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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

مقال

ترسيم الحدود:
واشنطن توافق على الرعاية األممية للمفاوضات

خواء الحياة السياسية
هيام القصيفي

هل حصل ّ
تقدم على صعيد ملف الحدود بين لبنان
وفلسطين المحتلة؟ ثمة مؤشرات على ّ
تغير في
مقاربة بعض القوى السياسية اللبنانية للقضية ،بعد
زيارة وزير الخارجية األميركي لبيروت ،في مقابل موافقة
واشنطن على رعاية أممية لمفاوضات الترسيم
ُ
مـنــذ مـجــيء املــوفــد األمـيــركــي الخاص
ال ـس ـف ـيــر ف ــري ــدري ــك هـ ــوف عـ ــام 2012
لترسيم ال ـحــدود الـبـحـّـريــة اللبنانية
ـ ـ ـ ـ الـفـلـسـطـيـنـيــة ،لــم ي ـكــف امل ـســؤولــون
األم ـي ــرك ـي ــون ال ــذي ــن زاروا ل ـب ـنــان في
م ـ ــا بـ ـع ــد ع ـ ــن الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى ل ـب ـن ــان
ل ـل ـق ـبــول ب ــاقـ ـت ــراح ه ـ ــوف الـ ـ ــذي ن ـ ّـص
عـلــى تـقــاســم املـنـطـقــة امل ـت ـنــازع عليها
ب ــن لـبـنــان وال ـع ــدو الـصـهـيــونــي عند
ال ـح ــدود الـبـحــريــة الـجـنــوبـيــة ،والـتــي
تبلغ مساحتها  860كيلومترًا مربعًا.
وب ـ ـمـ ــوجـ ــب اق ـ ـ ـتـ ـ ــراح هـ ـ ـ ــوف ،ي ـح ـصــل
لبنان على  500كلم مربع ،فيما تفوز
إسرائيل ب ـ  360كيلومترًا مربعًا! من
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ري ـك ــس ت ـي ـلــرســون،
إلى مساعد وزير الخارجية األميركي
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط دي ـف ـي ــد
ســاتــرفـيـلــد ،ووك ـي ــل وزي ــر الـخــارجـيــة

بري لـ«األخبار» :الترسيم
يجب ًأن يبدأ من البحر،
وصوال إلى البر
األمـيــركــي للشؤون السياسية ديفيد
هيل ،عاد املوفدون األميركيون بخيبة
أم ــل نـتـيـجــة تـ ّ
ـوحــد املــوقــف اللبناني
الرافض لهذا االقـتــراح ،إذ أصر لبنان
على تثبيت حقه فــي ترسيم الحدود
البحرية عبر مفاوضات غير مباشرة
تـتــوالهــا األم ــم املـتـحــدة ،وفــي حضور
وس ـي ــط أمـ ـي ــرك ــي .وبـ ـع ـ َـد ت ــوق ــف ه ــذا
املسعى ،عـ َـاد امللف الــى الــواجـهــة بعد
زيارة وزير الخارجية األميركي مايك
بــومـبـيــو ل ـب ـيــروت األسـ ـب ــوع ال ـفــائــت،
ال ــذي ج ـ ّـدد الـطـلــب بـحـســم ه ــذا األم ــر،
«إذا كــان لبنان يــريــد أن يستفيد من
النفط والغاز في مياهه» .لكن الفارق
هذه املرة هو وجود تباين في املوقف
الرسمي اللبناني من قضية الترسيم،
وك ـي ـف ـيــة ال ـت ـعــامــل م ــع م ـلــف ال ـح ــدود

ال ـ ـبـ ــريـ ــة وال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة .ي ـع ـت ـب ــر ب ـعــض
املـســؤولــن اللبنانيني ،وعـلــى رأسهم
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري
ووزي ــر الـخــارجـيــة جـبــران بــاسـيــل ،أن
لبنان قادر على فصل ترسيم الحدود
ال ـب ــري ــة ع ــن ت ـل ــك ال ـب ـح ــري ــة ،وه ـ ــو مــا
يقترحه األميركيون .ويــرى الحريري
وبــاسـيــل أن الـفـصــل سيسمح للبنان
أراض مـتـنــازع عليها مع
بــاسـتـعــادة
ٍ
الـ ـع ــدو ،م ـش ــددي ــن ع ـلــى أن الـتــرسـيــم
البري سيثبت حقوقنا في املياه ،ألن
ال ـتــرس ـيــم ال ـب ـحــري يـسـتـنــد بــالــدرجــة
األولى إلى الحدود البرية .في املقابل،
أصـ ّـر حــزب الله وحركة أمــل على عدم
الفصل ،الفتني إلى أن ترسيم الحدود
الـبــريــة سـيـحــرم لـبـنــان مــن ورق ــة قــوة
يـمـكـنــه اس ـت ـخــدام ـهــا ف ــي امل ـفــاوضــات
بشأن ترسيم الحدود البحرية .وقبل
وص ـ ــول بــوم ـب ـيــو ،كـ ــان ال ـح ــري ــري قد
اقترح االنتهاء من النقاط البرية املتفق
عليها ،وض ـ ّـم نـقــاط ال ـخــاف فــي البر
الى املفاوضات على الحدود البحرية،
فكان جواب الحزب بأن «امللف كله في
عهدة الرئيس نبيه بـ ّـري ،وأننا نقبل
بـمــا يقبل ب ــه» .وفـيـمــا س ـ ّـوق البعض
مـعـلــومــات تـشـيــر إل ــى أن «حــركــة أمــل
وحـ ــزب ال ـلــه ق ــد قـبــا أخ ـي ـرًا بالفصل
ب ــن ال ـب ــر والـ ـبـ ـح ــر» ،ن ـفــاهــا الــرئ ـيــس
بـ ــري ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،م ــؤكـ ـدًا أنـ ــه «ك ــان
جازمًا لجهة التأكيد على حق لبنان
الـكــامــل ب ـحــدوده الـبـحــريــة الخالصة،
وال ـت ــي تـقــع ضـمـنـهــا مـســاحــة ال ـ ـ 860
كـيـلــومـتـرًا ،الـتــي ت ـحــاول إســرائ ـيــل أن
تقتنص منها مساحة تزيد على 360
كيلومترًا» .وشــدد على أن «الترسيم
ً
يجب أن يبدأ مــن البحر ،وص ــوال الى
البر» ،مشيرًا إلى «أننا ننتظر جوابًا
لتحديد موعد للمفاوضات» .وبــرزت
معطيات تشير إلــى ان بومبيو أبلغ
الـجــانــب اللبناني مــوافـقــة ب ــاده على
أن ت ـك ــون املـ ـف ــاوض ــات ب ــرع ــاي ــة األم ــم
املتحدة ،وبمشاركة أميركية ،علمًا بأن

زارت وزيرة الداخلية ،ريا
الحسن ،املديرية العامة
لقوى األمن الداخلي ،أمس،
حيث عقدت اجتماعًا
مع قادة الوحدات في
مكتب املدير العام
اللواء عماد عثمان ،ثم
انتقلت مع عثمان إلى
مبنى فرع املعلومات،
حيث اجتمعت مع
رئيس الفرع العميد خالد
حمود ورؤساء املكاتب.
واختتمت زيارتها في
غرفة عمليات املديرية
العامة ،حيث استقبلها،
مع املدير العام ،رئيس
الغرفة العميد حسام
التنوخي
ّ
م ـســؤولــن أمـيــركـيــن سـبــق أن أك ــدوا
للبنانيني رفض أن تكون املفاوضات
برعاية أممية ،وأصــروا على أن يكون
الوسيط بني لبنان والعدو أميركي.
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ــر ،وب ـ ـع ـ ـ َـد ت ــأج ـي ــل
َ
جـلـســتــي مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،ومـســاء لــة
الـحـكــومــة فــي مـجـلــس ال ـن ــواب بسبب
خـضــوع رئـيــس الحكومة لعملية في
شرايني القلب في العاصمة الفرنسية،
عاد الحريري مساء أمس الى بيروت،
وم ـ ـ ــن املـ ـ ـق ـ ــرر أن يـ ـسـ ـت ــأن ــف ن ـش ــاط ــه
الرسمي بداية األسبوع .وعلى جدول

أعمال الحريري لقاءات اليوم ،بعضها
بعيد عن اإلعالم.

بومبيو لباسيل!It makes sense :
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،بـ ــرز م ــوق ــف الف ــت
ل ـب ــوم ـب ـي ــو ،أث ـ ـنـ ــاء إدالئ ـ ـ ـ ــه ب ـش ـهــادت ــه
ف ــي جـلـســة الـلـجـنــة الـفــرعـيــة لـلـشــؤون
الـخــارجـيــة فــي الـكــونـغــرس األمـيــركــي،
أول م ــن أم ــس ،لـجـهــة إش ــارت ــه إل ــى أن
«ت ـقــود مـحــادثــات مــع الـشــركــاء الـعــرب
وال ـغ ــرب ـي ــن لـلـبـحــث ف ــي س ـبــل تــأمــن
ال ـظ ــروف املــائ ـمــة عـلــى األرض داخ ــل

سوريا من أجل عودة نحو  1,5مليون
نازح سوري الى بلدهم ،وهذا ما يريده
الشعب اللبناني .وأعتقد ،بصراحة ،أن
هذا هو الحل األفضل لهؤالء».
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة جـ ـ ـب ـ ــران ب ــاس ـي ــل،
وص ـ ـ ــف ف ـ ــي ت ـ ـغـ ــريـ ــدة أم ـ ـ ــس شـ ـه ــادة
الوزير بومبيو بأنها «خطوة متقدمة
تــؤكــد أن ال ـح ــوار الـصــريــح وال ـجــريء
واملــوقــف الوطني الــواضــح هما أقــرب
الـطــرق لتحقيق املصلحة الــوطـنـيــة».
فيما اعتبرتها م ـصــادر دبلوماسية
ّ
املوحد في
«نجاحًا للموقف اللبناني
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إح ــداث اخ ـتــراق فــي املــوقــف األميركي
م ـ ــن مـ ـل ــف ال ـ ـ ـنـ ـ ــازحـ ـ ــن» .وأوض ـ ـحـ ــت
املصادر أن باسيل ،في لقائه بومبيو
األس ـبــوع املــاضــي« ،ش ــرح بالتفصيل
أعداد النازحني وتوزعهم والسياسات
الدولية التي تقوم على دعمهم للبقاء
بــدل دعمهم في بلدهم ،والـعــبء الذي
يـشـكـلــه ذل ــك ع ـلــى االق ـت ـص ــاد واألمـ ــن.
كما أوض ــح لـلــوزيــر األمـيــركــي الخطر
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـش ـك ـل ــه عـ ـ ـ ــبء ال ـ ـ ـنـ ـ ــزوح ع ـلــى
الـنـسـيــج الــوطـنــي الـلـبـنــانــي .وأوض ــح
ل ــه أن ال ـس ـيــاســات ال ـتــي اع ـت ـمــدت في

ّ
ال ـس ـنــوات املــاضـيــة فــي املـنـطـقــة أث ــرت
ع ـلــى ال ــوج ــود امل ـس ـي ـحــي ف ــي ســوريــا
وال ـ ـعـ ــراق ،وهـ ــي الـ ـي ــوم ت ـض ـغــط على
املسيحيني في لبنان» .كما أن «الدعم
األميركي للجيش يأتي تحت عنوان
الحفاظ على االستقرار الذي ال يمكن
ألي جيش تحقيقه في ظل وحود هذا
العدد الهائل من النازحني» .املصادر
أش ــارت الــى أن بومبيو أجــاب باسيل
ب ــال ـق ــول( It makes sense :م ــا تـقــولــه
منطقي).
(األخبار)

يتركز اهتمام مراكز الدراسات الغربية على استطالع
مرحلة ما بعد تنظيم الدولة اإلسالمية ،ومستقبله
ومصير عناصره ،وعلى درس التطورات اإلسرائيلية
بعد حدث الجوالن ،ومصير الضغوط األميركية على
إيران ومدى تأثر حزب الله بارتفاع حدة الضغوط
األميركية عليه .ثمة حساسية عالية هذه األيام في
رصد الوضع اإلقليمي ،ودور العراق في ظل التجاذب
األميركي واإليراني حوله ،واحتماالت تسرب عناصر
التنظيم إليه مجددًا ،وحركة غربية الفتة في ظل
كثافة الجوالت والزيارات األوروبية واألميركية إلى
املنطقة .تناقش فرنسا اليوم حركة السترات الصفر
واالحتجاجات املتنامية وتناقش بريطانيا البريكست،
وتناقش أوروبا استمرار تدفق النازحني والدخول
الصيني االقتصادي الى عواصم فيها .كل الدول
تطرح اليوم همومها للنقاش الداخلي ،في املقابل يبدو
ً
املشهد اللبناني منفصال تمامًا عما يدور حوله وفي
داخله.
فالكالم السياسي حول مستقبل املنطقة يكاد يكون
معدومًا ،في موازاة تراجع البحث املعمق في امللفات
الداخلية ،حاليًا ملصلحة قضايا اقتصادية وحياتية
وهي كثيرة ومتنوعة ،لكن أيضًا بسبب الفراغ الذي
بات يتحكم بالطبقة السياسية والفكرية التي كانت
تقليدًا تخلق هذا النقاش الحيوي .ففي خالل أسابيع
قليلة ،توافد الى بيروت عدد من وزراء النخبة اإلقليمية
والدولية ،وأبرزهم :االيراني محمد جواد ظريف
واألميركي مارك بومبيو ،لكن كل هذا الحشد لم
يساهم في إعالء النقاش املحلي وديمومته الى أكثر
من  24ساعة .حتى الكالم الذي أطلقه بومبيو من
بيروت تجاه إيران وحزب الله ،والتصعيد األميركي،
سحب فورًا من التداول ما إن ّ
رد األمني العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله عليه وتعامل معه بهدوء
مقصود.
الواقع أن ال أحد من القوى السياسية يرغب في الوقت
الراهن بالدخول في أي نقاش ،ليس من باب التهدئة
املطلوبة لحفظ االستقرار فحسب ،بل ألن هذه القوى
باتت تدور حول نفسها وال تتقدم خطوة الى األمام في
إحداث حوار فعلي حول الواقع السياسي ،ومستقبل
البلد ونظامه ،والتطورات السورية ،ومرحلة ما بعد
داعش .تختار هذه القوى التغاضي عن حوار حقيقي
حول ما يرسم للبنان أميركيا وإيرانيًا ،واحتماالت
إسرائيل تجاه لبنان ومزارع شبعا وقضايا املنطقة
واملوقف العربي من إسرائيل ومبادرة السالم ،وما
سيطرح في القمة العربية املقبلة في تونس .قد تكون
إحدى حسنات طاوالت الحوار ،خالل العهود الرئاسية
والفراغ الرئاسي على حد سواء ،أنها وضعت على

الطاولة ملفات سياسية تتعلق بتركيبة لبنان وبهموم
القوى السياسية وملفات املعارضة واملواالة .في حني
أنه في ظل سلطة سياسية مكتملة النصاب ،تختزل
القوى السياسية نقاشها حاليًا على اعتمادات الفيول
وأعطال الكهرباء والبواخر والتعيينات واملحاصصة.
لو كان ثمة حيوية سياسية حقيقية ،لكان لزيارة
بومبيو وقع آخر ،ولكان دار حوار في خلفيات كالمه
والتهديد املالي واالقتصادي والسياسي ،ولجرى
البحث في مستقبل املوقف األميركي من الجوالن
وارتداداته املفتوحة على لبنان .ولو أن ثمة حياة
سياسية باملعنى الفعلي وليس بمعنى تحصني مواقع
القوى واألحزاب في السلطة ،وليس هناك اصطفاف
سياسي بات طاغيًا ،وتسويات سياسية تحت سقف
الحكومة الواحدة ،ملا مر كالم رئيس الجمهورية
ميشال عون بال ردة فعل ،عن حماية روسيا لألقليات
املسيحية ،مع التلميح الدائم لحلف األقليات .ولوال
اندثار األصوات السياسية الحقيقية ،ملا كانت أصوات
قليلة سألت عن معنى املقاومة االقتصادية التي أطلقها
عون ،بعد كالم سابق له علنًا ،وفي لقاءاته البعيدة عن
اإلعالم ،عن مقاربة اقتصادية جديدة تقوم على الدفع
في اتجاه لبننة كاملة لالستهالك وتقليص االستيراد
ورفع التكلفة على كثير من املنتجات املستوردة ،بعد
دعوته السابقة اللبنانيني الى االمتناع عن السفر
والسياحة خارج لبنان .لو كان هناك نقاش سياسي،
لجرى درس معمق لتأجيل زيارة الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون لبيروت ،وخلفيات األسباب التي
أرجأتها أكثر من مرة ،بني مقررات سيدر وتنفيذها
واإلشكاالت حول مصالح عسكرية واقتصادية .ألن
كل هذه املواضيع ال تخص فئة وال تستهدف فئة
معينة ،وال تصب في إطار أي اصطفاف سياسي.
كان يفترض بعد انتخاب مجلس نواب جديد وتأليف
حكومة أن توضع كل امللفات الداخلية على مشرحة
الحوار .لم يعد أحد على ذكر الالمركزية اإلدارية
أو اإلصالحات السياسية واالقتصادية ،وقانون
االنتخاب ،وما طبق من الطائف وما لم يطبق ،وإعادة
ً
تحديد الحدود مع سوريا ،مع التسليم جدال بأن
موضوع االستراتيجية الدفاعية أصبح في خبر كان.
ولم تعد القوى أو األحزاب تفتح باب الحوار وحلقات
البحث حول عناوين وأدبيات خطبها ،حتى تلك
التي كانت ترفعها في املجلس النيابي والحكومات
املتعاقبة .حتى النقاشات في مجلس النواب والحركة
التي كان مسرحها عني التينة أو املختارة أو أي من
املراكز السياسية األخرى الحزبية أو الرسمية أو
الدينية ،باتت ال تقدم إضافة جديدة تعيد الحيوية الى
املسرح السياسي .ثمة حاجة الى استعادة وهج الحياة
السياسية ،ألن االضمحالل الحالي بات أخطر من أي
نقاش مهما اشتدت حدته.

تقرير

أزمة «القومي» :حردان ينزع فتيل استقالة رئيس الحزب

مروان(
)طحطح

ه ــل يـنـجــح رئ ـيــس املـجـلــس األعـلــى
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري الـ ـق ــوم ــي
االجـتـمــاعــي الـنــائــب أسـعــد ح ــردان،
في تقصير واليــة رئيس «القومي»
ح ـنــا ال ـن ــاش ــف؟ أم يـسـتـمــر األخ ـيــر
ف ــي مـهـمــاتــه حـتــى ح ــزي ــران 2020؟
هـ ــذا ه ــو ال ـ ـسـ ــؤال ال ــرئ ـي ـس ــي ال ــذي
يـ ـ ــدور ح ــول ــه ال ـن ـق ــاش ف ــي ال ـح ــزب
حــال ـيــا .وم ــن أج ــل ذلـ ــكُ ،ع ـق ــدت في
األسبوعني املاضيني ثالث جلسات
للمجلس األع ـلــى ،آخــرهــا ك ــان قبل
ُيــومــن .عـلــى رأس ج ــدول األع ـمــال،
موضوع التعديل الدستوري
أدرج
ُ
ل ـت ـق ـص ـيــر امل ـ ـهـ ــل الـ ـح ــزبـ ـي ــة ،الـ ــذي
يطرحه ح ــردان ،ويتضمن اإلســراع

فـ ـ ــي إج ـ ـ ـ ـ ــراء ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات امل ـج ـل ــس
القومي ،وانتهاء عمدة الداخلية من
تــرتـيــب نتائجها بــدايــة شـهــر أي ــار.
امل ـج ـلــس ال ـقــومــي ال ـجــديــد ينتخب
أع ـضــاء املـجـلــس األع ـل ــى ،مــا يعني
اختيار رئيس آخر لـ«القومي» خلفًا
ّ
ل ـل ـنــاشــف .إال أن األخـ ـي ــر ُي ـع ــارض
ّ
ّ
ُ
ال ـت ـعــديــل ال ــدسـ ـت ــوري ،مـ ـه ــددًا ب ــأن
املـ ـض ــي بـ ــه س ـي ــدف ـع ــه إلـ ـ ــى اتـ ـخ ــاذ
سـلـسـلــة م ــن اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ،كــال ـت ـقـ ّـدم
ب ـط ـع ــن أمـ ـ ـ ــام امل ـح ـك ـم ــة ال ـح ــزب ـي ــة،
ً
وصــوال إلى االستقالة من منصبه.
وم ــا ب ــن االثـ ـن ــن ،ي ـب ــرز رأي ثــالــث
ُي ّ
عبر عنه أعـضــاء املجلس األعـلــى:
ك ـم ــال ال ـن ــاب ـل ـس ــي ،ع ـص ــام ب ـي ـطــار،

ح ـس ــام الـ ـعـ ـس ـ ّـراوي وع ــاط ــف ب ــزي.
يعتبر هؤالء أنه ال ُيمكن السير بأي
تعديل دسـتــوري ،إذا لم يكن هناك
إجماع حزبي عليه.
خ ــال جـلـســة امل ـج ـلــس األع ـل ــى قبل
يـ ـ ــومـ ـ ــن ،طـ ـ ـ ــرح ح ـ ـ ـ ـ ــردان ال ـت ـع ــدي ــل
الــدس ـتــوري ،ل ـيـ ّ
ـرد الـنــاشــف بالقول
ّ
إن ـ ــه «إذا ك ـن ـتــم س ـت ــواف ـق ــون عـلـيــه،
ّ
فسأستقيل» .املفاجئ كان أن حردان
سارع إلى سحب امللف من التداول،
مــا سـمــح بتعطيل انـفـجــار داخـلــي.
ّ
إال أن ذل ــك ال يـعـنــي ال ـتــراجــع كليًا
عن فكرة إجراء انتخابات للمجلس
ال ـقــومــي ســري ـعــا .فـبـحـســب مـصــادر
قومية ،املطروح على النقاش حاليًا،

«مـ ــن دون أن ي ـك ــون ه ـن ــاك إج ـمــاع
ع ـ ـل ـ ـيـ ــه» ،ه ـ ــو إجـ ـ ـ ـ ــراء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ّ
الـقــومـيــة ب ــن نـيـســان وأيـ ــار «وح ــل
امل ـج ـلــس األعـ ـل ــى م ــن ب ـع ــده ــا ،على
أن يختار املجلس القومي الجديد
ـس األع ـ ـ ـلـ ـ ــى ،ك ــون ــه
أع ـ ـض ـ ــاء املـ ـجـ ـل ـ ُ
بالعرف القومي ،تجرى االنتخابات
أشهر من انتهاء
القومية قبل ستة ّ
م ــدة ال ــوالي ــة» .يـتـبــنــى ح ـ ــردان هــذا
ال ـ ـ ـطـ ـ ــرح ،الـ ـ ـ ــذي سـ ـتـ ـك ــون ن ـت ـي ـج ـتــه
ُمشابهة تمامًا للتعديل الدستوري
ّ
ل ــو ح ـص ــل .ولـ ـك ــن ل ـل ـنــاشــف مــوقـفــا
ّ
آخ ـ ــر .ي ـ ـتـ ـ ّ
ـذرع رئـ ـي ــس ال ـ ـحـ ــزب بـ ــأن
عمدة الداخلية غير جاهزة إلجــراء
االنـتـخــابــات« ،رغ ــم اسـتــدعــاء عميد

الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة إلـ ـ ـ ــى إحـ ـ ـ ـ ــدى ج ـل ـس ــات
املجلس األعلى ،وتأكيده جاهزيته».
ّ
كما أن الناشف ســأل عــن املــانــع من
ّ
حل املجلس األعلى قبل االنتخابات
القومية ،وإجرائها في تشرين األول
املقبل ،أي عند انتهاء والية املجلس
الحالي .فبحسب الناشف ،ال ُيمكن
دستوريًا للمجلس القومي الجديد
أن يـخـتــار أع ـضــاء املـجـلــس األعـلــى،
ّ
ألن والية األول ال تكون قد بدأت بعد،
وأع ـض ــاؤه لــم يـتـسـلـمــوا مهماتهم.
ُي ـ ـنـ ــذر ذل ـ ــك ب ـ ـصـ ــراع ح ـ ــول تـفـسـيــر
الدستور ،ما سيؤدي من جديد إلى
ّ
شد الحبال داخل «القومي».
(األخبار)

َ
َمن خلف «العقيد المحمي»
الذي أسقطه الفساد؟
ُ
ت ِرك مركز رئاسة فرع الخدمة والعمليات في الشرطة القضائية شاغرًا لفترة طويلة
ُ
منذ إحالة العقيد وائل م .إلى التحقيق على خلفية شبهات فساد اكتشفت جراء
التحقيق الذي ُيجريه فرع املعلومات في قوى األمن الداخلي .وترددت معلومات أن
الغاية من ترك املوقع شاغرًا كان انتظار عودة العقيد املشتبه ّفيه الستئناف رئاسة
الفرع ،قبل أن يصدر القرار القضائي بتوقيفه عدليًا ،جراء تولد اقتناع لدى قاضي
التحقيق األول في جبل لبنان نقوال منصور بإمكان توجيه التهم إليه .وكان هذا
العقيد محميًا من النائب السابق وليد جنبالط ،ولم يصدر قرار من املدير العام لقوى
األمن الداخلي اللواء عماد عثمان بالسماح بمالحقته ،إال بعد نشوب خالف بني
جنبالط والرئيس سعد الحريري ،عشية تأليف الحكومة .وبقي مركزه شاغرًا ،إلى
أن صدر قبل يومني قرار بتعيني الرائد وجدي كليب رئيسًا لهذا الفرع ،الذي يعتبر
«الدينمو» ّ
املحرك لوحدة الشرطة القضائية.
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ّ
األزمة المالية مهددة باالنفجار :السلطة غير مؤهلة لإلنقاذ

ندوة

التقى عدد من االقتصاديني واملصرفيني والخبراء املاليني في ندوة
ُعقدت ،أمس ،في فندق «الرامادا» في بيروت ،من تنظيم «ملتقى
حوار وعطاء بال حدود» ،حملت عنوان «آفاق اإلصالحات اإلدارية
واملالية في ضوء ّ
سيدر والحلول املقترحة» .غالبية
مقررات مؤتمر
ّ
ّ ً
املشاركني في املؤتمر أقرت بثالث مسلمات :أوال ،نحن في قلب أزمة
مالية تكبر باضطراد ،وهي ّ
مهددة باالنفجار ،وستكون تداعياتها

أين الحقيقة وراء
الحسابات المالية؟
أمين صالح ،المدير السابق
للمحاسبة العامة في وزارة المال
َ
ث ـم ــة ثـ ــاث رك ــائ ــز ل ـق ـي ــام الـ ــدولـ ــة ،ه ــي:
امل ـ ــوازن ـ ــة ،ال ـح ـس ــاب ــات امل ــال ـي ــة وال ــرق ــاب ــة
املــال ـيـ ّـة ع ـلــى إدارة املـ ــال الـ ـ ّع ــام .الــافــت
أن ك ــل ه ــذه ال ــرك ــائ ــز م ـعــط ـلــة ،وه ــو ما
يعني أن هـنــاك سلطة حــاكـمــة ال دول ــة.
السلطة
املـطـلــوب اس ـتــرجــاع ال ــدول ــة مــن
ّ
ّ
الــادسـتــوريــة الـتــي تتحكم بـهــا .تتمثل
الـكــارثــة بـصــرف األمـ ــوال العمومية من
دون أي موازنة منذ سنوات ،وهو صرف
مـخــالــف لـلــدسـتــور وغ ـيــر شــرعــي ،وقــد
بلغ بني َ
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ّم ـل ـيــار دوالر أم ـي ــرك ــي .ال ـح ــل ال يـكــون
إل بإحقاق ال ـتــوازن فــي املــوازنــة العامة
عـبــر -1 :معالجة الــديــن ال ـعــام وفــوائــده،
وخـصــوصــا أن قيمة ال ـفــوائــد املــدفــوعــة
منذ عــام  1992بلغت  75مليار دوالر،
ّ
وهي تشكل  %60من واردات الدولة ،مع
العلم بأن هذه املعالجة سياسية ال تقنية.
 -2إقــرار نظام ضريبي عــادل جديد ،ال
فرض ضرائب إضافية ،وخصوصًا أن
ّ
اإلج ــراءات الضريبية األخـيــرة خفضت
إيرادات الخزينة من ضريبة الدخل نحو
 780مـلـيــار ل ـيــرة ،فيما رفعتها بقيمة
 330مليارًا ناجمة عــن ضريبة القيمة
املضافة ،وهــو ما يعني تحميل الفقراء
أعباء إضافية ،في مقابل ّ
تهرب أصحاب
رؤوس األم ـ ـ ـ ــوال مـ ــن ّ م ــوج ــب ت ـســديــد
الضرائب -3 .معرفة كل ُالحقيقة الكامنة
وراء الحسابات املالية املـعــاد تكوينها،
ّ
وخصوصًا أنها تشكل الرقابة األولــى
على اإلنفاق الحكومي.

خطيرة على املجتمع واالقتصاد .ثانيًا ،عدم ّ
السلطة القائمة
أهلية
ُ
على إنقاذ املجتمع واالقتصاد منها وتفادي تبعاتها امل ّ
دمرة.
ّ
ُ
ّ
كل ما هو مطروح اليوم وفق ّ
مقررات ّ«سيدر» وما سمي
ثالثًا أن
ب ّـ«رؤية ماكينزي» ،ال يسمن وال يغني ،وأن الحل ال يمكن أن يكون
ّ
ويحدد
إل بقرار سياسي يرسم أسس االقتصاد الجديد الذي نريد،
من سيدفع ثمن االنهيار املقبل وما هي كلفته ،وماذا ينتظرنا من

سيدر وماكينزي:
الوظائف لغير اللبنانيين
نجيب عيسى ،استاذ
العلوم االقتصادية
في
ّ
وعلم السكان

ثـ ــاثـ ــة م ـ ـح ـ ــاور أسـ ــاس ـ ـيـ ــة ي ـف ـت ــرض
ت ـن ــاول ـه ــا ع ـن ــد الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ال ـن ـمـ ّـو
االقتصادي وخلق فرص العمل ،وهي:
 -1الـ ـسـ ـي ــاس ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـتــي
اعتمدها لبنان بعد الحرب ّأدت إلى
تـهـمـيــش ال ـق ـطــاعــات اإلن ـتــاج ـيــة على
حساب القطاعني املصرفي والعقاري،
وب ــال ـت ــال ــي بـ ــات ال ـش ـب ــاب ي ـن ـت ـظــرون
الـ ـهـ ـج ــرة إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،فـ ــي م ـقــابــل

ّ
املنظمون ّ
«مقررات سيدر» كمدخل ملناقشة الحلول
بعده! اختار
وآفاق اإلصالحات للخروج من األزمة ،وانقسم املؤتمر إلى جلستني
بعنوان «السياسات االقتصادية وعجز الخزينة
حواريتني ،األولى
ّ
وخدمة الدين العام وخطة النهوض االقتصادي والحلول البديلة»،
أدارها وزير املال األسبق جورج قرم ،وشارك فيها االقتصاديون
نجيب عيسى وحسن خليل وكمال حمدان وشربل قرداحيّ .أما

ت ـش ـغّ ـيــل غ ـي ــر ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن م ـكــان ـهــم.
وت ـمــث ـلــت الـنـتـيـجــة بـنـمــو اق ـت ـصــادي
وس ـطــي بـمـعـ ّـدل  %3.5سـنــويــا طــوال
هــذه الفترة ،فيما جــاء ّ
نمو التشغيل
أكـ ـث ــر ت ــواض ـع ــا وبـ ـمـ ـع ـ ّـدل  %1ف ـقــط،
معدالت البطالة مرتفعة ّ
فبقيت ّ
جدًا
وبنسبة  %10حتى عام  ،2010ومن ثمّ
ارتفعت إلى  %20وفق تقديرات البنك
الدولي ،علمًا بأنها تفوق نسبة %30
عـنــد الـشـبــاب والـفـئــات ذات املستوى
التعليمي العالي.
ّ
للنمو الجديد
 -2املـعــالــم األســاسـيــة
ّ
التحول إلــى نمط اقتصادي
تفترض
ب ــدي ــل ،ل ـكــن ن ـت ـي ـجــة ألوض ـ ــاع لـبـنــان
الـ ـخ ــاص ــة وحـ ـجـ ـم ــه ال ــديـ ـم ــوغ ــراف ــي
الـصـغـيــر وارتـ ـف ــاع مـسـتــوى املعيشة
ّ
فيه ،يتطلب هذا النموذج التركيز على

سيدر واالقتصاد اللبناني:
إلى مزيد من االحتكار؟!
كمال حمدان،
اقتصادي

الثانية فحملت عنوان «اإلصالحات اإلدارية واملالية تبعًا لخطة
ّ
ومقررات مؤتمر سيدر» ،وأدارها الوزير األسبق شربل
ماكينزي
ّ
ّ
نحاس وشارك فيها االقتصاديون إيلي يشوعي وغسان العياش
وحسن حمادة باإلضافة إلى أمني صالح ورياض صوما.
ّ
يلخص التقديم الذي عرضه ّ
نحاس صورة والوضع االقتصادي
ً
قائال« :ثمة ّ
سيارة تسير نحو الهاوية،
اللبنانية بطريقة مجازية

أنشطة عالية اإلنتاجية في اقتصاد
املعرفة والتكنولوجيا ،واستخدامه
في كل القطاعات اإلنتاجية.
 -3اس ـت ـش ــراف املـسـتـقـبــل ع ـلــى ضــوء
ّ
سـيــدر ومــاكـيـنــزي ،الـلــذيــن سـيــولــدان
 75أل ــف فــرصــة عـمــل ،مـتـ ّ
ـوســط األجــر
الـ ـشـ ـه ــري ف ـي ـه ــا ل ـل ـع ــام ــل ال ـ ــواح ـ ــد ال
ي ــزي ــد ع ـل ــى  500دوالر أمـ ـي ــرك ــي ،مــا
يعني أنها فرص عمل غير مستدامة
ومؤقته ومتدنية اإلنتاجية وال ّ
تلبي
طموحات اليد العاملة اللبنانية .فيما
رؤية ماكينزي لخلق  370ألف فرصة
عمل وخفض مـعـ ّـدل البطالة إلــى %8
حتى عام  ،2035وفق مندرجاتها غير
قــابـلــة للتنفيذ م ـبــاشــرة ،بــل تحتاج
إلــى أن تـتـحـ ّـول إلــى مـشــاريــع مـحـ ّـددة
وتخضع لبرنامج زمني ّ
محدد.

م ــا ت ـ ـ ّـم ع ــرض ــه ك ــرؤي ــة إن ـم ــائ ـي ــة أو
ّ
خــطــة اقـتـصــاديــة فــي مــؤتـمــر سيدر
ال ي ــرت ـق ــي إلـ ــى م ـس ـت ــوى ال ـخ ـط ــة أو
الرؤية ،بل هو ّ
مجرد تجميع ملخزون
مــن امللفات املــوجــودة فــي الجوارير،
ومن دون إجراء أي تقييم للحاجات
الكامنة وراء ه ــا .وكما هــو معروف،
ط ــرح ــت ه ــذه ال ـب ــرام ــج ع ـلــى هــامــش
اح ــد اجـتـمــاعــات بــروكـســل ملـســاعــدة

الــاجـئــن فــي مقابل الـحـصــول على
تمويل .وبطبيعة الحال لم تستهدف
هذه البرامج القطاعات االقتصادية
األخرى ولم تدرس تأثيراتها عليها،
ً
فضال عن أن الحديث عن خلق 100
َ
أل ـ ــف ف ــرص ــة ع ـم ــل لـ ــم ي ـ ــن ع ـل ــى أي
ّ
مجرد كــام شعبوي.
علمية بل كــان
بالحصيلة ،ستكون النتيجة زيادة
اإلن ـف ــاق االس ـت ـث ـمــاري نـحــو  4م ـ ّـرات

إض ــاف ـي ــة ع ــن الـ ـق ــدرة االسـتـيـعــابـيــة
امل ـق ـ ّـدرة بـ ــ 500مـلـيــون دوالر سنويًا
خ ـ ــال رب ـ ــع ق ـ ـ ــرن ،وه ـ ــي ع ـ ـبـ ـ ّـارة عــن
كلفة املشاريع التي كانت تنفذ عبر
مـجـلــس اإلن ـم ــاء واإلعـ ـم ــار ،والــافــت
ّ
أنها وزعــت وفق منطق التحاصص
ً
وتوزيع املشاريع ،فضال عن تعميم
ف ـكــرة الـخـصـخـصــة بــامل ـلــك واإلدارة
عـ ـل ــى رغـ ـ ــم أن ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب ال ـس ــاب ـق ــة
فــي لـبـنــان مــن التعليم إل ــى الصحة
والكهرباء والنفايات لم تنجح ،وهو
مــا يخلق إشكالية ّ
مهمة تكمن في
تنفيذ مشاريع وفق قانون الشراكة
ّ
بني القطاعني العام والخاص في ظل
دولــة ضعيفة ،القطاع الخاص فيها
م ـت ـ ّ
ـرس ــخ وم ـح ـت ـكــر ولـ ــه ارت ـبــاطــاتــه
السياسية ونفوذه.

يـقـ ّـدر عجز املــوازنــة بنحو  6إ ّلــى 7
مليارات دوالر ،فيما من املتوقع أن
يـ ّ
ـدر س ـيــدر نـحــو  1إل ــى  1.5مـلـيــار
دوالر سـ ـن ــوي ــا ،وه ـ ــو رق ـ ــم صـغـيــر
وال ي ـس ـم ــح ب ــاالنـ ـتـ ـق ــال م ـ ــن ع ـجــز
ّ
إلــى فــائــض .إل أن الـخــوف الفعلي

ّ
فــي ظــل سياسة تجميع ال ــدوالرات
لـلـحـفــاظ عـلــى سـعــر ص ــرف الـلـيــرة،
ه ــو االح ـت ـف ــاظ ب ـه ــذه امل ـب ــال ــغ ل ــدى
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان لـ ـه ــذه الـ ـغ ــاي ــة .فــي
الــواقــع ،هناك خلل فــي العالقة بني
السياستني النقدية واملالية ينتج

ّ
فسادًا من نوع آخر وهو أمر يتطلب
معالجة .في املبدأ ،السياسة املالية
تمارسها الدولة من خالل املوازنة
وتـ ـه ــدف إلـ ــى ت ـس ــري ــع أو تـخـفـيــف
ّ
النمو وزيــادة الثروة الوطنيةّ .اما
السياسة النقدية فهي من االدوات

ال ــدوالر  %7 - 6فـقــط .فما هــو اللغز؟
في الــواقــع ،بنيت هــذه السياسة على
تـثـبـيــت س ـعــر ال ـص ــرف ح ـيــث تـنـعــدم
فعليًا املـخــاطــر على العملة ،لكن مع
إعطاء فوائد عالية جـ ّـدًا على الديون
بالليرة ،بما يوحي بأن هناك مخاطر
ع ــال ـي ــة .وه ـ ــو م ــا س ــاه ــم ف ــي تـكــويــن
ث ــروات طائلة مــن الــديــن الـعــامّ ،
وأدى
إل ـ ــى ت ـك ـب ـيــر ح ـج ــم ال ـك ـت ـل ــة ال ـن ـقــديــة
ب ــال ـل ـي ــرة مـ ــن دون أي مـ ـ ـ ــردود عـلــى
االق ـت ـصــاد .فــي ع ــام  ،1998ك ــان حجم
الــودائــع  30مليار دوالر ووص ــل إلى
 180مليار دوالر عــام  ،2018وهــو ما
سـمــح عـمـلـيــا بــاملــزيــد م ــن االس ـتــدانــة
وامل ــزي ــد م ــن ط ـبــع ال ـع ـم ـلــة ،وبــالـتــالــي
زيادة خطر اإلفالس.
ط ـ ـ ـ ــوال ه ـ ـ ــذه ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ،ك ـ ـ ــان م ـص ــرف

لبنان ملزمًا بتمويل عجز الخزينة
وعـ ـج ــز املـ ـ ـي ـ ــزان الـ ـتـ ـج ــاري وت ـم ــوي ــل
االس ـت ـث ـم ــارات والـ ـق ــروض املــدعــومــة،
وك ــان يحصل على األم ــوال بــالــدوالر
مــن ودائـ ــع امل ـص ــارف لــديــه ،واألمـ ــوال
بــالـلـيــرة عـبــر طـبــع املــزيــد مــن العملة.
ل ـك ــن م ــع ت ــراج ــع ال ـ ــودائ ـ ــع ،وت ــراج ــع
التحويالت وتراجع السوق العقارية،
زادت األعباء وارتفعت املخاطر ،وبات
كـ ّـل خطر يـهـ ّـدد الــدولــة أو ي ـ ّ
ـؤدي إلى
تـقــاعـسـهــا ع ــن ال ــدف ــع يـنـعـكــس خـطـرًا
على ودائع الناس واملجتمع .ما يعني
أن سـعــر ص ــرف الـلـيــرة لــم يـكــن ســوى
وه ــم! امل ـط ـلــوب ال ـي ــوم ه ــو رب ــط سعر
ّ
صرف الليرة بسلة من العمالت ومنع
ّ
طـبــع امل ــزي ــد م ــن ال ـل ـيــرات إل بــوجــود
عمالت أجنبية توازيها.

وهم الليرة وسوء
أمانة الودائع
حسن خليل،
خبير اقتصادي

ّ
مـ ــن امل ـ ـعـ ــروف أن ك ـ ــل ب ـ ـلـ ــدان ال ـع ــال ــم
ّ
ت ـس ـتــديــن ،إل أن ق ـصــة ال ــدي ــن ال ـعــام
ف ــي ل ـب ـنــان م ـخ ـت ـل ـفــة .بـ ــدأ ال ـخ ـلــل في
االسـتــدانــة فــي لبنان عــام  ،1995حني
ّ
شكلت نسبة سندات الخزينة بالليرة
اللبنانية الـتــي فتحت لعامة الناس
نحو  ،%38في مقابل  %43للمصارف
التجارية ،ووصلت الفائدة عليها إلى
 ،%40فيما كانت الفائدة على سندات

الالمركزية والخصخصة

اإلداري ـ ـ ـ ــة ع ـب ــر ان ـت ـخ ــاب مـجــالــس
أقـضـيــة ت ـقــوم بـجـبــايــة الـضــرائــب
ّ
لتمويل املشاريع املحلية وتحويل
الـ ـقـ ـس ــم ال ـ ـبـ ــاقـ ــي إل ـ ـ ــى الـ ـخ ــزيـ ـن ــة،
م ــا ي ــدف ــع إلـ ــى ال ـح ـ ّـد م ــن ال ـت ـهـ ّـرب
الضريبي بعد ربط دفع الضريبة
بالحصول على التنمية ،مع التزام
ال ــدول ــة بـمـســاعــدة األقـضـيــة األقــل
ثـ ـ ـ ً
ـراء لـتـحـقـيــق اإلنـ ـم ــاء املـ ـت ــوازن.
وضــع نظام ضريبي جديد عــادل
ال ف ــرض ض ــرائ ــب ج ــدي ــدة ،وذل ــك
عـ ـب ــر ال ـ ـحـ ـ ّـد مـ ــن ال ـ ـضـ ــرائـ ــب غـيــر
املباشر ( TVAوضريبة البنزين)،
واستهداف الضرائب الشخصية
واس ـت ـخــدام ـهــا لـتـحـقـيــق ال ـعــدالــة
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة وتـ ـحـ ـفـ ـي ــز ال ـن ـم ــو
االقتصادي.

دخلنا مرحلة
ما قبل انهيار الليرة!

ّ
ّ
االن ـه ـي ــار امل ــال ــي ،وك ّـ ــل امل ــؤش ــرات
ّ
تدل على ذلك ،وتتمثل بانخفاض
أصــول املـ ّ
ـؤسـســات املالية وبعض
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــات األس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة م ـث ــل
الـعـقــارات ،وارتـفــاع سعر الفائدة،
وتنامي عجز املوازنة .لقد أنهينا
املرحلة األولــى من االنهيار املالي
التي
ودخلنا فــي املرحلة الثانية ّ
ت ـس ـبــق ان ـه ـي ــار ال ـع ـم ـلــة وت ـت ـمــثــل
ب ـع ـجــز املـ ـص ــارف ع ــن اس ـت ـق ـطــاب
رؤوس األمـ ـ ــوال ،وبــال ـتــالــي ق ــدرة
مصرف لبنان على حماية الليرة.
ّأما أسباب العجز األساسية ،فهي:
ال ـك ـه ــرب ــاء وت ـم ــوي ــل ال ــدي ــن ال ـعــام
املشكالت
والفساد ،ومعالجة هذه
ّ
ال يكون عبر أم ــوال سـيــدر ،وإنما
بقرار سياسي ملعالجتها.

ايلي يشوعي ،استاذ في العلوم االقتصادية

ال ـب ـل ــد ان ـت ـه ــى وك ــذل ــك اق ـت ـص ــاده
ومــال ـي ـتــه الـ ـع ـ ّ
ـام ــة ،وب ــال ـت ــال ــي أي
إصالحات ممكن عرضها ال يمكن
ّ
إدراج ـ ـهـ ــا إل ف ــي خ ــان ــة الـتـمــريــن
الفكري كــون السلطة الحاكمة لن
ّ
تـبــادر إلــى تنفيذ أي منها .الحل
املـطـلــوب الـيــوم هــو إحـقــاق تــوازن
ف ـ ــي امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة ال خـ ـف ــض ال ـع ـج ــز
فيها ،ويـكــون ذلــك عـبــر -1 :وضع
سقف لتطور الدين العام وتحرير
الـسـيــولــة ليستفيد منها القطاع

الخاص -2 .اإلصــاح اإلداري عبر
تشكيل هيئة وطنية عليا ،تعمل
على تلزيم كل مشاريع الخدمات
الـعــامــة مــع االح ـت ـفــاظ بملكيتها،
إلى القطاع الخاص بهدف خفض
النفقات -3 .معالجة مشكلة خدمة
الــديــن ال ـعــام الـتــي رفـعــت الـفــوائــد
واألسـ ـ ـع ـ ــار وقـ ـتـ ـل ــت االس ـت ـث ـم ــار
ّ
وهجرت الشباب قسرًا ،علمًا انها
عملية ال تنطوي على أي مخاطر
كـ ـم ــا ي ـ ـشـ ــاع .إق ـ ـ ـ ــرار ال ــام ــرك ــزي ــة

حسن حمادة ،خبير اقتصادي
بني النموذج املالي واالقتصادي
عـ ـل ــى تـ ـق ــوي ــة امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ل ـج ــذب
األم ــوال من الـخــارج .كــان يفترض
بهذا العمل أن يكون مثمرًا لو ّ
تمت
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن األم ـ ـ ــوال لـتـمــويــل
ال ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص ،ل ـكــن م ــا حصل
فعليًا هو زيادة حجم الودائع في
املـ ـص ــارف واسـتـعـمــالـهــا لتمويل

ّ
اإلصالح يتطلب عدم اإلبقاء على هذا النظام
غسان العياش،
نائب سابق لحاكم
مصرف لبنان

يردد أغنية ّ
وفيها راديو ّ
محددةّ .أما الناس فهم ّإما خارج ّ
السيارة
أو داخلها ويناقشون جمالية األغنية .حسنًا ماكينزي وسيدر هما
األغنية في واقعنا الحالي ،في حني أن التعامل مع السلطة يجب أن
يكون منطلقًا مما تفعله ومما ال تفعله .هذه الدولة لم تفعل شيئًا ولم
ّ
تقدم الحسابات وال املوازنة ،وتمعن بالكذب من دون أن تنسى إبرام
الصفقات .املطلوب هو أن ننظر إلى الواقع ال أن نستمع إلى األغنية

الـتــي يستعملها امل ـصــرف املــركــزي
ووظـيـفـتـهــا الـحـفــاظ عـلــى ّاسـتـقــرار
األسـ ـع ــار ،أي م ـنــع ال ـت ـضــخــم فـقــط.
في لبنان ،فرض النظام السياسي
على مصرف لبنان العمل لتحقيق
هــدفــن مـهـ ّـمــن لـلـطـبـقــة الـسـيــاسـيــة
وهما تمويل العجز عبر االقتراض
م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة مـ ـ ـن ـ ــه أو عـ ـ ـب ـ ــر إجـ ـ ـب ـ ــار
امل ـ ـصـ ــارف ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم ال ـت ـم ــوي ــل.
ف ــي ال ــواق ــع ،ل ــم ي ـكــن ال ـح ـف ــاظ عـلــى
ّ
الهم الشاغل للنظام
سعر الصرف ّ
الـسـيــاســي وإن ـمــا ك ــان ال ـهــدف منع
أي ّ ان ـه ـي ــار اّج ـت ـمــاعــي ل ـت ـف ــادي أي
خــضــات تــؤثــر عـلــى وضعيتهم في
ال ـس ـل ـطــة .وق ــد ق ــام م ـص ــرف لـبـنــان
ب ـت ـمــويــل ال ـع ـج ــز وامل ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
سعر الـصــرف لـهــذه الـغــايــة ،بحيث
سـ ـيـ ـط ــرت الـ ـسـ ـي ــاس ــة امل ــالـ ـي ــة ع ـلــى
ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـنـ ـق ــدي ــة .بــال ـح ـص ـي ـلــة،
كـبــر حـجــم ال ــدي ــن وت ـ ّـم صــرفــه على
الـنـفـقــات ال ـجــاريــة لـكــل الـحـكــومــات
املـتـعــاقـبــة ،وكــذلــك جــرت االسـتــدانــة
بالدوالر وهي استدانة خطرة ألنه
قد يأتي وقت وندخل في عجز عن
تأمني هذه الدوالرات لسداد الدين.
ّ
اإلص ــاح يتطلب بكل بساطة عدم
اإلبقاء على هذا النظام!

في الراديو .نحن أمام تغييرات حاسمة في االقتصاد السياسي،
ّ
سيتحمل أعباء أي انهيار؟ ومن سيخسر ومن
أي في تحديد من
سيربح؟ وكم؟ وفي هذه الحال يفترض أن تكون قرارات السياسة
ّ
العامة واضحة ،ويفترض باملواطنني أن ينظروا إلى الوقائع ،ال أن
ّ
يرددوا األغنية».
(األخبار)

عـجــز امل ــوازن ــة .ال ـي ــوم ،وص ــل هــذا
ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج إلـ ـ ــى ح ــائ ــط مـ ـس ــدود،
وهـ ـ ـ ـ ــو ي ـ ـش ـ ـهـ ــد ع ـ ـ ـج ـ ـ ـزًا مـ ـسـ ـتـ ـمـ ـرًا
ف ــي مـ ـي ــزان امل ــدف ــوع ــات م ـن ــذ ع ــام
 ،2011وتراكمًا في عجز املــوازنــة،
وارت ـفــاعــا فــي حـجــم الــديــن الـعــام،
ً
فـضــا عــن تــراجــع نمو اإليــداعــات
امل ـصــرف ـيــة .يـعـيــش لـبـنــان مــراحــل

ّ
الحل في النظام
الضريبي!
شربل قرداحي ،خبير اقتصادي
االقتصاد اللبناني منذ سنة
دخل ً
مــرح ـلــة م ــن ال ـت ـق ـل ـبــات وامل ـخــاطــر
ّ
التي تجلت فــي انحسار معدالت
ّ
ن ـمــو ال ـن ــات ــج امل ـح ــل ــي اإلج ـم ــال ــي،
وارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع ال ـ ـفـ ــوائـ ــد ،وانـ ـخـ ـف ــاض

أسـ ـع ــار ال ـس ـن ــدات ال ـل ـب ـنــان ـيــة في
ال ـ ـخـ ــارج ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ارت ـف ــاع
الـ ـعـ ـج ــز فـ ــي الـ ـحـ ـس ــاب ــات امل ــال ـي ــة
ّ
الــى حــدود غير مسبوقة ،فــي ظل
ّ
نـمــو مــطــرد لـلــديــن ال ـعــام وخفض

لـلـتـصـنـيــف االئ ـت ـمــانــي لـلـسـنــدات
الـ ـسـ ـي ــادي ــة .كـ ــذلـ ــك ،ش ـه ــد م ـي ــزان
امل ــدف ــوع ــات عـ ـج ــوزات مـتــواصـلــة.
هناك ترابط أكيد بني السياسات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وع ـ ـجـ ــز ال ـخ ــزي ـن ــة
ّ
وخـ ــدمـ ــة الـ ــديـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ،ي ـت ـطـ ّـلــب
الـبـحــث عــن حـلــول بــديـلــة لتجنب
األزمـ ـ ـ ــة وحـ ـم ــاي ــة االقـ ـتـ ـص ــاد مــن
صــدمــة فــي سـعــر ال ـص ــرف ،أو في
تـمــويــل الـحـســاب ال ـج ــاري ،أو في
أداء املستحقات السيادية ،أو في
تـمــويــل نـفـقــات الــدولــة اللبنانية.
ّ
وه ـ ــو مـ ــا ي ـت ـط ــل ــب بـ ـن ــاء س ـيــاســة
مــالـيــة قــائـمــة عـلــى ع ــدال ــة الـنـظــام
الـ ـض ــريـ ـب ــي لـ ـلـ ـح ـ ّـد م ـ ــن الـ ـتـ ـه ـ ّـرب
ال ـض ــري ـب ــي والـ ـتـ ـه ــري ــب وخ ـفــض
م ـعـ ّـدالت الـضــرائــب غـيــر املـبــاشــرة
في مقابل زيادة ّ
معدالت الضرائب
املباشرة ،على أن يترافق ذلك مع
خفض النفقات الـعـ ّ
ـامــة مــن خالل
ّ
ح ــل مـشـكـلــة ال ـك ـهــربــاء عـبــر إق ــرار
ّ
الخطة املعروضة ورفــع التعرفة،
مع استمرار الدعم حصرًا للفئات
املحدودة الدخل ،وخفض الفوائد
ع ـل ــى الـ ــديـ ــن ال ـ ـعـ ــام ،وخ ـصــوصــا
السندات الحكومية التي يحملها
م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان ،وخ ـ ـفـ ــض كـلـفــة
ال ـق ـطــاع ال ـع ــام ووقـ ــف ك ــل أش ـكــال
املـنــافــع والـعـطــاءات والتقديمات،
ووق ـ ـ ــف ال ـت ــوظ ـي ــف ل ـف ـت ــرة ت ـم ـتـ ُّـد
لسنوات.

تعديل ميزان القوى
بالشراكة مع حزب الله
ّ
رياض صوما ،محلل سياسي

بـعــد ال ـطــائــف ،ك ــان هـنــاك تـحــالــف إقليمي
دول ــي ،أعـطــى غـطـ ًـاء ألي مجموعة محلية
ألن تقوم بما تريده وما تراه مناسبًا لها.
وتــرافــق ذلــك مع انتصار الــواليــات املتحدة
والـلـيـبــرالـيــة امل ـت ـطـ ّـرفــة عـلــى مـنـطــق الــدولــة
الرعائية .فأتت الحريرية السياسية لتنفيذ
خطط فــي لـبـنــان ،تــاهــا إضـعــاف الحركة
النقابية واستبدالها بشبكة ّ
مكملة للسلطة
على استعداد ملواجهتها ،وكذلك
وليست ّ
وض ـعــت ك ــل األط ــر املــال ـيــة واالسـتـثـمــاريــة
وال ـس ـي ــاس ــات ال ـت ــي اع ـت ـم ــدت ل ـب ـنــان على
سكة املـســار التدميري ال ــذي وصــل اليوم
إل ــى ن ـهــايــاتــه نـتـيـجــة ت ــراج ــع قـ ــدرة الــدولــة
ع ـلــى ت ــأم ــن ق ـي ـمــة ال ـف ــوائ ــد ع ـلــى ديــون ـهــا
الخارجية وتراجع قدرتها على االستدانة
ب ـفـ ّـوائــد مـقـبــولــة أو س ــد ح ــاج ــات التنمية
املحلية .إضافة إلى ذلك ،أعادت االنتخابات
الـنـيــابـيــة األ ّخ ـي ــرة إن ـتــاج الـسـلـطــة نفسها،
وهــو ّ مــا ي ــدل على مــدى ق ّـ ّـوة هــذه السلطة
وتجذرها .وبالتالي في ظــل هــذا الــواقــع ،ال
يوجد ميزان قــوى يسمح بــأي معالجة ّأو
ـف .ول ــذل ــك ،الـحــل
ب ـفــرض سـيـنــاريــو مـخــالـ ّ
الوحيد للجم االنهيار وتجنب الذهاب إلى
حرب أهلية هو بخلق ميزان قوى يترجم
ب ــإن ـش ــاء ت ـحــالــف ب ــن ق ـســم م ــن الـسـلـطــة،
وتحديدًا حــزب الله الــذي يخشى االنهيار
االقتصادي ويخشى على الناس من ذلك،
وب ــن ج ــزء م ــن املـجـتـمــع امل ــدن ــي والـحــركــة
الشعبية وتحالفاتها السياسية ،لخوض
معركة التصحيح االقتصادي ألن املعركة
اليوم هي معركة لتحديد من سيدفع الثمن
وكم سيدفع.
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على الغالف
ً
العامة .إلى هؤالء،
السالمة
قواعد
ألبسط
تفتقد
التي
الطرقات
على
العام
هذا
من
األولين
الشهرين
في
لبنان
طرقات
«حصدتهم»
قتيال
83
ّ
ّ
يمكن إضافة  806جرحى كادوا يفقدون حياتهم في  640حادثًا في فترة ال تتعدى ستين يومًا .يسقط كل هؤالء في ظل قانون «عصري»
ُ ّ
عطب في القانون ،وإنما ألن فهم المعنيين لهذا القانون يشبه فهم القوى
أربع سنوات .وسيموت بعدهم الكثير ،ال لوجود
ٍ
للسير يطبق منذ ّ
األمنية له ،وهو يتوقف عند قمع المخالفات رغم أن الهدف العام واألساس منه  -كما جاء في مقدمته  -يتمحور حول إصالح «قطاع» السير
عبر وضع خطة متكاملة للمعالجة .وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظات .أربع سنوات ،وقبلها سنوات من «النضال» لم ّ
تغير في «القطاع»
سوى أشياء بسيطة على طريقة «الترقيع» ،سواء في ما ّ
يخص إقرار المجلس الوطني للسالمة المرورية أو في الشق المتعلق بصيانة الطرقات

وتطبيق قواعد السالمة المرورية ،أو في تعديل المناهج وتحويل مكاتب السوق إلى مدارس ،وغيرها من البنود التي يحتاج تفعيلها إلى نحو
 120قرارًا ومرسومًا بحسب أمين سر المجلس رمزي سالمة .ال بل أن هذا المجلس نفسه ،لم ّ
يفعل العمل به إلى اآلن ،لغياب التمويل .وليس حاله
أفضل من حال نصف الطرق في لبنان التي نالت درجة «سيئ» في التصنيف األخير الذي يقوم به مجلس اإلنماء واإلعمار ،لناحية اإلنشاء والصيانة
واستيفاء مقومات السالمة العامة .هذا الواقع هو ما يدفع للمطالبة ،عند عتبة إكمال العام الرابع ،إلى إعادة ترتيب أولويات الجهات المعنية
بالقانون ـ من وزارة الداخلية إلى وزارت األشغال والتربية وغيرهما من الوزارات والمؤسسات المعنية  -بحيث تصبح حياة الناس التي تذهب في
لحظة غياب قواعد السالمة المرورية في أول الالئحة

ً
 83قتيال «حصدتهم» طرقات لبنان في الشهرين األولين من هذا العام

غرفة التحكم المروري:
مجرد صفحة على «تويتر»

تطبيق قانون السير يحتاج إلى ...قانون!
راجانا حمية
منتصف نيسان املقبل ،ينهي قانون
السير الـجــديــد عــامــه الــرابــع .كأنها
أعـ ــوام ل ــم ت ـكــن ،إذ ال ي ــزال الـقــانــون
ينقصه «قــانــون» ليصبح ...قانونًا!
ُ
ف ـح ـت ــى ه ـ ــذه الـ ـلـ ـحـ ـظ ــات ،لـ ــم ت ـف ـ ّـعــل
منه ســوى بنود قليلة ،على رأسها
ّ
ت ـلــك امل ـت ـعــل ـقــة ب ـ ـ «الـ ـغ ــرام ــات» الـتــي
تــذهــب إل ــى ص ـنــاديــق ال عــاقــة لها
بــالـســامــة امل ــروري ــة  -وه ــذه حكاية
أخ ــرى .أم ــا ال ـهــدف األس ــاس لوضع
ـون ،وه ــو إصـ ــاح «ال ـق ـط ــاع»،
ال ـق ــان ـ ّ
فلم يتحقق بعد .وبحسب أمني سر
املجلس الــوطـنــي للسالمة املــروريــة
(وهــو األصــل فــي تطبيق سياسات
الـســامــة امل ــروري ــة) ،الــدكـتــور رمــزي
ســامــة ،يـحـتــاج الـقــانــون  -ليصبح
ن ــافـ ـذًا  -إلـ ــى ج ـم ـلــة م ــن ال ـن ـصــوص
امل ـ ـع ـ ـيـ ــاريـ ــة (مـ ــراس ـ ـيـ ــم وق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات).
ي ـت ـحـ ّـدث ســامــة  -ال ــذي يـعـمــل منذ
إط ــاق املـجـلــس وح ـي ـدًا بــا مــوازنــة
وال ف ــري ــق ع ـم ــل م ـت ـخ ـص ــص  -عــن
ب ـن ــود ك ـث ـيــرة غ ـيــر قــاب ـلــة للتطبيق
«ألنـ ــه ل ــم ي ـص ــدر إل ــى اآلن أي نـ ّـص
ّ
يسيرها» .بحساب بسيط،
معياري
ي ـق ــول« :أح ـص ـيــت ال ـنــواقــص فـتـبــنّ
أن ـهــا م ــش أق ــل م ــن  120ن ـص ــا» .أمــا
مل ــاذا لــم تـصــدر بـعــد؟ ثـمــة وجهتان
للجواب ،األولــى يختصرها سالمة
«ب ـغ ـيــاب امل ــوازن ــات ال ــازم ــة ومنها
ـوازنــة املـجـلــس ال ــذي يـعـمــل الـيــوم
مـ َ
ب ــامل ـ ْـون ــة والـ ـتـ ـط ــوع» ،وال ـث ــان ـي ــة مــا
يـقــولــه مــديــر األكــادي ـم ـيــة اللبنانية
للسالمة املرورية كامل ابراهيم عن
ال ـتــراخــي وت ــراج ــع مــرتـبــة مــوضــوع
إدارة ال ـس ـي ــر والـ ـس ــام ــة بــالـنـسـبــة
لـلـمـعـنـيــن .ه ــو ،ب ــاخ ـت ـص ــار« ،مــش
أولويتهم».
ل ـكــل ه ــذه األسـ ـب ــاب ،يـفـقــد ال ـقــانــون

رحيل دندش

ُ ّ
«ي ـفــكــر بكل
روح ــه .مـنــذ ال ـبــدايــة لــم
م ـقــومــات ت ـط ـب ـي ـقــه» ،ي ـق ــول ســامــة.
إل ــى ذل ــك ،ي ـضــاف الـعـنـصــر املـفـقــود
فــي كــل الحكاية :التنسيق ،انطالقًا
من غرفة التحكم املــروري وتشتتها
بني هيئة إدارة سير املركبات اآللية
وقـ ـ ـ ــوى األمـ ـ ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي وال ـ ـغـ ــرف
املستحدثة عـلــى «امل ـقــاس» لـكــل من
بـلــديــة بـيــروت وشــركــة «ســولـيــديــر»
وشـ ـ ــرطـ ـ ــة بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت ،م ـ ـ ـ ـ ــرورًا بـ ــداتـ ــا
االت ـص ــاالت ،ولـيــس ان ـت ـهـ ً
ـاء بــوحــدة
امل ـ ـ ـ ــرور الـ ـع ــالـ ـق ــة عـ ـن ــد س ـ ـ ــؤال «م ــن
س ـ ـي ـ ـتـ ــوالهـ ــا ط ـ ــائـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــا؟» ،ب ـح ـســب
ابراهيم.
أرب ـ ـ ـ ــع س ـ ـن ـ ــوات م ـ ــن «الـ ـ ــوقـ ـ ــت ب ــدل
الـضــائــع» كــان خاللها ع ـ ّـداد املوتى
«ي ـل ـع ــب» ،ص ـع ــودًا وه ـب ــوط ــا« ،مـتــل
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة» .صـ ـحـ ـي ــح أن أعـ ـ ـ ــداد
ض ـحــايــا الـ ـح ــوادث رب ـم ــا يـتـنــاقــص
(ان ـخ ـف ــض م ــن  517ع ــام  2017إلــى
 464ع ــام  ،)2018إال أن ذل ــك ليس
معيارًا علميًا يمكن االسـتـنــاد إليه
ل ـل ـت ــأك ـي ــد عـ ـل ــى ف ـع ــال ـي ــة الـ ـق ــان ــون،
خصوصًا إذا ما أخذنا في االعتبار
أن عدد الحوادث ال يزال على حاله،
ـات كثيرة
إن لــم يـكــن يـتـجــه فــي أوقـ ـ ٍ
نحو األعـلــى .فما بــن  2017والعام
امل ــاض ــي ،زاد عـ ــدد ال ـ ـحـ ــوادث .230
ولـئــن كــان هــذا الــرقــم ال يـعـ ّـول عليه
ّ
لقياس نسبة الــزيــادة ،إال أنــه يدلل
عـ ـل ــى أن حـ ـ ــال الـ ـس ــام ــة املـ ــروريـ ــة
ليست بخير.

داتا «تقريبية» للموت

العام املــاضــيّ ،
سجلت تقارير قوى
األم ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي  464وف ـ ــاة بـسـبــب
حــوادث السير .هذه ليست حصيلة
ُ
ن ـه ــائ ـي ــة .ف ـث ـمــة وفـ ـي ــات ال ت ـس ـ ّـج ــل،
خصوصًا تلك التي تقع في املناطق
ال ـن ــائ ـي ــة .هـ ـ ــؤالء يـ ـم ــوت ــون «ق ـض ــاء

عائدات الغرامات إلى الصناديق الخاصة
في موازنة العام املاضيّ ،قدرت «الدولية للمعلومات» قيمة عائدات غرامات السير بـ 38
مليارًا و 800مليون ليرةّ ،
بمعدل يومي بلغ  106ماليني ليرة .وأشارت الى أن بعض
الغرامات التي فرضها قانون السير الجديد وصلت أحيانًا الى نصف رواتب املخالفني.
وهــذا ما أتــى بـ ّ
ـرد فعل عكسي ،إذ بــات القانون ،في هــذا الشق بــالــذات ،أشبه بقانون
ّ
«خدمات» .ومن ناحية أخرى ،ضرب هذا «التضخم» الهدف من تسجيل املخالفات ،أي
الردع ،ما عزز «مكانة» الرشوة.
ماذا عن األموال التي تجبيها الدولة بدل غرامات يرتكبها املواطنون وأين تذهب؟ برغم
النصوص التي استقاها «صانعو» القانون الجديد من بلدان ّ
متقدمة ،إال أنهم في الشق
ّ
املتعلق باملوارد اآلتية من املخالفات لم يلحظوا ما يمكن أن يخدم السالمة املرورية.
ّ
وللتوضيح أكثر ،فندت املــادة  401من القانون الجهات التي تتقاسم تلك «البدالت»،
بدءًا من صندوق االحتياط في قوى األمن الداخلي ( )%25من حاصل كامل الغرامات،
ّ
املحصلة بموجب
والبلديات ( )%20وصندوق تعاضد القضاة ( )%30من الغرامات
ّ
قضائية ،والصندوق التعاوني للمساعدين القضائيني ( )%25من الغرامات
أحكام
ّ
ّ
ّ
املحصلة بموجب األحكام القضائية .أما النسب املتبقية فتحول إلى خزينة الدولة.
ً
ّ
هكذا ،بدال من تخصيص هذه العائدات لتحسني السالمة املرورية راحت األموال إلى
صناديق أخرى ال هدف لها سوى «التنفيعات».

ُ
ّ
لتعدد الجهات التي تعنى بتسجيل الضحايا وغياب التنسيق بينها (مروان طحطح)
ال جردة نهائية لقتلى الحوادث

وقـ ــدرًا» ،وال يـسـ ّـجــل مــوتـهــم ،إال إذا
كــان العدد «مـحــرزًا» .يمكن اإلشــارة
ـات كـثـيــرة ف ــي الـقــرى
هـنــا إل ــى ط ــرق ـ ٍ
يـطـلــق عـلـيـهــا الـســاكـنــون بـجــوارهــا
ً
أس ـمــاء «طــريــق املـ ــوت» ،مـنـهــا مـثــا
ط ــري ــق ن ـي ـح ــا ال ـب ـق ــاع ـي ــة .هـ ـن ــاك ال
ّ
تسجل الوفيات على أنها ناتجة عن
حــوادث السير إال إذا تخطى العدد
 3قتلى!
ال ج ــردة نـهــائـيــة لـقـتـلــى ال ـح ــوادث،
أض ـ ـ ــف إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك أن م ـ ــا م ـ ــن ج ـهــة
واح ـ ــدة ت ـصــدر م ـثــل ت ـلــك ال ـت ـقــاريــر.
وإذا كان تقرير قوى األمن الداخلي
ي ـت ـخ ــذ ص ـف ــة «ال ــرسـ ـمـ ـي ــة» ،إال أن ــه
ليس الــوحـيــد .ثمة جمعيات تعنى
بـتـسـجـيــل ض ـحــايــا ح ـ ــوادث الـسـيــر
ُ
ت ـص ــدر ت ـقــاريــرهــا أي ـض ــا .وإن كــان
هناك ما يمكن أن نستخلصه هنا،
ف ـه ــو عـ ــدم ال ـت ـن ـس ـيــق ب ــن ال ـج ـهــات
املعنية .هكذا ،تبقى األرقام تقريبية.
ي ـ ـحـ ــدث كـ ــل ذل ـ ـ ــك ،فـ ــي وقـ ـ ــت ي ـنــص
ال ـق ــان ــون «الـ ـج ــدي ــد» ع ـل ــى ضـ ــرورة
إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء املـ ـ ــرصـ ـ ــد الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـج ـمــع
املعلومات الخاصة بحوادث السير
(ال ي ـ ــزال «ق ـي ــد اإلنـ ـ ـش ـ ــاء») .وظـيـفــة
املرصد ،املفترضة ،العمل على جمع
امل ـع ـلــومــات م ــن م ـص ــادره ــا ،إن كــان
مــن مـحــاضــر ال ـقــوى األمـنـيــة أو من
املستشفيات .هذا العمل ليس ترفًا.
فأبسط األمور أن تصبح «هناك داتا

معلومات موثوقة ودقيقة» ،بحسب
اب ــراهـ ـي ــم .أمـ ــا الـ ـه ــدف اآلخ ـ ـ ــر ،فـهــو
تأسيس دعائم السالمة العامة ،إذ
ليس املطلوب حصر عــدد األم ــوات،
بقدر ما هو مطلوب «تحديد النقاط
السوداء ،أي األماكن التي تكثر فيها
الـحــوادث وتحديد األسـبــاب للعمل
ع ـل ــى امل ـع ــال ـج ــة ورس ـ ــم ال ـس ـيــاســات
الـ ـ ــوط ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـت ـ ـح ـ ـسـ ــن الـ ـ ـس ـ ــام ـ ــة
املرورية» ،بحسب سالمة.
الـيــوم ،يمكن أن نعرف «كيف» مات
كل هــذا «الكم» من الناس ،ولكن ما
ال نعرفه هو «ملــاذا» ماتوا؟ في علم
ال ـ ـحـ ــوادث ،ث ـمــة ع ــوام ــل تـ ــؤدي إلــى
ح ـص ــول ال ـ ـحـ ــادث ،وع ــوام ــل أخ ــرى
ت ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى حـ ـص ــول ال ـ ــوف ـ ــاة .ه ــذه
النقطة األخيرة هي صلب السالمة
املـ ـ ـ ــروريـ ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـتـ ـق ــاع ــس ع ـن ـهــا
ال ـ ــوزارات املـعـنـيــة .فـغــالـبــا مــا تكون
أس ـبــاب ال ــوف ــاة نــاتـجــة عــن اإله ـمــال
فــي صـيــانــة ال ـطــرق ،أو لـعــدم تــوافــر
عناصر السالمة على الطرقات ،من
مــراعــاة أمكنة وضــع أعـمــدة اإلن ــارة
الـ ـت ــي ي ـف ـت ــرض إبـ ـع ــاده ــا  4أم ـت ــار
عـ ــن الـ ـط ــري ــق ال ــرئ ـي ـس ـي ــة أو وض ــع
ال ـع ــاك ـس ــات ال ـضــوئ ـيــة وامل ــون ـس ــات
عـ ـل ــى ج ـ ــوان ـ ــب ال ـ ـ ـطـ ـ ــرق ،وه ـ ـ ــي مــن
ال ـع ــوام ــل ال ـت ــي تـجـعــل م ــن الـطــريــق
طريقًا «متسامحًا».
ثـ ـم ــة ج ـ ـ ــزء كـ ـبـ ـي ــر يـ ـف ــرض ــه ق ــان ــون

السير لـلــدراســات العلمية ،وهــو ما
ال وج ــود لــه فــي الــواقــع ،إمــا بسبب
ّ
غياب التنسيق أو بسبب «تعطل»
املجلس الوطني للسالمة املرورية.
ف ــي هـ ــذا ال ـش ــق بـ ــالـ ـ ّـذات ،ال يـصـلــح
الـقــانــون مــن دون شــقــه «التنظيمي
والـتـنـفـيــذي» ،وه ــو املـجـلــس املــولــج
بوضع السياسات العامة للسالمة
املـ ـ ــروريـ ـ ــة .ف ــرغ ــم إطـ ــاقـ ــه وت ـع ـيــن
أمــن سر لــه ،إال أنــه ال يــزال من دون
أجـنــدة عمل فعلية بسبب «الــازمــة
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا» :غ ـ ـيـ ــاب ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل .ب ـعــد
س ـن ــوات م ــن اإلطـ ـ ــاق ،يـنـتـظــر أمــن
سر املجلس أن «يكون العام الحالي
ع ـ ــام الـ ـت ــأسـ ـي ــس ،ف ـق ــد رصـ ـ ــدت لـنــا
مــوازنــة ولــو كــانــت ليست على قدر
الـتـمـنــي ولـكـنـهــا عـلــى األق ــل تسمح
لنا بالبدء بنصف الطاقم املطلوب».
هــذا «الـنـصــف» ،يستوجب بطبيعة
ال ـ ـحـ ــال أن ي ـغ ـط ــي امل ـج ـل ــس نـصــف
املـهـمــات :أي نصف الـكــادر البشري
ون ـص ــف األه ـ ـ ــداف امل ـط ـلــوبــة وج ــزء
من الدراسات التي يفترض أن يقوم
بها .وهذه األنصاف التي يفرضها
«ال ـت ـق ـش ــف ال ـح ـك ــوم ــي» ت ـع ـن ــي ،فــي
أح ـس ــن األح ـ ـ ــوال« ،ن ـص ــف تـطـبـيــق»
للقانون.

مكننة… على الورق
فــي الـغــالــب األع ــم مــن الـقــانــون ،243

ك ـ ــان ث ـم ــة ت ــرك ـي ــز ع ـل ــى «امل ـك ـن ـن ــة».
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـل ـق ـي ـم ــن ع ـ ـلـ ــى إعـ ـ ـ ــداد
القانون ،يعفي هذا الشق ،لو ّ
طبق،
مـ ــن «ال ـ ـت ـ ـحـ ــايـ ــات» الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة ع ـلــى
ال ـقــانــون ،ب ــدءًا مــن تـحــريــر محاضر
ً
الضبط وصــوال إلى رخص القيادة
وم ــا بـيـنـهـمــا .ل ـك ـنــه ،ك ـمــا ال ـقــانــون،
متوقف بسبب غياب اإلمكانات .في
ً
ه ــذا ال ـشــق م ـثــا ،يـمـكــن االسـتـعــانــة
بـ ـنـ ـم ــوذج ي ـخ ـت ـص ــر حـ ـ ــال امل ـك ـن ـن ــة،
وه ـ ـ ــو املـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـغ ــرف ــة املـ ـح ــاض ــر
اإللكترونية التي من شأنها حصر
«الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــة» ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـح ـ ـ ّـرر م ـح ــاض ــر
الضبط من خالل ربطها بالرادارات
وال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرات ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـطـ ـ ــرقـ ـ ــات

غالبًا ما تكون أسباب
الوفاة ناتجة عن عدم
توافر عناصر السالمة
على الطرق أو بسبب
اإلهمال في صيانتها

الرئيسية .غير أن هذه الغرفة ،التي
ّ
يفترض أن تشكل املركز التنسيقي
بني الجهات املعنية ،بــإشــراف قوى
األم ــن الــداخ ـلــي «ل ــم تـيـ ّـســر أمــورهــا
إل ــى اآلن» ،بـحـســب م ـص ــادر مكتب
ال ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة ف ــي قـ ــوى األمـ ــن.
ولـ ـ ــذلـ ـ ــك أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ،مـ ـنـ ـه ــا امل ــرتـ ـب ــط
بــاألمــور اللوجستية والـتـجـهـيــزات
الـتــي تتطلب بـعــض الــوقــت ،ومنها
امل ــرتـ ـب ــط ب ــامل ـي ــزان ـي ــة واإلمـ ـك ــان ــات.
رغ ــم تـجـهـيــز ال ـغ ــرف ــة بــالـحــواسـيــب
ـش» ،وهــو
لـلـعـمــل ،إال أن ـهــا ل ــم «تـ ـم ـ ِ
مــا يستدعي ال ـســؤال عــن فعاليتها
اليوم .تلفت املصادر إلى أنها «تفي
بــالـحــاجــة ويـمـكــن تـعــديــل بعضها،
ي ـع ـن ــي فـ ـي ــه اش ـ ـيـ ــا م ـم ـك ــن ت ـن ـج ــاب
لتحسينها» .أما الشق اآلخر ،والذي
ّ
يـخـتـصــر ال ـن ـظــام ب ـجــلــه ،فـهــو قصة
الـتـنـسـيــق بــن ال ـج ـهــات املـعـنـيــة ،إذ
تفترض هذه األخيرة «التعاون بني
مفارز السير ووزارة االتصاالت في
مــا يـخــص دات ــا املـعـلــومــات وبينها
وب ـ ــن ه ـي ـئــة إدارة س ـي ــر امل ــرك ـب ــات
اآلل ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وه ـ ـ ـ ــذا يـ ـسـ ـت ــوج ــب ال ــرب ــط
املـعـلــومــاتــي ف ــي كــافــة امل ـج ــاالت ،إن
ك ــان ل ـع ـنــاويــن امل ــواط ـن ــن أو أرق ــام
اللوحات والتشبيك بني كل الجهات
ال ـ ـتـ ــي تـ ـسـ ـج ــل م ـ ـحـ ــاضـ ــر ،ول ـك ـن ـه ــا
تحتاج إلــى وقــت كــي تتحضر متل
كــل شــي بلبنان ،مــش يعني كبسنا
زر الكومبيوتر ومشي الحال».
في غياب تلك الغرفة ،ال يزال العمل
على تحرير املحاضر يدويًا .وهذه
تـسـجــل بــن « 1000و 2000محضر
يــوم ـيــا» ه ــي ف ــي ال ـغــالــب «مـحــاضــر
سرعة أو عدم انتباه أو اتجاه عكس
السير أو عــدم وضــع حــزام األم ــان».
م ــع ذل ــك ،تـبـقــى م ـجــرد غ ــرام ــات بال
م ـف ـع ــول رادع .ف ـم ــا ن ـف ــع تـحـضـيــر
عـ ـش ــرات م ـحــاضــر ال ـس ــرع ــة لـســائــق
أرعــن من دون تطبيق نظام النقاط
الـ ــذي ي ـنــص عـلـيــه ال ـق ــان ــون وال ــذي
ي ـس ـتــوجــب س ـحــب رخ ـص ــة ال ـق ـيــادة
منه بعد تخطيه عــدد نـقــاط معني؟
ال شيء.
ه ــي ل ـي ـس ــت أزمـ ـ ــة نـ ـظ ــام نـ ـق ــاط وال
رخ ـص ــة س ــوق مـمـكـنـنــة وال ع ـنــوان
واض ــح يعفي صــاحــب املـخــالـفــة من
التبلغ بها بعد أربع سنوات بسبب
ض ـيــاع امل ـس ــؤول ـي ــات ،وال ه ــي أزم ــة
مكاتب تعليم سوق تمنع الرشاوى
والفساد تحويلها إلى مدارس .هي
في األصل أزمة الدولة التي صاغت
ّ
لتطبقه عـلــى واق ـ ٍـع
قــانــونــا عـصــريــا
م ـه ـتــرئ وف ــاس ــد .أرب ـ ــع سـ ـن ــوات لــم
ّ
تغير الفكر السائد عن قانون السير،
فـفــي الــوقــت ال ــذي ك ــان مـطـلــوبــا من
الـقــانــون توعية املــواطـنــن وردعـهــم
ع ــن ارتـ ـك ــاب امل ـخــال ـفــات واإلصـ ــاح
«أخـ ــذ ه ــذا األخ ـي ــر مـنـحــى مــرتـبـطــا
ّ
مجرد
بالعقاب» .القانون أوسع من
«االل ـ ـت ـ ــزام بـ ـح ــزام األم ـ ـ ــان وش ـن ـطــة
اإلس ـ ـعـ ــافـ ــات األولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» .هـ ــو أقـ ــرب
لـلـتـعـ ّـود عـلــى ثـقــافــة جــديــدة ،أبسط
م ــا ف ـي ـهــا أن ت ـص ـبــح إشـ ـ ــارة املـ ــرور
الحمراء كافية للتوقف.

ّ
عـ ــام  ،2013بـ ــرز اسـ ــم «غ ــرف ــة الـتـحــكــم
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروري» ب ـ ـعـ ــدمـ ــا بـ ـ ــاتـ ـ ــت م ـ ـصـ ــدرًا
ّ
للمعلومات املتعلقة بالسير عبر موقع
«تويتر» ،و«مرجعًا» حول حال طرقات
ب ـ ـيـ ــروت وس ـ ــاع ـ ــات ذروتـ ـ ـهـ ـ ــا ،وم ـع ـهــا
طرقات بعض املناطق .غير أنها أهملت
ّ
تتعدى كونها
مهمتها املفترضة والتي
«رادارًا» ل ــرص ــد ح ــرك ــة س ـيــر املــدي ـنــة.
ّ
ف ـب ـح ـســب املـ ــرسـ ــوم  ،11244امل ـت ـعــلــق
ب ــ«ت ـح ــدي ــد م ـه ــام وم ـ ــاك ه ـي ـئــة إدارة
الـسـيــر واآللـ ـي ــات وامل ــرك ـب ــات» ،للغرفة
مهمات أخ ــرى ،ك ــإدارة إش ــارات السير
ومــراقـبـتـهــا ووض ــع خـطــط لتشغيلها
في التوقيت األفضل ،وجمع املعلومات
عـ ــن ح ــرك ــة ال ـس ـي ــر ل ــاس ـت ـف ــادة مـنـهــا
فــي دراس ــات السير والتخطيط لنظم
النقل ،ومراقبة عمل مقاولي الصيانة
ّ
للتأكد من قيامهم بالصيانة الدورية
والطارئة ،وإبداء الرأي في دراسات أثر
مشاريع اإلنشاءات واألبنية على حركة
السير عند إعطاء تراخيص البناء.
غير أن «التحديد» شــيء ،وما تقوم به
«ال ـغــرفــة» ش ــيء آخ ــر .فــأكـثــر أنشطتها
«املنتجة» هي تلك التي تتعلق برصد
حــركــة الـسـيــر وبــرمـجــة إشـ ــارات امل ــرور
ف ــي بـ ـي ــروت ال ـك ـب ــرى (مـ ــن ن ـه ــر امل ــوت
ً
شماال إلى خلدة جنوبًا) عبر أكثر من
 100كاميرا مــراقـبــة .وفــي مــا عــدا ذلــك،

في الغرفة 5
مشغلين فقط فيما
ينص عقد التشغيل
على توظيف 13

«ال ت ــؤدي الـغــرفــة امل ـ ـ ّ
ـزودة بتجهيزات
ّ
حديثة كلفت ماليني ال ــدوالرات سوى
 %15مــن فعاليتها» ،بحسب الناشط
فــي جمعية «ي ــازا» زاه ــر مسعد .وهي
«لو ّأدت مهامها املفترضة النخفضت
أزمات السير في لبنان بنسبة .»%50
االنـتـقــادات ال تقتصر على مــا ال تقوم
به «الغرفة» فحسب ،بل تنسحب أيضًا
عـلــى مــا تــؤديــه مــن «أع ـم ــال» ،كـمــا هي
الحال بالنسبة إلى اإلشارات الضوئية
وبرمجياتهاّ .
يعدد أحد الخبراء «أكثر
مــن  15إش ــارة سـيــر فــي ب ـيــروت تابعة
للغرفة معطلة وال تزال من دون صيانة
مـنــذ نـحــو س ــت سـ ـن ــوات» .ه ـنــا ،تتجه
األصابع إلى شركة «نيد» التي لزمتها
ه ـي ـئــة إدارة ال ـس ـي ــر ،ب ـطــري ـقــة مـثـيــرة

من المآخذ على الغرفة االعتباطية في برمجة اإلشارات (مروان طحطح)

لـلـشـبـهــات ،تــركـيــب وصـيــانــة وبرمجة
ّ
نظام التحكم بإشارات املرور.
وم ـ ــن امل ــآخ ــذ ع ـل ــى «ال ـ ـغـ ــرفـ ــة» ،أي ـض ــا،
«االعتباطية في برمجة اإلشــارات بما
ال يـنـسـجــم م ــع مــراق ـبــة حــركــة الـسـيــر»
وه ــذا م ــا يـسـهــم ف ــي ال ـغــالــب ف ــي خنق
بعض الطرقات في أوقات الذروة .يعزو
مسعد ذلك إلى «قلة عدد املشغلني في
الـغــرفــة» ،وهــم خمسة يعملون بثالثة
دوام ــات مختلفة ،اثنان منهم صباحًا
ً
واثنان بعد الظهر ومشغل واحد ليال.
«وه ـ ـ ــذا ل ـي ــس ك ــاف ـي ــا ،ف ـمـ ّـدي ـنــة بـحـجــم
ب ـي ــروت ال يـمـكــن أن يـشــغــل إشــارات ـهــا
ش ـخ ـص ــان ،وفـ ــي األحـ ـ ـ ــوال الـطـبـيـعـيــة
ينبغي وجــود خمسة مشغلني فــي كل
دوام» .ناهيك عن أن «بوتك للهندسة
والتعهدات العامة» التي لزمتها إدارة
هيئة السير إدارة «الغرفة» ،شركة «ال
عالقة لها بتشغيل أنظمة السير وإنما
بصيانة الكهرباء»! ويلفت مسعد إلى
ً
أن العقد ّ
نص على «وجود  13مشغال،
بـمـعــدل خمسة مشغلني فــي كــل دوام،
ً
و 3مشغلني ليال ،بينما في واقع األمر
تدفع الشركة لخمسة مشغلني فقط».
ه ـ ــذه م ـخــال ـفــة أول ـ ـ ــى ،ت ـت ـب ـع ـهــا أخ ــرى
لـهــا عــاقــة بـعــدد مهندسي التشغيل،
إذ «ي ـنـ ّـص دفـتــر ال ـش ــروط عـلــى وجــود
َ
مهندسني اثـنــن وب ــدوام كــامــل» ،فيما
حــالـيــا «ه ـنــاك مـهـنــدس واح ــد يحضر
إلــى الغرفة مرتني أسبوعيًا الرتباطه
بالعمل في إحدى الجامعات الخاصة».
هـ ــذه االنـ ـتـ ـق ــادات يـنـفـيـهــا م ــدي ــر غــرفــة
ّ
التحكم املروري جان دبغي« :ال إشارات
سير تابعة للغرفة معطلة» .فيما ال يرى
أهـمـيــة لـحـضــور املـهـنــدس ب ــدوام كــامــل،
ألن «اإلشارات تعمل وفق برمجيات ّ
عدة
فــي الـيــوم الــواحــد تختلف تبعًا ألوقــات
الـ ــذروة ،وي ـعـ ّـدل بعضها وفــق الحاجة،
أم ــا املـهـنــدس فيحضر ب ــدوام كــامــل في
الحاالت الطارئة كاملناسبات واألعياد».
األم ــر ال يقتصر عـلــى ال ــدوام ــات فقط،
فـثـمــة أج ـهــزة فــي ال ـغــرفــة ال تستعمل.
ـوات إل ــى
ه ـن ــا ي ـم ـكــن ال ـ ـعـ ــودة  10س ـ ـنـ ـ ٍ
الـ ــوراء ،وتـحــديـدًا إلــى عــام  ،2009حني
ُج ّهزت الغرفة بعشر كاميرات red light
 enforcement cameraبـكـلـفــة مـلـيــون
دوالر للمساعدة على كشف املخالفني
والحد من االنتهاكات املرورية ،وهي ال
تزال حتى اآلن بال تشغيل ،بحجة قدم
أيضًا،
أنظمتها البرمجية! عــام ّ ُ 2017
ّ
ُرك ـبــت كــامـيــرتــان جــديــدتــان لــم تشغال
كــذلــك .والـسـبــب ،كـمــا يـقــول متابعون،
هـ ـ ــو «عـ ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـتـ ـ ــوافـ ـ ــق حـ ـ ـ ــول ج ـب ــاي ــة
الـ ـع ــائ ــدات ب ــن ق ـ ــوى األمـ ـ ــن ال ــداخ ـل ــي
وهيئة إدارة السير» .قبل أشهر أيضًا،
ّ
ُركـبــت خمسة رادارات لتحديد سرعة
كل سيارة ،كلفة الواحد منها نحو 10
آالف دوالر .وثـمــة رادارات وكــامـيــرات
أخرى بتكاليف مرتفعة ُوضعت أيضًا
لتحديد معدل سرعة السيارات العابرة
وأعـ ــدادهـ ــا .ي ـح ــدث ك ــل ذلـ ــك ،ف ــي وقــت
تـحـتــاج الـغــرفــة إل ــى تـحــديــث وتـطــويــر
وص ـيــانــة ل ــزي ــادة م ـســاحــة تغطيتها،
«وال يــوجــد مـ ـص ــاري» .وال ـس ـب ــب؟ ألن
بـ ـ ـ ــدالت املـ ـخ ــالـ ـف ــات املـ ـ ــروريـ ـ ــة ت ــذه ــب
إل ــى «غ ـي ــر أمــاك ـن ـهــا ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
ُي ّ
خصص منها في الخارج نحو %40
لغرف التحكم املروري» ،يقول دبغي.
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في البقاع ال حوادث «حديد بحديد»!
في المناطق النائية ،تفقد
الطرقات «تسامحها» مع من يقودون
السيارات فوقها ومن يعبرونها سيرًا
على األقدام ،وحتى مع من يعيشون
بجوارها .نادرًا ما تكون نتيجة الحادث
في هذه المناطق «حديد بحديد».
يراكم ذلك أعدادًا من الضحايا أكبر من
المناطق األخرى
إيلده الغصين
مـ ـ ــع بـ ـ ـ ــدء تـ ـطـ ـبـ ـي ــق قـ ـ ــانـ ـ ــون ال ـس ـي ــر
الـجــديــد وال ـت ـشـ ّـدد بــالـغــرامــات ،عــام
 ،2015شهد عدد ضحايا الصدامات
املـ ـ ـ ــروريـ ـ ـ ــة ت ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــا فـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف
املـنــاطــق ...إال في البقاع ،حيث بقي
ع ـ ّـداد املــوت يسير نحو األعـلــى .في
تلك الفترة التي رافقت «االحتفاالت»
ب ـت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،ارت ـ ـف ـ ــع ع ــدد
الـضـحــايــا فــي تـلــك املنطقة مــن 111
في  2014إلى  151عام  ،2015بزيادة

ً
قضاء الهرمل أوال
بـحـســب دراس ـ ــة أع ـ ّـده ــا م ــدي ــر األكــادي ـم ـيــة
اللبنانية الــدول ـيــة لـلـســامــة امل ـ ّ
ـروري ــة كامل
اب ــراه ـي ــم ،ل ــواق ــع حـ ــوادث املـ ــرور ف ــي الـبـقــاع
ّ
لعام ّ ،2015
يتبي أن البقاع يشكل النسبة
األعلى من الحوادث املميتة في لبنان (0.17
قتيل لكل حادث) .ويأتي قضاء الهرمل في
املرتبة األولــى في املحافظة ،مع  0.56قتيل
لكل حادث %66 .من قتلى البقاع يسقطون
ف ــي قـ ـض ــاءي زح ـل ــة وب ـع ـل ـب ــك ،ومـعـظـمـهــم
ّ
الدولية :ضهر البيدر ـ ـ
يموتون على الطرق
املصنع ،شتورة ـ ـ بعلبك ـ ـ حمص)%37 .
من الضحايا شبان تتراوح أعمارهم بني 15
و 29سنة ،و %16منهم أطفال تحت سن الـ
.14

 .%35ه ــذا ال ــرق ــم ل ـيــس ب ــا مـعـنــى،
وي ـم ـك ـن ــه اإلحـ ـ ــالـ ـ ــة إلـ ـ ــى خ ــاص ــات
ع ـ ّـدة لـنــاحـيــة «املـ ـس ــاواة» وال ـت ـشـ ّـدد
ف ــي ت ـط ـب ـيــق الـ ـق ــان ــون ف ــي مـخـتـلــف
املـ ـح ــافـ ـظ ــات واألق ـ ـض ـ ـيـ ــة ،وت ــوزي ــع
عـ ــديـ ــد عـ ـن ــاص ــر الـ ـسـ ـي ــر وامل ـ ـف ـ ــارز
ب ـح ـســب ح ــاج ــات امل ـن ــاط ــق ،إضــافــة
إل ــى ال ـع ـن ـصــر األه ـ ــم ،وه ــو تطبيق
ش ــروط الـســامــة عـلــى الـطــرقــات من
قبل وزارة األشغال ومجلس اإلنماء
واإلعمار والبلديات.
البقاع يأتي ثانيًا بعد جبل لبنان
م ــن ح ـي ــث ع ـ ــدد ق ـت ـل ــى الـ ـص ــدام ــات
املرورية (بحسب إحصائيات قوى
األمن الداخلي) ،إال أنه «املحافظة»
ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي ارتـ ـف ــع ف ـي ـهــا ع ــدد
الـ ـقـ ـتـ ـل ــى فـ ـ ــي ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة ،ف ـي ـمــا
ان ـخ ـفــض ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان م ــن 277
ً
قتيال إلى  .207وحتى في السنوات
ال ـت ــي ت ـل ــت ،ل ــم ي ـت ــراج ــع الـ ـع ــدد إال
بـنـسـبــة طـفـيـفــة ج ــدًا ،وب ـقــي الـبـقــاع
محافظًا على مرتبته الثانية .العام
املــاضــي وح ــده ،سـ ّـجــل ال ـع ـ ّـداد 138
ضحية ،معظمهم مــن الـشـبــاب ،مع
ّ
تفاوت في تــوزع املــوت بني أقضية
ً
املحافظة .الالفت ،مثال ،أن األقضية
البعيدة والنائية ،وتحديدًا قضاء
الـ ـه ــرم ــل ،ت ـس ـ ّـج ــل ن ـس ـب ــة م ـت ـقــاربــة
ب ـ ــن الـ ـقـ ـتـ ـل ــى والـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــوادث .ه ـن ــاك
الصدامات قاتلة ،باملعنى الحرفي
لـلـكـلـمــة ،وال م ـفـ ّـر مــن امل ــوت مــع كل
ّ
حادث مروري .وما يزيد الطني بلة
أن مــن يـمــوتــون هـنــاك ال يسجلون
كلهم في اللوائح «الرسمية» التي
ّ
ـاب
ت ـعــدهــا ال ـج ـهــات امل ـع ـن ـيــة ،ألس ـبـ ٍ
مـخـتـلـفــة وم ــؤمل ــة ف ــي ال ــوق ــت عـيـنــه،
منها غياب عناصر السير في نقاط
ً
ال ـ ـحـ ــوادث ،ن ـت ـي ـجــة ال ـت ـق ـص ـيــر أوال
وع ــدم تبليغ املــواطـنــن بــالـحــوادث
ث ــان ـي ــا .ول ـل ـت ـف ـص ـيــل ،ت ــوج ــد م ـفــرزة
س ـي ــر واح ـ ـ ــدة ف ــي ب ـع ـل ـبــك وم ـك ـتــب
سير تابع لفصيلة الهرمل ينتظر
ت ـحــوي ـلــه إلـ ــى م ـ ـفـ ــرزة .أمـ ــا ال ـس ـبــب
اآلخ ـ ــر ،ف ـي ـعــود إل ــى أن س ـك ــان تـلــك
األقـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــة يـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــأون إل ـ ـ ـ ــى الـ ـنـ ـق ــل
«ال ــذات ــي» لـضـحــايــا الـ ـح ــوادث إلــى
ً
ّ
الصحية واملستشفيات بدال
املراكز
من التبليغ عنها وانتظار سيارات
اإلس ـعــاف الـتــي تـعــانــي املنطقة من

نقص فادح فيها.
أم ـ ـ ــا الـ ـ ـج ـ ــزء اآلخـ ـ ـ ــر م ـ ــن الـ ـحـ ـك ــاي ــة،
ف ـيــرت ـبــط ب ـغ ـيــاب م ـعــاي ـيــر ال ـســامــة
على الـطــرقــات .ثمة طرفة يتداولها
ناس تلك املنطقة عن طريق يسمونه
طريق املــوت بسبب كثرة الـحــوادث
ال ـق ــات ـل ــة ع ـل ـي ــه .ع ـن ــد ذاك ال ـط ــري ــق،
مات  4شبان في شهر واحد بسبب
«عـ ـم ــود كـ ـه ــرب ــاء» م ـن ـص ــوب «ع ـلــى
الـ ـ ــزفـ ـ ــت» .بـ ـع ــدم ــا عـ ـل ــت الـ ـص ــرخ ــة،
ج ـ ـ ــاء ت فـ ـ ــرق الـ ـصـ ـي ــان ــة ،و«زاح ـ ـ ــت
ُ ّ
العمود شــوي»! هكذا« ،تـ َـحــل» أمور

الماضي
العام
ّ
ّ
وحده ،سجل عداد
الموت  138ضحية
معظمهم من الشباب

السالمة املرورية!
ب ـح ـســب «ع ـق ــد ع ـمــل األم ـ ــم امل ـت ـحــدة
لتحسني السالمة على ّ الطرق» ،فإن
الركائز األساسية تتمثل في «إدارة
السالمة املــروريــة والجهات املعنية
بـ ــوضـ ــع الـ ـخـ ـط ــط وتـ ـحـ ـس ــن وض ــع
الطرقات لتصبح أكثر أمانًا لناحية
الـ ـصـ ـي ــان ــة واإلنـ ـ ـ ـ ـ ــارة والـ ـع ــاكـ ـس ــات
الضوئية والـخـطــوط املــرســومــة ،أي
أن تـكــون الـطــرق متسامحة ،بحيث
ال تسمح بـمــوت الـســائــق أو مــن في
الـسـيــارة ،بــل ّ
تحد مــن األذى الناجم

عن الحوادث في حال أخطأ السائق،
مثل إبعاد األشجار وأعمدة اإلنــارة
أو ال ـلــوحــات اإلعــان ـيــة ع ــن جانبي
الـ ـط ــري ــق ،واعـ ـتـ ـم ــاد م ــرك ـب ــات أك ـثــر
أم ــان ــا ،وس ـل ــوك أك ـث ــر أم ــان ــا مــرتـبــط
بالتوعية وبتعليم القيادة وتطبيق
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى م ـن ـظ ــوم ــة
اإلسـعــاف واإلن ـقــاذ واملستشفيات».
ه ــذا مــا يـقــولــه الـعـقــد ،أم ــا مــا يقوله
الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،فـ ـه ــو أن هـ ـ ــذه الـ ــركـ ــائـ ــز ال
وجـ ــود ل ـه ــا .ه ــي غــائ ـبــة ت ـمــامــا ،مع
تفاوت بني محافظة وأخرى .على أن

محافظتي البقاع وبعلبك ـ ـ الهرمل
هما األســوأ ،حيث تتراجع منظومة
اإلسعاف ويغيب األمــان عن الطرق.
ال ـت ـفــاوت فــي أعـ ــداد الـقـتـلــى مـقــارنــة
بعدد الحوادث بني محافظة وأخرى
ي ــؤك ــد ذلـ ـ ــك .ف ــي م ـحــاف ـظــة بـ ـي ــروت،
ً
ً
م ـ ـث ـ ــا ،سـ ـق ــط  27قـ ـتـ ـي ــا ف ـ ــي 703
ح ــوادث ( ،)2017فيما حصد املــوت
ً
في البقاع  127قتيال في  563حادثًا.
ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،ف ــإن ع ــدد «الـنـقــاط
الـســوداء» ،أي تلك التي تشهد عددًا
مرتفعًا من الصدامات القاتلة ،يصل
عددها في محافظة بعلبك ـ ـ الهرمل
إل ــى  17نـقـطــة ،يحفظها املــواطـنــون
عن ظهر قلب ،فيما تتغاضى الدولة
عن وجودها بسبب… املوازنة .وثمة
أمثلة كثيرة عن «نقاط سوداء» ّ
يعج
ٍ
بها البقاع ،ليس آخرها طريق رياق
ّ
ـ ـ بعلبك الدولي «املعتم» في معظمه
ّ
(م ـ ــا ع ـ ــدا نـ ـق ــاط الـ ـح ــواج ــز األم ـن ــي ــة
ّ
لبلديات
وبـعــض املـســافــات التابعة
فاعلة) .على تلك الطريق ،ال وجود
لـ ـش ــيء اسـ ـم ــه الفـ ـت ــة تـ ـح ــذي ــري ــة أو
إشارة مرور.
ط ــري ــق ع ـ ّـم ـي ــق ف ــي ال ـب ـق ــاع ال ـغــربــي
مثال آخر ،بعدما أفقده «التوسيع»
شـ ـ ـ ـ ــروط ال ـ ـس ـ ــام ـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث أزي ـ ـلـ ــت
اللوحات والالفتات املرورية .وكذلك
طريق بر الياس ـ ـ دير زنون ـ ـ رياق،
وه ــو طــريــق آخ ــر غـيــر مـتـســامــح مع
أه ــل ال ـب ـقــاع ،حـيــث تـغـيــب الــافـتــات
ويغيب قانون السير.
امل ـش ـك ـل ــة األك ـ ـبـ ــر ت ـك ـم ــن فـ ــي غ ـي ــاب
الـ ــرقـ ــابـ ــة لـ ـ ــدى ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـ ـط ـ ــرق مــن
قـبــل وزارة األش ـغ ــال ،وف ــي تقاعس
الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــات امل ـ ـع ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة ع ـ ـ ــن إج ـ ـ ـ ــراء
إص ــاح ــات ب ـه ــدف تـحـســن ش ــروط
السالمة املرورية في نطاقها البلدي
(م ـثــل وض ــع امل ــراي ــا ،إب ـع ــاد الـشـجــر
واألع ـ ـمـ ــدة ووض ـ ــع م ـط ـب ــات ب ـهــدف
تخفيف السرعة حيث يجب وإعادة
تهيئة الـسـيــر عـلــى مــداخــل ال ـقــرى).
هــذه الـبـلـ ّ
ّ
تتفرج
ـديــات نفسها الـتــي
ع ـلــى ال ـق ـتــل ع ـلــى ال ـط ــرق ــات الـعــامــة
ت ـن ـســى واج ـب ــات ـه ــا ع ـل ــى ال ـط ــرق ــات
ال ــداخ ـل ـ ّـي ــة ال ـتــاب ـعــة ل ـن ـطــاق ـهــا ،رغــم
أنها تحوز نسبة  %20مــن عائدات
الـ ـغـ ــرامـ ــات الـ ـت ــي ي ـف ــرض ـه ــا ق ــان ــون
السير!

ملـعـلــم الـ ـس ــوق» .ب ــرأي ــه« ،م ــن يحمل
الـ ـشـ ـه ــادة ك ـم ــن ي ـح ـمــل ج ـ ــواز سـفــر
ليست عليه أي تأشيرة ،واملهنتان
مـ ـحـ ـصـ ـنـ ـت ــان ب ـ ـحـ ــاجـ ــزيـ ــن ي ـن ـب ـغــي
ع ـب ــوره ـم ــا ،أي م ـ ـبـ ــاراة كـ ـف ــاء ة مــن
وزارة االقتصاد للراغبني في العمل
كـخـبــراء سـيــر ،وشـهــادة اختصاص
ل ـت ـع ـل ـيــم ك ــل ف ـئ ــة م ــن فـ ـئ ــات رخ ــص
ال ـ ـس ـ ــوق تـ ـع ــرضـ ـه ــا إدارة ال ـس ـي ــر
ونقابة معلمي السوق على اللجنة
للموافقة .وتجري هذه االمتحانات
ب ـح ـســب ال ـح ــاج ــة ف ــي سـ ــوق الـعـمــل
وللنقابات دور في ذلك».
وج ــود ه ــذا االخـتـصــاص مــن ضمن
امل ـت ـط ـل ـبــات ال ـق ــان ــون ـي ــة ل ـل ـع ـمــل فــي
املهنتني ال يعني ،بحسب داغــر ،أن
«التعليم والتدريب سيكونان على
مستوى تدريب بعثات رواد فضاء،
إذ ال يمكن املغاالة في التركيز على
قطاع التعليم املهني واهـمــال بقية
قطاعات املرور ومستلزمات تطبيق
قـ ــانـ ــون ال ـ ـس ـ ـيـ ــر» .وب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى

الشكاوى من مضمون االمتحانات
وغ ـ ـيـ ــاب الـ ـت ــدري ــب ال ـع ـم ـل ــي ،ي ـقــول
داغــر «مــن يحدد املعارف واملهارات
ه ــو امل ـقــاي ـيــس امل ـعــرف ـيــة ف ــي الـعــالــم
والسوق والنقابات املعنية» ،داعيًا
ّ
إلــى أن «ينمو االخـتـصــاص بهدوء
ال ب ـص ـخ ــب  ،لـ ـك ــون ــه اخ ـت ـص ــاص ــا
قــري ـبــا م ــن الـ ـن ــاس ،وي ـ ّ
ـوح ــد لغتهم
فــي مــا يختص بالسير والـسـيــارات
والسالمة على الطرقات» .يستدرك:
ّ
«إن ــه اخـتـصــاص م ـحــدود بالنسبة
إلـ ـ ــى اسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب عـ ـ ــدد ال ـ ـطـ ــاب وال
حــاجــة لـلـبــاد ال ــى تـخــريــج عاطلني
ع ــن ال ـع ـمــل .وص ـلــت األمـ ــور ببعض
من يعلمون االختصاص إلى القول
ب ــأن ال ـط ــاب يـضـيـعــون وق ـت ـهــم وال
حاجة لهم لـلــدرس .بعض التالمذة
اع ـت ـبــر أن م ـج ــرد ال ـت ـس ـج ـيــل يـعـنــي
الحصول على الشهادة وحتى على
الــوظـيـفــة ومـنـهــم مــن وض ــع الفـتــات
تفيد بمهنتهم الجديدة ،ومنهم من
يمارسها بغير وجه حق».
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ّ
اختصاص المرور :من يقيم التجربة؟
فاتن الحاج
 67طــالـبــا اج ـت ــازوا ،ال ـعــام املــاضــي،
للمرة األولــى االمتحانات الرسمية
املهنية لنيل شهادة االمتياز الفني
في «اختصاص امل ــرور» املنصوص
ع ـل ـيــه ف ــي ق ــان ــون ال ـس ـي ــر ال ـج ــدي ــد.
الـتـجــربــة املـسـتـمــرة مـنــذ ع ــام 2016
في أربــع مــدارس مهنية رسمية في
ب ـئ ــر ح ـس ــن والـ ــدكـ ــوانـ ــة وط ــراب ـل ــس
ّ
وح ـ ــزرت ـ ــا ال ـب ـق ــاع ـي ــة ،ل ــم ت ـس ـلــم مــن
ش ـكــاوى ال ـطــاب واألس ــات ــذة ،وهــي
ت ـ ـبـ ــدأ م ـ ــن عـ ـ ــدم إعـ ـ ـط ـ ــاء  15ط ــال ـب ــا
رس ـبــوا فــي اإلسـتـحـقــاق «ال ـحــق في
فــرصــة ثــانـيــة» ،أس ــوة بــأقــرانـهــم في
اإلختصاصات األخــرى في التعليم
املـ ـهـ ـن ــي ،وال ت ـن ـت ـه ــي ب ـم ــاح ـظ ــات
حول املناهج «املنجزة على عجل»،
م ـ ــرورًا ب ـ ّســاعــات ال ـت ــدري ــب الـعـمـلــي
غـيــر امل ـنــفــذة ،وع ــدم مـحــاكــاة أسئلة
املـ ـس ــابـ ـق ــات لـ ـلـ ـمـ ـع ــارف واملـ ـ ـه ـ ــارات
امل ـط ـلــوبــة مل ـم ــارس ــة مـهـنـتــي تـعـلـيــم

ال ـس ـ ْـوق و«خ ـب ــرة الـ ـح ــوادث» ،أو ما
يعرف بخبراء السير.
ُ
ف ــي املـ ـب ــدأ ،اس ــت ـح ــدث «اخ ـت ـصــاص
امل ـ ــرور» ب ــداف ــع ال ـحــاجــة إل ــى وج ــود
م ـس ـتــوى أف ـض ــل ل ـل ـســائ ـقــن ،مثلما
هو ضــروري وجــود مستوى أفضل
ل ـه ـنــدســة الـ ـط ــرق وت ـن ـظ ـيــم ال ـس ـيــر.
وقــد وضــع ليخدم تطوير املهنتني
وإم ــداده ـم ــا ب ـق ــدرات بـشــريــة يغلب
عـلـيـهــا ال ـطــابــع الـبـحـثــي واملـتـمــرس
عـ ـلـ ـمـ ـي ــا .وب ـ ـح ـ ـسـ ــب ع ـ ـضـ ــو ن ـق ــاب ــة
مـ ـك ــات ــب ت ـع ـل ـي ــم الـ ـ ـس ـ ــوق األس ـ ـتـ ــاذ
فـ ـ ــي االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاص ،بـ ـ ـس ـ ــام داغـ ـ ـ ــر،
فـ ـ ـ ــإن «الـ ـ ــرغ ـ ـ ـبـ ـ ــة فـ ـ ــي افـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح هـ ــذا
اإلخ ـت ـص ــاص كــانــت م ــوج ــودة لــدى
م ـك ــات ــب ت ـع ـل ـيــم ال ـ ـسـ ــوق ،ك ـم ــا ل ــدى
خ ـبــراء حـ ــوادث ال ـس ـيــر ،وق ــد ســاهــم
الطرفان في صياغة القانون ّ
وقدما
اقتراحاتهما وتعديالتهما».
وكـ ـ ــان امل ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي ل ـل ـســامــة
املـ ـ ــروريـ ـ ــة قـ ــد طـ ـل ــب ،ب ـح ـس ــب أم ــن
سـ ـ ـ ـ ــره رم ـ ـ ـ ـ ـ ــزي سـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة ،ت ـ ـ ــزوي ـ ـ ــده

باملعطيات الالزمة والوثائق بشأن
ال ـت ــوص ـي ــف املـ ـقـ ـت ــرح فـ ــي كـ ــل مـ ــادة
مــن مــواد املنهج وطــرائــق التدريس
ّ ّ
وال ـتــدريــب الـعـمـلــي ،إال أن ذل ــك «لــم
يـ ـحـ ـص ــل حـ ـت ــى اآلن» .ف ــامل ــدي ــري ــة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم امل ـه ـن ــي ،بـحـســب
س ــام ــة« ،لـ ــم ت ـب ــره ــن ق ــدرت ـه ــا عـلــى
وضع منهاج متطور يراعي األدوار
امل ـط ـلــوبــة م ــن ك ــل م ــن خـبـيــر الـسـيــر
ّ
ومعلم الـســوق ،واملنهجية العلمية
في ممارسة مهنتهما ،بحيث يكون
ل ـكــل مـ ــادة خـصــوصـيـتـهــا ف ــي بـنــاء
ال ـ ـقـ ــدرات ال ـش ـخ ـص ـيــة» .وبــال ـتــالــي،
«ل ــم يـحـقــق اإلخ ـت ـص ــاص بنسخته
ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي مــن
إنـ ـش ــائ ــه ،وه ـ ــو ال ـت ـم ـه ــن وت ـط ــوي ــر
مـ ـك ــات ــب ت ـع ـل ـي ــم الـ ـ ـس ـ ــوق ل ـت ـص ـبــح
م ــدارس فعلية ت ـ ّ
ـزود خ ـبــراء السير
ب ـك ـفــايــات مـ ـح ــددة ب ـع ـلــم الـ ـح ــوادث
والعوامل التي تتداخل عند حصول
الـ ـص ــدام ــات املـ ــروريـ ــة ،إض ــاف ــة إلــى
بعض املـهــارات املتعلقة باملقابالت

وكـ ـت ــاب ــة الـ ـتـ ـق ــاري ــر واألسـ ــاس ـ ـيـ ــات
ف ــي الـلـغــة واإلح ـ ـصـ ــاء ات .ول ــم يجر
إكساب معلمي السوق املستقبليني
طرائق التحضير للدرس واملعارف
واملهارات واملواقف تجاه التالمذة،
وتقييم أدائ ـهــم السـتـحـقــاق رخصة
ال ـس ــوق ع ــن ج ـ ـ ــدارة» .وف ــق ســامــة،
«أن ـ ـ ـجـ ـ ــز امل ـ ـن ـ ـهـ ــج ت ـ ـحـ ــت الـ ـضـ ـغ ــط،
وهـنــاك شكوك كبيرة بشأن جــدوى
اإلختصاص حاليًا ،إذ ال نستطيع

لم يحقق اإلختصاص
بنسخته الحالية الهدف
األساسي من إنشائه

أن نـعــرف مــا إذا كــان الـطــاب الذين
خــاضــوا للمرة األول ــى اإلمتحانات
ال ــرس ـم ـي ــة ق ــد اك ـت ـس ـب ــوا ال ـك ـف ــاي ــات
املتوقعة .ما نعرفه هو أنهم نجحوا
بعالمات مرتفعة».
ّ
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،يـ ــرى داغـ ـ ــر أن «ط ــرق
التدريس املعتمدة مع طرق التدريب
والـتـقـيـيــم ال ـتــي يـعـتـمــدهــا التعليم
املـهـنــي حــال ـيــا ،قـ ــادرة عـلــى الـتــأقـلــم
الع ـت ـمــادهــا م ـب ــدأ تـعـلـيـمـيــا حــديـثــا
م ـب ـن ـيــا ع ـل ــى املـ ـق ــارب ــة ب ــال ـك ـف ــاي ــات،
وه ــو م ـبــدأ مـتـطــور لـجـهــة اعـتـمــاده
عـلــى ط ــرق حــديـثــة تـسـمــح بتطوير
مستدام» .أما شهادة اإلمتياز الفني
فــي اخـتـصــاص امل ــرور الـتــي ينالها
املــرشــح ل ــدى نـجــاحــه فــي اإلمـتـحــان
الــرس ـمــي فـلـيـســت« ،س ــوى الـخـطــوة
األول ــى لـلــراغـبــن فــي اإلن ـخ ــراط في
مـهـنـتــي اإلخ ـت ـصــاص الـلـتــن كانتا
ت ـع ـت ـمــدان ســاب ـقــا ع ـلــى ال ـخ ـبــرة في
م ــرائ ــب ح ـ ـ ــدادة الـ ـسـ ـي ــارات لـخـبـيــر
ال ـس ـي ــر أو رخ ـص ــة سـ ــوق عـمــومـيــة

النساء أقل ّ
تسببًا بالحوادث
هادي أحمد
ل ـط ــامل ــا ارتـ ـبـ ـط ــت «امل ـ ـ ـهـ ـ ــارة» ب ـق ـيــادة
السيارات بالذكور .لم تكن ثمة رواية
ّ
بتفوق امرأة في القيادة .هذا،
تتعلق
ع ـل ــى األق ـ ـ ــل ،م ــا ص ـن ـعــه «الـ ـخـ ـي ــال» -
الــذكــوري بطبيعة الـحــال .أمــا الــواقــع
ال ــذي تصنعه األرقـ ــام فـيـبـ ّـن حقائق
أخــرى ،مفادها أن النساء أقــل ّ
تسببًا
بـ ــال ـ ـحـ ــوادث  -ال ـق ــات ـل ــة م ـن ـه ــا وغ ـيــر
ال ـقــات ـلــة .أرق ـ ــام ق ــوى األمـ ــن الــداخ ـلــي
ّ
تـ ــؤكـ ــد أن  %80مـ ــن ت ـل ــك ال ـ ـحـ ــوادث
سببها قيادة الذكور!
كـســرت تلك األرق ــام «هيبة» الــرجــال،
وص ـ ـ ــار ب ــإمـ ـك ــان الـ ـنـ ـس ــاء ال ـت ـب ــاه ــي
ّ
بإمساك املـقــود ،واإلع ــان أنـهــن أكثر

م ـه ــارة ف ــي ال ـق ـي ــادة .ب ــاألرق ــام ،تـبـ ّـن
إحـصــاء ات الـعــام املــاضــي (بــن األول
م ـ ــن ك ـ ــان ـ ــون الـ ـث ــان ــي  2018وح ـت ــى
ال ـتــاســع م ــن ك ــان ــون األول م ــن الـعــام
نـ ـفـ ـس ــه) وقـ ـ ـ ــوع  4265حـ ـ ـ ــادث س ـيــر
ً
ّأدت ال ــى س ـقــوط  464قـتـيــا و5570
جــريـحــا .ومــن هــذه الـنـسـبــة ،تسببت
الـنـســاء ب ــ 11حــادثــا مميتًا نتج عنه
ً
 11قتيال ،فيما تسبب الرجال بـ204
حـ ــوادث قــاتـلــة ذه ــب ضحيتها 207
ق ـت ـلــى و 2297ح ــادث ــا ـ غ ـي ــر ق ــات ــل ـ
نتج عنها  2483جريحًا .تعيد هذه
األرق ــام إلــى الــذاكــرة تـقــريـرًا أصــدرتــه
الشرطة الفرنسية عام  ،2012تعليقًا
على اإلحصاء ات املتعلقة بالحوادث
املرورية ،وقالت في خالصته «لو قاد

(هيثم الموسوي)

الرجال سياراتهم مثل النساء ،لكان
لــدي ـنــا ع ــدد أق ــل م ــن ال ـض ـحــايــا على
طرقاتنا».
لكن ،على ما يبدو أن تلك األرقام على
أهميتها ال تسعف للقول ،ولو بطرافة،
أن «النساء فــي القيادة يستأهلن أن
ّ
يكن قوامات على الرجال» ،إذ سرعان
ما ستتبعها تبريرات لحفظ «الهيبة»
ً
ال ــذك ــوري ــة ،مـنـهــا م ـثــا م ــا ذه ــب الـيــه
ّ
أح ــد خ ـبــراء الـسـيــر ب ــأن األم ــر يتعلق
ّ
بـ«الجرأة» ،إذ أن «الرجل يقود بجرأة
ً
أك ـبــر مــن املـ ـ ــرأة» .ويـعـطــي م ـثــا ،بــأن
«املــرور بني سيارتني متقاربتني قرار
عادي عند الرجل ،أما املرأة ،فقد تكون
قلقة ،وعليه تكون نسبة مخاطرتها
أقل بكثير»!

نصف الطرق ال يستوفي شروط السالمة
ال يـحـتــاج تـقـيـيــم ح ــال ال ـطــرقــات في
لـبـنــان ،لناحية الـســامــة الـعــامــة ،إلى
دراس ــات .من السهل  -نظريًا  -تقييم
تلك الـحــال الـتــي تـتــدحــرج يــو ُمــا بعد
يـ ــوم ن ـحــو األس ـ ـ ــوأ .أم ـ ــا ،وقـ ــد أع ـ ـ ّـدت
دراسة ّ
جدية في هذا اإلطار ،فقد بات
م ــن ال ـس ـهــل ت ــوزي ــع ه ــذا «الـ ـس ــوء»…
بطريقة عادلة.
«م ّـش ــروع ال ـطــرقــات وال ـع ـمــالــة» الــذي
ن ـ ــف ـ ــذه م ـج ـل ــس اإلن ـ ـ ـمـ ـ ــاء واإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار،
بـتـمــويــل مــن الـبـنــك ال ــدول ــي ،للكشف
ع ـل ــى ح ـ ــال ال ـ ـطـ ــرق ب ـغ ـي ــة تــأه ـي ـل ـهــا،
اسـتـغــرق عــامــنّ ،والـنـتـيـجــة« :نصف
ال ـ ـطـ ــرقـ ــات املـ ـص ــنـ ـف ــة مـ ـ ـض ـ ــروب وال

ي ـس ـتــوفــي شـ ـ ــروط ال ـس ــام ــة ال ـعــامــة
واملـ ــروريـ ــة» ،بـحـســب امل ـه ـنــدس إيـلــي
حلو.
ه ــذه واح ـ ــدة م ــن خ ــاص ــات امل ـشــروع
ال ــذي كشف على  6600كيلومتر من
شـبـكــة ال ـط ــرق املـصـنـفــة (أي الـتــابـعــة
لـ ـ ـ ـ ــوزارة األشـ ـ ـغ ـ ــال الـ ـع ــام ــة وال ـن ـق ــل)
باالستعانة بمهندسني متخصصني
م ــن جــام ـعــة زغ ـ ــرب ،واع ـت ـم ــاد تقنية
«آيـ ـ ـ ـ ـ ــراب» الـ ـت ــي تـ ـق ـ ّـي ــم حـ ـ ــال الـ ـط ــرق
بواسطة سـيــارات مجهزة بكاميرات
ون ـ ـ ـظـ ـ ــام «جـ ـ ـ ــي بـ ـ ــي إس» ،ت ـن ـت ـهــي
بــوضــع «س ـك ــور» م ــن درجـ ــة «مـمـتــاز
إلــى سـيــئ» .وقــد ّ
تبي مــن خــال هذه
(مروان بوحيدر)

ال ـج ــردة أن أك ـثــر مــن  3000كيلومتر
فــي وض ـ ٍـع سـيــئ ،إن لناحية اإلنـشــاء
وال ـ ـص ـ ـيـ ــانـ ــة أو لـ ـن ــاحـ ـي ــة مـ ـق ـ ّـوم ــات
السالمة العامة .أمــا النصف املتبقي
ّ
ً
ف ـل ـي ــس أفـ ـض ــل حـ ـ ـ ــاال ،إذ لـ ــم ت ـت ـخــط
«عالمته» درجة مقبول .وأسباب ذلك
تبدأ من التصميم والبنية اإلنشائية
ً
وصـ ــوال إل ــى الـصـيــانــة ال ـتــي تقتصر
على «الحاالت الطارئة جدًا واآلنية»،
ب ـح ـســب م ــدي ــر ال ـص ـي ــان ــة ف ــي وزارة
األشغال ،أديب دحروج.
املشروع استهدف  6600كيلومتر من
أصل  20ألف كيلومتر (مجموع الطرق
مــن أوتــوس ـتــرادات وطــرقــات رئيسية
ّ
وفرعية وزراعية تابعة للبلديات) ،إل
أنها ّ
عينة عــن ســوء الطرقات بسبب
الـنـقــص ال ــذي تـعــانـيــه لـجـهــة مــراعــاة
الـ ـس ــام ــة امل ـ ــروري ـ ــة (ت ــزيـ ـي ــح ال ـط ــرق
ووض ــع املــون ـســات وال ـح ـمــايــات على
جوانبها) ،وهــي ت ــزداد ســوءًا لغياب
ّ
الـصـيــانــة .فــرغــم أن الـصـيــانــة تشكل
 %70مــن مــوازنــة وزارة األش ـغــال ،إال
أنــه «ال صيانة استباقية» فــي أغلب
األحيان ،إذ أن «عقود الصيانة يجب
أن ت ـجـ ّـدد بـشـكــل س ـنــوي ،وه ــو مــا ال
يجري بسبب عــدم وجــود اعتمادات،
ل ــذل ــك ي ـق ـت ـصــر ال ـع ـم ــل ع ـل ــى مـ ــا هــو
ط ــارئ» ،بحسب دح ــروج ،ناهيك عن
أن ال ــوزارة «ال تقوم بــدورهــا كما هو
مطلوب ،بسبب ضغوط البلديات وما
يلحقها من طلبات سياسيني ونواب
ووزراء ومن يمونون.»...
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رياضة

رياضة

الكرة اإليطالية

مانشيني ربح رهانه على الشباب

ما يعيب أي مدرب لكرة القدم ،هو اإلصرار على األفكار ذاتها وعدم
تطويرها ،واإلصرار أيضًا على بعض الالعبين ،الذين كانوا في فترة من
الفترات من األفضل على مستوى العالم .العبون ،ال يزالون يشاركون
بصورة ّ
أساسية مع أنديتهم أو المنتخبات ،رغم تراجع أدائهم .مدرب
اإليطالي ومــدرب مانشستر سيتي اإلنكليزي السابق روبرتو
المنتخب ّ
مانشيني ،أكد أنه من بين المدربين الذين يقدمون وبشكل أساسي
ّ
ومميز على منح الفرص لالعبين الشباب .رهان مانشيني نجح حتى اآلن
األسمى ،تحديد التشكيلة المناسبة
في التصفيات ،ويبقى الهدف
ّ
قبل بداية االستحقاق القاري الذي يتمثل في بطولة كأس األمم
األوروبية (يورو )2020
حسن رمضان
ّ
ّ
«مانشيو» ،كما يلقب ،دخل في مبارتي
املنتخب اإليطالي األخيرتني بتشكيلة
مـغــايــرة عــن تشكيلة «األت ـ ــزوري» في
الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة .تـشـكـيـلــة ش ــاب ــة،
ت ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى أه ـ ـ ــم وأب ـ ـ ـ ـ ــرز املـ ــواهـ ــب
ّ
الحالية ،على غرار فيدريكو
اإليطالية
بـ ـ ــرنـ ـ ــاردس ـ ـ ـكـ ـ ــي الع ـ ـ ـ ــب يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس،
واملــوهـبــة الـصــاعــدة مــويــس كــن العب

يوفنتوس أيضًا الــذي يبلغ من العمر
 19عامًا ،نيكولو باريال العب بولونيا،
وامل ـط ـ ًلــوب مــن أه ــم ال ـفــرق األوروب ـي ــة،
إضــافــة إلــى الــوجــه الجديد الــذي ظهر
لـلـمــرة األولـ ــى م ــع املـنـتـخــب اإليـطــالــي
فـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة األخ ـ ـيـ ــرة أم ـ ــام مـنـتـخــب
ليشتنشتاين ،ستيفانو سنسي ّ
(توج
سـنـســي م ـبــاراتــه األول ـ ــى م ــع منتخب
بالده بتسجيله لهدف من بني األهداف
الستة التي ّ
سجلها الفريق).

«بالوتيلي مارسيليا» لم يقنع!
لم تضم التشكيلة اإليطالية املستدعاة من قبل املدرب روبرتو مانشيني لخوض مباريات
التصفيات املؤهلة لكأس األمم األوروبية  ،2020اسم املهاجم اإليطالي ماريو بالوتيلي.
ّ
األخير ،ليست ّ
املرة األولى التي لم يكن فيها ضمن تشكيلة منتخب الـ«أتزوري» ،إال أن
ّ
الغريب في األمر ،أن العالقة الجيدة بني سوبر ماريو ومانشيني مدرب املنتخب ،لم تثمر
استدعاءه إلى املنتخب من جديدّ .
يقدم بالو موسمًا أو نصف موسم ّ
جيد جدًا في الدوري
الفرنسي ،وتحديدًا بعد أن انتقل من فريقه السابق نيس إلــى فريق عاصمة الجنوب
الفرنسي مارسيليا .في هذا الفريق ،وجد بالوتيلي الراحة النفسية قبل ّ
الفنية ،نظرًا إلى
ّ
ّ
وخاصة للذين يتعرضون
أن أغلبية فرق الجنوب تملك بيئة حاضنة لالعبني املهاجرين،
لعنصرية الفرق الفرنسية األخرىّ ،
«مدعي التفوق»ّ .
سجل بالوتيلي خمسة أهداف مع
فريقه الجديد مارسيليا ،وذلــك خــال تسع مشاركات للسوبر ماريو ما بني أساسي
ّ
يسجل أي هدف مع فريقه السابق نيس هذا املوسم في الدوري،
وبديل ،في حني أنه لم
ما يعكس أن ماريو لم يكن منسجمًا مع مدربه الفرنسي باتريك فييرا .وبسبب نصف
يتحمل مسؤولية أدائه ّ
ّ
السيئ ،الذي بدأ بالتحسن شيئًا
املوسم األول ،ها هو بالوتيلي
شيئًا ،وأصبح ينتظر إشارة واحدة من مانشيني ،لكي يعود إلى املنتخب .ولكن الالعب
ً
فاجأ الجميع وغـ ّـرد عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام ،قائال «قــد تحتاجني
إيطاليا ً
يوما ما ،لكن بالطريقة التي تقومون بها بإهانتي ،فقد أقرر عدم الذهاب» .وأضاف
ماريو بالوتيلي« ،سأفكر في ذلك األمر ،لست إنسانًا آليًا».

لكن في الوقت عينه ،ال ّ
يطبق املدرب
م ــان ـش ـي ـن ــي ه ـ ــذه ال ـن ـظ ــري ــة فـ ــي خــط
الـ ــدفـ ــاع ،ح ـيــث ال ي ـ ــزال يـعـتـمــد على
الثنائي جورجيو كيليني وليوناردو
ب ــون ــوتـ ـش ــي (ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء م ـش ــارك ــة
رومــانـيــولــي فــي امل ـبــاراة األخ ـيــرة) .ال
يمكن ألي مـشــاهــد أو للجماهير أن
ت ـن ـكــر أن امل ـ ــدرب مــانـشـيـنــي ال ي ــزال
في مرحلة التجربة ،فلم يحدد حتى
اآلن تشكيلته األساسية أو النهائية،
الـ ـت ــي مـ ــن امل ـم ـك ــن أن ي ـث ـب ــت عـلـيـهــا
ّ
فــي مـقـبــل امل ـب ــاري ــات .إال ان اإلص ــرار
الــواضــح منه على ثنائي يوفنتوس
ف ــي ق ـلـ َـبــي ال ــدف ــاع ،يــوضــح ببساطة
أنــه ال يريد تغييرهما ،بل انهما من
ركــائــز املنتخب اإليـطــالــي مــن وجهة
نـ ـ ـظ ـ ــره ،رغ ـ ــم ال ـ ـتـ ــراجـ ــع «ال ـب ـس ـي ــط»
ال ــذي يظهر على أدائـهـمــا فــي الفترة
األخـيــرة .على الجهة املقابلة ،يمتلك
ّ
مانشيني ،على دك ــة بــدالئــه ،مدافعًا
م ـم ـي ـزًا ،يـعـتـبــر م ــن ب ــن أف ـضــل ثــاثــة
مدافعني في العالم حاليًا من ناحية
األرق ــام واإلحـصــائـيــات ،ولــو أن هذه
ّ
األرق ـ ــام ال ت ـك ــون ص ــادق ــة دائـ ـم ــا ،إال
أن م ــا ي ـقـ ّـدمــه قــائــد م ـيــان اإليـطــالــي
أليسيو رومانيولي يستحق اإلشادة
والتقدير ،وقبل كل ذلك ،فإنه بحسب
العديد من النقاد يستحق فرصة مع
املنتخب اإليـطــالــي .رومــانـيــولــي ،إلى
جــانــب مــدافــع ليفربول فيرجيل فان
داي ـ ــك ،يـ ـع ـ ّـدان الـ ـي ــوم ،وبـ ـف ــارق بعيد
أيـضــا ،أفضل َ
قلبي دفــاع فــي العالم،
على األقــل من ناحية األرق ــام ،ولــو أن
ف ــان داي ــك يـعــد األف ـضــل عــاملـيــا بــرأي
ّ
ال ـك ـث ـي ــري ــن ،إال أن الـ ـض ــوء وال ــوه ــج
اإلعــامــي الــذي يحظى بــه «الصخرة
الـهــولـنــديــة» فــي الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي،
ّ
ال يتمتع به املــدافــع اإليطالي الشاب
ف ــي م ـيــانــو وف ــي ّإي ـطــال ـيــا ت ـحــدي ـدًا.
ّ
األمر ببساطة يتمثل في مقولة «سلم
ّ
وتـســلــم» ،يجب على كــل مــن الثنائي
ك ـي ـل ـي ـن ــي وب ــون ــوتـ ـش ــي أن يـقـتـنـعــا
بأنهما باتا قريبني من نهاية املشوار
في مسيرتهما الكروية .النهاية التي
وصــل إليها الكثير مــن املدافعني في
الـ ــدوريـ ــات الـخـمـســة ال ـك ـب ــرى ،الــذيــن
ك ــان ــوا ف ــي ال ـســابــق م ــن ب ــن األف ـضــل
في العالم ،كاإلسباني جيرارد بيكي
م ــداف ــع بــرش ـلــونــة ،واألمل ــان ــي جـيــروم
ب ــواتـ ـيـ ـن ــغ ،وزمـ ـيـ ـل ــه مـ ــاتـ ــس هــام ـلــز
مدافعي بايرن ميونخ .فكما حدث في
مركز حراسة املرمى اإليطالي ،بعد أن
كــان الـحــارس التاريخي جيالويجي
ب ــوف ــون ه ــو م ــن اح ـت ـك ــر ه ـ ــذا امل ــرك ــز
لسنوات عديدة ،ها هو حارس مرمى
ميالن الشاب جيالويجي دوناروما،

ً
ّ
ت ـس ــل ــم ش ـع ـل ــة «ث ـق ـي ـل ــة» م ــن ح ــارس
يــوف ـن ـتــوس ال ـس ــاب ــق وب ــاري ــس ســان
جيرمان الحالي ،وسيكمل املسير مع
«األتزوري» ،وهو في الكرة اإليطالية
اليوم خير من يخلف بوفون ،ظاهرة
الحراسة في الكرة اإليطالية ،وربما
العاملية.
م ـ ـمـ ــا ال ش ـ ــك ف ـ ـيـ ــه أن م ـ ــا ي ـ ـق ـ ــوم بــه
مانشيني مــن عـمــل ،ولــو على صعيد
االستدعاءات ،يعتبر ّ
مميزًا ،ومختلفًا
عـ ــن امل ـ ــدرب ـ ــن الـ ـس ــابـ ـق ــن لـلـمـنـتـخــب
اإليـ ـط ــال ــي أم ـ ـثـ ــال أن ـط ــون ـي ــو كــون ـتــي
وج ـيــام ـب ـي ـيــرو ف ـن ـت ــورا ،ال ـل ــذي ــن كــانــا
ي ـع ـت ـم ــدان وبـ ـ ـص ـ ــورة أس ــاسـ ـي ــة عـلــى
العـبــي الـخـبــرة قبل الـشـبــاب فــي كثير
م ــن األحـ ـي ــان وامل ـس ــاب ـق ــات .وع ـل ــى ما
يـبــدو ،فــإن مانشيني ال يختلف ّ
عمن

ُ
بعث من جديد
شهدت املباراة األخيرة للمنتخب اإليطالي ،عودة الالعب السابق ّ
وهداف الدوري
اإليطالي حاليًا فابيو كوالياريال إلى التشكيلة بعد غياب دام لتسع سنوات .كان
آخر ظهور ملهاجم نادي سامبدوريا مع الـ«أتزوري» يعود ملباراة الـ«طليان» أمام
املنتخب السلوفاكي في بطولة كــأس العالم  2010في جنوب أفريقياّ .
سجل
كوالياريال هدفني من ركلتي جزاء في املباراة األخيرة للمنتخب اإليطالي أمام
منتخب ليشتنشتاين ،ضمن الجولة الثانية من التصفيات املؤهلة لبطولة كأس

مانشيني
أعطى الثقة
لمويس كين
(أندرياس
سوالرو ـ
أ ف ب)

األمــم األوروبـيــة في  .2020كثير من املشاعر واألحاسيس ّ
تحركت لــدى هذا
املهاجم الذي لم يعرف االستسالم منذ استبعاده عن التشكيلة من قبل العديد
من املدربني الذي ّ
مروا على إيطاليا في السنوات املاضية ،بل ان إصراره وعمله
الجاد ،أعاداه من جديد ليكون من بني أبرز األسماء اإليطالية املستدعاة لخوض
التصفيات األوروبـيــة من ناحية األرقــام .ما يمكن أن يحسب لكوالياريال ،هو
ّ
يتصدر ترتيب هدافي الدوري اإليطالي برصيد  21هدفًا،
أنه ،وبعمر الـ 36سنة،
ّ
متفوقًا على الشاب املميز البولندي كريستوف بياتيك مهاجم ميالن ،والهداف
اآلخر نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو ( 19هدفًا لكل منهما).

طريقة لعب ّالمنتخب
اإليطالي حاليًا مغايرة
تمامًا لما كان عليه
في السنوات
العشر األخيرة

الـشـخـصـيــة األولـ ـ ــى م ــع «األت ـ ـ ـ ــزوري».
بــل ان كــن أيـضــا ،أصـبــح ثــانــي أصغر
ّ
يسجل هدفًا،
العب في تاريخ إيطاليًا
إضافة إلى أنه أصبح أصغر العب في
تــاريــخ إيـطــالـيــا يـسـ ّـجــل فــي مـبــاراتــن
متتاليتني وفــي عمر ال ــ 19عــامــا .كني،
برناردسكي ،فيديريكو كييزا ،ماتيو
بوليتانو ،كلها أسماء إيطالية شابة
ب ـ ــات املـ ــراقـ ــب ي ــاح ــظ أن مــانـشـيـنــي
يعتمد عليها بـصــورة أســاسـيــة ،على
حساب أسماء أخرى لم ّ
تقدم املطلوب
في السنوات املاضية .وهذا ما يحسب
ملانشيني وعالقته املميزة مع الالعبني
الـشـبــاب .مانشيني ،هــو امل ــدرب الــذي
كانت تربطه عالقة ّ
مميزة مع املهاجم
اإليـطــالــي ونـجــم مارسيليا الفرنسي
ال ـح ــال ــي م ــاري ــو بــالــوت ـي ـلــي ،ف ـهــو من
أطلقه إلــى العاملية ،ومــن أعـطــاه الثقة
فــي كثير مــن املـبــاريــات .مــا ال يختلف
عليه اثنان ،أن موهبة الـ«سوبر ماريو»
ّ
مر بفترات ّ
ّ
إال أن الالعب ّ
تخبط
مميزة،
بسبب الكثير من األحــداث التي كانت
ت ــواج ـه ــهّ ،
وربـ ـم ــا أب ــرزه ــا الـعـنـصــريــة
ّ
التي كــان يتعرض لها .الـيــوم ،وتحت
إش ـ ــراف امل ـ ــدرب ع ـي ـنــه ،تـظـهــر مــوهـبــة
إي ـطــال ـيــة ج ــدي ــدة ،م ــوي ــس ك ــن ،العــب

س ـب ـقــوه ف ــي ت ــدري ــب امل ـن ـت ـخــب األزرق
ف ـقــط ف ــي خ ـي ــارات ــه الـفـنـيــة م ــن العـبــي
الدوري اإليطالي ،فما يالحظه الجميع
م ــن ص ـحــاف ـيــن ون ـ ـقـ ــاد ،أن املـنـتـخــب
ّ
اإليطالي ،ومنذ تسلم مانشيني لزمام
ّ
األمـ ــور عـلــى دك ــة ال ـب ــدالء ،ب ــدأ يعتمد
ّ
على طريقة لعبه الخاصة ،طريقة لعب
مشابهة ملــا كــان يعتمد عليها عندما
ـ«سيتيزنس» مانشستر
كــان مدربًا لل
ّ
سـ ـيـ ـت ــي ،والـ ـ ـت ـ ــي ت ـت ـم ــث ــل ف ـ ــي ال ـل ـعــب
الهجومي ،وتعتبر طريقة لعب مغايرة
تمامًا ملا كــان عليه املنتخب اإليطالي
في السنوات العشر األخيرة على أقل
تقدير.
الثقة الـتــي أعطاها مانشيني ملويس
ّ
كني ،أكد اإليطالي ذو األصول األفريقية
أن ـ ــه ع ـل ــى ق ـ ــدر ت ـح ـ ّـم ــل م ـســؤول ـي ـت ـهــا،
ول ـ ـيـ ــس ف ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ّ
وديـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ب ـ ــل فــي
مباراتني متتاليتني ضمن التصفيات
املؤهلة لكأس األمــم األوروب ـيــة (يــورو
 )2020أم ـ ــام ف ـن ـل ـنــدا ولـشـتـنـشـتــايــن،
وال ـت ــي سـ ّـجــل فـيـهــا ك ــن هــدفــا ف ــي كل
مـ ـب ــاراة ،لـيـقـ ّـص بــذلــك شــريــط أهــدافــه

حول العالم
بروفة أخيرة لبايرن ودورتموند

يخوض بــايــرن ميونيخ املتصدر وشريكه بــوروسـيــا دورتـمــونــد البروفة
األخ ـيــرة عـنــدمــا يـحــل األول ضيفًا عـلــى فــراي ـبــورغ ،ويستضيف الثاني
فولفسبورغ في املرحلة السابعة والعشرين من بطولة أملانيا لكرة القدم،
(السبت  16:30بتوقيت بيروت) ،وذلك قبل قمتهما املرتقبة والحاسمة في
صراعهما على اللقب في  6نيسان/أبريل املقبل .ويتصدر بايرن ميونيخ
الترتيب برصيد  60نقطة بفارق األهداف عن بوروسيا دورتموند ،وقمتهما
األسبوع املقبل على ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ ستحدد بنحو كبير
بطل هذا املوسم ،علمًا بأن دورتموند حسم مباراة الذهاب على أرضه (-3
 ،)2وكــان مبتعدًا  9نقاط فــي الـصــدارة قبل أن تتراجع نتائجه ،ويسمح
لغريمه باللحاق به ،ومن ثم تخطيه بفارق األهداف ( 41هدفًا مقابل .)34

الترجي والرجاء يبحثان عن اللقب الثاني

يسعى الترجي الرياضي التونسي بطل مسابقة دوري أبـطــال إفريقيا،
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والــرجــاء البيضاوي املغربي بطل كــأس االتـحــاد ،إلــى التتويج بلقب كأس
السوبر اإلفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخهما ،عندما يلتقيان
(اليوم) على استاد ثاني بن جاسم في الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.
وهــي امل ــرة األول ــى الـتــي تـقــام فيها كــأس الـســوبــر اإلفــريـقـيــة خ ــارج الـقــارة
السمراء .وحقق الترجي لقبها للمرة األولــى عام  1995عندما تغلب على
موتيمبا بيمبي الكونغولي الديموقراطي (-3صفر في اإلسكندرية) بعدما
نال قبلها بعام لقبه األول في مسابقة دوري األبطال على حساب الزمالك
امل ـصــري ،فيما تــوج الــرجــاء الـبـيـضــاوي باللقب عــام  2000على حساب
أفريكا سبور العاجي (-2صفر في الدار البيضاء).

ليون لتشديد الخناق على ليل

ّ
يسعى نادي ليون الفرنسي لتشديد الخناق على ليل ،عندما يحل ضيفًا
على رين ،في افتتاح املرحلة الثالثني من الــدوري الفرنسي في كرة القدم
(اليوم  21:45بتوقيت ّ بيروت) .ويتخلف ليون (الثالث) بفارق  4نقاط عن
ليل (الثاني) الــذي يحل ضيفًا على نانت يوم األحــد ،لكن مهمة الضيوف

لن تكون سهلة في ظل تألق رين هذا املوسم وبلوغه ثمن نهائي مسابقة
الــدوري األوروبــي «يوروبا ليغ» قبل أن يخرج على يد أرسنال اإلنكليزي.
ويخوض ليون املباراة في ظل غياب مدافعه الدولي الهولندي كيني تيتي،
إلصابته بتمزق في العضلة الخلفية لفخذه اليمنى ،تعرض لها في مباراة
منتخب بالده ضد بيالروسيا (-4صفر) في الجولة األولى من تصفيات
كأس أوروبا .2020

ّ
جيرونا للحاق بأتلتيكو بلباو

يسعى جيرونا إلــى اللحاق بضيفه أتلتيكو بلباو عندما يستضيفه
(اليوم  22:00بتوقيت بيروت) في افتتاح املرحلة التاسعة والعشرين من
بطولة إسبانيا لكرة القدم .ويحتل جيرونا املركز الثاني عشر برصيد
 34نقطة مقابل  37ألتلتيكو بلباو .ويطمح جيرونا إلى فوزه الثاني تواليًا
بعد األول على مضيفه ليغانيس ( )0-2في املرحلة املاضية ،واألمر ذاته
بالنسبة إلى أتلتيكو بلباو الذي سيدخل املواجهة بعد فوزه الثمني على
أتلتيكو مدريد بالنتيجة ذاتها .ويفتتح جيرونا املرحلة غدًا ،عشية دربي

كاتالونيا بني برشلونة املتصدر وحامل لقب املوسم املاضي وإسبانيول.

كالياري لتعميق جراح كييفو

ّ
يطمح كالياري إلى ضرب عصفورين بحجر واحد عندما يحل ضيفًا على
كييفو صاحب املــركــز األخـيــر (الـيــوم  22:30بتوقيت ب ـيــروت) ،فــي افتتاح
املرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم .ويرغب الضيوف
في تعميق جــراح أصحاب األرض الذين باتت عودتهم إلــى الــدرجــة الثانية
مسألة وقت ليس إال ،والهروب من املناطق املؤدية إلى الهبوط .ويملك كالياري
 30نقطة بفارق  6نقاط عن بولونيا صاحب املركز الثامن عشر وأول املراكز
املؤدية إلى الدرجة الثانية ،فيما يملك كييفو  11نقطة فقط ،علمًا بأنه ُحسمت
 3نقاط من رصيده لعقوبة اتحادية بسبب قضية أرباح وهمية وحسابات
بنكية مزيفة .ويخوض يوفنتوس املتصدر وحامل اللقب ّفي األعوام السبعة
ً
األخيرة اختبارًا سهال أمام ضيفه إمبولي السبت ،ويحل مطارده املباشر
نابولي ضيفًا على روما في قمة املرحلة األحد ،على غرار قمة إنتر ميالن
والتسيو في اليوم ذاته.

إيطالي من أصول أفريقية أيضًا .ولكن
ّ
ضحية
الـخـشـيــة أن ي ـكــون ه ــو اآلخ ــر
لعنصرية الكرة األوروبية «البيضاء»،
كما حــدث مــع بــالــو ،وكـمــا يـحــدث اآلن
مع اإلنكليزي رحيم ستيرلينغ .وهنا
ايضًا تقع على عاتق مانشيني مهمة
جـ ــديـ ــدة ،وهـ ــي م ـع ــرف ــة ك ـي ــف يـســاعــد
ّ
ال ـ ــاع ـ ــب ذهـ ـنـ ـي ــا عـ ـل ــى تـ ـخ ــط ــي ه ــذه
ّ
الصعوبات والتحديات التي يتعرض
لها الكثير مــن الالعبني ذوي البشرة
السمراء في املالعب األوروبية ،والتي
ب ـ ــدأت تــرت ـفــع ح ـ ّـدت ـه ــا خـ ــال ال ـف ـتــرات
األخيرة العتبارات عديدة.
إيطاليا اليوم تعيش مرحلة انتقالية
واضـ ـح ــة ،ومــانـشـيـنــي ه ــو ق ــائ ــد هــذه
الـسـفـيـنــة ال ـجــديــدة .سفينة يترأسها
مهاجمون والعـبــون شـبــاب ،مفعمون
بالشغف والطموحات الكبيرة ،واألمل
بإعادة إيطاليا إلى منصات التتويج.
طـمــوحــات فقدها الكثير مــن األسـمــاء
السابقة ،أسماء ّ
تعرضت لثالث خيبات
أمل متتاليةّ ،أدت إلى انكسارها تمامًا
(الخروج من الـ ّـدور ّ
األول في مونديال
 ،2010وال ـخ ــروج مــن ال ــدور نفسه من
مونديال  ،2014والفشل في التأهل إلى
املونديال الروسي األخير في .)2018
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ألمى أبو سمرة *
كـشـفــت ال ـبــروف ـي ـســورة الـفـلـسـطـيـنـيــة ن ــادرة
املحاضرة في القانون
شلهوب كيڤوركيان،
ِ
ف ــي ال ـجــام ـعــة ال ـع ـب ـ ّ
ـري ــة ،أث ـن ــاء مـحــاضــرتـهــا
فــي جامعة كولومبيا فــي نـيــويــورك ،الشهر
امل ــاض ــي ،أن سـلـطــات االح ـت ــال االســرائـيـلــي
ت ـق ــوم ب ــإص ــدار ت ـص ــاري ــح ل ـش ــرك ــات دوائ ـي ــة
ك ـبــرى إلجـ ــراء ت ـجــارب واخ ـت ـب ــارات ســريــريــة
ع ـل ــى أسـ ـ ــرى فـلـسـطـيـنـيــن وعـ ـ ــرب .تـمـكـنــت
شلهوب كيڤوركيان ،بحسب ما صرحت به
فــي محاضرتها تلك ،وسابقًا فــي محاضرة
لها في أمستردام في كانون الثاني/يناير،
م ــن جـمــع ب ـيــانــات تــؤكــد ذل ــك أث ـن ــاء قيامها
بأحد املشاريع البحثية في الجامعة العبرية.
فما كان من الجامعة العبرية إال أن أصدرت
البروفيسورة
فيه أن ما أتــت به ّ
بيانًا تعلن ّ
شلهوب ال يمثل الجامعة وال تتبنى أيًا منه.
ال ُي ّ
عد تصريح البروفيسورة نادرة شلهوب
ك ـي ـڤــورك ـيــان ،هـ ــذا ،األول م ــن نــوعــه ف ــي هــذا
الـسـيــاق ،إذ سبق أن كشف وزيــر العلوم في
دولة العدو ،في تسعينيات القرن املاضي ،عن
ْ
َمنح أكثر من ألــف تصريح لشركات دوائية
إلجــراء اختبارات ألدويــة قيد التجريب على
«الـسـجـنــاء» .تلى ذلــك ك ـ ٌ
ـام نشرته صحيفة
«يديعوت أحــرونــوت» في تموز/يوليو عام
 1997لرئيسة الكنيست آنــذاك ،داليا ايتزيك،
ً
الخطوة ،مشيرة إلى أن
تثني فيه على هذه
ُ
ما يعادل  5000اختبار قد أجري حتى تاريخ
تصريحها.
وبحسب مــا جــاء بــه األسـيــر السابق وخبير
ش ــؤون األس ــرى ل ــدى السلطة الفلسطينية،
عـبــد الـنــاصــر ف ــروان ــة ،فــي ال ـعــام نـفـســه ،فقد
ّ
مخصصات وزارة
أق ـ ّـر الكنيست زي ــادة فــي
ّ
الصحة اإلسرائيلية للطب التجريبي ،وأن
ذل ــك ي ـم ــارس ّبـشـكــل أس ــاس ــي ف ــي الـسـجــون
واملعتقالت .وثــق فروانة تصريحه باألرقام،
ّ
إذ إن ثالثة آالف أسير فلسطيني ،أي حوالى
ّ
الكلي لألسرى في معتقالت
 %45من العدد
نفحة وريمون والنقب ،يتعرضون لتجارب
ً
دوائية جماعية ،فضال عن تعرض معتقلي
النقب على وجه الخصوص للسموم نتيجة
وج ــوده ــم ع ـلــى م ـقــربــة م ــن م ـفــاعــل دي ـمــونــا.
كذلك صـ ّـرح فراونة بــأن هــذه املمارسات تتم
بغطاء قانوني من وزارة الصحة اإلسرائيلية
الـ ـت ــي تـ ـق ــوم بـ ــاإلشـ ــراف وامل ـت ــاب ـع ــة وإعـ ـ ــداد
ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـع ـل ـم ـيــة حـ ــول مـ ــدى اس ـت ـجــابــة
املعتقلني لألدوية والحقن واملواد الكيميائية
الـتــي يـتـعــرضــون لـهــا ،ودع ــا فــروانــة منظمة
ّ
العاملية إلــى الضغط على إسرائيل
الصحة
في هذا الخصوص ومتابعة الوضع الصحي
لألسرى املحررين من خالل إجراء فحوصات

ّ
دوري ـ ــة لـتـقـ ّـصــي اآلثـ ــار املـحـتـمـلــة ّ
ألي
طـبـ ّـيــة
ّ
ّ
ت ـج ــارب دوائ ــي ــة وس ــري ــري ــة ج ــرى تطبيقها
عليهم.
ب ــال ــرج ــوع إل ـ ــى الـ ـق ــان ــون ال ـ ــدول ـ ـ ّـي ل ـح ـقــوق
ّ
ّ
ّ
العامة لألمم
اإلنـســان الـ ّـذي أقــرتــه الجمعية ّ
املتحدة ،تنص املادة  13منه على أنه ال يجوز
تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو
ّ
ّ
العلمية أو غير ذلك.
الطبية أو
التجارب
ُ
مــن جـهــة أخ ــرى ،يـشـتــرط عــاملـيــا ،للمشاركة
في ّ
أي دراســة سريرية أو دوائـيــة ،أن يتمتع
ّ
امل ـت ـط ــوع ب ـ ـ ــاإلرادة الـ ـح ــرة ،وب ـكــامــل الـحــريــة
مل ـ ـغـ ــادرة الـ ــدراسـ ــة ف ــي ّ
أي ل ـح ـظــة واع ـت ـب ــار
مــوافـقـتــه الـخـطـيــة عـلــى االن ـض ـمــام لـلــدراســة
الغ ـيــة .يعطى املـتـطــوع وقـتــا كــافـيــا للتفكير
وأخـ ــذ ال ـق ــرار ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى مـعـلــومــات مفصلة
متعلقة بالدراسة يتم تزويده بها مسبقًا من
واف لكل حيثيات
قبل متخصص ،مع
شرح ٍ
ٍ
الدراسة واألخطار املحتملة .كما يشترط على
أي دراسة أن تحصل ،باإلضافة إلى املصادقة
العلمية والطبية ،على موافقة لجان مختصة
بحماية حـقــوق األف ــراد بعد تحققها مــن أن
كفة املـيــزان ترجح لصالح الفوائد باملقارنة
ب ــاألض ــرار املـفـتــرضــة أو املـحـتـمـلــة ،م ــع مـنـ ٍـع
مطلق ّ
ألي دراس ــة مــن املمكن أن تتسبب في
أذية أو عطب دائم للمتطوعني.
تاريخيًا ،رفــض إيـبــوقــراط ،وهــو أبــو الـطـ ّـب،
منذ عام  400ق.م .إجراء تجارب على البشر،
إذ كـ ــان ش ــائ ـع ــا آن ـ ـ ــذاك إج ـ ـ ــراء ت ـش ــري ــح ح ـ ّـي
على «العبيد» لغايات علمية .عرف التاريخ
الحديث سلسلة مــن االنتهاكات املــوثـقــة ،إذ
ان ـت ـشــرت ف ــي س ـجــن نـيــوغـيــت ف ــي ال ــوالي ــات
املـتـحــدة األمـيــركـيــة ع ــام  1721املـقــايـضــة من
قبل السجناء على تخفيض مــدة عقوباتهم
مقابل دخولهم في تجارب تتضمن تلقيحهم
بـجــراثـيــم مـمــرضــة .تـكــررت هــذه االنـتـهــاكــات
مـ ــرات ع ــدي ــدة ف ــي ال ـق ــرن ال ـتــاســع ع ـش ــر ،في
أمـيــركــا بشكل أســاســي ،إضــافــة إلــى حــوادث
ُس ّجلت في بريطانيا عام  ،1875وفي النمسا
عـ ـ ــام  ،1899وك ـ ـ ــان ض ـح ـي ـت ـهــا أطـ ـ ـف ـ ــال .أم ــا
االنتهاكات األكثر شهرة في هذا السياق فقد
ّ
بالنازية ،إذ قامت بإجراء اختبارات
ارتبطت
على األسرى والضحايا ،خصوصًا املصابني
منهم بإعاقات ذهنية العتبارها أنهم أدنى
درجــة من املواطنني األصـحــاء .كما تضمنت
إجـ ـ ـ ـ ــراء تـ ـ ـج ـ ــارب لـ ـ ــأدويـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـق ــوم ــون
ب ـت ـطــويــرهــا ع ـلــى ال ـي ـه ــود ،وأشـ ـه ــر م ــن قــام
بــذلــك الـطـبـيــب ال ـن ــازي ج ــوزي ــف مـيـنـغــل في
مخيم اعتقال وتجميع اليهود (Auschwitz
 )Concentration Campوغـ ـي ــره ف ــي مخيم
( )Dachauف ــي أرب ـع ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي،
وقــد تـ ّـم كشف ممارساتهم ومحاكمتهم في
سلسلة املحاكمات الشهيرة املعروفة باسم

ً
«( »Nuremberg Trialsن ـس ـب ــة إل ــى املــديـنــة
األمل ــانـ ـي ــة) والـ ـت ــي ج ـ ــرت أواخ ـ ـ ــر ع ـ ــام 1946
حتى عــام  .1947أمــا الـتــاريــخ املـعــاصــر ،فقد
زخــر بحوادث انتهاكات مشابهة ،إذ شكلت
امل ـع ـت ـقــات األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي الـ ـع ــراق مـســرحــا
الختبارات لشركات األدويــة األميركية كانت
تجرى على املعتقلني.
ّ
تقل كلفة إجــراء التجارب في الــدول النامية
أض ـع ــاف ــا ع ــن كـلـفـتـهــا ف ــي الـ ـ ــدول امل ـت ـط ــورة؛
ف ـب ـح ـس ــب م ـ ــا ج ـ ـ ــاء ف ـ ــي م ـ ـقـ ــال ل ـل ـص ـحــافــي
ال ـفــرن ـســي فـيـلـيــب شـيـبــو ب ـع ـنــوان «أفــريـقـيــا

حقل للتجارب» نشرته صحيفة «لوموند»
ال ـفــرن ـس ـيــة ،فـ ــإن ك ـل ـفــة إجـ ـ ــراء ال ـت ـج ــارب في
ّ
أفــري ـق ـيــا ت ـق ــل خ ـمـســة أضـ ـع ـ ًـاف ع ــن كلفتها
ّ
فــي أوروب ــا أو أمـيــركــا ،إضــافــة إلــى أن الــدول
النامية تشكل حواضن ألوبئة وأمراض غير
موجودة في الــدول املتقدمة ،ما يجعل منها
مـخـتـبــرات حـ ّـيــة إلجـ ــراء مــروحــة واس ـعــة من
االختبارات والتجارب.
ب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى األرض امل ـح ـت ـل ــة ،ال تـقـتـصـ ّـر
جــرائــم سلطات االح ـتــال اإلســرائـيـلــي بحق
الفلسطينيني إذًا عـلــى الـتـعــذيــب الـجـســدي

وال ـ ـن ـ ـف ـ ـسـ ــي ،ب ـ ــل تـ ـتـ ـخـ ـط ــاه ــا إل ـ ـ ــى اخـ ـتـ ـب ــار
أس ـ ـل ـ ـحـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن وتـ ـج ــري ــب
أدوي ـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى األس ـ ـ ـ ــرى مـ ـنـ ـ ًه ــم ،إذ تـ ـ ــرى فــي
تجمعات الفلسطينيني تربة خصبة إلجراء
اخ ـت ـبــارات ـهــا .ف ــي ال ـع ــام  ،2009أصـ ــدر مــركــز
«ســواس ـيــة» لـحـقــوق اإلن ـســان تـقــريـرًا مـفــاده
أن ع ــددًا مــن األسـ ــرى الفلسطينيني قــد فقد
بصره إثر اختبارات ّ
طبية أجريت في سجون
ّ
ّ
األسير املحرر محمد
إسرائيلية.
كذلك صرح ً
ّ
ال ـت ــاج ب ــأن ــه ت ـلــقــى أدويـ ـ ــة مـجـهــولــة امل ـصــدر
بتلف في
والتركيب خالل األسر عقب إصابته
ٍ

الرئتني وعضلة القلب ،بينما ّ
صرح األسير
ً
املحرر زياد شعيبات بتلقيه عالجًا مجهوال
آلالم «الــديـســك» فــي ظهره خــال فترة أســره،
وفــي الـيــوم التالي همس لــه املـمــرض محذرًا
إياه بطريقة غير مباشرة من اآلثار الجانبية
لهذا الدواء .عقب خروج شعيبات من األسر،
ب ــدأت األورام تظهر فــي أنـحــاء جـســده كافة،
طبي عن تقديم العالج له .من جهة
وسط عجز
ّ
أخرىُ ،س ّجل تلقي رئيس املجلس التشريعي
الفلسطيني عــزيــز الــدويــك ،ال ــذي يعاني من
ّ
السكري وارتفاع ضغط الدمً ،
دواء منتهي
داء

يتعرض %45
من ّ العدد
الكلي لألسرى
لتجارب دوائية
جماعية

أجرى النازيون
تجارب ألدوية على
اليهود واألشخاص
ّ
المعوقين (أ ف ب)

ال ـص ــاح ـ ّـي ــة خـ ــال إحـ ـ ــدى فـ ـت ــرات اع ـت ـقــالــه.
الفلسطيني،
وبـحـســب الـتـلـفــزيــون الــرسـمــي
ّ
في  6تشرين األول/أكتوبر  ،2011فقد تلقى
األسرى ُحقنًا أدت إلى تساقط شعر رؤوسهم
ووجوههم بشكل دائم ،بينما أصيب آخرون
ّ
بالعقم وفقد غيرهم صحته .إن هــذا مــا هو
إال غيض من فيض سياسة سلطات االحتالل
ت ـجــاه األس ـ ــرى الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي الـسـجــون
اإلسرائيلية ،والـتــي تقوم على نظام «املــوت
البطيء» منذ اللحظة األولــى ألســرهــم حتى
ّ
خــروجـهــم ،ولـعــل مــرحـلــة إج ــراء االخـتـبــارات
والدوائية على هؤالء األسرى تعدّ
ّ
ّ
السريرية
األخطر في نظام املوت البطيء هذا.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـ ــا جـ ـ ـ ــاء فـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح رئـ ـي ــس
هـيـئــة ش ــؤون األسـ ــرى فــي منظمة التحرير
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ع ـضــو ال ـب ــرمل ــان الفلسطيني
عيسى كركي في  31آذار/مــارس  ،2015عقب
ّ
إحدى زياراته لألسرى ،فإن املرضى منهم هم
ضـحــايــا لـجــرائــم قــاسـيــة تــرتـكــب بحقهم في
السجون .أتبع كركي هذا التصريح بآخر في
ّ
 12نيسان/أبريل  2015أعلن فيه أن إسرائيل
تقوم بتجارب طبية على األس ــرى ،وأنــه من
الوارد بحسب تقديره أنها تقوم بتسميمهم
أي ـض ــا .ت ـلــى ه ــذا ال ـت ـصــريــح ب ـيــان ص ــدر في
الـتـلـفــزيــون الــرسـمــي الفلسطيني فــي الـيــوم
التالي يفيد بأن السجون اإلسرائيلية باتت
بؤرة لزرع األوبئة واألمــراض ،ومنها اإليدز،
فــي أجـســام األس ــرى الفلسطينيني ونشرها
بينهم.
ّ
وفــي الـعــام نفسه ،اتـهــم سفير فلسطني لدى
األمـ ــم امل ـت ـحــدة ريـ ــاض م ـن ـصــور ق ــوى األم ــن
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ـس ــرق ــة أعـ ـض ــاء م ــن جـثــامــن
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ق ـ ـضـ ــوا عـ ـل ــى أيـ ـ ـ ــدي ال ـ ـقـ ــوات
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،وأن ال ـ ـف ـ ـحـ ــوص ال ـش ــرع ـي ــة
املــوثـقــة بـتـقــاريــر كــانــت تـبــن اخـتـفــاء قــرنـ ّـيــة
الـ ـع ــن وغ ـي ــره ــا م ــن األع ـ ـضـ ــاء .ن ـف ــى سـفـيــر
س ـل ـطــة االح ـ ـتـ ــال لـ ــدى األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ه ــذه
«االتهامات» ،واضعًا إياها في إطــار معاداة
ّ
ّ
بكتاب إلى األمني العام
السامية ،متبعًا ذلك
ٍ
لألمم املتحدة آنذاك ،بان كي مون ،يدعوه فيه
إلى إدانة هذه االتهامات.
ّ
أمــا على املستوى العاملي ،فقد حــذر روبــرت
ڤــانــدربـيـكــن ،املستشار الثقافي فــي االتـحــاد
التجاري البلجيكي ( )ACODوالباحث في
جــامـعــة غـنــت الـبـلـجـيـكـيــة ف ــي آب/أغ ـس ـطــس
عام  2018من أن أهالي قطاع غزة ال يتم فقط
تجويعهم حتى املوت أو تسميمهم ،بل األمر
يتعدى ذلك إلى اختطاف األطفال منهم ومن
ثــم قتلهم واستئصال أعضائهم لبيعها أو
إجــراء تجارب عليها .لم يكن هــذا التصريح
األول لـڤــانــدربـيـكــن ف ــي ه ــذا ال ـخ ـصــوص ،إذ
سبقه تصريح آخــر عــام  2009في الصحيفة

ُ
الـســويــديــة « ،»Aftonbladetوه ــو مــا اعــتـبـ َـر
تـصــريـحــا م ـعــاديــا ل ـل ـســامـ ّـيــة بـشـكــل واس ــع،
لتصفه حكومة االحتالل بأنه أحد األساليب
الجديدة في تلطيخ سمعة الكيان .أما كالس
سميليك ،زمـيــل ڤــانــدربـيـكــن والـبــروفـيـســور
الـ ـس ــاب ــق فـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ـع ـب ـ ّ
ـري ــة
وال ـي ـهـ ّ
ـوديــة فــي جــامـعــة «غ ـن ــت» ،فـقــد صـ ّـرح
ملوقع « »Joods Actueelالبلجيكي اليهودي
ب ــأن «ادع ـ ـ ــاءات» ڤــانــدربـيـكــن غـيــر مـثـبـتــة أو
مدعمة بــاألدلــة ،وأنـهــا أع ــادت إلــى الواجهة
ّ
للسامية والتي
البروباغاندا القديمة املعادية
تتهم إسرائيل بتسميم اآلبــار وقتل األطفال
الستخدام دمهم في أداء طقوس دينية .وبعد
قيام موقع « »De Wereld Morgenبنشر مقال
للبروفيسور ڤاندربيكن في هذا الخصوص،
ع ــاد لـ ُـيـتـ ِـبـ َـعــه بـمــا سـ ّـمــاه «تـصــويـبــا» للمقال
ال ـس ــاب ــق ،ي ـط ـلــب ف ـيــه عـ ــدم ال ــرب ــط ب ــن قـيــام
جيش االحتالل اإلسرائيلي باختطاف وقتل
األطـفــال الفلسطينيني من جهة واستئصال
األعضاء لزراعتها الحقًا.
تطول قائمة االنتهاكات ،املوثق منها وغير
امل ــوث ــق ،وتـتـبــايــن اسـتــراتـيـجـيــات املجتمع
ّ
ال ــدول ــي فــي الـتـســتــر عـلــى ه ــذه االنـتـهــاكــات
منذ إعالن قيام الكيان اإلسرائيلي وما قبل
ذلــك ،لكن يبدو أن القاسم املشترك الوحيد
ب ــن ه ــذه االس ـتــرات ـي ـج ـيــات ،مـهـمــا اخـتـلــف
الزمن وتباينت املعطيات وتبدلت الوجوه
واألق ـن ـع ــة ،ال ــذه ــاب بــالــوقــاحــة ف ــي منحنى
تصاعدي يصبح معه كل انتهاك ثانويًا وال
الذكر إذا ما قورن نسبيًا بآخر تاله.
يستحق ِ
ُ
وريما كتب علينا إلى أبد اآلبدين أن نحمل
تبعات ً «املـمــارســات الـنــازيــة» بحق اليهود
م ــرف ـق ــة بـمـســرحـيــة هــزل ـيــة ت ـع ــزو ك ــل سهم
َّ
يصوب إلــى الصهيونية إلــى عــداء تاريخي
للسامية .ولعل أول الغيث الذي بدأت تتلقاه
ه ــذه ال ـس ـيــاســة الـتـلـمـيــح بــاع ـت ـبــار م ـع ــاداة
الصهيونية فــي فرنسا جرمًا يـنــدرج تحت
ُ
بند معاداة السامية .وربما كتب علينا أيضًا
أن نـبـقــى ف ــي مــوقــع املـتـفــرجــن الـصــامـتــن،
ّ
املتسمرين أمام «صندوق الفرجة» ومسرح
ِّ
الدمى املطبعة مع االحتالل ،الذي بات عدد
دم ــاه الـتــي اعـتـلــت الخشبة يـفــوق بــأشــواط
عـ ــدد ال ـت ـق ـن ـيــن وامل ـخ ــرج ــن م ـمــن ي ــدي ــرون
الـعــرض مــن وراء الـكــوالـيــس .وبـعــد كــل هذا
أتـســاءل إن كــان ال ــرأي الـعــام مــا زال مقتنعًا
بــ«مــائـكـيــة» إســرائـيــل و«إنـســانـيـتـهــا» بعد
ان ـت ـشــار خ ـبــر ت ـطــويــرهــا ل ـع ــاج «س ـح ــري»
وفعال للقضاء على كل أنــواع السرطان في
زمن قياسي ،أم أنها أيضًا لعنة أفالم الخيال
ّ
العلمي التي ّ
نصدقها
تجرعناها حتى بتنا
في الوعينا.
* باحثة سورية مقيمة في باريس

ّ
حول الرؤية األوروبية للتحدي الصيني
نبيل إسماعيل *
«ثـمــة شـبــح يـحــوم حــول أوروب ـ ــا» .هــو ليس
شبح الشيوعية كما قال ماركس وأنجلز في
مقدمة البيان الشيوعي عام  ،1848وإن كان
يحمل بطاقة انتساب إلى الحزب الشيوعي،
كذلك إنــه يأتي من خــارج الـقــارة ،ويسمونه
ّ
التمدد الصيني .ليس هنالك مــن هو
خطر
ّ
مهتم بنشر الشيوعية في أوروبــا ،ولم يكن
ل ـه ــذهّ األيــديــولــوج ـيــا األوروب ـ ـيـ ــة امل ـن ـشــأ أن
تـتـحــقــق فــي الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة فــي ٍّ
أي من
دول أوروبــا الغربية ،حيث كان الشيوعيون
في أفضل أيامهم ،باستثناء أملانيا ،بعيدين
ك ــل ال ـب ـع ــد ع ــن ال ـس ـل ـطــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة .ول ـكــن
ال ـص ــن الـشـعـبـيــة الـ ـي ــوم ت ـع ــود لـتـظـهــر في
ال ـخ ـط ــاب ال ــرس ـم ــي واألك ــاديـ ـم ــي األوروبـ ـ ــي
لـيــس فـقــط كـخـطــر اق ـت ـص ــادي ،إن ـمــا كخطر
أيــديــولــوجــي أيـضــا .خــال مؤتمر عــن األمــن
في القارة األوروبية ُعقد في شباط /فبراير
 ،2018قال وزيــر الخارجية األملانية السابق
زيغمار غابرييل« :إن مبادرة طريق الحرير
الـصـيـنـيــة ه ــي لـيـســت ك ـمــا يـعـتـقــد الـبـعــض
فــي أملانيا ،ذكــرى عاطفية عــن مــاركــو بولو،
وإنما هي محاولة طبع العالم بنظام شامل
مـ ّ
ـؤس ــس وق ــائ ــم ع ـل ــى امل ـص ــال ــح الـصـيـنـيــة،
ّ
ولــم يعد يتعلق األمــر منذ زمــن باالقتصاد
ف ـقــط ،ول ـك ــن ال ـصــن ت ـ ّ
ـؤس ــس ل ـن ـظــام شــامــل
بــديــل ل ـل ـغــرب ،ال ـن ـم ــوذج الـصـيـنــي ال يشبه
قيمنا القائمة على الحرية والديموقراطية

وحـقــوق اإلن ـســان الـفــرديــة» .الـنـظــام الشامل
ال ـب ــدي ــل ال ـ ــذي ي ـت ـحــدث ع ـنــه زي ـغ ـم ــار ،يـبــدأ
بالتغلغل فــي النظام القديم كخطوة أولــى،
ع ــن ط ــري ــق ال ـس ـعــي إلـ ــى امل ــزي ــد م ــن ال ـن ـفــوذ
ف ــي امل ـن ـظ ـمــات ال ــدول ـي ــة ال ـقــائ ـمــة ،ث ــم ينتقل
إل ــى تــأسـيــس مـنـظـمــات مـعــادلــة للمنظمات
ّ
التقليدية ذات الـنـفــوذ ال ـعــاملــي .إن تطويع
املنظمات الدولية وبناء أخــرى ،بما يتوافق
مــع مـصــالــح ورؤي ــة الـصــن األيــديــولــوجـيــة،
هو استراتيجية ّأسس لها ماو تسي تونغ،
بحسب جــان بيير كابستان أسـتــاذ العلوم
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ف ــي ال ـج ــام ـع ــة امل ـع ـم ــدان ـي ــة فــي
هــونــغ كــونــغ .أن ـشــأت الـصــن ع ــام  2012في
أوروبــا ما يدعى قمة « ،»1+16وهي مبادرة
ل ـل ـت ـعــاون ف ــي م ـج ــال االس ـت ـث ـم ــارات والـنـقــل
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا والـ ـتـ ـم ــوي ــل ،ق ــام ــت بـعـقــد
مــؤتـمــرات ع ــدة حـتــى اآلن .فــي ه ــذه املنظمة
الصني هــي الــواحــد ،إضــافــة إلــى  11بلدًا من
وسط وشرق أوروبــا هي أعضاء أساسًا في
االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،وخـمـســة ب ـل ــدان ليست
أعضاء فيه ،وبالتالي ،حسب مدير البرنامج
الصيني اآلسيوي فرانكوس غودمنت ،تكون
ّ
أقــل مناعة لقوة الـجــذب الصينية ،وتصبح
أوروبــا أكثر عرضة للتقسيم واالختراق من
قبل الصني .هذا مثال عن سياسة الصني في
مجال املنظمات اإلقليمية والدولية ،أكثر ما
يقلق األوروبـيــن فيها أنها في عقر دارهــم.
بــال ـط ـبــع ي ـض ــاف هـ ــذا إلـ ــى ش ـ ــراء ال ـشــركــات
الصينية لشركات أوروبـيــة عريقة ،وملوانئ

استراتيجية ومـهـمــة ،مثل ميناء بيريوس
اليوناني ،وجزء من ميناء تولوز الفرنسي،
باإلضافة إلى أمثلة عديدة أخرى.

وجهة نظر أخرى :الواقعية البراغماتية

قــد ال يـصـ ّـح الـقــول إن أصـحــاب هــذه النظرة
يشكلون تيارًا وازنًا في أوروبا ،لكنه يتألف
م ــن أف ـ ـ ــراد وازن ـ ـ ــن ف ــي ال ــوس ــط األك ــادي ـم ــي
وال ـصً ـح ــاف ــي .األث ـ ــر األمـ ـي ــرك ــي ف ــي أوروب ـ ــا
حقيقة هــو األعـلــى صــوتــا ،وهــو أثــر تعبوي
بالدرجة األولــى ،ويهدف إلى حشد الحلفاء
وتـجـنـيــدهــم للمعركة املـقـبـلــة .مــع ذل ــكّ ،
يقر
أصحاب النظرة الواقعية بأننا بتنا بالفعل
ف ــي عــالــم م ـت ـعـ ّـدد األقـ ـط ــاب ،ب ــل ويـتــوقـعــون
أن الـصــن هــي الـتــي ستكون القطب األب ــرز.
سيتبع ذلك طبعًا نتائج حاسمة على صعيد
ال ـعــاقــات ال ــدول ـي ــة ،أهـمـهــا ض ـمــور مــركــزيــة
الـحـلــف االسـتــراتـيـجــي األوروب ـ ــي األمـيــركــي
القديم .وهنا يجب على أوروب ــا البحث عن
مكان لها ،بعيدًا عن التموضع االستراتيجي
ّ
متعدد األقطاب.
مع أحد األطراف ،في عالم
ً
يعتبر فــرانــك زي ــري ــن ،مـمـثــا لـهــذا االت ـجــاه،
ّ
املتخصصني في الشؤون
أحد أهم الباحثني
الصينية في أملانيا .في آخر كتاب منشور له
هــذا الـعــام ،يجيب زيــريــن على هــذه القضية
من خالل عنوان الكتاب ،الذي هو عبارة عن
ســؤال يتبعه الـجــواب مـبــاشــرة« :املستقبل؟
ّ
الـصــن» .يـقــول« :الـصــن ستحل بكل تأكيد
م ـك ــان الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة .فـفــي

بعض املجاالت ،مثل معدل القوة الشرائية،
االقتصاد الصيني هو األكبر حجمًا ،بالرغم
من أن متوسط دخل الفرد في الصني يقارب
مثيله فــي بـلـغــاريــا .لـلـمــرة األول ــى مـنــذ 500
عـ ــام ت ـت ـجــه ال ـس ـي ــادة ال ـغــرب ـيــة ع ـلــى ال ـعــالــم
إل ــى نـهــايـتـهــا .م ـنــذ أن اك ـت ـشــف كــريـسـتــوف
كولومبوس قــارة أميركا عن طريق الخطأ،
كنا نحن من نحدد قواعد اللعبة في العالم.
نحن القوة التقنية الرائدة ،بالرغم من كوننا
ّ
أقلية في العالم ،إذ ال يشكل الغرب أكثر من
 15في املئة من مجموع سكان العالم ،بينما
الصني  .%18وهنا تتم إعادة االعتبار لنوع
مــن ال ـتــوازن ،حيث إن األغلبية فــي العالم ال
ّ
بد أن تأخذ مكانها .والسؤال األساسي هنا
ليس إن كان بإمكاننا إيقاف هذا الصعود أم
ال ،أو إن كــان سيحدث أم ال ،فهو آت يقينًا.
السؤال ما هي تصوراتنا وردة فعلنا حول
هذا الصعود» .ال يرى زيرين لدى األميركيني
الـقــدرة على كبح هــذه الــريــادة ،فالصينيون
ال يـمـلـكــون تـقــريـبــا ديــونــا خــارجـيــة مــؤثــرة.
م ـيــزان ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري يميل لصالحهم.
مـعــدل الــدخــل ال ـفــردي فــي الـصــن منخفض
نسبيًا ،هذا يعني أنه عندما يتم االستثمار
ف ـ ــي الـ ـ ـص ـ ــن ،فـ ـ ــإن فـ ــرصـ ــة الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ع ــائ ــدات أربـ ــاح أك ـبــر أع ـلــى مـنـهــا ف ــي بـلــدان
م ـثــل أم ـيــركــا أو ال ـي ــاب ــان ،ح ـيــث الـكـثـيــر من
القطاعات مكتملة وناجزة منذ زمن ،وحيث
ّ
وضعية االقتصاد تحتم املزيد من االعتماد
عـلــى ال ــدي ــون .م ـعــدل ام ـت ــاك ال ـس ـي ــارات في

ً
أم ـي ــرك ــا مـ ـث ــا ه ــو ح ــوال ــى  800م ــال ــك لـكــل
 1000شخص ،بينما في الصني ال يتجاوز
 ،200ل ـهــذا مـبـيـعــات ال ـس ـيــارات الكهربائية
ف ــي ّ ال ـصــن ه ــي األع ـل ــى عــامل ـيــا ،وه ــو قـطــاع
مــرشــح ألن يـكــون قــاطــرة االقـتـصــاد العاملي
ف ــي ال ـس ـن ــوات امل ـق ـب ـلــة .إلـ ــى ج ــان ــب ال ــدي ــون
ّ
الخارجية الصينية املنخفضة نسبيًا ،فإن
م ـع ــدل ّ
االدخـ ـ ـ ــار فـيـهــا ي ـق ــارب  ،%30بينما
ال يـتـجــاوز فــي أمـيــركــا  .%6طـبـعــا ،وحسب
زيرين ،ال تكون املديونية بالضرورة سيئة،
إذا كــان صــاحــب الــديــن ليس طــرفــا خارجيًا
ذا ق ــدرة على مـمــارســة الـضـغــوط ،وبالتالي
ّ
تتعزز درجــة الثقة باالقتصاد عامة ،وقدرة
االحتمال اإلجمالية .بعض املعلقني األملــان
ّ
يفندون هــذه الـصــورة الــورديــة ،ويتحدثون
عــن نهاية املعجزة الصينية ،بعد أن سجل
االق ـت ـصــاد الـصـيـنــي ه ــذه الـسـنــة أرقـ ــام نمو
تقارب  ،%6.6وهــي أقــل من النسب املسجلة
في األع ــوام السابقة .يجيب زيرين بــأن هذا
طبيعي ومحتمل ،إذ إن آخر مرة سجل فيها
االقتصاد األميركي نسبة نمو قاربت %6,5
كانت في عام  ،1965ثم أصبح حجم االقتصاد
أكبر من السابق ،ولم يعد من املمكن تحقيق
ّ
نـســب نـمــو مـمــاثـلــة .لــذلــك ف ــإن ه ـبــوط نسب
ّ
النمو بفارق نقطتني أو أكثر ال يعد مؤشرًا
عـلــى تــراجــع االق ـت ـصــاد .أه ــم ال ـعــوامــل التي
يمكن أن تـكــون م ـقــررة فــي االقـتـصــاد الـيــوم
هي مقدار احتياطات النقد األجنبية ،وهي
بــال ـن ـسـبــة إلـ ــى ال ـص ــن ض ـخ ـمــة جـ ـ ـدًا .وقـبــل

أن تـبــدأ هــذه االحـتـيــاطــات بــالــذوبــان بشكل
درامــي ،ال يمكننا أن نتحدث عن تراجع في
االقـتـصــاد .عـلــى أرضـيــة االرت ـفــاع الجنوني
ألس ـع ــار ال ـع ـق ــارات ف ــي امل ـنــاطــق الـحـضــريــة
ال ـص ـي ـن ـي ــة ،ي ــراه ــن ال ـب ـع ــض ع ـل ــى أن أزم ــة
مماثلة ألزمة عام  2008تطل برأسها هناك،
وأنها قد تنسف االستقرار املالي للدولة .هنا
ّ
يفرق زيرين بني أزمة العقارات ذات التأثير
املستمر (الثابتة) املوجودة في أميركا ،وبني
أزمة العقارات غير الثابتة ،أو غير البنيوية
املوجودة في الصني .بكالم آخر ،تملك الدولة
الصينية جميع الــوســائــل للسيطرة عليها
والـحــد مــن تــأثـيــرهــا .مـثــل :تشريع قــانــون ال
يسمح فـيــه للعائلة ال ــواح ــدة س ــوى امـتــاك
ش ـق ــة واحـ ـ ـ ــدة .ت ـص ـع ـيــب ش ـ ــروط اإلق ـ ـ ــراض.
زيــادة املتطلبات على متعهدي البناء ،مثل
أن يتم ضمان بيع الشقة قبل اكتمال بنائها،
كما أن هذه اإلجراءات تم اعتماد بعضها من
قبل ونجحت.

نقد االتجاه الواقعي البراغماتي
مشكلة هذا االتجاه ،أنه حتى عندما يتحدث
عن الفروق البنيوية بني االقتصاد الصيني
واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادات الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،ي ـب ـق ــى تـحـلـيـلــه
م ـق ـت ـص ـرًا ع ـل ــى ال ـج ــان ــب ال ـك ـم ــي ،ك ـم ــا عـلــى
العمليات اإلجرائية ،من دون النظر (عمدًا)
إلى طبيعة االقتصاد العميقة في الحالتني.
ال ش ـك ــل امل ـل ـك ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة وت ـخــري ـجــات ـهــا
القانونية ،وال طبيعة االسـتـثـمــارات ،ســواء

ال يرى
زيرين لدى
األميركيين
القدرة على
كبح الريادة
الصينية

داخل الصني أو خارجها ،تسمح لنا بوصف
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـص ـي ـنــي ك ــاق ـت ـص ــاد رأس ـم ــال ــي
مركزي صرف ،يعيش ويزدهر على التفاوت
العاملي في املوقع التجاري والثروة .كما أن
الـطـبـقــة املـسـيـطــرة وتـعـبـيــراتـهــا السياسية
(ال ـحــزب الـشـيــوعــي الـصـيـنــي) ،تــؤكــدان هــذا
ال ـفــرق .إن تسليع األرض الـشــامــل ،باملعنى
القانوني ،هو األســاس الــذي يجب تفحصه
عندما نصنف بلدًا كرأسمالي أو اشتراكي
أو ك ــانـ ـتـ ـق ــال ــي ذي مـ ــامـ ــح خ ـ ــاص ـ ــة .ه ـنــا
تمنعنا الخصوصية الصينية ،كما يقول
سـمـيــر أمـ ــن ،بـنـتــائـجـهــا ال ـبــال ـغــة األه ـم ـيــة،
م ــن ت ــوص ـي ــف الـ ـص ــن املـ ـع ــاص ــرة بـبـســاطــة
بــأنـهــا رأس ـمــال ـيــة .إن م ــا ج ــرى وي ـجــري في
الـغــرب مــن ان ـخــراط كثيف للبنوك الخاصة
ف ــي املـ ـض ــارب ــات امل ــال ـي ــة ،وت ـح ــوي ــل ال ـق ـطــاع
العقاري إلى مصدر ِلجني أرباح أكبر بكثير
من القيمة الحقيقية لهذا القطاع بمجمله،
ي ـح ـمــل م ـع ــه دومـ ـ ــا خ ـط ــر تـ ـك ــرار أزمـ ـ ــة ع ــام
 .2008هذا الجوهر غير موجود في الصني.
دور الــدولــة هناك هو املـقـ ّـرر ،ويملك تحديد
وتــوجـيــه الـتــدفـقــات املــالـيــة عـلــى الـقـطــاعــات
املختلفة .يرتبط شكل وجــوهــر هــذا ال ــدور ـ
وهذا ما لن يقره زيرين وال غيره في أوروبا
ـ بطبيعة الطبقة الحاكمة في الصني ،وشكل
امل ـل ـك ـيــة الـ ـق ــان ــون ــي ،امل ـس ـت ـنــد إل ـ ــى امل ـف ـهــوم
االشـ ـت ــراك ــي ح ـســب ال ـخ ـصــائــص الـصـيـنـيــة
كما يسمى هناك .إن مفهوم ونتائج قانون
امللكية الصيني لــأرض يختلف عن الشكل

الــرأس ـمــالــي الـكــاسـيـكــي ،كـمــا وع ــن تـطــوره
النيوليبرالي الـحــالــي ،ال ــذي يجعل األرض
بكليتها مــوضــوعــا للمضاربة وخـلــق املــال
الوهمي.
ال يتحدث ممثلو هــذه النظرة خــارج منطق
التراتبية ضمن نطاق التنافس الرأسمالي
لـلـقــوى امل ـس ـي ـطــرة ،أي ضـمــن ق ــواع ــد اللعبة
ذات ـهــا ،تـلــك الـتــي رسـمـهــا ال ـغــرب مـنــذ عصر
ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ال ـت ـج ــاري ــة .ن ـ ــادي دول امل ــركــز
ناد مغلق ،يشبه طبقة النبالء
الرأسمالي هو ٍ
ف ــي ع ـصــر اإلقـ ـط ــاع ،وه ـنــالــك ش ــك ف ــي ق ــدرة
هــذا النادي على احتمال وافــد جديد بحجم
الصني ،التي بالرغم من تأقلمها مع النظام
العاملي الجديد منذ الثمانينيات ،حافظت
على استقاللها وعـنــاصــر قــوتـهــا .إن نجاح
الصني في ريــادة االقتصاد العاملي ،وتغيير
شروط التجارة وتدفق البضائع ،بل وحتى
تغيير مركز العالم ،قد ال يكون ممكنًا ضمن
منطق النظام الرأسمالي ذاته .بكالم آخر ،أن
يتسع املثلث (الـثــالــوث) ،كما يسميه سمير
أم ــن ،وهــو ن ــادي ال ــدول اإلمـبــريــالـيــة املؤلفة
من أميركا وأوروبا واليابان ،ليصبح مربعًا
بإضافة الصني ،يخالف منطق سير االقتصاد
العاملي املمركز بالكامل .أحيانًا القشة تكسر
ظهر البعير إذا ما بلغت حمولته أقصى حد
من االستطاعة .هنا أريد أن أدعي أن البعير
أمام مهمة حمل أكياس كبيرة عدة من القش،
وعليه املشي تحت املطر.
* باحث سوري
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أهل الشام
أوراق اقتصادية

ريبورتاج
ُيعد ملف «التعليم العالي» واحدًا من الملفات الشائكة في المناطق الخارجة عن سيطرة
ّ
و«كليات» و«معاهد» خارج سلطة الدولة السورية،
دمشق .وبرغم استحداث «جامعات»
ّ
غير أن المصاعب التي تواجه طالبها كثيرة .أحدث فصول هذا الملف ،فرض «حكومة
اإلنـقــاذ» المحسوبة على «جبهة النصرة» هيمنتها على كل المنشآت التعليمية في
مناطق سيطرة «النصرة» ،وتهديد الطالب الرافضين لهذه الهيمنة بـ«الباصات الخضر»

«التقنين الذكي» :خصخصة الكهرباء قادمة؟
نسرين زريق
ال يـبــدو ّأن ثـمــة نـهــايــة سـعـيــدة ملـسـيــرة «الـتـقـنــن الــذكــي».
الحكاية التي بدأت تحت عنوان «تنظيم» حصول السوريني
على حــوامــل الطاقة بواسطة «البطاقة الــذكـ ّـيــة» هــي (على
األرج ـ ــح) مـقــدمــة لـلـتـحـ ّـول نـحــو الـخـصـخـصــة .تـ ّ
ـوسـعــت
مظلة «الـبـطــاقــة الــذكـ ّـيــة» تــدريـجـيــا ،لتشمل بعد البنزين،
ّ
الـغــاز املنزلي ،ثـ ّـم امل ــازوت .ويـبــدو أنـهــا ستضم بعد قليل
التيار الكهربائي ،لنكون على موعد مع تخصيص كميات
ّ
سعرية ،بآلية تستنسخ
استهالك مـحـ ّـددة ،وفــق شــرائــح
ح ـصــول املــواط ـنــن عـلــى «ك ـهــربــاء األمـبـيــر (االشـ ـت ــراك)»
ّ
مسجلة
لكن بقوننة أفضل .لن يكون هذا االبتكار سابقة
ُّ
باسم الحكومة السورية ،إذ نفذت إج ــراءات مشابهة في
ّ
املصرية أن
دول أخرى .على سبيل املثال ،سبق للحكومة
فرضت «أجهزة تنظيم الكهرباء وحماية االستهالك» كما
ً
سمتها ،لتكون مدخال نحو رفــع أسعار الكهرباء ،دفعًا
للمصريني نحو الحد من استخدام الكهرباء إلــى أقصى
درجة ممكنة .سرعان ما أفصحت الحكومة املصرية عن
«شركات متخصصة» إلدارة املسألة ،قبل أن تطلق حملة
تسويق لتصدير الـكـهــربــاء الــى أوروبـ ــا! هــل نسير على
الدرب ذاته؟ على األرجح نعم ،فما حدث هناك يحدث هنا،
في ما يبدو «تدريبًا ممنهجًا» ُيجبر املواطنني على تقنني
استهالكهم «طوعًا» .تثبت اإلحصائيات الدولية ّأن سوريا

برعاية «النصرة»
«حكومة اإلنقاذ»
سيف
ّ
على رقاب طلب إدلب!
صهيب عنجريني
«اجتمعوا معنا وقالولنا رح ياخدو
الـكـلـ ّـيــة شـئـنــا أو أب ـي ـنــا ،وإذا رفضنا
بياخدوها بالصرماية ،وهددوا بإنهن
ب ـي ـقــدروا ي ـحــرقــوا الـكـلـ ّـيــة بـســاعـتــن».
بهذا توجز إحدى طالبات ّ
«كلية الطب
في كفرتخاريم» وقائع اجتماع عاصف
ّ
وضم الطلبة واثنني من
ُعقد قبل أيام،
م ـســؤولــي «ح ـكــو ّمــة اإلن ـق ــاذ» التابعة
لـ«هيئة تحرير الشام /النصرة» ،هما
مـ ـج ــدي ال ـح ـس ـي ـنــي «رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي» ،وطـ ــاهـ ــر س ـ ّـم ــاق
«رئ ـ ـيـ ــس ج ــام ـع ــة ح ـ ـلـ ــب» .وال ـح ــدي ــث
َ
تابعني
«مجلس» و«جامعة»
هنا عن
ٍ
ل ـ ــ«اإلن ـ ـقـ ــاذ» ،ال ـت ــي دأبـ ـ ــت ف ــي ال ـف ـتــرة
األخيرة على بسط هيمنتها على قطاع
التعليم في إدلب تدريجًا ،بالتوازي مع
ّ
العسكرية
تعزيز «النصرة» سيطرتها
ع ـل ــى املـ ـن ــاط ــق (راج ـ ـ ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» 7
آذار ،و 20ش ـ ـبـ ــاط) .وحـ ـت ــى مـ ــا قـبــل
االجـتـمــاع املــذكــور ،كــانــت «كلية الطب
فــي كفرتخاريم» تتبع «جــامـعــة حلب

ال ـحـ ّـرة» التابعة بــدورهــا لـ«الحكومة
ّ
املــؤقـتــة» .قبل قرابة أسبوعني بسطت
«ال ـ ـن ـ ـص ـ ــرة» س ـي ـط ــرت ـه ــا عـ ـل ــى ب ـل ــدة
ك ـف ــرت ـخ ــاري ــم (ري ـ ــف إدل ـ ــب ال ـش ـمــالــي
الغربي) ،ما ّ
مهد الطريق أمام «اإلنقاذ»
ّ
لالستيالء على «املنشآت التعليمية»
ب ــذري ـع ــة «ت ــوح ـي ــد م ـلــف ال ـت ـع ـل ـيــم في
املناطق املحررة» .ريم (اسم مستعار)،
وهـ ــي طــال ـبــة ف ــي ال ـس ـنــة ال ــراب ـع ــة في
ّ
الكلية املــذكــورة ،تقول لــ«األخـبــار» إن
سلسلة االستيالءات بــدأت «قبل فترة
بكليات اآلداب والهندسات باألتارب»،
ّ
وتضيف« :فكرنا كلية الطب رح تكون
عصية عليهم ،أو رح يـتــركــونــا نكمل
هالفصل على األقــل ،خاصة أن دراسة
الطب صعبة» .فيما يؤكد فراس (اسم
مستعار) أنه كان واثقًا من أن «دورنا
ق ــري ــب» ،وي ـقــول س ــاخ ـرًا« :م ــا بيعملو
حساب شي .هدول حكومة إنقاذ متل
ما معلمينهم جبهة نصرة .يعني متل
م ــا ن ـص ــرون ــا ج ـمــاعــة الـ ـج ــوالن ــي ،رح
تنقذنا حكومته ،بنفس الطريقة».

«بالباصات الخضر جيناكم»

ّ
تمخض االجتماع املذكور عن تخيير
ال ـط ــاب ب ــن خ ـي ــاري ــن ال ث ــال ــث لـهـمــا:
م ــواصـ ـل ــة دراس ـ ـت ـ ـهـ ــم تـ ـح ــت إش ـ ــراف
«اإلن ـق ــاذ» (مــن دون أن يـكــون واضحًا
م ــا إذا ك ــان ــت ُس ـت ـب ـقــي ع ـل ــى امل ـنــاهــج
امل ــوج ــودة ،أو س ـت ـفــرض س ــواه ــا) ،أو
املناطق
مـغــادرة البلدة بأكملها نحو ّ
التي تحضر فيها «الحكومة املؤقتة».
ـاج ال ـطــاب جــاء الـجــواب
وأم ــام احـتـجـ ّ
قاطعًا« :فــي عنا أربــع باصات خضر،
مـسـتـعـ ّـديــن نبعتكن فيهن عـلــى مــارع
أو اع ـ ـ ـ ــزاز» .وج ــري ــا ع ـلــى امل ـع ـت ــاد فــي
مثل هــذه ال ـظــروف ،رفـضــت «اإلن ـقــاذ»
أي من ّ
ّ
السماح بنقل ٍّ
«الكلية»،
معدات
وهـ ـ ـ ّـددت ّال ـط ــاب ال ــذي ــن طــال ـبــوا بـهــا.
ّ
ّ
«املعدات
يقول مهند (اسم مستعار) إن
ُم ـك ـل ـفــة ،دف ـع ـنــا دم قـلـبـنــا ثـمـنــا ل ـهــا».
وت ـق ــول ريـ ــم« :مل ــا أح ــد ال ـط ــاب طــالــب
بــاملـعــدات ،جــاوبــوه :مــا إلكن شــي عنا.
رجــع الطالب قلن :هــاد اسمو تهجير،
ع ــم تـشـتـغـلــو ش ـغ ــل الـ ـنـ ـظ ــام .فــأن ـهــوا

ّ
التعليمية»
استولت «اإلنقاذ» على «المنشآت
في كفرتخاريم بعدما دخلتها «النصرة» (أ ف ب)

االج ـت ـمــاع وهـ ـ ـ ّـددوا ال ـط ــال ــب» .ويــؤكــد
ع ـ ــدد م ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــاب ال ـ ــذي ـ ــن ت ــواص ـل ــت
ّ
ّ
«الكلية»
معهم «األخبار» أن كل طلبة
م ـت ـف ـقــون ع ـل ــى «ع ـ ــدم الـ ــدراسـ ــة تـحــت
سلطة حكومة اإلن ـقــاذ ،وسيختارون
ال ــرح ـي ــل» .ي ـت ـجــاوز ع ــدد الـطـلـبــة 400
ّ
طــالــب وطــال ـبــة ،م ــوزع ــن عـلــى خمس
دفـعــات ،ويــدفــع الطالب قسطًا سنويًاّ
قـ ــدره  200أل ــف ل ـيــرة س ــوري ــة (لطلبة
املـفــاضـلــة «ال ـع ـ ّـام ــة») ،و 300أل ــف ليرة
(لطلبة مفاضلة «التعليم املـ ــوازي»).
وه ــم فــي نـظــر «اإلنـ ـق ــاذ» بـمـثــابــة جــزء

من «الغنائم» التي حصلت عليها مع
س ـي ـطــرة «ال ـن ـص ــرة» ع ـلــى ك ــل منطقة
جــديــدة! األم ــر ال ــذي يــرفـضــه كثير من
الـطـلـبــة .وش ـهــدت مـنــاطــق ع ــدة خــروج
تـظــاهــرات راف ـضــة لسيطرة «اإلن ـقــاذ»
على التعليم ،وقد ّ
ردت عليها «تحرير
الشام» باعتقال عــدد من املتظاهرين،
ومن بني املعتقلني حتى اآلن اثنان من
طالب «الطب»

ّ
وعود «مؤقتة»

ّ
يوضح عدد من الطلبة لـ«األخبار» أن

لقطة

ّ
نساء دير الزور يأخذن يد مدينتهن نحو الحياة
ّ
صفاء صلل
ّ
واحدتهن بآالف الرجال،
نساء يطفن ّ بني ركام دير الزور .نساء
ّ
ّ
ترحيل
في
وينهمكن
دمار،
يعاين ما خلفته «حرب الذكور» من
ُ
أنـقــاضــه ،فــي مـحــاولــة لــأخــذ بيد املــديـنــة نحو قـيــامـ ٍـة طريقها
ّ
طويل .نساء ّ
حياتهن .خضن معركة كبرى مع
غيرت الحرب
ظروف قاهرة ومأساوية ،كان من املفترض أن تكسر إرادتهن.
ّ
ّ
االستثنائية تلقني الحرب درسًا
بعزيمتهن
لكنهن استطعن
على طريقتهن .في خالل ثالثة أشهر ،نجحت النسوة العامالت
تحت إش ــراف «برنامج األمــم املتحدة اإلنـمــائــي ،»UNDP /في
وترحيلها ،فــي شارعي
جمع 12338م ـت ـرًا مكعبًا مــن الــرك ّــام
ّ
«سينما فؤاد» و«ستة إال ربع» .ونظفن املحال التجارية املمتدة
على طــول الشارعني وتفرعاتهما ،واملـقـ ّـدر عددها بنحو 300
محل تجاري ،إضافة إلى الشارع املمتد من ّ
«دوار ّ
حمود العبد»
حـتــى ّ
«دوار الــرئ ـيــس» .وشــاركــن فــي تنظيف «كنيسة اآلب ــاء
الكبوشيني (الالتني)» من األنقاض واألتربة« .شغلنا بترحيل
الدمار مو عيب ،مو حرام ،متلو مثل أي عمل تاني» .تقول منى،
إح ــدى الـنـســاء املـشــاركــات فــي ترحيل األن ـقــاض ،لــ«األخـبــار».
وتضيف بابتسامة يؤججها التعب« :حملنا األنقاض في سبيل
زرع الفرحة بقلب كل ديــري ليعود إلى بيته» .بحماسة ،تؤكد

ً
السيدة التي انتصف عقدها الـ ّـرابــع ،قائلة« :ملــا اإلنـســان يحط
عينو بعني الله مافي شي يصعب عليه».
أما غادة ،فال تلتفت إلى تجاعيد يديها اللتني أشقاهما العمل.
«ل ــم تـعــد كـلـمــة دي ـ ّ
ـري ــة ه ـي ـنــة ...املـ ــرأة الـفــراتـيــة قــويــة أك ـثــر مما
تـتـصــوريــن» .لــم تكمل مـنــى تعليمها« ،وصـلــت حـتــى مرحلة
التعليم األســاســي» ،تـقــول .وتضيف« :كنت حــن أرى النساء
األخ ــري ــات أتـعـجــب مـنـهــن ،وم ــن ال ـســر ال ــذي جعلهن يحققن

أقساط الطالب
في نظر «اإلنقاذ»
هي بمثابة جزء
من «الغنائم»

اإلن ـ ـجـ ــازات ،ل ـكــن ع ـنــدمــا عـمـلــت م ــع صــدي ـقــاتــي ف ــي تــرحـيــل
األن ـقــاض عــرفــت ال ـس ـ ّـر» .عـلــى سـطــح أح ــد األبـنـيــة املـطـلــة على
«كنيسة الــاتــن» وخ ــال اسـتــراحــة ال تتجاوز مدتها نصف
ساعة تغني غادة ّ
املوليا الفراتية «رمان صدرج (صدرك) ذبل،
رشي عليه ّ
مية (ماء)» .تشير بسبابتها نحو منعطف الشارع
(حيث بيت أهلها) ،تشهق وتقول« :آخخ ياريحة هلي» .لحظات
وتــواصــل حديثها« :ال أحــس بالتعب أب ـدًا ،وأنــا أعمل بــن هذه
األحجار واألبنية املدمرة ،على العكس تمامًا أحس وكأنني في
جنة من جنات الله» .وعن التوفيق بني عائلتها وعملها ،تقول:
ً
مساء ،وصباحًا أذهب إلى عملي .حتى
«لدي عشرة أوالد .أطبخ
أوالدي يشجعونني على العمل» .تختم حديثها« :ما قمنا به
فخر لكل الديريات .واجبنا أن نتعاون مع الرجال لترجع الدير
كما كانت وأحسن» .حسن الفرج ،أحد األهالي املستفيدين من
ترحيل األنقاض ،يقول لـ«األخبار»« :إثر أول زيارة ّ
للحي فقدت
األمل بالعودة ،ولكن بعد ما قامت به السيدات أصبح لدي أمل،
وبــدأت بإصالح ما أمكن من بيتي على قدر استطاعتي» .أما
محمد الحسني ،فيقول« :ملجرد التخيل يصعب في منطقتنا
التفكير في وجود إناث يعملن في هذه املشاريع ,لكنهن أثبنت
أن إعادة الحياة إلى املدينة ليست حكرًا على الذكور .كأن لسان
حالهن يقول :نحن قادرات ،نعم ،نحن نستطيع».

التواصل قائم بينهم وبني «الحكومة
املــؤقـتــة» للبحث عــن ح ـلــول .وشـهــدت
مارع (ريف حلب الشمالي) قبل يومني
الطلبة ،ومسؤولني
اجتماعًا بني بعض ّ
ف ــي «امل ــؤقـ ـت ــة» ،وت ـم ــخ ــض ع ــن وع ــود
ب ــامل ـس ــاع ــدة« .امل ـش ـف ــى ال ـت ــرك ــي هـنــاك
رح ي ـس ــاع ــدن ــا ،وفـ ــي ب ـن ــاء ض ـخــم رح
يساعدونا بالسكن فيه .بس الكل رايح
وفـيـنــا غـصــة وق ـه ــر» .وال تـشـمــل هــذه
ال ــوع ــود ط ــاب «كـلـيــة طــب األس ـن ــان»،
ال ـت ــي ت ـقــع ف ــي ال ـب ـل ــدة ذاتـ ـه ــا ،وتـضــم
ق ــراب ــة  200ط ــال ــب وط ــال ـب ــة ،وفــرضــت
«اإلن ـق ــاذ» عليها أح ـكــام «االس ـت ـيــاء»
نفسها .وت ـبـ ّـرر مـصــادر فــي «املــؤقـتــة»
ّ
ه ــذا األم ــر ب ــأن «ت ـج ـه ـيــزات كـلـيــة طب
األسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان بـ ــاه ـ ـظـ ــة ،ول ـ ـي ـ ـسـ ــت هـ ـن ــاك
إمكانات لتجهيز واحدة بديلة حاليًا».
وفـيـمــا يـبــدو الـتـبــريــر مقنعًا فــي نظر
بعض الـطــاب ،يــرى آخــرون فيه نوعًا
م ــن «ال ـت ـه ـ ّـرب م ــن امل ـس ــؤول ـي ــة» .يـقــول
م ـح ـمــد (اس ـ ــم م ـس ـت ـعــار) لـ ــ«األخـ ـب ــار»
ّ
إن «الـتـجـهـيــزات مكلفة بــالـفـعــل ،لكن
ُ
ج ــزءًا مــن األمـ ــوال ال ـتــي تـنـهــب بسبب
ً
ال ـف ـس ــاد كـ ــان ك ـف ـيــا بـتـغـطـيــة نـفـقــات
تجهيزات جــديــدة» .ويـضـيــف« :طبعًا
مــا بــدهـ ّـم يتكلفوا ،هــاد اسـمــو نصب،
ن ـحــن ك ــن ــا ع ــم نــدفـعـلـهــم أق ـس ــاط ومــا
عم نــدرس مجانًا ،إذا بيعرفوا حالهم
مــو قــد املـســؤولـيــة مــن األول مــا كــانــوا
يورطونا» .لم يتوصل محمد إلى قرار
في شأن خطوته التالية بعد ،وسيكون
عليه االخـتـيــار مــا بــن الــدراســة تحت
إش ـ ــراف «اإلن ـ ـقـ ــاذ /ال ـن ـص ــرة» أو تــرك

ال ــدراس ــة نـهــائـ ّـيــا ،أو ال ـنــزوح والبحث
عن اختصاص جديد ،وخـســارة ثالث
سـ ـ ـن ـ ــوات أمـ ـض ــاه ــا ف ـ ــي دراسـ ـ ـ ـ ــة طــب
األسنان.

شهادات بال «اعتراف»
ثمة فصول أخــرى مــن مــأســاة الطالب
مـ ــن م ـخ ـت ـل ــف االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــات ،عـلــى
رأسها أنهم ال يعرفون ما هو املستقبل
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـنـ ـتـ ـظ ــره ــم ،وب ـ ـ ـمـ ـ ــاذا س ـت ـف ـيــد
ال ـش ـهــادات ا ّل ـتــي سـيـحـصـلــون عليها.
وكانت «املؤقتة» قد قررت قبل سنوات
تـ ــدريـ ــس املـ ـن ــاه ــج الـ ـت ــي ُتـ ـ ـ ـ ـ َّ
ـدرس فــي
جامعات الــدولــة الـســوريــة ،فــي خطوة
تـ ـه ــدف إل ـ ــى ت ـس ـه ـيــل ال ـح ـص ــول عـلــى
اع ـت ــراف بــال ـش ـهــادات امل ــزم ــع منحها،
وفـ ـق ــا ملـ ــا ن ـق ـلــه م ــوق ــع «عـ ـن ــب ب ـل ــدي»
امل ـع ــارض ق ـبــل ث ــاث س ـن ــوات .وحـتــى
اليوم ،لم يحصل الطلبة على ضمانات
ملموسة .تقول ريــم« :بصراحة ما في
شي على أرض الواقع ،الكل بيقولولنا
ندرس ونعمل يلي علينا ،وإن شاء الله
بيصير خير» .فيما يقول مهند« :منذ
البداية ،كنت أعلم أن االعتراف الدولي
بالشهادة التي سأحصل عليها ليس
مضمونًا .لكن ما الحل؟ ال أريــد حمل
السالح ،ومثلي الكثيرون ،ونرغب في
ّ
إت ـمــام تحصيلنا الـعـلـمــي ،ألن الــزمــن
زمن علم وتعليم ،وفي الوقت نفسه ال
أريــد الــدراســة عند الـنـظــام» .ويتمسك
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـشـ ـب ــان وال ـ ـشـ ــابـ ــات فــي
املناطق الـخــارجــة عــن سيطرة دمشق
ب ـخ ـيــار م ــواص ـل ــة ال ـت ـع ـل ـيــم ،ب ــرغ ــم كل
الصعوبات .وال تتوافر إحصاءات عن
عدد أبناء املناطق الخارجة عن سيطرة
ّ
السورية،
دمشق فــي جامعات الــدولــة
ّ
لكن هؤالء حاضرون في كل الجامعات
ّ
الرسمية ،وبعض الجامعات الخاصة.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ــرف ــض ع ـ ــدد ك ـب ـي ــر مــن
ّ
الشبان والشابات االنتقال إلى مناطق
س ـي ـط ــرة ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـس ــوري ــة ألس ـب ــاب
مـخـتـلـفــة ،مـنـهــا م ــا يـنـبــع م ــن املــوقــف
السياسي ،فيما يــرفــض ّآخ ــرون فكرة
النزوح في ّ
حد ذاتها ،بغض النظر عن
املواقف السياسية ،وتخشى فئة ثالثة
من اإلق ــدام على خطوة من هــذا النوع
ّ
األمنية.
بسبب الهواجس

ّ
صدرت في العام املاضي ما يقارب  262مليون كيلو واط
من الكهرباء ،وهــو أمــر يجهله معظم السوريني الغارقني
في الظالم ،في ظل ّ
خلو القواميس الحكومية من مصطلح
ّ
ّ
«الشفافية» ،تطبيقًا ،ال لفظًا فحسب .وال يبدو أن أحـدًا
ّ
ّ
يمتلك الرغبة في مكاشفة «املواطن» بأن حكومته تفضل
«تـصــديــر األســاسـ ّـيــات» عـلــى مـحــاولــة تحقيق «االكـتـفــاء
الذاتي» ،وأننا نلهث وراء القطع األجنبي ،ولو كانت الوسيلة
ّ
بيع أهم ما نحتاج إليه ،من دون أن نوفره ملواطنينا .ويبدو
أن الــرهــان الحكومي قائم على ّأن املــواطــن سيضطر إلى
قـبــول أس ـعــار جــديــدة مــرتـفـعــة ،فــي مـقــابــل حـصــولــه على
«الكهرباء الذكية» ملدد أطــول ،باإلضافة الى قبوله ارتفاع
ّ
حتمية الرتفاع أسعار
أسعار السلع مرة جديدة ،كنتيجة
الـكـهــربــاء على الـتـجــار والـصـنــاعـيــن ،إضــافــة إلــى ارتـفــاع
سعر الـصــرف ،والـعـقــوبــات االقـتـصــاديــة ،وارت ـفــاع الكلفة
التقديرية املتغيرة لصناعة كل شيء ،في ظل عدم توافر
الـغــاز بالكميات املطلوبة ،وتحديد مخصصات البنزين
بكميات ضئيلة .لكن ،مــاذا عن «الدعم االجتماعي» الذي
ُ
خـ ّـصــص لــه فــي مــوازنــة الـعــام الـجــاري مبلغ  1500مليار
ليرة؟ سبق أن سمعنا تأكيدات كثيرة تزعم ّأن «الدعم» لن
ُيلغى أو ينقص ،بل سيزيد ،فيما تعكس املعطيات على
أرض الــواقــع حقائق مغايرة ،تجعل «الــدعــم االجتماعي»
أشبه بـ«مهر غير مقبوض» ،تقدمه الحكومة مقابل قبول
ّ
موظفيها بانخفاض رواتبهم إلى ّ
حد بائس ُ
ومضحك.

تحية
فواز الجدوع :عائد إلى الرقة!
فراس الهكار
تحققت أمنية الفنان فواز الجدوع ( )2019 - 1956األخيرة،
وعــاد إلــى مدينته الــرقــة عــودة أبــديــة .هــو الــذي غــادرهــا منذ
سـنــوات ،حاله حــال كثير من الرقيني الذين فــارقــوا بيوتهم
رغمًا عنهم ،ليتوزعوا في أصقاع الشتات ،لكن حلم العودة
لم يفارقهم يومًا ،وإن في كفن!
كغيره من أبناء الرقة ،خسر الجدوع منزلهً ،
وبناء كان يملكه،
بعد أن ّدمرتهما طائرات «التحالف» األميركي خالل عدوانها
على املــديـنــة .قبل أن يـبــدأ تصوير مـشــاهــده فــي مسلسل
«دقيقة صمت» ،سارع ّ
الجدوع إلى زيارة الرقة .التقى بعض
األصــدقــاء فــي «مقهى الـســرايــا» ،تجول فــي ش ــوارع املدينة
وشاهد حجم الخراب .سعى بني جسري الرشيد واملنصور
املـ ّ
ـدمـ َـريــن ،وط ــاف حــول ســاعــة املدينة املحطمة .عــانــق نهر
الفرات بعد طول غياب ،وروى ظمأ روحه من مياهه ،وكأنه
استشعر موته فأراد إلقاء نظرة الوداع.
كان الجدوع أحد ثالثة رقيني غامروا ودخلوا مجال التمثيل
فــي سبعينيات الـقــرن املــاضــي ،وهــم الـفـنــان الــراحــل أسعد
الجابر ( ،)2011والفنان الراحل حمود الصطاف (،)2015
وها هو ينضم إلى رفيقيه في رحلة الراحة األبدية .وبرحيله
تـكــون الــرقــة فـقــدت آخــر وجــوهـهــا فــي هــذا امل ـجــال ،ال ــذي لم
يجرؤ مغامرون جدد على الخوض فيه طيلة العقود املاضية،
من جنازة الجدوع في مدينته

بسبب صعوبة التجربة التي خاضها الثالثة ،فهم لم يحظوا
بفرص مناسبة تفسح في املجال أمامهم نحو الشهرة ،رغم
مــا يمتلكونه مــن طــاقــات ،فظلوا كمدينتهم الــرقــة املهمشة،
نسيًا منسيًا.
قبل أيام من وفاته كنت قد تواصلت مع الفنان الراحل ،لسؤاله
عن سبب غياب الرقة عن الدراما السورية ،وتقديمها وفق
نمط واحــد فقط ،فقال لــ«األخـبــار»« :منذ دخلت هــذا املجال
قبل عقود ،وأنا أسعى وأحــاول تغيير الصورة النمطية عن
مدينة الرقة في أذهــان غير الرقيني .فلألسفٌ ،
كثر يظنون
أننا نعيش في خيم وال نعرف شيئًا عن الحضارة .أفخر
بــأنـنــي نجحت فــي إق ـنــاع كـبــار املـخــرجــن ال ـســوريــن ،مثل
نبيل املالح ونجدة أنزور وهيثم حقي وآخرين ،بزيارة الرقة
وتصوير بعض األعمال فيها .وأسهمت زياراتهم في تغيير
شيء من الصورة النمطية» .في الحديث نفسه ،قال الراحل:
«أعيش نازحًا منذ سنوات ،وقد قامت نقابة الفنانني بترقني
قيدي فــي سجالتها ،وطالبني مسؤولوها بدفع  150ألف
لـيــرة ،قيمة اشـتــراكــات تراكمت خــال سـنــوات األزم ــة .ليس
فــي وسـعــي دفـعـهــا كــي أع ــود إل ــى الـنـقــابــة ،فــال ـظــروف التي
ّ
صعبة» .الـيــوم ،يرقد الـجـ ّـدوع مطمئنًا تحت تــراب
أعيشها ّ
حبيبته الرقة ،وتحديدًا في «مقبرة حطني» .لقد انضم أخيرًا
إلى «نقابة» ال تطالب منتسبيها بدفع اشتراكاتهم ،وتراعي
ُ
ظروفهم الصعبة التي يمرون بها ،من دون أن ترقن قيودهم.
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العالم

العالم

فلسطين
رفعت المقاومة الفلسطينية سقفًا عاليًا
أمام حفلة التحشيد اإلسرائيلي على حدود
قطاع غزة ،في وقت مارس فيه الوفد
المصري دور الوسيط البطيء ،على نحو
يكسب العدو وقتًا ال يرى الفلسطينيون
أنهم في ترف إعطائه إياه ،ما يعني أن غدًا
هو يوم حاسم على أكثر من صعيد ،بداللة
أن فعاليات «يوم األرض» انطلقت بصورة
كبيرة وممتدة منذ المساء

غزة تنتظر يومًا حاسمًا:

ال تراجع
عن التحشيد
غزة ــــ هاني إبراهيم
تـتــزامــن االجـتـمــاعــات املكوكية التي
يجريها الوفد املصري في قطاع غزة،
منذ أول من أمس ،للوصول إلى اتفاق
تهدئة يبعد سيناريو املواجهة غدًا
أو بعده ،مع ضغط ميداني ورسائل
مـتـبــادلــة بــن املـقــاومــة الفلسطينية
وال ـعــدو اإلســرائـيـلــي .فعلى األرض،
تواصلت عمليات إطالق «البالونات
الحارقة» و«وحدات اإلرباك الليلي»،
فيما استهدف جيش العدو مطلقي
ّ
البالونات ،كما بث صورًا لتعزيزاته
ال ـع ـس ـكــريــة ع ـلــى ال ـ ـحـ ــدود ،وهـ ــو ما

اسـ ـت ــدع ــى مـ ــن «كـ ـت ــائ ــب الـ ـقـ ـس ــام»،
الجناح العسكري لحركة «حماس»،
اإلشــارة إلى مسؤوليتها عن إطالق
ص ــواري ــخ تــل أب ـيــب أخ ـي ـرًا ،وإرس ــال
تحذيرات إلى العدو.
الوفد املصري ،الــذي وصل في وقت
متأخر من مساء أول من أمــس ،رغم
م ـمــاط ـل ـتــه ف ــي ال ـ ـقـ ــدوم وف ـ ــي تـلـبـيــة
َدعوة «حماس» األسبوع املاضي ،ثم
ق ْصر عمله على االتصاالت الهاتفية،
ع ــاد وأتـ ــى ع ـلــى وج ــه ال ـســرعــة بعد
قصف تل أبيب ،خارجًا إلى األخيرة
وعائدًا منها أمس ،في مشهد تنظر
إلـ ـي ــه ال ـف ـص ــائ ــل ع ـل ــى أن ـ ــه م ـحــاولــة

بموازاة المباحثات ،واصلت وحدات «مسيرات العودة» عملها على طول الحدود أمس (األناضول)

ل ـش ــراء ال ــوق ــت ل ـل ـعــدو الـ ــذي يعيش
ظرفًا حساسًا مع قــرب االنتخابات،
وخاصة مع إعالن «فعاليات املسيرة
املليونية» في ذكرى «يوم األرض».
وفــق مـصــدر تـحــدث إلــى «األخ ـبــار»،
كــانــت الـفـصــائــل ال ـتــي اجـتـمـعــت مع
الــوفــد واضـحــة فــي طرحها أنـهــا لن
تـقـبــل أن ت ـك ــون ه ــذه املـ ــرة مـشــابـهــة
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرات املـ ــاض ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ك ـ ـ ــان مــن
املفترض أن يتم التوصل فيها إلى
تـ ـف ــاهـ ـم ــات ،وسـ ــرعـ ــان مـ ــا ي ـخــرق ـهــا
االحتالل ،وهو ما دفعها إلى التأكيد
أن الـتـحـشـيــد و«األدوات الـخـشـنــة»
للمسيرات مـسـتـمــران حـتــى موافقة

دخلت «القسام»
على خط التحشيد
ّ
وحذرت من نية إسرائيلية
لعمل عدواني

ال ـعــدو عـلــى ال ـش ــروط الفلسطينية.
وت ـش ـم ــل ش ـ ــروط ال ـف ـص ــائ ــل تـنـفـيـذًا
ً
عاجال للتفاهمات السابقة ،والسماح
ب ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة املـ ـ ـن ـ ــح الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــدخ ـ ــل غ ــزة
(الـقـطــريــة والــدول ـيــة) ،وزيـ ــادة كمية
الـكـهــربــاء الـ ــواردة عـبــر تشغيل خط
 ،161وتوسيع مساحة الصيد ،ورفع
الـقـيــود عـلــى االس ـت ـيــراد والـتـصــديــر
م ــن ال ـق ـطــاع وإل ـي ــه ،وك ــذل ــك الـسـمــاح
بدخول املواد املمنوعة التي يسميها
االحـتــال «ثنائية االسـتـخــدام» .كما
شملت املـطــالــب زي ــادة قيمة املنحة
ال ـق ـط ــري ــة وتـ ـم ــدي ــده ــا س ـت ــة أش ـهــر
أخ ــرى ،بــاإلضــافــة إلــى املــوافـقــة على

مشاريع أخــرى خــارج املنحة تتعلق
ب ــدع ــم  130ألـ ــف أسـ ـ ــرة ف ـق ـي ــرة عـبــر
توفير تموين دائــم بقيمة  80دوالرًا
شهريًا لكل أسرة.
في املقابل ،نقل الوفد املصري طلبًا
ً
إسرائيليًا مشموال بوقف فعاليات
«يوم األرض» غدًا ،ومنع «البالونات
الحارقة» و«اإلربــاك الليلي» ،محذرًا
م ــن أن ــه يـسـتـعــد لــ«عـمـلـيــة عسكرية
شــام ـلــة إذا ك ــان ــت امل ـس ـي ــرات عنيفة
وجرى خاللها قص السلك واجتياز
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود» .وع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن
ال ـف ـصــائــل ،ال ـتــي تـعــاطــت بإيجابية
مـ ــع الـ ــوسـ ــاطـ ــة امل ـ ـصـ ــريـ ــة ،أوصـ ـل ــت

رســالــة عبرها إلــى رئـيــس الحكومة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ب ـن ـيــامــن نـتـنـيــاهــو،
بأنه إذا لم يلتزم العدو التفاهمات،
واس ـت ـخ ــدم ال ـق ــوة امل ـفــرطــة ف ــي وجــه
املتظاهرين ،فــإن األي ــام التي تسبق
االنـتـخــابــات اإلســرائـيـلـيــة «ستكون
مختلفة عــن ســابـقــاتـهــا» ،وسـتــؤثــر
مباشرة في مستقبل نتنياهو .بعد
ذلـ ـ ــك ،عـ ــاد ال ــوف ــد ف ــي وقـ ــت مـتــأخــر
ً
أم ـ ــس ،ح ــام ــا جـمـلــة م ــن امل ــواف ـق ــات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة تـشـمــل ت ـمــديــد املـنـحــة
الـقـطــريــة ،وتحسني وضــع الكهرباء
عبر الـسـمــاح بـشــراء وق ــود للمحطة
ف ــي غ ــزة م ــن دون ض ــرائ ــب ،وزيـ ــادة
مساحة الصيد ،مقابل «عدم اقتحام
ال ـح ــدود» ،لـكــن ال ـعــدو ره ــن التنفيذ
باملزيد من الوقت ،وهــو ما رأت فيه
«حماس» تكرارًا لألسلوب نفسه.
ب ـ ـمـ ــوازاة الـ ـتـ ـف ــاوض غ ـي ــر امل ـب ــاش ــر،
واصلت وحــدات «مسيرات العودة»
عملها عـلــى ط ــول ال ـح ــدود ،وسـ ّـجــل
أمـ ـ ــس إط ـ ـ ــاق ع ـ ـشـ ــرات الـ ـب ــال ــون ــات
الحارقة واملتفجرة إلى مستوطنات
«غ ـ ـ ــاف غ ـ ـ ـ ــزة» ،ف ـي ـم ــا اقـ ـتـ ـح ــم ع ــدد
مــن الـشـبــان الـسـيــاج الـفــاصــل مــرات
ع ـ ـ ــدة ،وخ ـ ــرب ـ ــوا مـ ــواقـ ــع ل ـل ـق ـنــاصــة،
ورد االح ـ ـتـ ــال ب ـق ـصــف م ــن ط ــائ ــرة
استطالع على مجموعة من وحدات
«البالونات» شمال القطاع ،ما أدى
إلى إصابة أربعة من عناصرها.
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ت ـط ــرق نـتـنـيــاهــو
ً
إل ــى الــوضــع عـلــى جبهة غ ــزة ،قــائــا
خـ ــال ج ــول ــة أم ـ ــس« :ل ـق ــد ج ـئــت من
ح ـ ـ ــدود غ ـ ـ ـ ــزة ...ق ــاب ـل ــت ق ـ ـ ــادة ال ـف ــرق
واأللــويــة ،وأوع ــزت إليهم أن يكونوا
مستعدين لحملة عسكرية واسعة.
نـقــوم بتشديد ال ـطــوق األم ـنــي ،وقــد
أمرت باستنفار وحشد أكبر عدد من
القوات ،نحن نستعد لحملة واسعة
ال ـن ـط ــاق» .وف ــي م ــا ب ــدا واض ـح ــا أنــه
رد عـلــى الـتـصــريـحــات اإلســرائـيـلـيــة
املتتالية حول التحشيد ،قال مسؤول
في «كتائب القسام» في تصريحات
نقلتها قناة «الجزيرة» مساء أمس،
إن «تـ ـك ــرار الـتـفـعـيــل ال ــذات ــي املـبـكــر
ل ـل ـصــواريــخ يــرجــع إل ــى قـ ــرار ق ـيــادة
املـقــاومــة رفــع جاهزيتها القتالية»،
مـضـيـفــا« :اس ـت ـعــدادنــا الـقـتــالــي جــاء
بـ ـع ــد عـ ـ ــزم االح ـ ـ ـتـ ـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
ش ــن ع ـم ــل عـ ــدوانـ ــي ع ـل ــى غ ـ ــزة قـبــل
االنتخابات اإلسرائيلية».

تحليل إخباري

ّ
ت ـح ــذر إس ــرائ ـي ــل م ــن ف ـعــال ـيــات «ي ــوم
األرض» عـ ـل ــى حـ ـ ـ ــدود ق ـ ـطـ ــاع غ ـ ــزة،
وت ـع ــرب ع ــن خـشـيـتـهــا م ــن تـبـعــاتـهــا،
األم ــر ال ــذي يستلزم منها مــزي ـدًا من
الـتـهــديــدات وع ــرض ال ـق ــوة ،خشية أن
تؤدي الفعاليات إلى تصعيد ،تحرص
ُ
ف ــي ه ــذه ال ـف ـتــرة ع ـلــى إبـ ـع ــاده .وت ـع ـ ّـد
املـ ـسـ ـي ــرة ال ـكـ ـب ــرى الـ ـت ــي دع ـ ــت إل ـي ـهــا
الفصائل الفلسطينية باملناسبة ،أحد
املواضيع الرئيسية إلسرائيل ضمن
سلة مواضيع هي محل تفاوض غير
مباشر بوساطة مصرية ،وال يبدو أن
باإلمكان تحقيق خرق كبير فيها قبل
موعد االنتخابات .والحشد العسكري
على حدود القطاع ،وكذلك التصريحات
وال ـت ـقــاريــر الـتـخــويـفـيــة الـعـبــريــة ،ومــن
بينها تصريح رئـيــس حكومة العدو
بنيامني نتنياهو أمــس عن أنــه أصدر
«أوام ــر» للجيش باالستعداد لخوض
عملية عسكرية واسعة ضد غزة ،هي
ّ
تعزيز موقف
عدة الشغل ،املراد منها ّ
املفاوض اإلسرائيلي ،في ظل ما تراه

تقرير

موسكو ترفض تهديد ترامب:

لن نسحب عسكريينا من فنزويال
ّردت ّموسكو بموقف
متصلب على تهديد ترامب
لوجودها العسكري في
فنزويال ،مؤكدة بقاء خبرائها
العسكريين هناك ،وداعية
في الوقت نفسه واشنطن
وجود
إلى عدم القلق من
ٍ
ال ّ
«يغير ميزان القوة في
المنطقة»
ت ـتــأكــد امل ــؤش ــرات ع ـلــى ج ــدي ــة الـتـحــرك
ال ــروس ــي الـعـسـكــري ف ــي ف ـنــزويــا ،رغــم
كونه رمزيًا في الظاهر وال ُيعرف إلى أي
مدى سيذهب في نشاطه .لكن الواضح
حتى اآلن أن رســائــل موسكو ،مدعومة
م ــن بـ ـك ــن ،ت ـس ـعــى م ـب ـك ـرًا ف ــي تــرسـيــخ
م ـعــادلــة تـجـعــل م ــن امل ـس ــاس بـفـنــزويــا
أم ـ ـرًا أك ـثــر تـعـقـيـدًا م ــن أي وق ــت مـضــى،
ب ـمــا يـحـمــل واش ـن ـطــن ع ـلــى أن تحسب
خـطــواتـهــا بـحــذر أك ـبــر .فــي ه ــذا اإلط ــار،
نـقـلــت وك ــال ــة «إن ـت ــر ف ــاك ــس» الــروس ـيــة،
أمــس ،عــن امللحق العسكري الفنزويلي
فــي مــوسـكــو تــأكـيــده وص ــول عسكريني
روس إل ــى فـنــزويــا «ملـنــاقـشــة الـتـعــاون
في املجال الفني ـ ـ العسكري» .موسكو
تنف األنباء حول وجود جنود
التي لم ِ
لها على األراضي الفنزويلية ،أكدت من
جهتها وصول خبراء روس إلى فنزويال.
وقالت املتحدثة باسم الخارجية ،ماريا
زاخ ـ ــاروف ـ ــا ،أم ـ ــس ،إن ب ــاده ــا أرس ـل ــت
فــري ـقــا م ــن املـتـخـصـصــن إل ــى فـنــزويــا
ملـنــاقـشــة ال ـت ـعــاون الـعـسـكــري «بـمــوجــب
ط ـل ــب مـ ـق ــدم مـ ــن ح ـك ــوم ــة ك ـ ــاراك ـ ــاس».
وشــددت زاخــاروفــا على أن موسكو «ال
تغير ميزان القوة في املنطقة ،روسيا ال
تهدد أح ـدًا على عكس (املـســؤولــن) في
واشنطن» .وأوضحت أن وصول الخبراء
الـ ـ ــروس إلـ ــى ف ـن ــزوي ــا ي ــأت ــي «بـمــوجــب
بنود اتفاقية للتعاون الفني العسكري
بني الحكومتني» ،مضيفة« :لم يلغ أحد

ه ــذه االت ـف ــاق ـي ــة» .وحـ ــول م ــدة ال ــوج ــود
العسكري الروسي ،زادت بالقول« :إنهم
يعملون على تطبيق االتفاقات املوقعة
فــي مجال التعاون التقني والعسكري.
إل ــى مـتــى؟ ط ــوال امل ــدة الـتــي يحتاجون
إلـيـهــا .ط ــوال امل ــدة ال ـتــي تــراهــا حكومة
فنزويال ضرورية».
املــواقــف الــروسـيــة تــأتــي فــي سـيــاق الــرد
على الـتـهــديــدات األمـيــركـيــة الـتــي بلغت
ح ـ ّـد تــدخــل الــرئـيــس األم ـيــركــي ،دونــالــد
ترامب ،بالقول إن «على الروس مغادرة
فنزويال» ،والتهديد بأن «كل الخيارات»
مطروحة إلخراج موسكو .لكن بالنسبة
إلـ ــى الـ ـ ـ ــروس ،ال م ــوع ــد لـ ـخ ــروج قــريــب
م ــن ك ـ ــاراك ـ ــاس ،ب ـح ـســب ال ـ ــرد ال ــواض ــح
أمــس مــن الكرملني ،وال ــذي رفــض دعــوة
ترامب إلى االنسحاب .إذ علق املتحدث

بدأت كاراكاس باستعادة
التيار الكهربائي أمس بعد
انقطاعه للمرة الثانية
(أ ف ب)

باسم األخـيــر ،ديمتري بيسكوف ،على
التهديدات األميركية بالتأكيد أن قوات
بـ ــاده بــاقـيــة ف ــي ف ـنــزويــا «طـ ــوال امل ــدة
الــازمــة» بالنسبة إلــى كــاراكــاس .ودعــا
بيسكوف واشنطن إلــى عــدم القلق من
العالقات الروسية الفنزويلية ،وأضاف
ّ
إن بالده ال تبلغ الواليات املتحدة كيف
ت ــدي ــر ع ــاق ــات ـه ــا ال ـخ ــارج ـي ــة ،وت ـتــوقــع
املعاملة نفسها و«االح ـت ــرام املـتـبــادل».
ّ
التصلب الروسي إزاء املوقف األميركي
الرافض ّلتعاون موسكو مع كاراكاس،
ب ـم ــا ي ـع ــقــد م ـه ـمــة االن ـ ـقـ ــاب األم ـي ــرك ــي
هناك ،يجعل من البعد الدولي للصراع
أشـ ــد ت ـع ـق ـي ـدًا ،وي ـس ـل ــط األضـ ـ ـ ــواء عـلــى
ك ـي ـف ـي ــة خـ ـ ـ ــروج رد الـ ـفـ ـع ــل األمـ ـي ــرك ــي
وخـطــوة واشـنـطــن الـتــالـيــة ،وخصوصًا
أن املــؤشــرات تشي بــأن موسكو ليست
وحيدة في قرار تزخيم الدعم لكاراكاس،
وإنـمــا تحظى بمساندة صينية جدية.
وم ـ ـ ــن ش ـ ـ ــأن تـ ـع ــزي ــز وج ـ ـ ـ ــود الـ ـخـ ـب ــراء
العسكريني الروس أن يبقي أمل الفريق
االن ـق ــاب ــي ب ـق ـيــادة خـ ــوان غ ــواي ــدو ،في
ً
تدخل عسكري أميركي ،ضئيال بعض
الشيء.
هــذه األج ــواء تأتي في ظل موعد تحرك
جديد يروج له غوايدو ملواجهة السلطة
بـعــد مــوقـعــة ال ـح ــدود الـكــولــومـبـيــة ،هو
ال ـ ـسـ ــادس م ــن ن ـي ـس ــان /أب ــري ــل امل ـق ـبــل،
وي ـط ـلــق ع ـل ـيــه «ع ـم ـل ـيــة الـ ـح ــري ــة» .وفــي
وق ـ ــت ج ـ ــدد ف ـي ــه غـ ــوايـ ــدو الـ ــدعـ ــوة إل ــى
أن ـص ــاره لـلـتـظــاهــر غـ ـدًا ال ـس ـبــت ،أعلنت
السلطات فــي الـبــاد تجريد األخـيــر من
منصبه كنائب ورئيس للبرملان ،ومنعه
م ــن م ـمــارســة وظ ـي ـفــة نـيــابـيــة طـ ــوال 15
عامًا .القرار أعلنه املراقب العام للدولة،
مرجعًا أسبابه إلى وجود «مخالفات في
سجالته املالية» ،قبل أن يسارع غوايدو
إل ـ ــى رف ـ ــض الـ ـ ـق ـ ــرار .ف ــي األثـ ـ ـن ـ ــاء ،ب ــدأت
كــاراكــاس باستعادة التيار الكهربائي،
بعد انقطاعه للمرة الثانية خالل شهر،
وهو ما عزاه الرئيس نيكوالس مادورو
إل ـ ــى «هـ ـج ــوم إره ـ ــاب ـ ــي» طـ ـ ــاول مـنـشــأة
«جـ ـ ـ ــوري» ال ـك ـه ــروم ــائ ـي ــة ،ي ـق ــف وراءه
«اليمني الشيطاني املنحرف».

تقرير
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تل أبيب مطالب فلسطينية ال تستطيع
تلبيتها ،حتى إن أرادت ذلــك ،في هذه
الفترة التي تسبق انتخابات الكنيست
املقرر إجراؤها في التاسع من الشهر
املقبل.
ه ــذا االس ـت ـح ـقــاق االن ـت ـخــابــي ه ــو ما
ي ـم ـثــل ن ـق ـطــة ال ـض ـع ــف اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
ف ــي امل ـ ــدى امل ـب ــاش ــر إزاء غ ـ ــزة .إذ إن
إسرائيل معنية بفرض الـهــدوء ومنع
التصعيد إلى أن تتجاوز االستحقاق
بـ ــا تـ ـش ــوي ــش ي ـس ـب ـق ــه ،فـ ــي م ـقــابــل
سـعــي امل ـقــاومــة السـتـغــال التموضع
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي امل ـم ـت ـن ــع عـ ــن امل ــواج ـه ــة
أو الـتـسـبــب ف ـي ـهــا ،لـتـحـقـيــق مـصــالــح
ترتبط بالحصار الجائر .لذلك ،وتحت
سقف املواجهة التي يشترك الجانب
الفلسطيني أيضًا في االمتناع عنها،
تتحرك أفعال الطرفني ما دون الحرب،
وإن كانت األقوال والتهديدات ،وتحديدًا
مــن إســرائ ـيــل ،مـفــرطــة وال ت ـتــاءم مع
أفعالها.
ومـ ـ ـ ــع إدراك أن تـ ـ ــل أبـ ـ ـي ـ ــب م ـع ـن ـيــة
بــاالس ـت ـجــابــة ل ـج ــزء م ــن الـتـسـهـيــات
االق ـت ـص ــادي ــة م ــن دون ف ـ ّـك الـحـصــار

ً
كـ ــامـ ــا ،ك ــي ت ـم ـنــع ان ـف ـج ــار غـ ــزة فــي
وج ـه ـه ــا ،ف ـ ــإن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات تـمـنـعـهــا
خشية خسارة ناخبني يمينيني ،على
خلفية االت ـهــام املحتمل بـ«التساهل»
مع الفلسطينيني .والفترة التي تفصل
الطرفني عن االنتخابات ُت ّ
عد من ناحية
إسرائيل تهديدًا ،فيما يــراهــا الجانب
الفلسطيني فرصة .املفارقة أيضًا أن
املـتـنــافـســن عـلــى الـنــاخـبــن ي ــرون في
ّ
التصعيد ،وتعثر نتنياهو في مواجهته،
فرصة يراهنون عليها لكسب املزيد
مــن األص ــوات فــي صـنــاديــق االق ـتــراع،
وهو ما ّ
يفسر اإلكثار من التصريحات
ضد الفلسطينيني واملطالبة باملواجهة
العسكرية بال أي أبعاد عملية.
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة صـ ـ ـ ــراع اإلرادات هـ ــذا،
ب ــن ال ـفــرصــة وال ـت ـهــديــد ،تـحـتــاج قـيــادة
املـقــاومــة إلــى الـعـمــل ،وإن مــع صعوبات
موضوعية ،على إفهام نتنياهو تحديدًا
أن إمــرار التسهيالت االقتصادية ورفع
مستواها ،وتحديدًا ما قبل االنتخابات،
سيكون أقل سوءًا من ناحية انتخابية،
قياسًا بما سيحدث جــراء تصعيد قد
يـنـفـلــت إل ــى مــواج ـهــة ت ـكــون تــداعـيــاتـهــا

الميدان قد يشهد
تصعيدًا ،مع أن اليد
اإلسرائيلية غير
رخوة على الزناد
كارثية عليه .على هــذه الخلفيات ،بات
كل يوم حتى االنتخابات مفتوحًا على
احتماالت كانت استثنائية وغير مقدر
حدوثها .يعني ذلك أن امليدان قد يشهد
تصعيدًا أو أكـثــر ،مــع أو دون مناسبة
مباشرة ،وإن كانت اليد اإلسرائيلية غير
رخوة إلى اآلن على الزناد كي ال ّ
تسبب
خسائر بشرية وتصعيدًا في أعقابها.

«يوم األرض» واحتماالت
التصعيد
يمكن فهم الخشية اإلسرائيلية من
فـعــالـيــات ال ـغــد ت ـحــدي ـدًا ،واأليـ ــام الـتــي

ستليها حتى  9نيسان /أبريل املقبل،
ما يستدعي من إسرائيل تموضعني
ع ـس ـكــريــن :دف ــاع ـي ــا وه ـج ــوم ـي ــا ،مــع
فــاعـلـيــة سـيــاسـيــة وإعــام ـيــة م ــؤازرة
لـ ــردع الـفـلـسـطـيـنـيــن م ــن ج ـهــة ،ومــن
جهة أخرى تكوين جاهزية عسكرية
مل ــواج ـه ــة إم ـك ــان ان ـف ــات ال ــواق ــع إلــى
مــواجـهــة .فالخشية اإلســرائـيـلـيــة من
ال ـت ـحــرك الـفـلـسـطـيـنــي غـ ـدًا (الـسـبــت)
ع ـ ّـب ــر ع ـن ـهــا اإلع ـ ــام ال ـع ـب ــري بشكل
الفت (موقع «واال» اإلخباري وغيره):
«يـسـتـعــد الـجـيــش عـبــر تـمــركــز كبير
لـ ـل ــدب ــاب ــات والـ ـقـ ـن ــاص ــة وال ـ ـطـ ــائـ ــرات
املسيرة ملواجهة التحرك الفلسطيني
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاص ـ ـ ــف» .إذ إن الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــرات
االستخبارية «ال تبشر بالخير» ،مع
الـخـشـيــة مــن أن يقتحم املـتـظــاهــرون
ال ـس ـيــاج وي ـح ــاول ــوا «خ ـط ــف» ج ـنــود،
األمـ ــر الـ ــذي اس ـتــدعــى ت ـعــزيــز «فــرقــة
غزة» بناقالت الجند املدرعة ،مع نشر
وحدات النخبة واستقدام أخرى على
خلفيات وقائية .ووفق مصادر أمنية
رفـيـعــة ،هـنــاك «خـشـيــة فعلية مــن أن
تقدم (حركة) حماس على مفاجآت».

هذه التقديرات تعتقد إسرائيل أن من
املـفـيــد نـشــرهــا ،ظـنــا منها أنـهــا بذلك
تــدفــع ال ـق ـيــادة الفلسطينية إل ــى لجم
املتظاهرين ،وتساعد في الوقت نفسه
املفاوض اإلسرائيلي الــذي يستهدف
تـلـيــن امل ـطــالــب الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وإم ــرار
«ي ــوم األرض» واألي ـ ــام الـفــاصـلــة عن
االنتخابات بهدوء ومن دون تصعيد،
تــوازيــا مــع االس ـت ـعــداد لـلـمــواجـهــة في
ُّ
ح ــال ت ـعــذر الـتــوصــل جــزئـيــا ومؤقتًا
إلى تهدئة برعاية مصرية.
ً
بناء على ذلك ،يبدو الجانب املصري،
الجهة «الـحـيــاديــة» بــن الفلسطينيني
واالح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــال ،جـ ـ ـ ــزءًا ال يـ ـتـ ـج ــزأ مــن
مــرك ـبــات امل ـش ـهــد ،ورب ـم ــا م ــع أهـمـيــة
مضاعفة في هذه املرحلة جراء إرادة
االمـتـنــاع عــن التصعيد أو التصعيد
املضبوط من الجانبني .الدور املصري
فــي الـشـكــل هــو الــوس ـيــط ال ــذي ينقل
رســائــل الـتـهــديــد والـتـهــدئــة والـشــروط
وت ـض ــاده ــا ،وبـ ــات تــأث ـيــره مـضــاعـفــا
قياسًا بما مضى .حول هذه النقطة،
ت ـت ـحــدث ال ـت ـقــاريــر ال ـع ـبــريــة ع ــن دور
مهم للوفد في الحؤول دون التصعيد

والـخــروق في فعاليات «يــوم األرض»
واملـ ـسـ ـي ــرة الـ ـت ــي ت ـخ ـش ــى إس ــرائ ـي ــل
تـبـعــاتـهــا .ومـهـمــة الــوفــد هــي الـتـجــول
املتواصل على حدود القطاع واملناطق
الـتــي تـفـصــل املـتـظــاهــريــن عــن مــواقــع
ال ـع ــدو ملـنــع أي «ت ـع ـ ٍّـد عـلــى ال ـس ـيــادة»
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة أو ت ـخ ـطــي ال ـس ـي ــاج أو
إطالق نار قناصة على وحدات جيش
الـعــدو ،التي استقدمت تـعــزيــزات آلية
ض ـخ ـمــة مل ـن ــع ظـ ـه ــور الـ ـجـ ـن ــود مـنـعــا
الستهدافهم.
ف ــي املـحـصـلــة ،ي ــوم غ ــد مـفـتــوح على
ً
احـ ـتـ ـم ــاالت ال ـت ـص ـع ـيــد ،وصـ ـ ــوال إل ــى
ال ـ ـتـ ــراشـ ــق ال ـ ـ ـنـ ـ ــاري ب ـ ــن الـ ـج ــانـ ـب ــن،
وه ــي فــرضـيــة ال يـمـكــن اسـتـبـعــادهــا
م ـه ـمــا ك ــان ــت اإلشـ ـ ـ ــارات الـ ــدالـ ــة عـلــى
خــاف ـهــا ،وه ــو مــا يـفـســر الـتـعــزيــزات
واالس ـت ـعــدادات اإلســرائـيـلـيــة الوقائية
وك ــذل ــك ال ــردعـ ـي ــة ،وإن كـ ــان اإلف ـ ــراط
ف ــي تـظـهـيــرهــا ي ـحـ ّـد فـعــالـيـتـهــا ج ــراء
تكرار هذه «الحركات االستعراضية»
فــي أوق ــات غـيــر مـتـبــاعــدة فــي الـفـتــرة
األخيرة ،من دون أن تستتبع بترجمة
على األرض.

اإلمارات تدعو إلى الحوار مع إسرائيل
 ...من فوق الطاولة
ت ـحــت ع ـن ــوان «الـ ـس ــام» أي ـض ــا ،طــرحــت
اإلم ــارات على شركائها العرب ،االنتقال
مـ ــن الـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع االحـ ـ ـت ـ ــال مـ ــن تـحــت
ال ـطــاولــة إل ــى فــوق ـهــا .ه ــذه ه ــي خــاصــة
حديث وزيــر الــدولــة للشؤون الخارجية
أن ـ ـ ـ ــور ق ـ ــرق ـ ــاش ،أم ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ــن «الـ ـتـ ـح ــول
االستراتيجي» في العالقة مع االحتالل.
ورأى قرقاش ،كما نقلت عنه صحيفة «ذا
نــاشـيــونــال» الـتــي تـصــدر مــن أب ــو ظبي،
أن «الـ ـق ــرار ال ـع ــرب ــي» الـ ــذي «ات ـخ ــذ منذ
س ـن ــوات عـ ــدة» ب ـعــدم ال ـت ـحــاور مـبــاشــرة
مــع االحـتــال «ك ّــان خاطئًا» بالنظر إلى
املاضي ،ألنه «عقد مساعي التوصل إلى
حل على مدى عقود» ،علمًا بأن التواصل
اإلماراتي ـ ـ اإلسرائيلي املباشر لم ينقطع
منذ سنوات ،سواء على صعيد محادثات
ث ـن ــائ ـي ــة ع ـل ـن ـيــة ملـ ـس ــؤول ــن إم ــاراتـ ـي ــن
مـ ــع آخـ ــريـ ــن إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن ،عـ ـل ــى غـ ــرار
ل ـقــاء س ـف ـيـ َـري اإلمـ ـ ــارات والـبـحــريــن لــدى
واشنطن يوسف العتيبة ،وعبد الله بن
راشد آل خليفة ،رئيس حكومة االحتالل،
بنيامني نتنياهو ،فــي «كــافــي ميالنو»
في واشنطن ،في مــارس /آذار  ،2018أو
ّ
على صعيد التعاون األمني ،الذي تجلت
آخ ـ ــر ف ـص ــول ــه أم ـ ــس ف ــي ك ـش ــف وس ــائ ــل
إع ــام إسرائيلية أن اإلمـ ــارات ستشارك
إلى جانب إسرائيل في مناورة عسكرية

في اليونان في األول من نيسان /أبريل
املقبل.
وال يقصد قرقاش بـ«الحل» أو «السالم»
ـذي تقترحه
الـ ــذي يـتـحــدث ع ـنــه ،ذل ــك الـ ـ ّ
«مبادرة السالم العربية» وتتبناها بالده،
وال ـتــي عـلــى أســاسـهــا انـتـقــدت أب ــو ظبي
وعــواصــم خليجية أخ ــرى ق ــرار الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي ،دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،االعـ ـت ــراف
بـ«سيادة إسرائيل» على هضبة الجوالن
ّ
التي احتلتها فــي ســوريــا فــي حــرب عام
ً
 ،1967ب ــل يـقـصــد ب ــوض ــوح «حـ ــا» آخــر
على غرار ما بات ُيعرف بـ«صفقة القرن»،
فـهــو ي ــرى أن ــه «إذا اسـتـمــرت بـنــا الـحــال
(أ ف ب)

على النهج الحالي (في تنمية العالقات
م ــع إس ــرائ ـي ــل) ،فــأعـتـقــد أن ال ـح ــوار (مــع
االحـ ـت ــال) خ ــال  15ع ــام ــا س ـي ـكــون عن
امل ـســاواة فــي الحقوق فــي دول ــة واح ــدة»،
فــي إشـ ــارة إل ــى إس ـقــاط «ح ــل الــدولـتــن»
ال ــذي اعـتـبــر أن ــه «ل ــن ي ـكــون مـجــديــا ،ألن
وج ــود دول ــة (فلسطينية) مضمحلة لن
يكون عمليًا» على ّ
حد تعبيره ،علمًا بأن
تـعــاون اإلمـ ــارات فــي وضــع بـنــود «الحل
األميركي» لم يعد خافيًا.
يميز قرقاش «بني أن يكون لديك قضية
ُ
سياسية ،وأن تبقي خطوط االتصاالت
مـ ـفـ ـت ــوح ــة» ،فـ ــي تـ ـب ــري ــر ل ـ ــ«االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح»
اإلمــاراتــي املـتــزايــد على االح ـتــال ،ســواء
م ــن خ ــال ال ـت ـعــاون ال ـت ـجــاري بـمـشــاركــة
وف ــود إســرائـيـلـيــة فــي مــؤت ـمــرات ،آخــرهــا
مــؤت ـمــر امل ـن ــدوب ــن امل ـف ــوض ــن لــات ـحــاد
الــدولــي لــاتـصــاالت فــي دب ــي ،أو زي ــارات
«سياحية» على غرار زيارة وزيرة الثقافة
والــريــاضــة اإلســرائـيـلـيــة ،مـيــري ريغيف،
ملسجد الشيخ زايــد في أبــو ظبي ،أو من
خ ــال املـشــاركــة فــي مـســابـقــات ريــاضـيــة،
آخ ــره ــا ب ـطــولــة «األوملـ ـبـ ـي ــاد الـ ـخ ــاص ـ ـ
األلعاب العاملية  »2019التي أقيمت على
ملعب مدينة زايد في أبو ظبي قبل عشرة
أيام.
(األخبار)
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استمرار ّاالنقسام على بيع األسلحة للسعودية:
برلين تمدد الحظر ستة أشهر
على رغم محاولة الحزب الذي
تقوده أنجيال ميركل الدفع في اتجاه
تعليق الحظر المفروض على تصدير
األسلحة للسعودية ،إال أن المستشارة
األلمانية وجدت نفسها مجبرة على
تمديد التجميد ستة أشهر إضافية،
بفعل ضغوط شريكها في الحكم .إزاء
ذلك ،يتوقع أن تتصاعد نقمة شركات
األسلحة ،ما سيدفع الحكومة إلى اتخاذ
خطوات استرضائية
لـ ــم ي ـت ـم ـكــن االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـ ــذي ان ـع ـق ــد،
م ـســاء األربـ ـع ــاء ،بــن ممثلي الـحــزبــن
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــن ف ـ ـ ــي أمل ـ ــان ـ ـي ـ ــا (االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
املسيحي الــديـمــوقــراطــي ،واالشـتــراكــي
الــدي ـمــوقــراطــي) ،بـحـضــور املـسـتـشــارة
أنجيال ميركل ،من التوصل إلى اتفاق
عـ ـل ــى إن ـ ـهـ ــاء ت ـج ـم ـي ــد بـ ـي ــع األس ـل ـح ــة
للسعودية ،والذي كان تم تمديده حتى
الـ 31من آذار /مارس الجاري .فشل دفع
ال ـح ـكــومــة إل ــى إعـ ــان ت ـمــديــد إضــافــي

إخفاق الحزبين في التوصل
إلى اتفاق ربما يدفع إلى
ّ
تبني خيارات مؤقتة بديلة
تمسك
للتجميد لستة أش ـهــر ،بـعــدمــا ّ
«االشتراكيون» بمطلب االستمرار في
ق ــرار ال ـح ـظــر ،وه ــو م ــا عـ ّـبــر عـنــه أمــس
نــائــب رئ ـيــس ال ـح ــزب ،رال ــف ستيغنر،
بقوله «(إنـنــا) ال نريد تصدير أسلحة
إل ــى مـنــاطــق أزمـ ــات ودي ـك ـتــاتــوريــات».
في املقابل ،حاول املحافظون الدفع في
ات ـجــاه وق ــف الـعـمــل بــال ـقــرار ،متذرعني
بـ ـض ــرورة احـ ـت ــرام االت ـف ــاق ــات املــوقـعــة

مــع الشريكني الفرنسي والبريطاني،
ومحذرين من إقدام شركات أملانية على
رف ــع دع ـ ــاوى قـضــائـيــة ض ــد الـحـكــومــة
األملانية على خلفية إمكانية أن يطيح
التجميد مئات فرص العمل .وعلى رغم
ـوال وس ـطــا» تــم تــداول ـهــا خــال
أن «ح ـل ـ ً
االجتماع املذكور ،إال أن الطرفني عجزا
ّ
أيضًا عن التوافق على أي منها.
فــي خلفيات ذل ــك االنـقـســام املـتــواصــل،
ي ـ ـب ـ ــدو أن ث ـ ـمـ ــة حـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات م ـت ـص ـلــة
ب ــاالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة امل ــرت ـق ـب ــة
ف ــي أي ـ ـ ــار /م ــاي ــو امل ـق ـب ــل ،وخ ـصــوصــا
أن اس ـت ـطــاعــات ال ـ ــرأي ال تـفـتــأ تظهر
معارضة شعبية واسعة لالستمرار في
بيع األسلحة للسعودية .في هذا اإلطار،
يلمح «املسيحي الديموقراطي» ،الذي
ّ
ّ
«يحول
تـقــوده ميركل ،إلــى أن خصمه
مسألة التصدير إلــى بند فــي أجندته
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة» وفـ ـ ــق مـ ــا ن ـق ـل ــت مـجـلــة
«ديــر شبيغل» األملانية عن النائب عن
الـحــزب مــاركــو فاندرفيتز .ومــع أن من
«ممثال
الصعب اعـتـبــار «االش ـتــراكــي»
ً
للعمال» ،إال أنــه َيظهر أكثر تحررًا من
ّ
ض ـغ ــوط «ل ــوب ــي ش ــرك ــات األس ـل ـح ــة»،
خ ــاف ــا مل ــا ه ــي ع ـل ـيــه حـ ــال «املـسـيـحــي
الديموقراطي» «األقرب تقليديًا ألرباب
العمل والشركات والصناعيني» ،وفقًا
لتوصيف خبراء .ومن هنا ،يمكن فهم
امل ــوق ــف الـ ــذي ي ـت ـخــذه األخـ ـي ــر ،وال ــذي
ج ـ ّـدده في اجتماع أول من أمــس ،علمًا
بــأن الـضـغــوط املـمـ َ
ـارســة عليه ال تأتي
ف ـق ــط م ــن ج ــان ــب الـ ـش ــرك ــات األمل ــان ـي ــة،
إنما أيضًا من لدن الشركات الفرنسية
والبريطانية التي تشكل مع نظيرتها
في أملانيا ما يشبه أخطبوطًا مترابط
املصالح واالستراتيجيات.
ن ـم ــوذج م ــن ذل ــك شــرك ـتــا «إيـ ــر ب ــاص»
و«بي إيه إي سيستمز» البريطانيتان
وشــركــة «ل ـي ــون ــاردو» اإلي ـطــال ـيــة ،التي
تشترك جميعها مــع أملانيا فــي إنتاج
ط ــائ ــرات «ي ــروف ــاي ـت ــر ت ــايـ ـف ــون» ،الـتــي
ثمة اتفاق على توريد  48مقاتلة منها
ل ـل ـس ـعــوديــة .اتـ ـف ــاق ي ـم ـثــل واحـ ـ ــدة من

إدارة ترامب تبدأ
مشاريع نووية في
المملكة
أعلــن وزيــر الطاقــة األميركــي ،ريــك
بيــري ،أمــس ،أن إدارتــه أعطــت الضــوء
األخضــر لشــركات أميركيــة للعمــل
علــى ســتة مشــاريع نوويــة فــي
الســعودية ،علــى رغــم خشــية املشـ ّـرعني
مــن إمكانيــة ســعي الريــاض إلــى امتــاك
أســلحة نوويــة .وقــال بيــري ،خــال
جلســة اســتماع فــي مجلــس الشــيوخ،
إن إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب وافقــت
علــى «ســتة طلبــات للقيــام بأعمــال
نوويــة أوليــة فــي الســعودية ،وملشــروعني
فــي األردن» ،متعه ـدًا بــأن «تلتــزم
الواليــات املتحــدة عــدم قيــام الســعوديني
بإعــادة معالجــة الوقــود لصنــع ســاح
نــووي» .وجـ ّـدد مخــاوف إدارتــه مــن
أنــه إذا لــم تكــن الواليــات املتحــدة
هــي شــريكة الســعودية أو األردن،
«فســتذهبان إلــى روســيا والصــن مــن
أجــل التقنيــة النوويــة املدنيــة» ،مضيفــا:
«أؤكــد لكــم أن هذيــن البلديــن ال يباليــان
بمنــع انتشــار الســاح النــووي» .وتابــع
أن «لدينــا تاريخــا فــي مســألة حظــر
انتشــار الســاح النــووي ،ولــن يقــوم
بذلــك أحــد أفضــل منــا فــي العالــم».
(األخبار)

اتخذ قرار الحظر بعد تصاعد النقمة على حرب اليمن واغتيال خاشقجي (أ ف ب)

الصفقات التي أظهرت كل من باريس
ولندن شراسة في الــدفــاع عنها ،ولوم
بــرلــن على عرقلتها ،وفــق مــا أظهرته
رسـ ــالـ ــة ب ـع ــث ب ـه ــا وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
البريطاني جيريمي هانت ،إلى نظيره
األملــانــي هايكو م ــاس ،الشهر املــاضــي،
وح ــذر فيها مــن تــأثـيــر ال ـق ــرار األملــانــي
ـاع ــي ال ـص ـنــاعــات الــدفــاعـيــة
ع ـلــى «ق ـط ـ َ
البريطاني واألوروبــي ،والعواقب على
ق ــدرة أوروب ــا على الــوفــاء بالتزاماتها
تـجــاه حـلــف شـمــالــي األط ـل ـســي» .وبلغ
األمـ ـ ــر ب ــال ــدول ـت ــن ،ال ـل ـت ــن ت ـت ـص ـ ّـدران
الئـحــة مـ ـ ّ
ـزودي الـسـعــوديــة األوروب ـيــن
بــاألس ـل ـحــة واملـ ـع ــدات ال ـع ـس ـكــريــة ،حـ ّـد
اتهام أملانيا باملراوغة في تعاملها مع

ه ــذا امل ـلــف ،بحسب مــا كـ ـ ّـررت الـثــاثــاء
املاضي السفيرة الفرنسية لدى أملانيا،
آن مـ ـ ـ ــاري دي ـ ـس ـ ـكـ ــوت ،ال ـ ـتـ ــي وص ـف ــت
السياسة األملانية في مجال بيع السالح
ّ
بـ«املتقلبة» .وهو اتهام سبق أن ظهرته
وسائل اإلعــام الفرنسية ،مثلما فعلت
«ال ت ــري ـب ـي ــون» ال ـت ــي أس ـب ـغــت وصــف
«النفاق» على ما تقوم به برلني.
وب ـم ـعــزل ع ــن االت ـه ــام ــات الـبــريـطــانـيــة
والـفــرنـسـيــة ،ف ــإن السياسة األملــانـيــة ال
ت ـب ــدو ب ـع ـيــدة ع ــن ه ــذا ال ـتــوص ـيــف .إذ
دائ ـم ــا م ــا ك ــان ــت ب ــرل ــن تـتـخــذ قـ ــرارات
مشابهة بحظر التصدير إلى الرياض،
ول ـكــن س ــرع ــان م ــا ك ــان م ـف ـعــول ال ـقــرار
يتبدد في كل مرة .وذلك ما تؤكده أرقام
ّ

ص ــادرات األسلحة الـتــي حافظت على
ثبات ،وازدادت خــال األع ــوام األخيرة.
ففي عــام  ،2015بلغت تلك ال ـصــادرات
نصف مليار ي ــورو ،لترتفع عــام 2017
إلــى أكـثــر مــن مليار ي ــورو .أمــا فــي عام
 ،2018فـ ـق ــد وص ـ ـل ـ ــت ،حـ ـت ــى ت ـشــريــن
الـ ـث ــان ــي /ن ــوف ـم ـب ــر ،إل ـ ــى  400مـلـيــون
يــورو ،بحسب ما اعترفت به الحكومة
نفسها خ ــال اجـتـمــاع «مـجـلــس األمــن
االت ـح ــادي» أول مــن أم ــس .منذ الشهر
الـ  11من السنة املاضية ،أي عقب شهر
من اغتيال الصحافي السعودي جمال
خاشقجي ،بــدأ سريان حظر األسلحة
الذي أرادت من خالله ميركل امتصاص
الغضب املتصاعد على االستمرار في

التعامل مع الرياض ،وفي الوقت نفسه
الحفاظ على ائتالفها الحكومي الذي
ك ــان م ــن شـ ــروط قـيــامــه وق ــف تصدير
املـعــدات العسكرية للدول املشاركة في
حرب اليمن بـ«شكل مباشر» ،واستثناء
املـ ــواف ـ ـقـ ــات ال ـ ـص ـ ــادرة س ــاب ـق ــا مـ ــن أي
تجميد.
أما اليوم ،وفي ظل «غضبة» الشركات
ّ
األمل ــانـ ـي ــة ع ـل ــى ت ـم ــدي ــد ق ـ ــرار ال ـح ـظــر،
وت ـص ــاع ــد ال ـض ـغ ــوط األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وال
سيما منها الـفــرنـسـيــة والـبــريـطــانـيــة،
عـلــى الـحـكــومــة األملــان ـيــة ،تـجــد ميركل
نفسها مـجـبــرة عـلــى الــدفــع فــي اتـجــاه
تليني املــوقــف ،األمــر الــذي لم تفلح فيه
تبني
إلــى اآلن .إخـفــاق ربما يدفع إلــى ّ

خيارات مؤقتة بديلة ،في انتظار تبلور
ت ــواف ــق ع ـلــى ق ـ ــرار ب ـك ـســر ال ـح ـظــر بني
الـحــزبــن الـحــاكـمــن .وف ــي ه ــذا اإلط ــار،
تتحدث الصحف األملانية عن احتمال
أن تعمد الحكومة إلى شراء ستة قوارب
وسـفـيـنــة تــدريــب كــانــت شــركــة محلية
صنعتها لـتـصــديــرهــا إل ــى اململكة
قــد ّ
بكلفة  165مليون يورو .ووفقًا لوسائل
اإلعالم تلك ،فإن وزراء كل من :الداخلية
هورست زيهوفر ،والدفاع أورزوال فون
دير الين ،واملال أوالف شولتس ،وافقوا
على املقترح الداعي إلــى توزيع القطع
امل ـشــار إلـيـهــا عـلــى الـشــرطــة االتـحــاديــة
والجمارك والبحرية.
(األخبار)

تحليل إخباري

القصف اإلسرائيلي على محيط حلب :تصميم على المخاطرة تفاديًا لألسوأ
علي حيدر

عرض الجيش السوري أمس أسلحة إسرائيلية كانت لفصائل
مسلحة في المنطقة الجنوبية (أ ف ب)

م ـ ـ ّـرت األزمـ ـ ــة ال ـس ــوري ــة بــال ـعــديــد من
املحطات امليدانية والسياسية ،والتي
تطورت معها االعتداءات اإلسرائيلية
فــي رســائـلـهــا وأهــداف ـهــا ومـخــاطــرهــا.
لـكــن املـحـطــة املـفـصـلـيــة ال ـتــي وضـعــت
إس ــرائ ـي ــل أمـ ــام مـنـعـطــف ح ــاس ــم ،هي
ف ـش ــل الـ ــرهـ ــان ع ـل ــى إس ـ ـقـ ــاط ال ـن ـظــام
ال ـســوري ،وعـلــى رأس ــه الــرئـيــس بشار
األســد ،وهــو ما تــرك مفاعيله الكبيرة
على حسابات املؤسسة اإلسرائيلية،
الـتــي بــات عليها أن تبلور خياراتها
ّ
على قــاعــدة األق ــل كلفة ،فــي حسابات
الحاضر واملستقبل.
فـ ــي اإلطـ ـ ـ ــار ال ـ ـعـ ــام ،يـ ـص ـ ّـح تــوص ـيــف
االعتداء اإلسرائيلي ،أول من أمس ،في
شمال شــرق حلب ،على أنــه امتداد ملا
َ
سبقه من اعـتــداءات تواصل إسرائيل
تنفيذها على الساحة السورية ،بهدف
مـنــع إعـ ــادة ب ـنــاء ال ــدول ــة ه ـن ــاك .لكنه
يـ ـن ــدرج أي ـض ــا ض ـمــن س ـي ــاق إقـلـيـمــي
ودولــي ،وبذلك ُ ينطوي على أكثر من
رســالــة .يبقى امل ـحـ ّـدد األكـثــر حضورًا
ـي وع ـ ـ ــي املـ ــؤس ـ ـسـ ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
ف ـ ـ َّ
بشقيها السياسي واألمني ،هو تحقق
السيناريو األسوأ الذي كانت تخشى

مـنــه إســرائ ـيــل ول ــم تـكــن تـتــوقـعــه ،أي
ع ــودة سيطرة الــدولــة الـســوريــة تحت
ق ـيــادة الــرئـيــس األسـ ــد ،مــع مــا يعنيه
األمر من استمرار تموضع سوريا في
قلب محور املقاومة ،وما يترتب على
ذلــك مــن تــداعـيــات مرتبطة بمستقبل
الصراع.
ال ي ـق ـت ـصــر ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن هـ ــذا الـقـلــق
عـ ـل ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــرات ك ـ ـبـ ــار ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء فــي
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،بـ ــل ي ـش ـمــل أيـ ـض ــا الـ ـق ــادة
العسكريني والسياسيني ،مثلما ورد
فــي استراتيجية الجيش املحدثة في
نـيـســان /أبــريــل  ،2018حـيــث اعتبرت
فــي امل ــادة التاسعة مــن تحليل البيئة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة أن م ـص ــادر الـتـهــديــد
ع ـلــى م ـس ـتــوى الـ ـ ــدول تـتـجـســد فـقــط،
وفقط ،في الجمهورية اإلسالمية في
إي ـ ـ ــران ...وس ــوري ــا ،ال ـتــي «ع ـلــى الــرغــم
من ضعفها الجوهري ،ال تــزال لديها
الـقــدرات على تهديد دولــة إسرائيل».
وف ــي الـفـقــرة الـتــي تتعلق باملنظمات
الـعـسـكــريــة ال ـتــي تـشـكــل ت ـهــدي ـدًا على
إسرائيل ،ورد أيضًا أن حزب الله يشكل
التهديد الرئيس ،إضافة إلى فصائل
املـقــاومــة الفلسطينية .أمــا فــي الفقرة
الثانية عشرة ،فورد اسم سوريا كذلك
في سياق املنظومات ـ ـ املحور ـ ـ التي

تمثل تهديدًا ،إذ جاء فيها أن «النظام
السوري ،إلى جانب إيران وحزب الله
وامليليشيات الشيعية املــوجــودة في
ّ
املنطقة ،تشكل التهديد األساسي على
دولة إسرائيل اآلخذ في التزايد».
ك ـ ـ ـ ـ ــان ذل ـ ـ ـ ـ ــك وال ي ـ ـ ـ ـ ـ ــزال أس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ك ــل
االعـتــداءات اإلسرائيلية على الساحة
الـســوريــة ،وهــو مــا يجب استحضاره
في أي مقاربة تتناولها لوضعها في
سياقها الصحيح ،وخاصة أن العدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ل ــم ي ـعــد ُي ـخ ـفــي حـقـيـقــة
ن ـيــاتــه ف ــي س ــوري ــا .م ــن ه ـن ــا ،ال ي ــزال
صانع القرار في تل أبيب مصممًا على
مــواصـلــة االع ـت ــداءات ،بـهــدف تقليص
منسوب األخطار الناجمة عن نهوض
هــذا البلد ،وإعــادة بناء قــدرات جيشه
ونـظــامــه ،ال ــذي بحسب تعبير رئيس
ح ـك ــوم ــة الـ ـع ــدو ب ـن ـيــامــن نـتـنـيــاهــو،
ووزي ـ ـ ـ ــر األمـ ـ ـ ــن امل ـس ـت ـق ـي ــل أفـ ـيـ ـغ ــدور
ليبرمانّ ،
يؤسس لبناء قوس شمالي
يخنق إسرائيل بالصواريخ الدقيقة.
الـ ــافـ ــت فـ ــي الـ ـض ــرب ــة األخ ـ ـيـ ــرة أن ـهــا
استهدفت مواقع ثابتة ،وبالتالي فإن
إسرائيل كانت تتحكم بتوقيتها أكثر
مــن أي اع ـت ــداء آخ ــر يـتـصــل بعمليات
نقل عبر األراضــي السورية .على هذه
الخلفية ،يصبح البعد السياسي لهذا

االع ـ ـتـ ــداء أك ـث ــر ب ـ ــروزًا وحـ ـض ــورًا فــي
خلفية صــانــع ال ـق ــرار ،ول ــدى املتلقني
ُ
وت ّ
عد ضربة أول من أمس األولى
أيضًا.
م ــن ن ــوع ـه ــا خ ـ ــارج م ـن ـط ـقــة ال ـج ـنــوب
السوري ومحيط دمشق ،منذ سقوط
الطائرة الروسية في أيلول /سبتمبر
املــاضــي .كما أنـهــا تــأتــي بعد انقطاع
طــويــل نسبيًا ،وه ــو مــا يثير سلسلة
ت ـ ـسـ ــاؤالت ح ـ ــول ال ـت ــوق ـي ــت وال ـع ـم ــق
ال ـ ـج ـ ـغـ ــرافـ ــي ،بـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن الـ ـس ــاح ــات
االعتيادية لــاعـتــداءات السابقة .وما
يلفت أيضًا أنه االعتداء األول من نوعه
بهذه املواصفات بعد زيــارة نتنياهو
األخيرة ملوسكو ،والتي شكلت محطة
مهمة في بلورة التنسيق َ
الب ْيني ،في
سياق تـجــاذب مضبوط بــن الطرفني
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة امل ـ ــوق ـ ــف م ـ ــن ال ـت ـم ــرك ــز
اإليراني ،ال يتعارض في الوقت نفسه
مع حرصهما على التنسيق بينهما.
كذلك ،ليس أمـرًا قليل الداللة أن يأتي
هـ ـ ــذا االع ـ ـ ـتـ ـ ــداء ب ـع ــد مـ ــراسـ ــم تــوق ـيــع
االعـ ـت ــراف األم ـي ــرك ــي ع ـلــى «ال ـس ـيــادة
اإلســرائـيـلـيــة» عـلــى ال ـج ــوالن .تعاقب
تستهدف إســرائـيــل ال ـقــول مــن خالله
إن «إن ـج ــاز الـ ـج ــوالن» ال يـغـنـيـهــا عن
مــواص ـلــة االن ـش ـغ ــال بــالـتـهــديــد ال ــذي
تمثله عودة سيطرة الدولة السورية،
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ولذا كان ال بد من تجديد التأكيد على
الـخـيــارات الـعــدوانـيــة الهجومية ،إلى
جــانــب تـعــزيــز الـضـغــوط عـلــى ســوريــا
فــي مرحلة مــا بعد فشل الــرهــان على
الخيار العسكري.

الالفت في الضربة
أنها استهدفت مواقع
فإن
ثابتة ،وبالتالي ّ
إسرائيل كانت تتحكم
بتوقيتها

مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،يـ ـب ــدو أن ال ـق ـي ــادة
السياسية اإلســرائـيـلـيــة أرادت أيضًا
تــوجـيــه رســالــة مـفــادهــا أن انشغالها
بـ ـم ــواجـ ـه ــة الـ ـتـ ـه ــدي ــد الـ ـ ـ ــذي ّت ـش ـك ـلــه
املقاومة في قطاع غزة ،لن يكف يدها
ع ــن م ــواصـ ـل ــة اعـ ـت ــداءاتـ ـه ــا ملــواج ـهــة
ال ـت ـهــديــد األك ـث ــر خ ـط ــورة ع ـلــى األم ــن

ال ـق ــوم ــي اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،وامل ـت ـم ـثــل فــي
الـجـبـهــة ال ـش ـمــال ـيــة ،وأن ـه ــا مـسـتـعــدة
سـيــاسـيــا وع ـمــان ـيــا لـلـمــواجـهــة على
أكثر من جبهة في الوقت نفسه .لكنها
بــذلــك تـقـ ّـر ،ضمنًا ،بمستوى التكامل
بـ ـ ــن جـ ـبـ ـه ــة ف ـل ـس ـط ــن (ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع غ ــزة
والـضـفــة) والجبهة الشمالية ،اللتني
يشد بعضهما بعضًا.
وك ـمــا ه ــي ال ـح ــال ف ــي ك ــل االعـ ـت ــداءات
ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـت ــم الـ ـعـ ـم ــل عـلــى
صــرف ـهــا ان ـت ـخــاب ـيــا ،ل ــم يـ ـت ــردد وزي ــر
االس ـت ـخ ـبــارات ،الـقــائــم بــأعـمــال وزارة
الخارجية إسرائيل كاتس ،في القول
إن «امل ـ ـصـ ــادر األج ـن ـب ـي ــة ال ـت ــي ت ـقــول
إننا هاجمنا في سوريا ،ربما تعرف
ّ
عما تتحدث» ،مضيفًا إن «اإليرانيني
يعلمون بأننا هاجمنا».
األكيد أن هذا االعتداء لن يكون األخير،
ولـكــن فــي ض ــوء الـسـيــاقــات اإلقليمية
والدولية بات كل اعتداء ينطوي على
مخاطر تدرك تل أبيب أنها قد تنفجر
فــي أي محطة ،بــل وتتعامل سياسيًا
وميدانيًا على هذا األساس .ومع ذلك،
هي مصممة على مواصلة اعتداءاتها
على قــاعــدة أن مفاعيل عــدم مواصلة
االعتداءات قد تكون أكثر خطورة من
نتائج االستمرار فيها.

االنتخابات الرئاسية الموريتانية:
ضيق خيارات المعارضة يدفعها إلى الشارع
في ظل خيارات ضيقة في مواجهة مرشح النظام القوي محمد ولد الغزواني ،الذي ينظر
إليه كثيرون كـ«رئيس قادم» بالضرورة ،تندفع المعارضة إلى التشكيك في حيادية االنتخابات،
والمطالبة بإعادة تشكيل اللجنة المشرفة عليها بشكل سريع ومن دون تأجيل
نواكشوط ـــ عالي الدمين
يعف تأكيد الرئيس املوريتاني ،محمد
لم ِ
ولــد عبد الـعــزيــز ،الـتــزامــه عــدم الترشح
لوالية ثالثة احترامًا للدستور ،املشهد
في البالد من اضطرابات سياسية قبل
االنتخابات الرئاسية املقبلة منتصف
الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي .ف ــال ـخ ــاف ــات امل ـت ـطــورة
خ ــال الـيــومــن املــاضـيــن بــن السلطة
واملـ ـع ــارض ــة حـ ــول تـشـكـيـلــة «ال ـل ـج ـنــة
الــوطـنـيــة املستقلة لــانـتـخــابــات» ،التي
يعتبر تـحــالــف أح ــزاب املـعــارضــة أنها
غ ـيــر ح ـي ــاديــة ،ك ــون جـمـيــع أعـضــائـهــا
ينتمون إلــى أح ــزاب األغلبية الحاكمة،
بــاسـتـثـنــاء عـضــو واحـ ــد ،ت ـنــذر بــأزمــة
سياسية قــد تعكر أج ــواء االنتخابات،
وخصوصًا أن عدم استجابة السلطات
ملـطـلــب امل ـعــارضــة بـ ــ«إع ــادة تشكيلها
ب ـش ـكــل س ــري ــع ودون ت ــأجـ ـي ــل» ،كـمــا
أعلن الرئيس ال ــدوري الئـتــاف أحــزاب
املعارضة ،محمد ولد مولود ،في مؤتمر
صحافي في نواكشوط ،أول من أمس،
واتهامه الحكومة باملماطلة في «مسعى
لتفويت الــوقــت ،ووضــع املعارضة أمام
األمر الواقع» ،دفع العشرات إلى التظاهر
أمام مبنى اللجنة في نواكشوط ،أمس،
للمطالبة بــإعــادة تشكيلها قبل موعد
االنتخابات في حزيران /يونيو املقبل.
ل ـك ــن الـ ـش ــرط ــة اس ـت ـخ ــدم ــت ال ـع ـص ـ ّـي
لتفريق املتظاهرين ،وقامت بإبعادهم
ع ــن مـحـيــط م ـقــر ال ـل ـج ـنــة ،فـيـمــا هتف
امل ـت ـظــاهــرون ضــد األخ ـي ــرة ،معتبرين
أنـهــا بتشكيلتها الـحــالـيــة ال يمكن أن
ت ـشــرف عـلــى انـتـخــابــات رئــاس ـيــة ذات
صدقية.
ع ــدم تــرشــح الــرئـيــس ول ــد عـبــد الـعــزيــز
ُ
جــاء بعد توقف اعتبر مفاجئًا لحراك
ب ــرمل ــان ــي ط ــال ــب امل ـن ـخ ــرط ــون ف ـي ــه ،إثــر
مبادرات شعبية ،بحملة توقيعات على
مقترح لتغيير بعض م ــواد الــدسـتــور،
بـمــا يـسـمــح لـلــرئـيــس بــالـتــرشــح لــواليــة
ثالثة .لكن الرئيس لم ينسحب مطلقًا
مــن املشهد املوريتاني ،فهو قــرر دعم
م ــرش ــح أح ـ ــزاب األغ ـل ـب ـيــة لــرئــاس ـيــات
 ،2019وزير الدفاع السابق محمد ولد
الغزواني ،بوجه منافسني محصورين
حتى اآلن ،بمحمد ولد مولود ،بحسب
بيان أصدره حزبه «اتحاد قوى التقدم»
أمـ ـ ــس ،والـ ـن ــاش ــط ال ـح ـق ــوق ــي ورئ ـي ـّـس
حركة «إيرا» املدافعة عن حقوق األرقاء،
ال ـنــائــب ال ـبــرملــانــي ب ـي ــرام ول ــد اعـبـيــدي،
املترشح عن حزب «الصواب» ،ورئيس
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـس ــاب ــق س ـي ــدي م ـح ـمــد ولــد
ً
بــوبـكــر ،بصفته «مــرشـحــا مـسـتـقــا»،
بعدما كــان يـجــري الحديث عــن تــداول
امل ـعــارض ــة الس ـمــه ك ـمــرشـ ٍـح ل ـهــا ،لكن
نتيجة اختالفات داخلية فشلت اللجنة
التي أنشأتها في اختيار مرشح موحد.
وكانت النتيجة األولية لذلك أن قرر أحد
أح ــزاب امل ـعــارضــة ،وه ــو ح ــزب «العهد
الــوطـنــي للديموقراطية ـ ـ ع ــادل» ،دعم
مــرشــح األغـلـبـيــة ول ــد ال ـغ ــزوان ــي ،فيما
قررت أحزاب «التجمع الوطني لإلصالح
وال ـت ـن ـم ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـ ــواص ـ ــل» اإلس ـ ــام ـ ــي،

و«االتحاد والتغيير املوريتاني ـ ـ حاتم»
و«املستقبل» ،دعــم ولــد بوبكر .وفيما
لم تقرر بقية أحــزاب املعارضة خوض
االستحقاق بعد ،وخاصة حزب «تكتل
القوى الديموقراطي» (التكتل) ،وحزب
«الـتـحــالــف الـشـعـبــي ال ـت ـقــدمــي» ،قــررت
«كتلة الزنوج» دعم ترشيح رئيس حزب
«ال ـق ــوى الـتـقــدمـيــة لـلـتـغـيـيــر» («افـ ــام»
سابقًا) ،صمبا تيام ،للرئاسة.
لكن ما يبدو ضــروريــا توضيحه هنا،
هــو أن املـســألــة لـيـســت مـقـتـصــرة على
الـتــرشــح فـقــط ،فهي تتعلق فــي أحيان
ّ
ك ـث ـيــرة بــإمـكــانـيــة ت ــوف ــر الـ ـش ــروط في
َمــن يترشح مــن عدمها ،وأولـهــا تزكية
خـمـســة ع ـمـ ٌـداء وم ـئــة مـسـتـشــار بلدي
كثير
له .وهو شرط ال يبدو أن بإمكان ٍ
من املترشحني تحقيقه .فباستثناء ولد
ال ـغــزوانــي ،املــدعــوم مــن الـنـظــام الحاكم
وقــوى األغلبية ،ليس هناك مــن يمتلك
تزكية جاهزة بهذا الشكل ،عدا املترشح
سيدي محمد ولــد بوبكر ،الــذي يمتلك
حزب «تواصل» الداعم له ،من بني جميع
أح ــزاب املـعــارضــة ،ال ـقــدرة الــذاتـيــة على

توفيرها له من القواعد التابعة له ،األمر
الــذي يدفع إلــى الـســؤال عن استطاعته
ً
فعال منافسة ولد الغزواني في السباق
االنتخابي املرتقب؟

ولد الغزواني« ...رئيس قادم»؟
فعليًا ،ال إمكانية كبيرة ملنافسة ولد
الغزواني حاليًا ،فأغلب املحللني يؤكدون
قــوة الــرجــل ،باعتباره من جهة مرشح
النظام الحاكم وأجهزته وقوى األغلبية
واملجتمع التقليدي العميق ،ومــن جهة
أخرى كونه يمتلك خبرة في تكتيكات
السلطة وأساليب انتزاعها وهندستها،
بــدلـيــل مـشــاركـتــه ف ــي ق ـي ــادة انـقـ َ
ـابــن
عسكريني سابقًا ،وقيادته الجيش مدة
عقد من الزمن .زد على ذلك ،أنه يحظى
بــامـتــدادات اجتماعية وأهلية حاضرