املغلس ،في حديث إلى «األخبار» ،أن االجتماعات املنتظرة
في ّ
عمان ستقتصر على «بعض الفنيني املعنيني» ،بهدف
ّ
بحث املشكالت التي لم تتم حلحلتها في السويد كـ«األزمة
ُ
ُ ّ
االقتصادية» ،أو تلك التي اتفق على معالجة لها لم تنفذ بعد
مثلما هي حال «اتفاق التبادل».
(األخبار)

كما العادة وصل األوروبيون
والمصريون إلى غزة عند أول
دفعة بالونات حارقة تسقط
في «غالف غزة» .صحيح أنها
صارت معادلة معروفة لكنها
لم تتكرر منذ نحو شهرين.
الجديد هو انسحاب السلطة من
معبر رفح وإغالقه ،وعرقلة
المنحة القطرية ،وتأجيل
موسكو زيارة إسماعيل هنية...
و«يوم جمعة» حاسم أيضًا
غزة ـــ هاني إبراهيم
مجددًا أغرقت «وحدات البالونات املتفجرة»
التابعة لفعاليات «مسيرات العودة وكسر
الـحـصــار» مستوطنات «غ ــاف غ ــزة» بعد
غياب لنحو شهرين .وفورًا هرع الوسطاء
األوروبـ ـي ــون وال ــوف ــد األم ـنــي امل ـصــري إلــى
ق ـطــاع غ ــزة لـلـقــاء ق ـيــادة حــركــة «ح ـمــاس».
والحديث طبعًا عن ضرورة عودة الهدوء،
واألهم منع حدوث تصعيد اليوم (الجمعة)
جــراء تهديدات وتلميحات ُ الحركة بعدما
تعثرت تفاهمات التهدئة وأغلق معبر رفح

البري باتجاه الخارجني« .األخبار» علمت
من مصادر ميدانية أن «وحدات البالونات»
عادت للعمل بكثافة في املناطق الحدودية
وهـ ــي ت ـط ـلــق م ـن ــذ أول م ــن أمـ ــس دف ـع ــات
كـبـيــرة مــن الـبــالــونــات الـحــارقــة واملفخخة
تجاه املستوطنات .فــي النتيجة ،استنفر
العدو ونفذ جيشه «عمليات تفجير تحت
السيطرة» لعدد من العبوات املفخخة التي
حملتها الـبــالــونــات .وك ــان الفـتــا تغاضي
اإلعـ ــام ال ـع ـبــري ع ــن األح ـ ــداث ف ــي «غ ــاف
غزة» .في غضون ذلك ،التقى الوفد املصري
قيادة «حماس» بعد لقاء جمع األخيرة مع
وفد أوروبي ونائب منسق «عملية السالم»
فــي الـشــرق األوس ــط جيمي ماكغولدريك.
ي ـق ــول م ـص ــدر «حـ ـمـ ـس ــاوي» لـ ــ«األخـ ـب ــار»
إن األوروب ـ ـيـ ــن أب ـل ـغــوهــم أن ـهــم «ي ـبــذلــون
ج ـهــودًا كـبـيــرة مــع الـحـكــومــة اإلسرائيلية
ل ـض ـمــان الـ ـع ــودة إلـ ــى ال ـت ـف ــاه ـم ــات» ،وأن
«املنحة القطرية ستدخل القطاع في حال
مــر الجمعة بـهــدوء ومــن دون مصادمات،
إضــافــة إلــى وقــف إطــاق الـبــالــونــات» .هذه
ال ــدع ــوات ل ـل ـهــدوء تــراف ـقــت م ــع ت ـهــديــدات
إســرائ ـي ـل ـيــة نـقـلـهــا األوروبـ ـ ـي ـ ــون أنـفـسـهــم
وف ـحــواهــا أن تصعيد «ح ـم ــاس» سيدفع
ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي إلـ ــى ال ـ ــرد الـعـنـيــف
ووقف التسهيالت.
بـصــورة عــامــةّ ،قيمت صحيفة «يديعوت
أحــرونــوت» العبرية أن الجيش «يستعد
لتظاهرات عنيفة غدًا (اليوم) ...بعد حظر
دخ ــول األم ــوال الـقـطــريــة» ،فــي حــن نقلت

ُ
إذاعـ ــة الـجـيــش أن ــه «ط ـلــب مــن ت ـجــار غــزة
املوجودين داخل الخط األخضر (فلسطني
امل ـح ـت ـلــة) الـ ـع ــودة إل ــى ال ـق ـطــاع الـخـمـيــس
ً
بدال من الجمعة» جراء الخشية من توتر
األوضـ ـ ــاع وإغ ـ ــاق ح ــاج ــز «ب ـي ــت حــانــون
ـ ـ ـ ـ إيـ ــريـ ــز» .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ق ــال ــت «ح ـم ــاس»
لــأوروبـيــن إنها معنية بــالـهــدوء ،لكنها
لن تقبل باستخدام هــذه الــورقــة للضغط
عليها أو «ذريـعــة ألهــداف انتخابية لدى
بنيامني نتنياهو» ،مضيفة أن «التصعيد
قـ ـ ـ ــادم م ـ ــا ل ـ ــم تـ ـلـ ـت ــزم حـ ـك ــوم ــة االح ـ ـتـ ــال
التفاهمات» ،توضح املصادر.

أزمة «رفح»
قضية أخ ــرى عالقة هــي معبر رفــح الــذي
انـسـحـبــت مــن إدارتـ ــه الـسـلـطــة وأدى ذلــك

إلــى إغــاقــه فــي وجــه املـغــادريــن .هنا أبلغ
األوربيون «حماس» أن إسرائيل «ترفض
إغالق املعبر ألنها ال تريد إيقاع املزيد من
الـضـغــوط على سـكــان الـقـطــاع» ،فــي وقت
نقلت القناة العاشرة العبرية أن تل أبيب
طلبت من السلطات املصرية فتح «رفــح»
فــي االتـجــاهــن .أمــا الــوفــد امل ـصــري ،الــذي
رأسـ ــه وك ـيــل ج ـهــاز «امل ـخ ــاب ــرات ال ـعــامــة»
الـ ـ ـل ـ ــواء أيـ ـم ــن بـ ــديـ ــع ،ومـ ـ ـس ـ ــؤول «املـ ـل ــف
الفلسطيني» ال ـلــواء أحـمــد عـبــد الـخــالــق،
فقال إن القيادة املصرية تمارس ضغوطًا
عـلــى الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ل ـل ـعــودة إلــى
مـعـبــر رفـ ــح ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك إبـ ــاغ الـسـلـطــة
أنــه ال مانع من فتح املعبر حتى من دون
وجــود عناصرها هناك .لكن الوفد ،الذي
التقى أمس إسماعيل هنية (رئيس املكتب
(آي بي ايه)

السياسي ل ــ«ح ـمــاس») ويحيى السنوار
(قــائــد الـحــركــة فــي غ ــزة) ،نـقــل شـكــوى من
رام الله فحواها أن «حماس» تتدخل في
ال ـع ـمــل وت ـضـ ّـيــق ع ـلــى ال ـعــام ـلــن .ك ــان رد
قيادة الحركة النفي ،لكنها ال تمانع عودة
مــوظـفــي الـسـلـطــة ،أو ال ـتــوافــق عـلــى جهة
أخ ــرى تــديــر العمل هـنــاك ،فــي إش ــارة إلى
مقترحها السابق «تشكيل لجنة وطنية»
في حال رفضهم.
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة ث ــانـ ـي ــة ،ع ـل ـم ــت «األخـ ـ ـب ـ ــار»
أن وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ـي ــة أبـلـغــت
«حماس» تأجيل زيارة هنية إلى موسكو
لكن مــن دون إلـغــائـهــا ،ج ــراء اعـتــراضــات
وض ـغ ــوط م ــن أط ـ ــراف أب ــرزه ــا الـسـلـطــة،
وإســرائ ـيــل ال ـتــي رأت فــي ال ــزي ــارة سببًا
ل ـل ـت ــأث ـي ــر فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات وم ـس ـت ـق ـبــل
نتنياهو ،إذ ستستغل في الدعاية ضده
مــن خـصــومــه الـسـيــاسـيــن .وب ـنــاء عليه،
ت ـق ــرر تــأجـيـلـهــا ح ـتــى مـنـتـصــف أب ــري ــل/
نيسان املقبل ،وهــو مــا يفتح الـحــل أمــام
وضع املعبر.
إلــى ذل ــك ،عــرض املـصــريــون مقترحًا لحل
األزم ـ ــة ال ــراه ـن ــة يـتـمـثــل ف ــي ال ــذه ــاب إلــى
ان ـت ـخ ــاب ــات ت ـش ـمــل امل ـج ـل ــس ال ـت ـشــري ـعــي
والرئاسة خالل  6أشهر ،وتجرى في غزة
بضمانة ومــراقـبــة دول ـيــة ،وه ــو مــا أبــدت
«ح ـمــاس» مــوافـقــة عليه فــي املـبــدأ بشرط
أن تشمل االنتخابات «املجلس الوطني»
وذل ـ ــك «إلعـ ـ ــادة ب ـن ــاء ال ـن ـظ ــام ال ـس ـيــاســي
الفلسطيني برمته».
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قضية

إيران و«طالبان» ...من مواجهة مزار شريف إلــى موائد طهران
أخرجت إيران عالقتها بحركة
«طالبان» األفغانية إلى العلن .األخيرة،
بدورها ،باتت تتحدث عن زياراتها إلى
طهران في اإلعالم بال وجل .ورغم
تشعب أهداف الطرفين من العالقة،
يبدو أن لإليرانيين من ورائها ما هو أكثر
من محاولة لعب دور على الساحة
األفغانية
طهران ــ زكريا أبو سليسل
«ال تقتل األفعى بيدك بل اقتلها بيد
عدوك» ،يبدو أن هذا املثل اإليراني هو
ما كان حاضرًا في الخلفية الذهنية
لـ ـلـ ـم ــرش ــد عـ ـل ــي خ ــامـ ـنـ ـئ ــي ،ع ـن ــدم ــا
استخدم عــام  1998حقه الدستوري

ليوقف تنفيذ القرار الصادر بأغلبية
م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي ،وال ـقــاضــي
ف ــي حـيـنــه ب ــإرس ــال مـئــة أل ــف مقاتل
إيـ ــرانـ ــي إل ـ ــى أف ـغ ــان ـس ـت ــان م ــن أج ــل
القضاء على حركة «طالبان» ،بعد أن
ديبلوماسيني
قتلت األخـيــرة عشرة
ّ
إي ــران ـي ــن خ ــال ه ـجــوم شــن ـتــه على
قـنـصـلـيــة طـ ـه ــران ف ــي م ـن ـط ـقــة م ــزار
شريف شمال أفغانستان.
لم يطل انتظار اإليرانيني ،فالتطورات
قــادت بعد ثــاث سـنــوات إلــى تحقق
امل ـث ــل اإليـ ــرانـ ــي ب ـح ــذاف ـي ــره ،عـنــدمــا
سـقـطــت ح ـكــومــة «ط ــال ـب ــان» بــأيــدي
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ،عــدو
ط ـهــران ال ـل ــدود .أوج ــد ه ــذا السقوط
تـشــابـكــات إقليمية ودول ـي ــة جــديــدة
ع ـل ــى الـ ـس ــاح ــة األفـ ـغ ــانـ ـي ــة ،أس ـف ــرت
عــن تـغـ ّـيــرات فكرية ومصلحية لدى
حــركــة «ط ــال ـب ــان» م ــن ج ـهــة ،وإيـ ــران
من جهة أخــرى ،ما ّ
هيأ األج ــواء ألن
تعلن طهران أواخــر عــام  ،2018ومن

مسؤول في حكومة كابول
يهاجم طهران
على الرغم من التصريحات اإليرانية املؤكدة للتنسيق مع حكومة كابول في
االتصاالت الجارية مع حركة «طالبان»ّ ،
وجه مسؤول أفغاني انتقادات الذعة
للحكومة اإليرانية على خلفية التصريحات بشأن الحركة األفغانية .وهاجم
املسؤول الذي يعمل في الرئاسة األفغانية وزارة الخارجية اإليرانية ،على خلفية
التصريحات بشأن حركة «طالبان» واالتصاالت معها .واتهم مسؤولني إيرانيني
في الخارجية ،لم ّ
يسمهم ،بلعب دور الناطق باسم «طالبان» والدفاع عن عقائد
هذه الحركة وأفكارها .ورأى شاه حسني مرتظاوي ،وهو مساعد املتحدث باسم
الرئاسة األفغانية ،في تصريح الفت أمس ،أن طهران تدافع عن «طالبان» ألنها
«قلقة من إحالل الديمقراطية وضمان حرية املدنيني في أفغانستان» .وقال إنه
يوجد في السجون اإليرانية «أكثر من  350صحافيًا وكاتبًا ،وال توجد حرية
لإلعالم ،وتتعرض األقليات الدينية والعرقية للضغوط ،وإدارة طهران تخشى
ً
أن تكون الحريات املنتشرة في أفغانستان مثاال لإليرانيني ،ولهذا فهم يدافعون
عن أفكار طالبان وعقائدها» .ودعا املسؤولني اإليرانيني إلى االهتمام بمشاكلهم
ً
الداخلية ،متسائال« :أليس من األفضل لإليرانيني اإلنصات إلى أصوات الزعماء
املعارضني املعتقلني أمثال مير حسني موسوي و(مهدي) كروبي ،بدل تشجيع
الفكر الطالباني في أفغانستان».
(األناضول)

ك ــاب ــول ،ع ـلــى ل ـس ــان رئ ـي ــس مجلس
أمنها القومي علي شمخاني ،إجراء
مباحثات مع «طــالـبــان» ،بهدف حل
املـ ـشـ ـك ــات األمـ ـنـ ـي ــة املـ ـ ــوجـ ـ ــودة فــي
أفغانستان.
رغـ ـ ـ ـ ــم أن اإلفـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاح عـ ـ ـ ــن إجـ ـ ـ ـ ــراء
امل ـفــاوضــات مــع «طــال ـبــان» ج ــاء من
ق ـب ــل م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي ،ف ــإن
مـ ــن ي ـظ ـه ــر فـ ــي صـ ـ ــورة امل ـب ــاح ـث ــات
م ــع األط ـ ــراف املـخـتـلـفــة ه ــو مـســاعــد
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ع ـبــاس عــراق ـجــي.
األخ ـ ـيـ ــر كـ ـ ــان قـ ــد زار أف ـغ ــان ـس ـت ــان
مطلع الشهر املاضي ،والتقى هناك
بــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة أشـ ــرف غـنــي،
والــرئـيــس التنفيذي للحكومة عبد
الـلــه عـبــد ال ـلــه ،قـبــل أن يـعــود مطلع
ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري ل ــزي ــارة الـعــاصـمــة
ك ـ ــاب ـ ــول ،مـ ـج ــري ــا عـ ـ ــدة لـ ـ ـق ـ ــاء ات مــع
املسؤولني األفغان ،إلطالعهم ،وفق
قناة «طلوع نيوز» األفغانية ،على
نـتــائــج املـبــاحـثــات الـتــي أجــراهــا مع
ّ
وفد «طالبان» الــذي حط رحاله في
العاصمة اإليرانية طهران قبل أيام
مــن سفر عــراقـجــي إلــى أفغانستان.
عراقجي ،وفي إطار التذكير بتاريخ
بالده املرير مع «طالبان» ،قام خالل
ال ـ ــزي ـ ــارة األخ ـ ـيـ ــرة ب ـج ــول ــة تـفـقــديــة
للقنصلية اإليرانية التي قتلت فيها
الحركة الديبلوماسيني اإليرانيني
ق ـ ـبـ ــل ع ـ ـقـ ــديـ ــن مـ ـ ــن ال ـ ـ ــزم ـ ـ ــن .وغـ ـ ـ ـ ّـرد
ب ـع ــد ت ـل ــك ال ـج ــول ــة م ـس ـت ــذك ـرًاّ د ّم ــاء
هـ ــؤالء الــدي ـب ـلــومــاس ـيــن ،ل ـكــنــه ملــح
إل ــى األول ــوي ــات اإليــران ـيــة الـجــديــدة
ب ــال ـق ــول «لـ ــن ن ـن ـســى املـ ــاضـ ــي ،لـكــن
عيوننا تتجه نحو املستقبل».
وحول هذا «املستقبل»ّ ،
أقرت طهران،
وفقًا لوزير خارجيتها محمد جواد
ظريف ،بوجود دور لحركة «طالبان»
ً
فيه ،محددة ،ضمن التصريحات التي
أدلى بها الوزير على هامش زيارته
ل ـل ـه ـن ــد ،س ـق ــف ه ـ ــذا الـ ـ ـ ــدور بـ ــ«ع ــدم
ال ـه ـي ـم ـن ــة عـ ـل ــى م ـس ـت ـق ـبــل ال ـ ـبـ ــاد».
الحركة األفغانية ،بــدورهــا ،أصــدرت
بيانًا ذكرت فيه تفاصيل الزيارة التي
أج ــراه ــا وفــدهــا ل ـط ـهــران ،ووض ـعــت،
بحسب الـنــاطــق باسمها ذبـيــح الله
مـ ـج ــاه ــد ،الـ ـ ــزيـ ـ ــارة ضـ ـم ــن ال ـج ـه ــود
التي يبذلها ممثلو الحركة مع دول
ال ـج ــوار مــن أج ــل جـلــب الــدعــم ال ــازم
إلن ـهــاء اح ـتــال أفـغــانـسـتــان وإح ــال
السالم فيها ،وهــو ما يتفق بصورة
أو بأخرى مع مطالب طهران الدائمة
ب ـض ــرورة م ـغ ــادرة ال ـق ــوات األجنبية

رأى ظريف أن «طالبان» ستلعب دورًا «غير مهيمن» في مستقبل أفغانستان (أ ف ب)

للمنطقة .تجدر اإلشــارة هنا إلــى أن
الــزيــارات لكابول واللقاءات املتكررة
م ــع م ـســؤولــي ال ـح ـكــومــة األف ـغــان ـيــة،
تأتي في سياق تأكيد التصريحات
ُ
اإليــران ـيــة الـتــي تــرفــق أي حــديــث عن
املـفــاوضــات مــع «طــالـبــان» بــاإلشــارة
ُ
إلى أنها تجري تلك املباحثات بعلم
الحكومة األفغانية واطالعها .وهذا
ما يــرى فيه املحلل السياسي صابر
غلعنبري حــرصــا إيــرانـيــا عـلــى عــدم
الـ ــوقـ ــوع ف ــي م ـش ـك ـلــة م ــع ال ـح ـكــومــة
املركزية ،انطالقًا من كونها «الحكومة
ال ـشــرع ـيــة» امل ـع ـتــرف بـهــا دول ـي ــا .من
جهة أخرى ،أحالت صحيفة «إيران»
ش ـبــه الـحـكــومـيــة ب ــداي ــة امل ـفــاوضــات
اإليرانية مع «طالبان» إلى اللقاءات
ال ـتــي جـمـعــت امل ـســؤولــن اإليــران ـيــن
بــزعـيــم الـحــركــة امل ــا أخ ـتــر مـنـصــور،
ع ـنــدمــا ًزار طـ ـه ــران ف ــي عـ ــام ،2016
ّ
م ـض ـي ـف ــة أن الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى ه ــوي ــة

«ط ــالـ ـب ــان» أمـ ـ ــام ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ــش»،
بمنع عناصر الحركة من االنضمام
إل ــى التنظيم ك ــان أه ــم املـلـفــات التي
حضرت على طاولة الطرفني في ذلك
الوقت ،إلى جانب التباحث في سبل
مكافحة تهريب املخدرات.
وتــوق ـعــت صـحـيـفــة «آرمـ ـ ــان إمـ ــروز»
اإلصــاح ـيــة أن ي ـكــون تثبيت األمــن
واالس ـت ـق ــرار عـلــى ال ـح ــدود الشرقية
إلي ـ ـ ـ ــران ه ــدف ــا ت ـس ـع ــى ط ـ ـهـ ــران إل ــى
تحقيقه من وراء املفاوضات الجارية
م ــع «ط ــالـ ـب ــان» .وف ــي ال ـس ـيــاق ذات ــه،
يسرد ،لـ«األخبار» ،غلعنبري أهدافًا
ّ
أخ ــرى لـتـلــك امل ـف ــاوض ــات ،فـيـقــول إن
«تـعــاظــم داع ــش فــي أفغانستان بما
يشكل خطرًا على طالبان ،من جهة،
وخطرًا على األمن القومي اإليراني،
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،اس ـ ـتـ ــدعـ ــى هـ ــذا
التواصل اإليراني مع حركة طالبان
مل ــواج ـه ــة هـ ــذا ال ـت ـه ــدي ــد امل ـش ـت ــرك».

ويلفت غلعنبري أيضًا إلــى تشابك
امل ـص ــال ــح اإلي ــرانـ ـي ــة ال ــروس ـي ــة على
الـ ـس ــاح ــة األفـ ـغ ــانـ ـي ــة ،ف ـي ـض ـي ــف أن
«وج ــود كــل مــن الناتو وداع ــش على
األراض ـ ـ ــي األف ـغ ــان ـي ــة ،ي ــدف ــع ب ــإي ــران
وروسيا نحو عمل مشترك ملا يشكله
قلق لدى الطرفني»،
ذلك الوجود من ّ ٍ
لكنه يشير إلــى أن العبء األكبر في

زار المال أختر
منصور طهران
في عام 2016

هذا العمل املشترك سيقع على عاتق
طـهــران ،بسبب «املشكلة التاريخية
بـ ــن روس ـ ـيـ ــا والـ ـشـ ـع ــب األفـ ـغ ــان ــي»
والتي تقف عثرة أمام ولوج موسكو
إلى تلك الساحة.
وعلى ضوء التقارير اإلخبارية التي
أفادت بإلغاء «طالبان» للمفاوضات
امل ـ ـقـ ــررة م ــع الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة فــي
قطر هــذا األسـبــوع ،كشف املستشار
األعلى للقائد العام للقوات املسلحة
اإليرانية ،اللواء حسن فيروز آبادي،
عن موافقة إيــران على املساعدة في
ع ـم ـل ـيــة الـ ـتـ ـف ــاوض بـ ــن«ط ــالـ ـب ــان»
وحكومة كابول بهدف التوصل إلى
اتفاق بينهما .وفي هذا املجال ،يرى
غلعنبري أن «ال ـق ـيــام بــوســاطــة بني
طــال ـبــان وح ـكــومــة ك ــاب ــول ق ــد يـكــون
أحــد األه ــداف اإليــرانـيــة التي تسعى
ً
طهران لتحقيقها ،كي تحل بديال من
الوساطة األميركية بني الطرفني».

العراق

مساع أمنية وسياسية لنزع فتيل التوتر
كركوك:
ٍ

على طريق
كركوك ـــ
السليمانية
(أ ف ب)

بعدما بــدا أن مدينة كــركــوك ُمـهـ ّـددة
بأزمة جديدة على خلفية قيام حزب
«االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي ال ـك ــردس ـت ــان ــي»
ب ــرف ــع ع ـلــم «إق ـل ـي ــم ك ــردسـ ـت ــان» على
س ــاري ــات م ـق ــاره داخ ـل ـه ــا ،ح ـمــل يــوم
أم ــس ت ـطــورات أمـنـيــة وسـيــاسـيــة من
شــأن ـهــا ـ ـ ـ إذا م ــا نـجـحــت ـ ـ ـ ـ أن تـنــزع
فتيل التوتر من املدينة ،لكن استمرار
«االتحاد الوطني» في إطالق املواقف
ّ
الـتـصـعـيــديــة ظ ــل يـبـعــث ف ــي املـقــابــل
ب ـم ــؤش ــرات س ـل ـب ـيــة .وأم ـه ـل ــت ق ـيــادة
«ج ـ ـهـ ــاز م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب» ح ــزب
الرئيس الراحل جالل طالباني ،الذي
ينتمي إليه أيضًا رئيس الجمهورية
الحالي برهم صالح ،حتى منتصف
الـيــوم الجمعة ،إلن ــزال األع ــام ،وذلــك
ف ــي مـس ـعــى لـتـجـنـيــب امل ــدي ـن ــة ،الـتــي

استعادت بغداد إدارتها قبل أكثر من
ع ــام ،دورة جــديــدة مــن االضـطــرابــات.
وجاء تدخل «الجهاز» بعدما احتفى
ع ــدد مــن الـنـشـطــاء وال ـس ـكــان األك ــراد
ب ــرف ــع األعـ ـ ـ ــام ،ع ـل ــى ن ـح ــو رأى فـيــه
ممثلو ّ
املكونات العربية والتركمانية
«تـ ـص ـ ّـرف ــا اسـ ـتـ ـف ــزازي ــا» ،األمـ ـ ــر ال ــذي
اس ـت ــدع ــى ت ــدخ ــل ق ــوة م ــن «مـكــافـحــة
اإلره ـ ـ ـ ــاب» ،ال ـت ــي ت ـتــولــى مـســؤولـيــة
األمن في كركوك.
وتـ ــزامـ ــن وصـ ـ ــول رئـ ـي ــس «ال ـج ـه ــاز»
صـ ـب ــاح الـ ـس ــاع ــدي ،ي ـ ــوم أمـ ـ ــس ،إل ــى
ك ــرك ــوك ،م ــع وصـ ــول مـمـثـلــي أج ـهــزة
أمنية أخ ــرى بـهــدف ضبط األوض ــاع
فــي املــديـنــة ،وذلــك بطلب مــن محافظ
كــركــوك وكــالــة راك ــان الـجـبــوري ،الــذي
كـ ــان دعـ ــا ال ـح ـكــومــة االتـ ـح ــادي ــة إلــى

املدينة
إرسال تعزيزات عسكرية إلى ّ
ّ
ردًا عـلــى رف ــع الـعـلــم ال ـك ــردي ،حــاضــا
األه ــال ــي ع ـلــى «ع ـ ــدم االن ـ ـجـ ــرار وراء
امل ــزاي ــدات الـسـيــاسـيــة ،ال ـتــي ال تهتم
بأمن املواطن واستقراره ،وتعمل على
إثــارة النعرات بني ّ
مكونات كركوك».
وط ــال ــب ال ـج ـب ــوري «املـ ـس ــؤول ــن عن
(رفـ ـ ــع ع ـل ــم ك ــردسـ ـت ــان) ب ــإن ـه ــاء ه ــذا
ّ ً
محمال
املظهر للحفاظ على األم ــن»،
إيــاهــم مـســؤولـيــة «م ــا حـصــل ومــا قد
يحصل» .وهــو ما ّ
رد عليه «االتحاد
الــوطـنــي» بالتلويح بــأنــه «عــائــد إلى
كركوك ،وسيفتتح مقاره من جديد».
وت ــزام ــن ه ــذا ال ـتــراشــق مــع اسـتـقـبــال
رئ ـيــس الـ ـ ـ ــوزراء ،عـ ــادل ع ـبــد امل ـهــدي،
أع ـض ــاء كـتـلــة «االتـ ـح ــاد» الـبــرملــانـيــة،
حـيــث أك ــد أمــام ـهــم «ح ــرص ــه الـشــديــد

على استقرار األوضاع في املحافظة،
وت ـ ــرس ـ ـي ـ ــخ حـ ـ ــالـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاي ـ ــش ب ــن
م ـكــونــات ـهــا ،واح ـ ـتـ ــرام ال ـت ـن ــوع ال ــذي
ت ـم ـت ــاز بـ ــه ك ـ ــرك ـ ــوك» .ونـ ـق ــل ال ـنــائــب
ف ــي كـتـلــة «االت ـ ـحـ ــاد» ،ج ـمــال ش ـكــور،
عــن عـبــد املـهــدي تـشــديــده عـلــى «عــدم
ال ـس ـمــاح بـتـحــريــك ال ـق ــوة الـعـسـكــريــة
ض ــد املـ ـك ـ ّـون الـ ـك ــردي بـ ــأي ش ـكــل من
األشكال» ،مضيفًا أن «رئيس الوزراء
ي ـن ـت ـظ ــر قـ ـ ـ ــرار امل ـح ـك ـم ــة االتـ ـح ــادي ــة
ب ـخ ـصــوص رف ــع ع ـلــم ك ــردس ـت ــان في
ك ــرك ــوك» .وأشـ ــار إل ــى أن الــوفــد أبلغ
عبد املـهــدي أن «كــركــوك مــن املناطق
امل ـت ـن ــازع عـلـيـهــا ،وم ــا ي ـحــق لـبـغــداد
فيها يـحــق إلقـلـيــم كــردس ـتــان ...فعلم
كردستان كان مرفوعًا في كركوك منذ
عام  2003لغاية  ،2017ولم تحدث أي

دعا محافظ
كركوك المواطنين
إلى عدم االنجرار خلف
«المزايدات السياسية»

مشكلة» .وتابع أن «رفــع علم اإلقليم
فــوق مقارنا حــق لـنــا ،ولــن نـنــزل علم
كــردس ـتــان ب ــأي شـكــل م ــن األش ـك ــال».
وحذر من «انفجار الشارع الكردي في
املدينة ،ألن القوات األمنية املوجودة
ف ـي ـه ــا ت ـع ـت ـق ــل املـ ــواط ـ ـنـ ــن ،وت ـس ـبــب
امل ـ ـش ـ ـكـ ــات لـ ـلـ ـف ــاح ــن وامل ـ ـ ــزارع ـ ـ ــن
األكراد في املحافظة» ،على ّ
حد قوله.
ّ
وتطرق الوفد أيضًا ،وفق شكور ،إلى
ّ
م ــا س ــم ــاه إجـ ـ ــراءات مـحــافــظ كــركــوك
وقراراته «غير القانونية» ،وكذلك إلى
مسألة النقاط الجمركية بني كركوك
و«اإلقـلـيــم» ،الفتًا إلــى أن عبد املهدي
أصــدر قــرارًا بــإزالــة هــذه النقاط «لكن
هناك اجراءات يجب أن تكتمل لتنفيذ
القرار».
(األخبار)

17

◄ وفيات ►
زوجة الفقيد زكية يوسف الحربية
ابنه رئيف العريجي وعائلته
بناته حنان زوجــة شــادي خنيزير
وعائلتهما
ج ـ ـن ـ ــان زوج ـ ـ ـ ـ ــة ح ـ ـسـ ــن ال ـح ـس ــن
وعائلتهما
س ـ ـل ـ ـمـ ــى زوج ـ ـ ـ ـ ـ ــة زي ـ ـ ـ ـ ـ ــاد شـ ـعـ ـب ــان
وعائلتهما
ش ـق ـي ـقــه ال ـع ـم ـيــد ال ــرك ــن امل ـت ـقــاعــد
غـ ـس ــان رئـ ـي ــف ال ـع ــري ـج ــي زوج ـت ــه
هدى الزغزغي وعائلتهما
شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه سـ ـلـ ـم ــى زوج ـ ـ ـ ــة م ـن ـيــر
مخلوف وعائلتهما
م ـ ــي زوج ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــوزي ال ـج ـع ـي ـت ــان ــي
وعائلتهما
صونيا أرملة املرحوم ولسن ديب
وعائلتهما
أبناء حميه سعيد يوسف الحربية
وعائلته
سركيس يوسف الحربية وعائلته
(في املهجر)
بـنــات حميه هــدى زوج ــة سركيس
الرهبان وعائلتهما
كليمانس زوجــة طوني فنيانوس
وعائلتهما
عمه عائلة املــرحــوم قبالن طنوس
ّ
العريجي
عـمـتــه املــربـيــة م ــاي أرم ـلــة املــرحــوم
بدوي قبشي وعائلتها
خــالــه عائلة املــرحــوم سمير نقوال
عبدو
خاالته عائلة املرحومة سارة زوجة
املرحوم مخائيل الغريب
كريمة أرملة املرحوم شفيق هاني
وعائلتها
الحزب السوري القومي االجتماعي
وعموم األهل واألنسباء في الوطن
واملهجر
يـنـعــون إلـيـكــم عـلــى رج ــاء القيامة
وال ـح ـيــاة األب ــدي ــة فـقـيــدهــم الـغــالــي
املرحوم
األمني جبران رئيف العريجي
الرئيس األسبق للحزب السوري القومي
االجتماعي
امل ـن ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
األربعاء  9كانون الثاني  2019عن
 67عامًا ،متممًا واجباته الدينية.
سـيـحـتـفــل بــال ـصــاة ل ــراح ــة نفسه
الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم
الجمعة  11الجاري في كنيسة مار
يوسف ،زغرتا.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـيــوم الـجـمـعــة 11
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري م ـ ــن الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
ـاء
صـ ـب ــاح ــا حـ ـت ــى الـ ـس ــابـ ـع ــة مـ ـس ـ ً
وي ــوم ــي ال ـس ـبــت واألح ـ ــد  12و 13
ال ـج ــاري م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة بعد
ـاء في
ال ـظ ـهــر ح ـتــى ال ـســاب ـعــة مـ ـس ـ ً
قاعة كنيسة مار يوسف ،زغرتا.
يـحـتـفــل بــالــذبـيـحــة اإلل ـه ـيــة لــراحــة
ن ـف ـس ــه يـ ـ ــوم ال ـس ـب ــت  12الـ ـج ــاري
مساء في كنيسة
الساعة الخامسة
ً
مار يوسف ،زغرتا.

أشقاء الفقيدة العميد الركن سليم
الكالس وعائلته
ّ
الكالس وعائلته
القاضي فريد
ّ
الكالس وعائلته
املحامي جوزيف
ّ
ـاس وع ــائ ـل ـت ــه (م ــدي ــر
ج ـ ــورج ال ـ ـكـ ـ ّ
مصرف لبنان فرع زحلة)
سهام جميل ماضي أرملة العميد
الكالس وعائلتها
الركن نايف
ّ
أســافـهــا م ــاي مهنا أرم ـلــة أنــدريــه
جانجي وعائلتها
مـ ـ ـ ــاري ع ـ ـبـ ــدوش أرم ـ ـلـ ــة ع ـب ــدال ـل ــه
جانجي وعائلتها
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدتهم
الغالية املرحومة
الكالس
ميشال
مريم
ّ
أرم ـ ـ ـلـ ـ ــة امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم جـ ـ ـ ـ ــورج ج ـم ـيــل
جانجي (أسطفان)
الراقدة على رجاء القيامة املجيدة
يــوم الـثــاثــاء الــواقــع فـيــه  8كــانــون
الـ ـث ــان ــي  2019مـ ـ ـ ــزودة بـ ــاألسـ ــرار
املقدسة.
ي ـح ـت ـفــل ب ــال ـص ــاة ل ــراح ــة نـفـسـهــا
الساعة العاشرة والنصف من قبل
ظ ـهــر الـ ـي ــوم ال ـج ـم ـعــة  11ال ـج ــاري
فــي كنيسة سـيــدة االن ـت ـقــال لـلــروم
امل ـل ـك ـي ــن الـ ـك ــاث ــولـ ـي ــك ،أت ـش ـي ـن ــاك،
األشرفية.
ثـ ــم ي ـن ـق ــل ج ـث ـم ــان ـه ــا إل ـ ــى مـسـقــط
رأسـ ـ ـه ـ ــا الـ ـف ــاكـ ـه ــة ،ب ـع ـل ـب ــك ح ـيــث
تقام صــاة وضــع البخور الساعة
الـ ـث ــانـ ـي ــة والـ ـنـ ـص ــف بـ ـع ــد ال ـظ ـهــر
فـ ــي ك ـن ـي ـســة م ـ ــار ج ــرج ــس ل ـل ــروم
الكاثوليك وتوارى الثرى في مدافن
العائلة.
تقبل الـتـعــازي الـيــوم الجمعة قبل
ـداء مــن الساعة العاشرة
الــدفــن ابـتـ ً
صباحًا وي ــوم السبت  12الـجــاري
في صالون كنيسة سيدة االنتقال
للروم امللكيني الكاثوليك ،أتشيناك،
ـداء م ـ ــن الـ ـس ــاع ــة
األش ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة ابـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ً
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
مساء.
السادسة
ً
بسم الله الرحمن الرحيم
َ َّ
الن ْف ُس ْ ُال ْط َم ِئ َّن ُة ْار ِج ِعي
(يا َأ َي ُِّت َها َ َّ
َّ
َ
ْ
اضــيـ ًـة َمــر ِضــيـ ًـة َف ْاد ُخ ِلي
ِإ َلــى ربـ ِـك ر ِ
ِفي ِع َب ِادي َو ْاد ُخ ِلي َج َّن ِتي)
بمزيد من الرضا والتسليم ننعى
إليكم فقيدنا الغالي:
الفنان التشكيلي علي محمد شمس
زوجته :الفنانة التشكيلية فاطمة
الحاج
ولداه:ديمة ورامي
ش ـق ـي ـق ــاه :املـ ــرحـ ــوم ع ـب ــد الـلـطـيــف
والحاج حسني شمس
ش ـق ـي ـق ـت ــاه :ف ــاط ـم ــة زوج ـ ـ ــة حـســن
الحاج وخديجة زوجة علي محمد
الحاج
وبـهــذه املناسبة ستتلى آي ــات من
الذكر الحكيم في ذكرى الثالث يوم
السبت الواقع فيه  12كانون الثاني
 2019في حسينية بلدته الوردانية
الساعة الثانية بعد الظهر.
ُتقبل التعازي اليوم الجمعة وغدًا
الـسـبــت فــي م ـنــزل امل ــرح ــوم الشيخ
محمد الشيخ علي (عم الفقيد) في
ال ــوردان ـي ــة ويـ ــوم األحـ ــد ف ــي مـنــزل
الفقيد في الرميلة.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
ال ــراض ــون بـقـضــاء ال ـلــه وق ـ ــدره :آل
شمس وآل الحاج وآل بيرم
وعموم أهالي الوردانية
إنا لله وإنا إليه راجعون

◄ ذكرى ►
إنتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
السيد علي سلمان إبراهيم
إبنتاه املربية هــا إبراهيم زوجــة
العميد الـطـ ّـيــار مصطفى إبراهيم
ّ
واملربية نجال إبراهيم
جـ ـ ـ ــرت مـ ـ ــراسـ ـ ــم الـ ـ ــدفـ ـ ــن بـ ـت ــاري ــخ
 7/1/2019فـ ــي بـ ـل ــدت ــه ك ــوث ــري ــة
ّ
السياد.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ف ــي ب ـي ــروت الـيــوم
الجمعة في  11الجاري في جمعية
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الرملة البيضاء ،تجاه أمن الدولة
مساء.
ما بني الساعة  3و6
ً
اآلسـ ـف ــون آل إب ــراه ـي ــم وآل كــركــي
ّ
السياد.
وأهالي بلدة كوثرية

وإنا إليه راجعون
ّإنا لله ّ
ت ـ ـصـ ــادف ي ـ ــوم األح ـ ـ ــد  13ك ــان ــون
الثاني  2019ذك ــرى م ــرور أسبوع
على وفاة املرحوم
علي هدى رمضان
زوجته غالدس رعد
أبناؤه :حسن ،طارق وتاال
أشقاؤه :د .محمود ،نبيل وحسان
أصهرته :عاصم رمضان ،عبد اإلله
جــواد ،جعفر نــور الدين املوسوي
وعائلتا املرحومني شوقي رمضان
وباسم قديح
وب ـهــذه املـنــاسـبــة األلـيـمــة ،ستتلى
آي م ــن ال ــذك ــر ال ـح ـك ـيــم وم ـج ـلــس
عــزاء حسيني عــن روح ــه الطاهرة
في جمعية التخصص والتوجيه
العلمي ،الرملة البيضاء ،الساعة
العاشرة والنصف صباحًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسـفــون :آل رمـضــان ،رعــد ،جــواد،
املـ ــوسـ ــوي ،ق ــدي ــح وعـ ـم ــوم أه ــالــي
بالط ومرجعيون.

تـصــادف غ ـدًا السبت 12/1/2019
ذك ــرى م ــرور ثــاثــة أي ــام على وفــاة
املرحوم
الحاج منير أحمد حيدر قانصو
(أبو غازي)
زوج ـتــه :املــرحــومــة الـحــاجــة سكنة
عبد الرؤوف شعيب
أوالده :غ ــازي ،أحـمــد ،هيثم ،علي،
حسان ،والشهيد حسني قانصو.
ب ـ ـنـ ــاتـ ــه :فـ ــاط ـ ـمـ ــة ،رن ـ ـ ـ ـ ــدا ،هـ ـيـ ـف ــاء،
وريمان.
شقيقاه :طلعت وحكمت.
شـ ـقـ ـيـ ـقـ ـت ــاه :ص ـ ـبـ ــاح واملـ ــرحـ ــومـ ــة
جواهر.
أصـ ـه ــرت ــه :إب ــراهـ ـي ــم صـ ـب ــرا ،عـلــي
شـعـيــب ،جـعـفــر تــرحـيـنــي ،وجـهــاد
شعيب.
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة تـتـلــى آي ـ ــات من
ال ـ ــذك ـ ــر الـ ـحـ ـكـ ـي ــم ومـ ـجـ ـل ــس ع ـ ــزاء
ع ــن روحـ ـ ــه الـ ـط ــاه ــرة ف ــي الـ ـن ــادي
الحسيني لبلدته الــدويــر ،الساعة
الثالثة من بعد الظهر.
كما تقبل التعازي في بيروت يوم
األرب ـعــاء  16/1/2019فــي جمعية
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه الـعـلـمــي-
الرملة البيضاء ،من الساعة الثالثة
عصرًا وحتى السادسة مساء.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس ـف ــون :آل قــانـصــو ،آل شعيب،
وعـ ـ ـم ـ ــوم أه ـ ــال ـ ــي بـ ـل ــدت ــي الـ ــدويـ ــر
والشرقية.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان عـ ــن رغ ـب ـت ـهــا
ف ــي إج ـ ـ ــراء اسـ ـ ـت ـ ــدراج عـ ـ ــروض لـنـقــل
محوالت القدرة في محطات التحويل
الرئيسية.
ي ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـ ـل ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن ف ـ ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك
ب ــاس ـت ــدراج الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى نـ ـسـ ـخ ــة مـ ـ ــن دفـ ـت ــر
الشروط من مصلحة الديوان ـ ـ امانة
السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق ال ـن ـهــر وذل ــك
لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
تسلم الـعــروض باليد إلــى امــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
عـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــا إن آخـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ــوع ـ ـ ــد ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم
الـ ـع ــروض ه ــو ن ـهــار الـجـمـعــة الــواقــع
ف ــي  2019/2/15ع ـنــد ن ـهــايــة الـ ــدوام
الرسمي.
بيروت في  8كانون الثاني 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 54
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان عـ ــن رغ ـب ـت ـهــا
فــي إجـ ــراء اس ـت ــدراج ع ــروض الج ــراء
م ـ ــزاي ـ ــدة ل ـب ـي ــع مـ ـ ـ ــواد غـ ـي ــر ص ــال ـح ــة
لالستعمال في مديرية االنتاج.
ي ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـ ـل ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن ف ـ ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك
ب ــاس ـت ــدراج الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى نـ ـسـ ـخ ــة مـ ـ ــن دفـ ـت ــر
الشروط من مصلحة الديوان ـ ـ امانة
السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق ال ـن ـهــر وذل ــك
لقاء مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
تسلم الـعــروض باليد إلــى امــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
عـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــا إن آخـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ــوع ـ ـ ــد ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم
الـ ـع ــروض ه ــو ن ـهــار الـجـمـعــة الــواقــع
ف ــي  2019/2/22ع ـنــد ن ـهــايــة الـ ــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
بيروت في  8كانون الثاني 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 53
إعالن عن وضع جداول التكليف األساسية
قيد التحصيل
يعلن رئيس بلدية الــدويــر عن وضع
ج ــداول التكليف األســاسـيــة للرسوم
الـ ـبـ ـل ــدي ــة ك ــاف ــة عـ ــن عـ ـ ــام  2019قـيــد
التحصيل عمال بنص املــادة  104من
قانون الــرســوم البلدية رقم .60/88
ويلفت النظر الى ما يلي:
ً
ً
أوال :عمال بنص املادة  106من قانون
الــرســوم البلدية رقــم  60/88يتوجب
على املكلفني املبادرة فورا الى تسديد
رسوم القيمة التأجيرية على املساكن
واملحالت التجارية ،وجميع املنشات
الـخــاضـعــة ل ـقــانــون ال ــرس ــوم الـبـلــديــة
امل ـشــار الـيــه اع ــاه ،وذل ــك خ ــال مهلة
شـهــريــن مــن تــاريــخ نـشــر االع ــان في
الجريدة الرسمية.
ثــانـيــا :ان ـفــاذًا لـلـمــادة  109مــن قــانــون
ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة ت ـفــرض غ ــرام ــة %2
(اثـ ـن ــان ب ــامل ـئ ــة) ع ــن امل ـب ــال ــغ ال ـت ــي لــم
ت ـســدد خ ــال مـهـلــة ال ـش ـهــريــن امل ـشــار
ً
اليهما في البند اوال  -اعاله – ويعتبر
ً
كسر الشهر شهرًا كامال.
ثالثًا :نذكر املكلفني الـكــرام بالرسوم
البلدية عن السنوات السابقة وجوب
املبادرة الى تسديدها خالل مهلة 15
يــومــا  -خمسة عشر يــومــا مــن تاريخ
نشر االعالن الذي يعتبر بمثابة انذار
عــام وتكليف للتبليغ شخصيًا لكل
منهم وقاطعًا ملرور الزمن مع امكانية
تقسيط تلك الرسوم.

رئيس بلدية الدوير
ابراهيم رضا رمال
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ي ـن ـفــذ ايـ ـل ــي ق ــوزم ــا ل ــوق ــا بــامل ـعــام ـلــة
 2018/93بوجه انطوان سليم درويش
حكم محكمة استئناف الجنح في املنت
رق ــم  2017/473ت ــاري ــخ 2017/8/29
ً
ت ـ ـح ـ ـص ـ ـيـ ــا ملـ ـبـ ـل ــغ /182300/د.أ.
ومـ ـبـ ـل ــغ /20000000/ل.ل .اض ــاف ــة
الــى الــرســوم والـنـفـقــات ولــديــن طالب
االش ـت ــراك شــربــل نـبـيــه س ـلــوم الـبــالــغ
/420000/د.أ .اض ــاف ــة ال ــى ال ـفــوائــد
والرسوم.
ي ـجــري الـتـنـفـيــذ عـلــى حـصــة ان ـطــوان
درويش في القسم  4/440زوق مكايل
البالغة  2400سهم رقبة وفــي العقار
 2579ح ــراج ــل ال ـب ــال ـغ ــة  2400سـهــم
رقبة.
ـ القسم  4/440زوق مكايل مساحته
 248م.م .وهـ ـ ـ ــو ب ـ ـمـ ــوجـ ــب االفـ ـ ـ ـ ــادة
ال ـع ـقــاريــة  3غ ــرف وص ــال ــون وط ـعــام
وجلوس ومطبخ وغرفة مونة وغرفة
غ ـس ـي ــل وحـ ـم ــام ــن وف ـ ــرن ـ ــدات ودرج
طابق ثاني.
وبالكشف (وفق دفتر الشروط)
ـ العقار /2579حــراجــل مساحته 800
م.م .وه ــو بـمــوجــب االفـ ــادة الـعـقــاريــة
ق ـط ـع ــة ارض بـ ـن ــاء ف ـي ــا م ــؤل ـف ــة مــن
طابقني ( ...وفق دفتر الشروط).
ـ ت ــاري ــخ قـ ـ ــرار ال ـح ـج ــز 2018/4/26
وتاريخ تسجيله 2018/5/10
اشــارة تأمني درجــة اولــى على القسم
 4/440زوق م ـكــايــل ل ـصــالــح فيليب
معلوف بقيمة /200.000/د.أ.
اشــارة تامني درجــة اولــى على العقار
/2579حراجل لصالح البنك اللبناني
للتجارة ش.م.ل .بقيمة /180000/د.أ.
ب ـ ــدل ت ـخ ـم ــن  2400س ـه ــم رقـ ـب ــة فــي
ال ـق ـس ــم  4/440زوق م ـك ــاي ــل حـصــة
انطوان درويــش /374976/د.أ .وبدل
طرحها  2249856.6د.أ.
ب ـ ــدل ت ـخ ـم ــن  2400س ـه ــم رقـ ـب ــة فــي
العقار  /2579حراجل حصة انطوان
درويــش /434781/د.أ .وبــدل طرحها
 260868.6د.أ.
يجري البيع بيوم الثالثاء الواقع فيه
 2019/2/19الساعة  11:00قبل الظهر
في قاعة محكمة كسروان.
لـ ـل ــراغ ــب ب ــالـ ـش ــراء دف ـ ــع ب ـ ــدل ال ـط ــرح
ب ـم ــوج ــب ش ــك م ـص ــرف ــي م ـن ـظــم الم ــر
حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان او
تقديم كفالة وافية من احد املصارف
املـقـبــولــة مــن ال ــدول ــة ويـتـحـمــل رســوم
التسجيل والداللة وعليه اتخاذ محل
اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قـلـمـهــا م ـقــامــا م ـخ ـت ــارًا ل ــه ك ـمــا عـلـيــه
االطالع على قيود الصحيفة العينية
ال ـع ــائ ــدة ل ـل ـق ـســم ول ـل ـع ـقــار مــوضــوع
املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يـ ـبـ ـل ــغ ال ـ ـ ــى امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب اب ـ ــاغ ـ ــه م ـ ــازن
ابراهيم شاهني
مجهول محل االقامة
ً
عـ ـم ــا ب ــاحـ ـك ــام املـ ـ ـ ــادة /409/أ.م.م.
تـنـبـئـكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة ب ــأن لــديـهــا في
املـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2006/389
انذارًا اجرائيًا موجهًا اليكم من طالب
التنفيذ فرنسبنك ش.م.ل .ناتجًا عن
طلب تنفيذ عقد قرض وسندات دين
بقيمة /1.080.000/ل.ل .عدا الفوائد
والرسوم واملصاريف.
وعليه تدعوكم هذه الدائرة للحضور
ال ـي ـه ــا ش ـخ ـص ـيــا او ب ــواس ـط ــة وك ـيــل
ق ــان ــون ــي السـ ـت ــام االنـ ـ ـ ــذار واالوراق
املرفقة به علمًا بان التبليغ يتم قانونًا
بــان ـق ـضــاء م ـه ـلــة ع ـشــريــن ي ــوم ــا على

نشر هذا االعالن وعلى تعليق نسخة
عـنــه وع ــن االنـ ــذار املــذكــور عـلــى لوحة
االع ــان ــات ل ــدى دائـ ــرة تنفيذ بـيــروت
ليصار بعد انقضاء هذه املهلة ومهلة
االنذار البالغة عشرة ايام الى متابعة
التنفيذ بحقكم اص ــوال حتى الــدرجــة
االخيرة.
مامور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي
إعالن
تـ ـعـ ـل ــن بـ ـل ــدي ــة تـ ـعـ ـلـ ـب ــاي ــا ع ـ ــن اج ـ ـ ــراء
مناقصة عمومية تنزيل مـئــوي بحد
اقصى  %20لتلزيم وتــوريــد وتركيب
كاميرات مراقبة طرقية والتجهيزات
الـفـنـيــة املـخـصـصــة ل ـهــا ض ـمــن نـطــاق
بلدية تعلبايا وذلــك في تمام الساعة
ال ـعــاشــرة صـبــاحــا م ــن ن ـهــار االرب ـع ــاء
الواقع في .2019/1/30
ف ـع ـل ــى م ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ب ـه ــذه
املـنــاقـصــة ال ـح ـضــور ال ــى دار الـبـلــديــة
خــال ال ــدوام الرسمي للحصول على
دفتر الـشــروط مقابل رســم قــدره ماية
الف ليرة لبنانية لكل نسخة.
تـقـبــل ال ـع ــروض مــن تــاريــخ نـشــر هــذا
االعالن ولغاية الساعة الثانية عشرة
من اخر يوم عمل يسبق اليوم املحدد
للمناقصة.
رئيس بلدية تعلبايا
جورج صوان
إعالن
ش ـط ــب ش ــرك ــة م ـ ـح ـ ــدودة امل ـس ــؤول ـي ــة
صـ ـ ــادر ع ــن ام ــان ــة ال ـس ـج ــل ال ـت ـج ــاري
في جبل لبنان بتاريخ 2018/12/31
وبـنــاء للطلب تـقــرر شطب قيد شركة
ميالركو ش.م.م .من السجل التجاري
والـكــائـنــة فــي ذوق مصبح واملسجلة
بــرقــم ع ــام  32358ب ـع ـبــدا الصـحــابـهــا
السادة الردا جوزيف حكيم وميشيل
جوزف حكيم وريتا جوزف رزق .فعلى
ك ــل ذي مـصـلـحــة ان ي ـق ــدم اع ـتــراضــه
ومالحظاته خالل مهلة عشرة ايام من
تاريخ اخر نشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب يــزيــد ال ـيــاس سـمـعــان بــالــوكــالــه
عن احد ورثة اسد يوسف سندات بدل
ضائع للعقارات  207و 224حدتون.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
امني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي ايـ ـل ــي ج ـ ـ ــورج ن ـصــار
بــالــوكــالــه عــن اح ــد ورث ــة ان ـطــوان رزق
سندي بدل ضائع للعقارين  248و250
حدث الجبه.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
امني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب غ ــان ــدي بــولــس عـنـتــر بــالــوكــالــه
عــن احــد ورث ــة صـبــاح الــدبــس سندات
بدل ضائع للعقارات  4 /807و 5و89
كفرزينا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
امني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلـبــت نـجـيـبــه نـجـيــب ج ــرج ــس خير
سند بدل ضائع للعقار  924كوسبا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
امني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

طلب ماريو ساسني جريج بالوكاله
عن لور وندى دحدح سند بدل ضائع
للعقار  194بسلوقيت.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
امني السجل العقاري

بعد هذا التاريخ.
املدير العام
لتعاونية موظفي الدولة
د .يحيى خميس
التكليف 72

إعالن من امانة السجل العقاري في كسروان
طلب شربل روبير غــاريــوس بصفته
وكيل ماركو الياس لبس سند تمليك
بــدل عــن ضــائــع فــي الـعـقــار رقــم 1735
ال ـق ـســم  12م ــن مـنـطـقــة ذوق مـصـبــح
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن
تجري ادارة تعاونية موظفي الدولة
في الساعة العاشرة صباحًا من يوم
االث ـنــن ال ــواق ــع فـيــه  2019/1/28في
مكاتبها الكائنة في محلة الــدورة—
ب ـن ــاي ــة نـ ـق ــوال اب ـ ــي نـ ـص ــر ،م ـنــاق ـصــة
عـمــومـيــة لـلـمــرة الـثــانـيــة ”ل ــزوم شــراء
وت ــرك ـي ــب م ـن ـظــم ل ـل ـك ـهــربــاء عـ ــدد 15
لـ ـح ــاج ــة بـ ـع ــض ال ـ ـ ـفـ ـ ــروع واملـ ـك ــات ــب
التابعة لتعاونية موظفي الدولة“.
يـمـكــن مل ــن ي ــرغ ــب االشـ ـت ــراك ف ــي هــذه
امل ـنــاق ـصــة ان يـسـتـحـصــل ع ـلــى دفـتــر
ال ـشــروط الـخــاصــة بـهــا ،مــن املصلحة
االداري ـ ــة فــي الـتـعــاونـيــة ،فــي الـطــابــق
الـســادس مــن البناية املــذكــورة اعــاه،
وذلك خالل اوقات الدوام الرسمي.
الـ ـت ــام ــن امل ـ ــؤق ـ ــت/600.000/ :ل.ل.
(ستماية الف ليرة لبنانية).
ت ـقــدم ال ـع ــروض عـلــى ال ـع ـنــوان املـبــن
اعـ ـ ـ ــاه ،فـ ــي م ـه ـل ــة اقـ ـص ــاه ــا ال ـس ــاع ــة
 12:00من اخر يوم عمل يسبق موعد
امل ـنــاق ـصــة ،وي ــرف ــض ك ــل ع ــرض يـقــدم
بعد هذا التاريخ.
املدير العام
لتعاونية موظفي الدولة
د .يحيى خميس
التكليف 71

إعالن من امانة السجل العقاري في كسروان
طلب وليد وديع عطالله سند تمليك
ب ــدل ع ــن ضــائــع ف ــي ال ـع ـقــار رق ــم 897
م ــن مـنـطـقــة سـهـيـلــة ال ـع ـقــاريــة قـضــاء
كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
تجري ادارة تعاونية موظفي الدولة
في الساعة العاشرة صباحًا من يوم
الـثــاثــاء الــواقــع فيه  2019/1/29في
مكاتبها الكائنة في محلة الــدورة—
ب ـن ــاي ــة نـ ـق ــوال اب ـ ــي نـ ـص ــر ،م ـنــاق ـصــة
عـمــومـيــة لـلـمــرة الـثــانـيــة ”ل ــزوم شــراء
مطبوعات ل ــادارة املــركــزيــة والـفــروع
واملـكــاتــب التابعة لتعاونية موظفي
الدولة“.
يـمـكــن مل ــن ي ــرغ ــب االشـ ـت ــراك ف ــي هــذه
امل ـنــاق ـصــة ان يـسـتـحـصــل ع ـلــى دفـتــر
ال ـشــروط الـخــاصــة بـهــا ،مــن املصلحة
االداري ـ ــة فــي الـتـعــاونـيــة ،فــي الـطــابــق
الـســادس مــن البناية املــذكــورة اعــاه،
وذلك خالل اوقات الدوام الرسمي.
الـ ـت ــام ــن امل ـ ــؤق ـ ــت/500.000/ :ل.ل.
(خمسماية الف ليرة لبنانية).
ت ـقــدم ال ـع ــروض عـلــى ال ـع ـنــوان املـبــن
اعـ ـ ـ ــاه ،فـ ــي م ـه ـل ــة اقـ ـص ــاه ــا ال ـس ــاع ــة
 12:00من اخر يوم عمل يسبق موعد
امل ـنــاق ـصــة ،وي ــرف ــض ك ــل ع ــرض يـقــدم

إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة
في الشمال
بالدعوى رقم 2015/558
مــوجــه ال ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــم :رام ــز
ونجا جرجس عــام ،وانـطــون زعيتر
ً
الـعـلــم ،وه ــم مــن بـلــدة بـصــرمــا اص ــا،
ومجهولي محل االقامة حاليًا.
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوى امل ـ ـ ـقـ ـ ــدمـ ـ ــة ض ـ ـ ــدك ـ ـ ــم م ــن
امل ـ ـس ـ ـتـ ــدعـ ــي نـ ـبـ ـي ــل زي ـ ـن ـ ــا ب ــواليـ ـت ــه
ال ـج ـبــريــة ع ــن ولـ ــده ج ــوزي ــف بــوكــالــة
املحامي جـهــاد سعيد ،تدعوكم هذه
املحكمة الستالم الحكم الصادر عنها
برقم  2018/97بتاريخ 2018/12/20
امل ـت ـض ـمــن ازال ـ ــة ال ـش ـي ــوع ف ــي الـعـقــار
رقــم  1144منطقة بـصــرمــا الـعـقــاريــة،

ش.م.ل .وكيله املحامي لبيب
املنفذ عليه :قاسم مزهر
السند التنفيذي :سندات دين بقيمة
/1593758/د.أ.
تاريخ تبليغ االنذار2016/7/19 :
تـ ــاريـ ــخ قـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2016/8/18 :
تاريخ تسجيله 2016/10/19
تاريخ محضر الوصف2016/12/17 :
تاريخ تسجيله 2017/2/23
م ـح ـت ــوي ــات ال ـع ـق ــار رقـ ــم / 33/B13
ال ـب ــاب ـل ـي ــة :ش ـق ــة س ـك ـن ـيــة م ــؤل ـف ــة مــن
م ــدخ ــل وص ـ ــال ـ ــون وشـ ــرفـ ــة وم ـط ـبــخ
وحمامني وممر وغرفة نوم عدد .2
مساحته/106 :م2
بدل التخمني /79500/ :د.أ.
ب ـ ـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض:
 /40783.50/د.أ.
حدود العقار رقم  33 /B /13البابلية:
ً
ش ـمــاال :الـعـقــار رقــم  /34/و /2148/
جنوبًا :العقار رقم/2146/ :
ش ــرق ــا :الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  /2148/غ ــرب ــا:
العقار رقم  /34/و/36/
تاريخ ومكان البيع :لقد تحدد نهار
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ــواق ـ ــع ف ـ ــي 2019/2/7
الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا م ــوع ـدًا
ل ـل ـب ـيــع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي أم ـ ــام رئ ـيــس
دائرة تنفيذ صيدا.
شروط البيع :على الراغب في الشراء
ان يــودع باسم رئيس دائــرة التنفيذ

عــن طــريــق بـيـعــه ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي بني
الـ ـعـ ـم ــوم ب ــواسـ ـط ــة دائ ـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ
امل ـخ ـت ـص ــة عـ ـل ــى ان ي ـع ـت ـم ــد اس ــاس ــا
للطرح في املزايدة االولى املبلغ املقدر
من الخبير ،وتــوزيــع ناتج البيع بني
الـ ـش ــرك ــاء وت ـض ـم ـي ـن ـهــم ال ـن ـف ـق ــات كــل
بنسبة حصته في امللكية ،وذلك خالل
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في راشيا
ط ـل ــب م ـح ـمــد س ـي ــف ال ــدي ــن الـ ـق ــادري
ملــوكــل مــوكـلــه ع ـبــدو ابــراه ـيــم الطسة
شهادة قيد بدل ضائع بالعقار 1686
خربة روحا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في راشيا
نور ابو سعد
إعالن
صـ ـ ـ ـ ــادر عـ ـ ــن دائـ ـ ـ ـ ـ ــرة تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ صـ ـي ــدا
باملعاملة التنفيذية رقــم 2016/514
غــرفــة الــرئـيــس الـقــاضــي ران ــي صــادق
لبيع العقار رقــم  / 33/B13البابلية
باملزاد العلني.
املـ ـنـ ـف ــذ :الـ ـبـ ـن ــك ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـل ـت ـج ــارة

ف ــي ص ـي ــدا ق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة
فـ ــي ص ـ ـنـ ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة او فـ ــي أح ــد
امل ـصــارف املـقـبــولــة مــن الــدولــة مبلغًا
موازيًا لبدل الطرح أو أن يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه ان
يـتـخــذ مـحــل اقــامــة م ـخ ـتــارًا لــه ضمن
ن ـط ــاق ال ــدائ ــرة اذا ل ــم ي ـكــن ل ــه مـقــامــا
ف ـيــه واال اع ـت ـبــر ق ـلــم الـ ــدائـ ــرة مـقــامــا
مختارًا له وعلى املشتري ايداع كامل
الثمن ورسم الداللة خالل مهلة ثالثة
أي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة
واال تـ ـع ــاد املـ ــزايـ ــدة بــال ـع ـشــر وع ـلــى
مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله

◄ مفقود ►
ف ـقــدت ت ــذك ــرة سـفــر ب ـحــري بــاســم
بالل خالد ريداني ما بني بيروت
وط ــراب ـل ــس ال ــرج ــاء م ـمــن يـجــدهــا
االتصال على الرقم70/352591 :

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي:
MOHAMMOD MUKTER HOSSAIN
مكان عمله في شركة:
R.B.S GROUP
ولم يعد ،فالرجاء ممن يعرفه
اإلتصال على الرقم70 863150 :

◄ مطلوب ►
مطلوب معلم ذو خربة
لتشغيل مكنات صناعية.
مطلوب سائق بيك آب
لديه دفرت توت مارك .
للمراجعة 01/455000

غادر العامل البنغالدشي:
MD ARIFUL ISLAM BAPARY
مكان عمله في شركة:
FREE LINE TRD
ولم يعد ،فالرجاء ممن يعرفه
اإلتصال على الرقم70 863150 :

استراحة
1

3

4

5

6

7

8

9

07 42 38 27 18 17 16

3060 sudoku

ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1682وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة42 - 38 - 27 - 18 - 17 - 16 :
الرقم اإلضافي07 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 71,693,280ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 25 :شبكة الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة2,867,731 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 71,693,280ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,213 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 59,104 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 153,768,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 19,221 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 2,406,106,574 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 84,425,880 :ل.ل.

10

4

9

1

6

7

8

1

1

2

5

4

8
5

3

5

4

6

5

9

7

7

6

3
4

3

1
9

1

7

1

7

5

8

9

9

3

6

10

7

5
2

1

أفقيا

ُ -1نصب صـخـ ّ
ـري جبار فــي مصر –  -2قائد وسياسي فرنسي حــارب فــي سبيل
إستقالل الواليات املتحدة ثم اشترك بالثورة الفرنسية – نوتة موسيقية –  -3فريق
ّ
شرقي األناضول قرب حدود سوريا –
غنائي سويدي شهير معتزل – مدينة تركية
ّ
عال –  -5شاركه وشاطره في املال
 -4فك العقدة – فقد حياته – طالع الكتاب بصوت ٍ
مناصفة ً – ينبوع او بئر باألجنبية –  -6يجري في العروق – للتمني – قطعة أرض
ضيقة في علم الجغرافيا محصورة بني بحرين موصلة بـرًا ّ
ببر أو شبه جزيرة
ّ
ببر –  -7بطل سباق سيارات كندي راحل –  -8مدينة فرنسية – بئر عميقة – هيئة
املالبس –  -9مدينة إيطالية – سفينة الصحراء –  -10قصر لبناني تاريخي شهير

عموديًا

 -1مدينة في الكويت فيها مرفأ نفطي عاملي – إلــه وخالق –  -2أكبر وأشهر مدن
الشرق القديم أشهر ملوكها نبوخذ ّ
نصر – شهر أيار باألجنبية –  -3وكالة أنباء
عربية – كسر الخبز اليابس باألصابع بلغة العامة –  -4متشابهان – دولة آسيوية
–  -5مدينة قبرصية – عكسها حرف نصب –  -6ممثلة وراقصة شرقية مصرية –
عائلة رئيس إيراني سابق –  -7في العود – ثوران وهيجان الريح –  -8قرع الجرس
ّ
وشد –  -10سوق
– سرب من الطيور – فقد عقله –  -9سفيرتنا الى النجوم – ربط
شهيرة في القاهرة

أفقيا

شروط اللعبة

2

6

7

4

8

9

3

1

5

9

4

5

6

3

1

2

7

8

1

8

3

2

7

5

6

4

9

8

9

6

5

4

3

1

2

7

7

2

1

8

9

6

4

5

3

5

3

4

7

1

2

9

8

6

6

1

8

9

2

7

5

3

4

4

5

2

3

6

8

7

9

1

3

7

9

1

5

4

8

6

2

مشاهير 3060

حلول الشبكة السابقة

 -1افروديت – بم –  -2لي – اكوادور –  -3إنتحار –  -4صيرة – أحكام –  -5مكس – تمساح
–  -6عساكر – ولبا –  -7نا – غنج –  -8سابور – نمو –  -9الترياق – رج –  -10رم – يلمحه

حل الشبكة 3059

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.

1

 -1األصمعي – آر –  -2فينيكس – سلم –  -3ترسانات –  -4واحة – كابري –  -5دكا – تر – ويل –
 -6يورام – غرام –  -7تا – حسون – قح –  -8ديك الجن –  -9بو – ّ
أحب – مر –  -10مرهم – ابوجا

عموديًا

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

نتائج اللوتو اللبناني
كلمات متقاطعة 3 0 6 0

2

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

الرئيس الخامس لجمهورية السودان (ّ )2009-1930
تعرض ملحاوالت
إنـقــابـيــة فــاشـلــة وس ــاه ــم خ ــال حـكـمــه ف ــي تـهـجـيــر آالف ال ـفــاشــا الــى
فلسطني تحت إسم عملية موسى
إعداد
نعوم
مسعود

 = 4+9+7+8+6+5املضيء ■  = 2+1+10+11يعود الى املنزل ■  = 8+3ثغر

حل الشبكة الماضية :بول ساباتييه

نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1682
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح84631 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 46,796,493 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة4 : الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لكل ورق ــة11,699,123 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.4631 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.631 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.31 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــومـيــة» رق ــم 747
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة594 :
• يومية أربعة0310 :
• يومية خمسة93646 :

20
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إعالنات

إعالنات

21

◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
رواتب خدمات 59-58-57- 56-55-54- 53- 51--49-48-47
معالجة 3
اتراضات 4
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة الضريبة على الرواتب واالجور–
املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت –كورنيش
النهر – مبنى وزارة املالية – الطابق االرضي لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
ً
يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني التابع لوزارة املالية
			
. http://www.finance.gov.lb
				
رقم املكلف رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
اسم املكلف

2018/12/9 RR183545655LB

2018/6/11

شركة ابريزيا ش.م.ل311509 Abresia sal .

2018/23/10 RR183546681LB

2018/7/11

حنا الياس عساف

975826

مؤسسة تاال -نجالء عبد الله 1199010
نصير

2018/12/9 RR183545156LB

2018/6/11

دينا فضل الله دندش عبد
الله

444890

2018/22/10 RR183547497LB

2018/6/11

ربيع محمد شبارو

1380500

2018/12/9 RR183545085LB

2018/7/11

الثريا ش.م.م

587773

2018/22/10 RR183547364LB

2018/6/11

نبيل خوري

2404637

2018/10/9 RR183544884LB

2018/6/11

بيتا انجينيرينغ

2413611

2018/12/9 RR183545187LB

2018/6/11

شركة بي سي سي بالستيك
كم ش.م.م

612337

2018/23/10 RR183547979LB

2018/6/11

خالد بوحطوم

2450288

2018/12/9 RR183545672LB

2018/7/11

عبد العزيز محمد فاروق
سعد

2692817

2018/10/9 RR183546165LB

2018/6/11

نيو فاشن غروب للصناعة
والتجارة ش.م.م

999997

2018/22/10 RR183547903LB

2018/8/11

شركة كي ال كي ش.م.م

1156027

2018/24/10 RR183548020LB

2018/6/11

عماد صعيبي

3012120

2018/5/10 RR008978784LB

2018/6/11

سامر رشيد ناصر الدين

2750558

2018/12/9 RR183546015LB

2018/6/11

لوغ سيك ش.م.ل اوف شور

1174786

2018/23/10 RR183547744LB

2018/6/11

علي احمد صالحة

547809

2018/3/9 RR183544601LB

2018/6/11

جاد اسكندر حبيب

181902

2018/14/9 RR183545394LB

2018/7/11

INKRIPT INDUSTRIES
HOLDING S.A.L

1602556

2018/4/9 RR183544495LB

2018/6/11

شركة دار الكتاب االلكتروني
اللبناني ش.م.ل

1835733

2018/3/9 RR183544677LB

2018/8/11

مؤسسة زيدان للتجارة
العامة لصاحبتها ميرفت
احمد زيدان

255506

2018/14/9 RR183545709LB

2018/6/11

مؤسسة بارادايز -جورج
طانيوس قندلفت

1183177

2018/22/10 RR183547801LB

2018/6/11

شركة بوهيميا غروب ش م م 2248831

جمعية مالكي العقار 6050
املزرعة

2616775

2018/23/10 RR183547276LB

2018/7/11

جراب كومباني زياد جراب
ورفيق جراب وشركاهم

2630267

2018/23/10 RR183547470LB

2018/8/11

احمد فاعور

2633865

2018/22/10 RR183548461LB

2018/6/11

يوتيليتي سرفيسيز غروب
ش.م.ل

2647298

2018/24/10 RR183548807LB

2018/7/11

محمد الحصيني

2661904

2018/23/10 RR183548651LB

2018/6/11

ارابيكا سبورت ش.م.ل اوف
شور

2677563

2018/23/10 RR183548563LB

2018/6/11

XPERT SOLUTIONS SAL

2680147

2018/23/10 RR183548594LB

2018/6/11

PEOPLE SAL

2680149

2018/23/10 RR183548585LB

2018/6/11

 ICTNاوف شور ش.م.ل

1265496

2018/22/10 RR183548237LB

2018/6/11

كوك اند ايت ليبانيز ش.م.ل

2681049

2018/23/10 RR183548489LB

2018/6/11

ستار تاور ش.م.ل

1268106

2018/23/10 RR183547761LB

2018/7/11

نزل السرور ش.م.م

2696039

2018/22/10 RR183548444LB

2018/7/11

هشام نصر الله حالوي

414995

2018/14/9 RR183546077LB

2018/6/11

باليز ش.م.م

1287200

2018/22/10 RR183547832LB

2018/6/11

2018/5/9 RR183544685LB

2018/8/11

رجا شفيق وهاب

613203

2018/14/9 RR183546134LB

2018/6/11

كيدز انليمتد ش.م.م

1341699

2018/24/10 RR183548104LB

2018/7/11

جمعية انقاذ الطفل الدولية
(فرع جمعية اجنبية)

2712637

2018/22/10 RR183547355LB

2018/6/11

جورج ابراهيم الكعدي

30461

2018/12/9 RR183545213LB

2018/7/11

محمد مصطفى الخطيب

2569125

2018/14/9 RR183545111LB

2018/6/11

لويس زياده فارس

31493

2018/12/9 RR183545200LB

2018/6/11

موريس يوسف الجميل

2649377

2018/14/9 RR183546103LB

2018/6/11

التعاونية الدولية لتطوير
الزراعة

1358276

2018/22/10 RR183547792LB

2018/7/11

اسرع ديل  deal asra3ش م م

2735105

2018/22/10 RR183548784LB

2018/6/11

2779152 CHRONOSHOPMALL SAL

2018/22/10 RR183548245LB

2018/8/11

فادي فوزي الحداد

32744

2018/12/9 RR183546236LB

2018/6/11

مارون اديب بو كرم

34746

2018/12/9 RR183545403LB

2018/6/11

جي والترطومسون -الشرق
االوسط وشمال افريقيا

1272623

2018/1/10 RR183544779LB

2018/6/11

شركة يمني للباطون الجاهز
ش.م.م

1358882

2018/23/10 RR183547418LB

2018/6/11

اوبتيما غروب ش.م.م

2785904

2018/22/10 RR183548679LB

2018/7/11

فايق عالجي

35121

2018/10/9 RR183545607LB

2018/7/11

شركة ملينيوم بزنس
مانجمنت ش.م.م.

283181

2018/12/10 RR183546505LB

2018/6/11

بطريركية انطاكية وسائر
املشرق للروم االرثوذكس

1395030

2018/22/10 RR183547404LB

2018/7/11

جمعية انترسوس
( INTERSOSفرع لجمعية
اجنبية)

3163346

2018/22/10 RR183548988LB

2018/8/11

د .بول دليفريان

39463

2018/12/9 RR183545916LB

2018/8/11

جمانه مصطفى شعيب

143570

2018/19/10 RR183548064LB

2018/6/11

ملحمة محمد جميل ياسني

56627

2018/12/9 RR183545730LB

2018/6/11

افرسون ش.م.ل

1740703

2018/18/10 RR183546531LB

2018/8/11

مؤسسة منى التجارية

57130

2018/12/9 RR183545845LB

2018/8/11

محل نديم سلمان

58811

2018/10/9 RR183545567LB

2018/6/11

شركة اديمار شيبينغ الينز
ش.م.م

1012

2018/24/10 RR183548197LB

2018/8/11

مؤسسة امل البغدادي

64578

2018/13/9 RR183545814LB

2018/6/11

مؤسسة فايز حتاحت

73035

2018/10/9 RR183545712LB

2018/6/11

شركة املنشورات العلمية
ش.م.م.

1132

2018/22/10 RR183547965LB

2018/6/11

علي بالن

78251

2018/10/9 RR183545902LB

2018/6/11

بطرس قيصر عيسى

79641

2018/10/9 RR183545385LB

2018/6/11

مصطفى محمد نور الدين
غزاوي

91951

2018/12/9 RR183545519LB

2018/6/11

انور بركات بو غانم

94780

2018/10/9 RR183545933LB

2018/6/11

رائد عزت عبد الله

144363

2018/12/9 RR183545947LB

2018/6/11

ميشال جوزف الصايغ

150810

2018/12/9 RR183545329LB

2018/6/11

فوراول

180685

2018/10/9 RR183545831LB

2018/7/11

محمد عبد الله مغربي

181251

2018/10/9 RR183546094LB

2018/7/11

فوتو ماغو  -علي حسني علي 189964

2018/12/9 RR183545859LB

2018/6/11

مركز العطوراالوروبية ش.م.م 1494759

2018/23/10 RR183548603LB

2018/7/11

شركة فينيسيا دملار ش.م.م

6904

2018/25/10 RR183547885LB

2018/6/11

1608805

2018/22/10 RR183548696LB

2018/6/11

ال رانشو انترتاينمنت ش.م.ل 1613643

2018/23/10 RR183548435LB

2018/7/11

املجلة الضربية اللبنانية
 مجلة امللة  -مركزاالستشارات

89267

2018/26/10 RR183548223LB

2018/6/11

هبه عثمان العثمان

1649729

2018/22/10 RR183548736LB

2018/7/11

واي اس اتو سايلز ش.م.م

1701422

2018/22/10 RR183547758LB

2018/6/11

شركة شانتي شوكوالتيه
ش.م.م

3550

2018/22/10 RR183548002LB

2018/6/11

شركة ارت ماركس ش.م.م
ART MARKS SARL

1740520

2018/23/10 RR183548722LB

2018/8/11

الشركة الهندسية للصناعة
واملقاوالت ش.م.م - .ايسيكو

4153

2018/22/10 RR183547996LB

2018/6/11

شركة موديلوس تيليكوم
اوف شور ش م ل -مغفلة

1892302

2018/22/10 RR183548682LB

2018/6/11

شركة االستقالل لقطع
السيارات ش.م.م

5180

2018/23/10 RR183548135LB

2018/8/11

راي وايت انترناشيونال
ليبانون ش م ل

2000690

2018/22/10 RR183548427LB

2018/6/11

امني نجيب شمس

30716

2018/23/10 RR183547925LB

2018/6/11

اينولوجيا ش م ل

2029351

2018/23/10 RR183548311LB

2018/7/11

ابراهيم الحاج خليل عبد الله 40025

2018/23/10 RR183548183LB

2018/6/11

شي ماما ش.م.م.

2067383

2018/22/10 RR183548413LB

2018/8/11

ابراهيم راجي ابي حيدر

67827

2018/22/10 RR183547639LB

2018/7/11

فؤاد سامي حداد

68659

2018/22/10 RR183547625LB

2018/6/11

Alitalia-Compania Aerea
.Italiana s.p.aفرع لشركة اجنبية

2080559

2018/22/10 RR183547293LB

2018/6/11

مطعم اسطنبولي

73366

2018/23/10 RR183548152LB

2018/6/11

ابراهيم هيكل مهنا

201761

2018/13/9 RR183546125LB

2018/6/11

شركة انتريندز ليمتد ش.م.م

85007

2018/23/10 RR183548149LB

2018/7/11

ميشال جورج ربيز

221662

2018/12/9 RR183546046LB

2018/6/11

تاتش لصاحبتها نهى سليم 85923
دمياطي

2018/22/10 RR183547863LB

2018/6/11

مؤسسة مازن للتجارة
واملقاوالت لصاحبتها مي
سعيد عسيران

230534

2018/12/9 RR183544734LB

2018/6/11

ليبانيز انتريور اكويمنت
كومباني

90840

2018/23/10 RR183548210LB

2018/6/11

وليد لورنزو موفق حتاحت

235751

2018/12/9 RR183545235LB

2018/6/11

مؤسسة اعالنات بيروت

95540

2018/22/10 RR183547846LB

2018/7/11

محمد امني قباني

247732

2018/7/9 RR183544694LB

2018/6/11

ايلي موريس بالن

248574

2018/12/9 RR183545244LB

2018/7/11

مؤسسة شمس الدين
للتجارة لصاحبها محمد
باقر شمس الدين

118200

2018/23/10 RR183547673LB

2018/6/11

فيليب جوزف تيان

248651

2018/12/9 RR183545893LB

2018/6/11

ناظم باز فضول  -تعهدات
عامة

268885

2018/10/9 RR183545615LB

2018/6/11

انترناشيونال
ديستريبيوترز (اترديست)
اوف شور

125310

2018/22/10 RR183547642LB

2018/7/11

الياس حليم الحداد

297222

2018/12/9 RR183545261LB

2018/8/11

الشركة املتحدة للهندسة
واملقاوالت

153747

2018/22/10 RR183546647LB

2018/6/11

كرافاش-اولد تايمس
لصاحبها قيصر فؤاد نحاس

303885

2018/10/9 RR183544915LB

2018/8/11

شركة شعار الجوهرجي
وشركاه

168671

2018/22/10 RR183546704LB

2018/6/11

صن اسيا للخدمات
لصاحبها محمد توفيق
عضاضة

309924

2018/12/9 RR183545195LB

2018/6/11

مؤسسة حسني بعيون

179736

2018/23/10 RR183548055LB

2018/8/11

رفاعي فودز ش.م.ل

183141

2018/22/10 RR183546721LB

2018/7/11

جيو بروجكتس ش.م.ل اوف
شور

324949

2018/12/9 RR183544924LB

2018/6/11

مؤسسة ناظم خليل
للصناعة والتجارة

202897

2018/23/10 RR183546718LB

2018/6/11

شركة اميوزيكانا ش.م.ل اوف 393916
شور

2018/12/9 RR183544725LB

2018/6/11

ندى محي الدين شعيب

221250

2018/22/10 RR183546602LB

2018/6/11

فهد علي درويش

498161

2018/10/9 RR183545292LB

2018/6/11

بسام علي حاسبيني مخلص 224551
بضائع مرخص

2018/22/10 RR183547510LB

2018/7/11

دياب للتجارة العامة
-ابراهيم محمد دياب

620131

2018/12/9 RR183545054LB

2018/6/11

شركة املطاعم العربية

236210

2018/22/10 RR183548047LB

2018/6/11

باسم محمد امني الداعوق

255604

2018/23/10 RR183546806LB

2018/6/11

SERTA TELCOM OFF
SHORE SAL

زكريا عبد اللطيف لطوف

2123879

2018/23/10 RR183547452LB

2018/6/11

شركة املعلومات
وتكنولوجيا االتصاالت
والحلول ش م م

2179830

2018/22/10 RR183547165LB

2018/6/11

شركة حلويات زينة ش.م.م

615397

2018/25/10 RR183547829LB

2018/6/11

ميلودي اف ام لبنان ش.م.م

1359686

2018/27/10 RR183547231LB

2018/7/11

فيرلت ش م ل

2253033

2018/26/10 RR183548841LB

2018/8/11

CHE-SARL

2530980

2018/26/10 RR183547262LB

2018/8/11

بيوتي ايماج باي مايا ش.م.م 2613861

2018/26/10 RR183548815LB

2018/6/11

R.A.T sarl

2657761

2018/25/10 RR183548775LB

2018/6/11

شركة مزيانا بيوتي الونج
شمم

2784781

2018/23/10 RR183548095LB

2018/6/11

شركة سفير العاملية ش.م.م

3675

2018/30/10 RR183547024LB

2018/15/11

جيمخا انك

106179

2018/30/10 RR183548974LB

2018/15/11

وورلد ميديا هولدنغ ش.م.ل

198635

2018/29/10 RR183549025LB

2018/15/11

مؤسسة اكسالنس

228082

2018/30/10 RR183547951LB

2018/15/11

روجيه حنا الحاج

406453

2018/31/10 RR183546837LB

2018/15/11

شركة اي الفل ش.م.م.

490577

2018/29/10 RR183546752LB

2018/21/11

جو فريد شاول

557723

2018/29/10 RR183549039LB

2018/15/11

منير حافظ الخطيب

1741815

2018/31/10 RR183547041LB

2018/15/11

1812424

2018/31/10 RR183546925LB

2018/16/11

2018/27/10 RR183547280LB

2018/16/11
2018/15/11
2018/15/11

شركة جاينت ادفرتايزنغ
ش.م.م.

2197288

2018/22/10 RR183548625LB

2018/6/11

ريان فودز ش م ل

2220237

2018/23/10 RR183548869LB

2018/6/11

ترافل دستربيوتر ش.م.م

ذا اوذر ددا ش م ل

2227342

2018/23/10 RR183548492LB

2018/6/11

شركة فادي شديد ش م م

2365801

اية فانتشرز هولدينغ ش م ل 2370436

2018/22/10 RR183548550LB

2018/6/11

محالت مفتي للتجارة

91736

2018/5/11 RR183546899LB

2386504

2018/22/10 RR183547727LB

2018/6/11

اديب اسعد مكرزل

193676

2018/2/11 RR183547585LB

GAME COOKS (OFFSHORE) S.A.L

2018/5/11 RR183549060LB

2018/16/11

شركة الجامعة العربية للنقل 270946
السياحي ش.م.م.
املجموعة السعودية لالنماء
ش.م.م

1339719

2018/5/11 RR183547571LB

2018/15/11

شركة فور ام للنقل البري
والنقل البحري ش م م

2408473

2018/2/11 RR183546956LB

2018/19/11

193863

2018/8/11 RR183546987LB

2018/23/11
2018/15/11

Procals Group INS Taahhut
Gida tes rek

2401335

2018/23/10 RR183547126LB

2018/6/11

لينا بجك

2436220

2018/23/10 RR183547449LB

2018/6/11

بيتزا دال كازا ش م م

2439672

2018/22/10 RR183548546LB

2018/6/11

ميرنا الدويري

2473137

2018/22/10 RR183548515LB

2018/6/11

الجمعية الدولية النظمة
االنتخابات انك

2477172

2018/22/10 RR183548254LB

2018/6/11

غروميه ماركيتنغ (قبرص)
ليمتد (مكتب تمثيل)

ماي تي في ش.م.ل

2520962

2018/22/10 RR183548299LB

2018/6/11

بروكسيمتي ايجنسي ش.م.ل 2828198

2018/9/11 RR183549541LB

شركة اي  .ايتش .ار .
بروجكتس ش م م

2522989

2018/23/10 RR183548501LB

2018/6/11

2846749

2018/9/11 RR183549555LB

2018/15/11

ماريا معلوف للصحافة
والطباعةوالنشر ش.م.م

2547898

2018/23/10 RR183547245LB

2018/7/9 RR008978783LB

كومفورتبل ش.م.م

2564375

2018/22/10 RR183547188LB

2018/6/11
اهاب عبد القادر الجيزي
				
 2018/7/11تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

2018/6/11

رزق ريد هاوس للعناية
الصحية اوف شور ش.م.ل

2595684

2018/24/10 RR183548387LB

2018/6/11

APHRODITE BEAUTY
CLINIC S.A.R.L

65353

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 15
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برامج الطفل

عرض مواد
مصورة
حصرية
للمرة
األولى
من بينها
مشاهد
جديدة
لدبابات
«حزب الله»

القنوات اللبنانية نسيت َ
«مالعب الصغار»
زينب حاوي

وثائقي

ّ
سلسلة ترصد فصول األزمة واألدوار الخارجية الخفية والخطيرة فيها

ّ
بشار اللقيس وهادي أحمد :الرواية األخرى للحرب السورية
اللقيس وهادي أحمد
بذل بشار
ً
جهدًا متواصال على مدى سنتين،
معتمدين على أكثر من خمسة
آالف وثيقة تمت قراءتها والتحقق
منها بغية الخروج بوثائقي «سوريا...
الرواية األخرى» .العمل الذي تعرضه
«المنار» على حلقات بدءًا من بعد غد
األحد ،يقارب األزمة السورية من زاوية
السائدة في
مختلفة عن الرواية ّ
اإلعالم العربي التي تركز على البعد
الداخلي فقط .وهو يكشف خبايا
تتجاوز مسائل كالطبابة واالستشفاء
التي
والتسليح واألمور اللوجستية ّ
ّ
تشكل جزءًا يسيرًا من عشرات الملفات
التي عملت وتعمل عليها إسرائيل
في الساحة السورية!
فراس خليفة
ّ
ل ــم يـنـتـظــر ب ــش ــار الـلـقـيــس وه ــادي
أح ـمــد ن ـهــايــة ال ـح ــرب ال ـســوريــة كي
ـض مــن
ي ـق ــوم ــا ب ـم ـه ـمــة ت ــوث ـي ــق بـ ـع ـ ٍ
فـ ـص ــولـ ـه ــا وأدوارهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ال ـخ ـف ـ ّـي ــة والـ ـخـ ـطـ ـي ــرة .ول ـ ــم ي ـت ـمـ ّـهــل
الصحافيان الشابان في انتظار ما
الغربي الحقًا عن
قد يكشفه اإلعالم
ّ
الــدور اإلسرائيلي املؤثر في واحدة
مــن أك ـثــر ال ـح ــروب دمــويــة وتعقيدًا
خـ ــال ال ـع ـق ــود األخ ـ ـيـ ــرة« .اآلن هــو
الــوقــت املناسب .ثمة مسافة زمنية
بــن بــدايــة األزمـ ــة وم ــا ي ـجــري اآلن،
ب ــات ــت تـتـيــح ق ـ ــراء ة األحـ ـ ــداث بعقل
هـ ـ ـ ــادئ وس ـ ـمـ ــاع الـ ـ ــروايـ ـ ــة األخـ ـ ــرى
ل ـل ـح ــرب الـ ـس ــوري ــة» ع ـل ــى م ــا ي ـقــول
ب ـ ـ ـشـ ـ ــار ال ـ ـل ـ ـق ـ ـيـ ــس ُ(مـ ـ ـ ـ ِـعـ ـ ـ ــد وكـ ــاتـ ــب
السيناريو) في حديثه لـ « األخبار».

برأيه ،فإن وثائقي «سوريا ...الرواية
األخ ـ ــرى» (إعـ ـ ــداد ب ـشــار الـلـقـيــس ـ ـ ـ
إخــراج هــادي أحمد) يبدأ من زاوية
م ـخ ـت ـل ـفــة عـ ــن الـ ـ ــروايـ ـ ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة
ال ـس ــائ ــدة ف ــي اإلع ـ ــام ال ـع ــرب ــي منذ
انـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــار مـ ـ ــا يـ ـ ـع ـ ــرف بـ ـ ـ ـ «الـ ــرب ـ ـيـ ــع
ّ
ال ـعــربــي» قـبــل س ـنــوات وال ـتــي تــركــز
على البعد الــداخـلــي لــأزمــات فقط.
يقول اللقيس« :ننطلق من مجموعة
نقاط لها عالقة بالسياق الخارجي،
وتحديدًا ّ باملسألة اإلسرائيلية على
اع ـت ـبــار أنـ ــه ب ـعــد س ـبــع س ـن ــوات من
األزمة السورية صار متوافرًا لدينا
ّ
مجموعة كبيرة من األدلــة والقرائن
التي ندعو املشاهد العربي للتفكير
فيها وأخذها في االعتبار».
ال ي ـ ّـدع ــي صــان ـعــا ال ــوث ــائ ـق ــي ال ــذي
ستبدأ قناة «املنار» بعرضه ابتداء
مــن األح ــد ّ  13كــانــون ال ـثــانــي 2019
(يـنــايــر) ،أنـهــم يغطون أو يـ ّ
ـؤرخــون
ّ
ك ــل ج ــوان ــب األزمـ ـ ـ ــة ،ب ــل ي ـســل ـطــون
الـضــوء على «الجانب غير املنظور
ف ــي اإلع ـ ــام ال ـعــربــي وغ ـيــر الـعــربــي
وال ـ ـ ــذي ي ـس ـهــم ف ــي ت ـف ـس ـيــر حـقـيـقــة
م ــا ج ــرى ف ــي س ــوري ــا ف ــي ال ـس ـنــوات
املاضية» .يعود اللقيس إلى لحظة
اإلعالن عن دخول املقاومة اللبنانية
فــي الـحــرب الـســوريــة فــي عــام 2013
بــاعـتـبــارهــا داف ـعــا أســاسـ ّـيــا إلنـجــاز
هذا العمل الوثائقي .يقول اللقيس:
«كـ ـن ـ ُـت م ـه ـجــوســا م ـن ــذ ذلـ ــك ال ـحــن
بـكـيـفـيــة تـسـيـيــل ال ـع ـنــاويــن الـعــامــة
عن التدخل الخارجي واإلسرائيلي
تـحــديـدًا وتـقــديـمــه ك ـمــادة للمواطن
العادي ،مع العلم أن املقاومة غالبًا
م ــا ت ـت ـح ـفــظ وت ـت ــري ــث ف ــي ال ـحــديــث
عن مسائل مرتبطة بطبيعة عملها
األمنية والحذرة».
ت ـك ـم ــن أهـ ـمـ ـي ــة ال ـف ـي ـل ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عـ ـل ــى مــا
يـ ـق ــول ال ـل ـق ـي ــس ـ ـ ـ ـ ـ فـ ــي أن ـ ــه يـكـشــف
خ ـبــايــا ت ـت ـجــاوز م ـســائــل كــالـطـبــابــة
واالس ـت ـش ـف ــاء وال ـت ـس ـل ـيــح واألم ـ ــور
ّ
اللوجستية التي ّتشكل جزءًا يسيرًا
مـ ــن ع ـ ـشـ ــرات املـ ـل ــف ــات الـ ـت ــي عـمـلــت
وتعمل عليها إسرائيل في الساحة
ال ـس ــوري ــة .يـسـتـغــرب الـلـقـيــس كيف

ً
ّ
أن ك ـل ـمــة «مـ ــؤامـ ــرة» م ـث ــا تـحــولــت
إلــى تهمة ،بصرف النظر عــن تـ ّ
ـذرع
األنظمة بها ،بينما ال تفسير ألغلب
ما جــرى ويجري ســوى أنــه مؤامرة
فعلية .ويشير اللقيس في السياق
ً
ّ
إل ــى أن الــوثــائ ـقــي يـكـشــف م ـثــا عن
ص ـ ـف ـ ـقـ ــات تـ ـسـ ـلـ ـي ــح بـ ـ ــن «داعـ ـ ـ ـ ــش»
واإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ك ــان ــت ت ـت ــم بـشـكــل
دق ـي ــق وم ـن ـظ ــم ،م ـض ـي ـفــا «أن مــديــر
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات الـ ـت ــركـ ـي ــة ال ـس ــاب ــق
اس ـم ــاع ـي ــل ح ـق ــي ب ـي ـكــن يـ ـق ــول فــي
الــوثــائـقــي إن مــا حـصــل فــي ســوريــا
هـ ـ ــو ج ـ ـهـ ــد وتـ ـنـ ـسـ ـي ــق بـ ـ ــن ت ــرك ـي ــا
وإس ــرائ ـي ــل» .يـسـتـطــرد الـلـقـيــس في
الحديث عن املؤامرة ،ليقول« :أثبتت
األحـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة مـ ـن ــذ مـئـتــي
ً
ع ــام وص ــوال إل ــى االن ـف ـجــار الــراهــن،
ّ
أن ال ـخ ــارج هــو األك ـثــر ح ـضــورًا في
قضايانا الداخلية».
فـ ـ ــي وث ـ ــائـ ـ ـق ـ ــي «س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا الـ ـ ــروايـ ـ ــة
من الوثائقي

صفقات تسليح بين
«داعش» واإلسرائيليين
كانت تتم بشكل
دقيق ومنظم
جهود كبيرة عبر
منظمات الـ «أن .جي.
أوز» بغية تهجيير
األقليات الدينية من
سوريا إلى شرق أوروبا

األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى» ،ب ـ ـ ــذل ك ـ ــل م ـ ــن ال ـل ـق ـي ــس
ً
وأحمد جهدًا كبيرًا ومتواصال على
م ـ ــدى س ـن ـت ــن ،م ـع ـت ـمــديــن ع ـل ــى مــا
يزيد على خمسة آالف وثيقة تمت
قراء تها والتحقق منها وهي وثائق
مسربة من «ويكيليكس» ومن وزارة
الـ ــدفـ ــاع األذري ـ ـ ـ ــة وم ـ ــن ب ـع ــض دول
البلقان املرتبطة بتمويل وتــدريــب
وتـسـلـيــح الـجـمــاعــات امل ـعــارضــة في
ســوريــا ،كما نقل وام ــدادات السالح
إل ــى ســوريــا عـبــر مــوانــئ وم ـطــارات
ً
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط .فـ ـض ــا ع ــن ذل ــك،
يـ ـع ــرض ال ــوث ــائ ـق ــي مـ ـ ــواد م ـص ــورة
ح ـصــريــة ل ـل ـمــرة األول ـ ــى م ــن بـيـنـهــا
م ـش ــاه ــد جـ ــديـ ــدة ل ــدب ــاب ــات «حـ ــزب
الله» .يولي الصحافيان اللبنانيان
أهـ ـمـ ـي ــة ب ــالـ ـغ ــة إلـ ـ ــى مـ ــا ي ـس ـ ّـم ـي ــان ــه
عملية التتبع على مستوى املصادر
وك ــل مــا لــه عــاقــة ب ــاإلع ــام الــدولــي
وتعاطيه مع اإلسرائيليني ،مشيرين

إل ـ ــى أن ال ــوث ــائـ ـق ــي ي ـك ـش ــف ل ـل ـمــرة
األولــى تفاصيل عن طبيعة العالقة
ال ـس ـيــاس ـيــة األم ـن ـي ــة ب ــن إس ــرائ ـي ــل
ً
وعدد ّ من الجماعات املسلحة ،فضال
عـ ــن أن ـ ـ ــه يـ ـق ــدم ل ـل ـم ـش ــاه ــد ال ـع ــرب ــي
بالشهادة املباشرة شخصيات في
م ــوق ــع الـ ـق ــرار م ـث ــل رؤسـ ـ ــاء أج ـه ــزة
أمـنـيــة واسـتـخـبــاراتـيــة ومـســؤولــن
عـسـكــريــن أمـيــركـيــن وإســرائـيـلـيــن
وأتراك وغيرهم..
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ي ـ ـقـ ــول هـ ـ ـ ــادي أح ـم ــد
ّ
(م ـخــرج الـعـمــل) إن «الــوثــائـقــي هو
ح ــاص ــل ج ـم ــع ال ـح ـق ـي ـق ــة» .يــوضــح
ّ
«أن الـ ــرؤيـ ــة اإلخ ــراجـ ـي ــة الـ ـت ــي تــم
اع ـت ـمــادهــا ،هــي الـتـسـلـســل الــزمـنــي
مـ ـ ــع دم ـ ـج ـ ـهـ ــا بـ ـمـ ـشـ ـه ــدي ــة ت ـ ـحـ ــاول
منح الجمهور ملكة رؤيــة األشياء
املـخـفـيــة ال ـتــي ح ـص ـلــت» .ويـضـيــف
أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد« :ع ـ ـم ـ ـل ـ ـنـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ت ـب ـس ـي ــط
األم ـ ــور وت ـف ـس ـيــر م ـح ــدد ل ـكــل كـلـمــة

وجـمـلــة ،واكبتها عناصر الـصــورة
عـلــى اخ ـتــاف أنــواع ـهــا للمساهمة
بـ ـف ــاعـ ـلـ ـي ــة ف ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــة االت ـ ـص ـ ــال،
وتـ ـبـ ـي ــان دور ل ـغ ــة ال ـ ـصـ ــورة وف ـقــا
مل ـس ــاح ــة اس ـت ـخ ــدام ـه ــا فـ ــي س ـي ــاق
العرض» .يؤكد أحمد أن «الصورة
ل ـع ـبــت دور تــأك ـيــد ل ـل ـم ـعــانــي الـتــي
تـطــرحـهــا ك ـل ـمــات ال ـن ــص ،وأح ـيــانــا
تضيف إلى ً هذه السياقات معاني
أك ـثــر ك ـثــافــة» .أح ـمــد ال ــذي يتحدث
عن بعض الصعوبات اللوجستية
الـ ـت ــي واج ـ ـهـ ــت إن ـ ـجـ ــاز ال ــوث ــائ ـق ــي،
ال س ـي ـم ــا ل ـج ـه ــة إجـ ـ ـ ــراء م ـق ــاب ــات
فـ ـ ــي أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا وف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــا وال ـ ـك ـ ـيـ ــان
اإلســرائـيـلــي ،يـقــول مــن جهة أخــرى
ّ
إن اإلضـ ــافـ ــة ال ـن ــوع ـي ــة ل ـلــوثــائ ـقــي
ت ـ ـك ـ ـمـ ــن «فـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـش ـ ـفـ ــه ل ـل ـت ـس ـل ـس ــل
الـتــاريـخــي لعملية تـقـسـيــم ســوريــا
والـ ــدور اإلســرائـيـلــي املـبــاشــر ليس
فقط في تسليح بعض الجماعات،
ب ـ ــل ف ـ ــي ب ـ ـ ــذل ج ـ ـهـ ــود كـ ـبـ ـي ــرة ع ـبــر
مـنـظـمــات ال ـ ـ «أن .ج ــي .أوز» بغية
ت ـه ـج ـي ـي ــر األق ـ ـل ـ ـيـ ــات ال ــديـ ـنـ ـي ــة مــن
سوريا إلى شرق أوروبا».
فــي املحصلة ،فــإن منتجي وثائقي
«سوريا ...الرواية األخرى» ّ
يعولون
عليه ليكون «محاولة صنع تــوازن
فـ ــي ال ـ ــرواي ـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة عـ ــن ال ـح ــرب
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا» .ف ـه ــل ي ـك ـس ــب هـ ــؤالء
ال ـت ـح ــدي ف ــي م ــا ي ــرون ــه «أبـ ـع ــد مــن
مجرد وثائقي بل مشروعًا إيمانيًا
وأخـ ــاق ـ ـيـ ــا» و«وف ـ ـ ـ ــاء ل ــدي ــن بـعــض
ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء ول ـك ـث ـي ــر م ـ ــن امل ــرابـ ـط ــن
ف ــي وج ــه إس ــرائ ـي ــل م ــن دم ـشــق إلــى
ً
بيروت وصوال إلى القدس وكل بالد
املقاومة في هذا العالم»؟
* وثــائ ـقــي «س ــوري ــا ...ال ــرواي ــة األخ ــرى»
يـ ـع ــرض ع ـل ــى ث ــاث ــة أجـ ـ ـ ــزاء ع ـل ــى ق ـنــاة
«املنار» ـ ـ كل أحد  20:30مساء ـ ـ ـ ابتداء
م ــن ب ـع ــد غ ــد األح ـ ــد  13ك ــان ــون ال ـثــانــي
(يناير) 2019
* الحلقة األول ــى« :ســوريــا مــن فــولــر إلى
ديختر»
* الحلقة الثانية« :على خط الصدع»
* الحلقة الثالثة« :وعلى األرض السالم»

شهد العقد األخير من البث التلفزيوني
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،ان ـ ــدث ـ ــار زمـ ـ ــن ج ـم ـي ــل عـلــى
ال ـشــاشــات .لــم يـعــد الـتـحـ ّـســر قــائـمــا على
م ــرحـ ـل ــة ال ـن ــوس ـت ــال ـج ـي ــا ال ـ ـتـ ــي رافـ ـق ــت
األبيض واألسود على «تلفزيون لبنان»،
بــل حـتــى ال ـص ــورة امل ـلــونــة ال ـي ــوم ،بــاتــت
ق ــات ـم ــة ،ب ـف ـعــل ت ـغ ـي ـيــب عـ ـم ــدي لـفـسـحــة
ً
التصقت طويال بأجيال متعاقبة ،نمت
ـأطـ ـف ــال ،وت ـم ــاث ـل ــت مــع
ع ـل ــى بـ ــرامـ ــج ل ـ ّ
شخصياتها وحفزت مخيالها .في جردة
سريعة على برامج التلفزة املحلية اليوم،
تغيب كليًا برامج األطفال ،بعدما كانت
حاضرة في السنوات املاضية ،ولو بنحو
متقطع .قبل «الغزو» الفضائي ،وانتشار
الصحون الالقطة على سـطــوح املـنــازل،
ونـ ـش ــوء قـ ـن ــوات مـتـخـصـصــة ل ــأط ـف ــال،
ً
ت ــرسـ ـخ ــت طـ ــويـ ــا بـ ــرامـ ــج ومـ ـض ــام ــن،
صنعت ج ــزءًا مــن طـفــولــة كثيرين ـ ـ رغــم
اإلمكانات املتواضعة ـ وحرست ذاكرتهم،
ّ
وصنعت لهم أجـمــل األي ــام حتى فــي عز
زمــن املدافع والتفرقة على الهويات .من
البرنامج األشـهــر «عــالــم الصغار» الــذي
كــانــت تـقــدمــه مـهــى سلمى فــي منتصف
الثمانينيات ،إلى «كيف وليش؟» ()1993
عـلــى  ،lbciم ــع ديــزيــريــه فـ ــرح ،املـعــروفــة
ب ـ ـ «دي ـ ــدي ـ ــه» ،و«املـ ـ ـن ـ ــار ال ـص ـغ ـي ــر» عـلــى
ً
«امل ـن ــار» ،وص ــوال ال ــى «مـيـنــي اسـتــديــو»
( ،)mtvوالالئحة تطول عن مرحلة ذهبية
رافقت األطفال وحتى الناشئة ،في تقديم
فسحة من الفرح والتثقيف.
ّ
إال أن الشاشة املحلية الصغيرة لم تتخل
ع ــن هـ ــذا األم ـ ــر ف ــي بــرم ـج ـت ـهــا ك ـمــا هي
الحال اليوم .ورغم فرض «قانون املرئي
واملسموع» (وجــوب أن تبث املؤسسات
التلفزيونية واإلذاعية بمعدل  146ساعة
مــن بــرامــج األطـفــال والناشئة والشباب
سـنــويــا) ،إال أنـنــا نشهد تغييرًا جــذريــا
ف ــي ه ــذا ال ـن ـمــط م ــن ال ـب ــرام ــج ،ملصلحة
بــرمـجــة تـتـكــئ عـلــى امل ـضــامــن الهابطة
واالستهالكية .وحــده برنامج «كــازادو»
( )Kazadooال ـ ــذي تـ ـع ـ ّـده وت ـق ــدم ــه ريــم
نعوم على  otvصامد منذ عشر سنوات.
الـ ـب ــرن ــام ــج امل ـت ـخ ـص ــص فـ ــي م ـخــاط ـبــة
األط ـ ـفـ ــال ،ومـ ـح ــاك ــاة خ ـيــال ـهــم وت ـقــديــم
ّ
املعرفة لهم ،ظل وحيدًا في امليدان وسط
ف ــراغ الف ــت يعصف بـهــذا امل ـجــال .هـكــذا،
ّ
تضج بها
تدريجًا ،اختفت برامج كانت

برنامج «كازادو» ( )Kazadooالذي ّ
تعده وتقدمه ريم نعوم على otv

القنوات ،واختفت معها أفالم وإنتاجات
غير لبنانية كرتونية ،فيما بقيت بعض
العروض املسرحية ،التي تخصص لها
ً
مثال ّ
حيزًا صغيرًا كل نهاية أسبوع.
lbci
عصر التكنولوجيا واإللكترونيات التي
تـتـنـقــل ب ــن أيـ ــدي أط ـفــال ـنــا ،واألق ـ ــراص
امل ــدم ـج ــة ال ـج ــاه ــزة ل ـل ـع ــرض ...ك ــل هــذه
املشهدية «جرفت» معها برامج األطفال
عن الشاشة املحلية ،مع دخــول األخيرة
في عصر االستهالك ،وهاجس تحقيق
األرباح واملشاهدة مهما كان الثمن .فماذا
تقول ريم نعوم عن هذه املشهدية؟ وما
سـ ّـر صمودها على الشاشة البرتقالية
ف ــي غـ ـي ــاب أي م ـن ــاف ــس لـ ـه ــا؟ بـطـبـيـعــة
الـ ـح ــال ،ت ــرب ــط ن ـع ــوم م ــا يـحـصــل ال ـيــوم
ع ـلــى صـعـيــد ب ــرام ــج األطـ ـف ــال ،بــالـنـمــط
االستهالكي الــذي دخلته الـقـنــوات ،فقد
باتت تشترط على أي برنامج أن يترافق
راع إع ــان ــي ( ،)sponsorلـيـضـمــن
م ــع ٍ
ّ
تخص «خلق
بقاءه ،مع تغييب أي رؤية
جـيــل ج ــدي ــد» ،أو رس ــائ ــل ت ـمـ ّـررهــا هــذه
الـبــرامــج ،وال سيما الــوطـنـيــة ،لألطفال.
نـعــوم تـعــزو صمودها مــع املحطة التي
ت ـع ـم ــل داخـ ـلـ ـه ــا ،إل ـ ــى ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ــدائ ــم
الــذي يترافق مع برنامجها اليومي ،إذ
تشتغل عـلــى كـســر ال ــروت ــن ،والتجديد
في األفكار والشخصيات ،مع االحتفاظ
بهامش نوستالجي يتعلق باألغنيات
التي ترسخت فــي عقول الصغار (أكثر
من  200أغنية) .ويدأب هؤالء بني الحني
واآلخر على طلب هذه األغاني القديمة،
ّ
ل ـ ـشـ ــدة ت ـع ــل ـق ـه ــم ب ـ ـهـ ــا ،م ـ ــع تـخ ًـصـيــص
ً
ّ
ال ـبــرنــامــج امل ــذك ــور ف ـق ــرة ثــاب ـتــة تـخــص

ّ
الحيز .ليست ريم نعوم فقط وجهًا
هذا
تلفزيونيًا يحبه األطـفــال ويألفونه ،بل
عـمــدت فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة إلــى توسيع
ّ
تصر
أنشطتها ،لـتـطــاول امل ـســرح .فـهــي
على تنفيذ مجموعة عــروض ،إليمانها
ب ــأن الـســاعـتــن الـلـتــن يمنحهما األهــل
ألبـ ـن ــائـ ـه ــم ،ت ـع ـت ـب ــران «وق ـ ـتـ ــا ث ـم ـي ـن ــا»،
وت ـح ـتــويــان عـلــى الـكـثـيــر م ــن املـضــامــن
التربوية والترفيهية ،بأسلوب ّ
مبسط.
هذه التجربة التي دفعتها إليها ابنتاها
الصغيرتان ،وحبهما للمسرح ،قادتها
أي ـض ــا إل ــى تــأس ـيــس أكــادي ـم ـيــة (ان ـضــم
ً
إل ـي ـهــا إل ــى ال ـي ــوم ن ـحــو  70ط ـف ــا) ،قبل
أربــع سـنــوات ،لتعليم الصغار التمثيل
والغناء ،والــوقــوف على املسرح .تجربة
تراها نعوم مهمة جـدًا ،لكونها تساعد
ال ـط ـف ــل ع ـل ــى ك ـس ــر خ ـج ـل ــه ،وب ــال ـت ــال ــي
الـتـعـبـيــر عــن ذات ــه أم ــام امل ــأ .وتستفيد
نعوم أيضًا من هؤالء لتصوير كليبات،
أو ت ـس ـج ـي ــل أغـ ـنـ ـي ــات جـ ــديـ ــدة م ـع ـهــم.
ت ـس ـتــوحــي ص ــاح ـب ــة «كـ ـ ـ ـ ـ ــازادو» ،أف ـك ــار
مسرحياتها من طفلتيها ،ومن املحيطني
بها ،كما تقول لنا .فــي الفترة األخـيــرة،
ً ّ
مـثــا ،رك ــزت على قضية «الـتـنـ ّـمــر» ،بما
ّ
أن طــرح املــوضــوع يساعد األطـفــال على
ّ
مواجهته ،ويحررهم من أي عقد نفسية.
ّ
تتحسر
وعن غياب املنافسة مع البقية،
نعوم على هــذا األمــر ،قائلة إن املنافسة
ّ
تحفز لديها اإلرادة بأن يكون برنامجها
أقــوى .وأخيرًا ،ترى ضــرورة أن يخاطب
الـبــرنــامــج األط ـف ــال بــالـلـغــة الـعــربـيــة ،أو
امل ـح ـك ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وي ـت ـن ــاول قـضــايــا
ومناسبات وطنية.

موسيقى

األوركسترا الفلهارمونية الوطنية:
فيينا في بيروت

«فيينا في بيروت» هو عنوان األمسية املوسيقية والغنائية التي
تحييها «األوركسترا الفلهارمونية الوطنية» مساء اليوم .فيينا
لـيـســت عــاصـمــة الـنـمـســا فـحـســب ،بــل عــاصـمــة املــوسـيـقــى التي
ّ
شكلت قبلة املؤلفني الكبار منذ القرن الثامن عشر .لفيينا وجوه
موسيقية عديدة ،أحدها معروف بالفالسات (واملــارشــات) التي
وضعها آل شتراوس ،من املؤسس يوهان األب ،إلى االسم األشهر
َ
يوهان االبن ،وشقيقيه يوزيف وإدوارد .إلى آل شتراوس ،تضاف
ّ
أسماء أخرى (أبرزها يوزيف النر) غذت هذا اللون الكالسيكي
والفرح عمومًا .توقيت األمسية
شبه املستقل« ،الخفيف» نسبيًا
ِ

يأتي تماهيًا مع التقليد السنوي الخاص بهذا الريبرتوار الذي
يـقــام عند الساعة  11:15مــن قبل ظهر أول يــوم مــن السنة في
الصالة الذهبية فــي فيينا ،أو مــا ُيـعـ َـرف ب ـ «حفلة رأس السنة»
التي تحييها «أوركسترا فيينا الفلهارمونية» والتي تختار من
ُ
سيقودها في كل ّ
مرة (تغيير القائد تقليد اعت ِمد منذ عام ،1987
أمــا قائدها هــذه السنة فكان األملاني كريستيان تيليمان) ألداء
ّ
ومتبدل بجزئه اآلخر ،مع تقاليد خاصة
بجزء منه
ثابت
ٍ
برنامج ٍ
ٍ
غير مألوفة عمومًا فــي املوسيقى الكالسيكية (مـثــل تصفيق
الجمهور املرافق إلحدى املقطوعات).
إذًا ،بني تمثال يوهان شتراوس االبن الذي ّ
يزين البوستر ،وعنوان
األمسية املرتقبة الليلة ،يصبح الجو العام للموعد واضحًا نسبيًا.
ّ
سيضم البرنامج بعضًا من أعمال الريبرتوار املشار إليه
هكذا
أعــاه ،باإلضافة إلى أعمال غنائية (غناء منفرد وثنائيات) ،إذ
ّ
يشارك في «فيينا في بيروت» املغنيان أو شبه الثنائي اللبناني
(ب ـف ـعــل إحـيــائـهـمــا أم ـس ـيــات ع ــدة م ـش ـتــركــة) الـ ــذي ي ـتــألــف من
املر َحة الرا جوخدار (الصورة) وهي من أبرز الوجوه
السوبرانو ِ
املحلية فــي مـجــال الـغـنــاء األوب ــرال ــي ،والـبــاريـتــون ف ــادي جانبار
ّ
ال ــذي يتمتع بخبرة فــي األع ـمــال الدينية الكالسيكية واألعـمــال
األوبــرالـيــة ذات الطابع الخفيف واألوبــريــت (النمط الــذي راج في
فرنسا والنمسا في القرن التاسع عشر) .أما قيادة األوركسترا،
َ
فأوكلت إلى املايسترو النمساوي مانفرد موساور ،الخبير بهذا
ِ
الريبرتوار بحكم أصوله واهتماماته وتسجيالته.
«فيينا في بيروت» 20:30 :مساء اليوم ـ ـ «كنيسة القديس
يوسف» (األشرفية ـ ـ شارع مونو) .الدخول ّ
مجاني.
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يوميات ناقصة

َ ّ ُ
حـبة قلب

صورة
وخبر

َ ِّ
تحت كل َح َّـب ِة تراب:
ٌ َّ ٌ
زمان ّأول.
إلنسان
ل
مهد أو
ٍ
ِ
َ ِّ
كل ّ
حب ِة تراب:
تحت
األشالء األولى ُ
ُ
روق الشجر ِة األولى،
لع
ِ
رع السلحفا ِة األولى
والشظايا األولى ِل ِد ِ
والحلزونة األولى.
ِ
َ ِّ
كل ّ
حب ِة تراب:
تحت
ُ
عطر الورد ِة األولى
ل
األولى
النفحة
ِ ِ
َ
وعنادها،
بعقلها
التي ،لكي
يذهب ِ
ِ
أمير ُع ّش ِاقنا ّ
أهداها ُ
األولني
باه ِج ِه األولى.
ِل َس ّيد ِة َم ِ
.. .. .. ..
ُ
ُّ
َ ّ
كل ّ
دموع ،أو َح ّبة دم.
ة
حب
:
تراب
ة
حب
تحت
ِ
ٍ
ٍ
َ ِّ ّ ّ ُ
حبة حيــاة.
تحت كل حب ٍة:
ُّ
َ ِّ
حبة :حبة قلب.
تحت كل ٍ
2018/12/13

يـوم الثالثـاء الماضـي ،افتتـح معـرض «تحيـة إلـى دالـي» فـي «ديـر مينيم» فـي مدينة
بيربينيـان الفرنسـية ،ليسـتمر لغايـة  31آذار (مـارس)  .2019فـي الذكـرى الثالثين لرحيل
سـلفادور دالـي ( 1904ـــ ّ ،)1989
يعـد هـذا المعـرض تحيـة للفنـان السـريالي اإلسـباني
الشـهير مـن خلال مجموعـة كبيـرة مـن الصـور الفوتوغرافيـة الملتقطة له بعدسـة
أشـهر األسـماء فـي العالـم ،أمثـال :روبـرت ويتاكـر ،وجـان ـــ بيـار لولـوا ـــ ومـارك الكـروا،
وجـان ـــ مـاري بيرييـه وآخرين( .ريمـون رواغ ـــ أ ف ب)

ّ
سهرة مع فرج حنا :غناء وبزق

«زوتوبيا» في صور:
مغامرة األرنبة والثعلب

«األمير الصغير»
مراجعة بيروتية

ضمن السلسلة األسبوعية
للعروض السينمائية املجانية،
تدعو «جمعية تيرو للفنون»
غدًا السبت لحضور فيلم
األنيمايشن «زوتوبيا» ( 2016ـ
مدبلج بالعربية ـ إخراج بايرون
هاورد وريتش مور) في «املسرح
الوطني اللبناني» (صور) .الشريط
املناسب لكل أفراد العائلة ،يحمل
توقيع شركة «ديزني» ،وتدور
أحداثه في مدينة «زوتوبيا»
ّ
يتعرض الثعلب
الخيالية حيث
الثرثار لكارثة تؤدي إلى اتهامه
بجريمة لم يرتكبهاّ ،
فيقرر الهروب
حتى يثبت براءته .تطارده
األرنبة الشرطية الشهيرة بذكائها
ّ
فيتوصالن معًا إلى
وإخالصها،
ضرورة االتحاد ملواجهة مؤامرة
كبرى.

في سياق أنشطته الثقافية
ّ
املنوعة والدورية ،يدعو «نادي
الفلسفة ـ لبنان» في  21كانون
الثاني (يناير) الحالي إلى
املشاركة في لقائه املرتقب في
«مكتبة أنطوان» (أسواق بيروت).
ّ
يتضمن املوعد قراءة مجموعة
من «التحليالت الفلسفية» لكتاب
«األمير الصغير» للكاتب الفرنسي
أنطوان دو سانت اكزوبيري
( 1900ـ  ،)1944الصادر عام .1943
ّ
تعد هذه الرواية الصغيرة من
أبرز كتب القرن العشرين في
ّ
تتصدر املبيعات
فرنسا ،وال تزال
عامليًا ،وقد ترجمت إلى أكثر
من  230لغة ولهجة .فـ«األمير
الصغير» تحوي مضامني وأبعادًا
شعرية وفلسفية في ثنايا قصة
موجهة إلى األطفال.

عرض «زوتوبيا» :غدًا السبت ـ 17:00
ـ «املسرح الوطني اللبناني» (سينما
ريفولي ـ صور ـ جنوب لبنان) .الدخول
مجاني .لالستعالم81/870724 :

االثنني  21كانون الثاني ـ «مكتبة
أنطوان» (أسواق بيروت) .الدعوة عامة.
لالستعالم71/395758 :
أو 71/959451

ينهمك املغني اللبناني فرج
ّ
حنا ( 1991ـ الصورة) منذ فترة
بإحياء حفالت في فضاءات
مختلفة في بيروت وخارجها.
في  25كانون الثاني (يناير)
ّ
يستعد الفنان الذي
الحالي،
يتقن العزف على آلة البزق،
والذي درس الهندسة املعمارية،
للقاء الجمهور ضمن سهرة
يحتضنها «تياترو فردان» في
العاصمة اللبنانية .سيؤدي
ّ
حنا في هذا اللقاء مجموعة من
األغنيات املعروفة التي أعاد
تقديمها على طريقته الخاصة
(على شاكلة «الطير األزرق»
و«يا دكتور» لفيلمون وهبي،
ّ
و«عالندا» الفرنسية لصباح)،
إلى أعماله الخاصة.
باإلضافة ّ
في رصيد حنا حتى اآلن

أغنيتان منفردتان ،هما« :صار
وقت الجيزة» (كلمات وألحان
وتوزيع ريان الهبر) ،و«نزيه»
ّ
تولى ّ
مهمة كتابتها
التي
ّ
وتلحينها ،فيما وزعها ألكسندر
ميساكيان .في هذا السياق،
يستعد فرج قريبًا إلطالق أغنية
جديدة يتعاون فيها مع الفنان
خباز .وقد ّ
اللبناني جورج ّ
روج
الشاب لهذا العمل عبر منشورات
ّ
عدة على حساباته املختلفة
ّ
السوشال ميديا ،معلنًا أن
على
ّ
«الطبخة عالنار… واستوت».
حفلة فرج حنا :الجمعة  25كانون
ً
مساء ـ
الثاني ـ الساعة التاسعة
«تياترو فردان» (سنتر دون ـ فردان ـ
بيروت) .لالستعالم01/800003 :
أو 70/693919

طيف عازار حبيب
ّ
يخيم على المدينة
بعد سلسلة من الحلقات التي
استرجعت أرشيف اإلذاعة
ّ
واملنسي ،واستذكرت
اللبنانية
باقة من الفنانني البارزين أمثال
وداد وطروب وسمير يزبك ومنى
مرعشلي ونور الهدىّ ،
يجدد
«متروفون» املوعد مع الراحل
عازار حبيب ( 1945ـ /2007
الصورة) في  30كانون الثاني
(يناير) الحالي .يصعد املغني
إيلي رزق الله على مسرح «مترو
ً
املدينة» ليستعيد أعماال شهير
مختارة من ربيرتوار الراحل،
يرافقه املوسيقيون :سماح بو
املنى (أكورديون وكيبورد) ،وفرح
ّ
قدور (بزق) ،ومكرم بو الحسن
(باص) ،وأحمد الخطيب (إيقاع).
ّ
فيستولى ّ
مهمة
أما هشام جابر،
التقديم.
«متروفون» عازار حبيب :األربعاء 30
كانون الثاني ـ الساعة التاسعة والنصف
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363:

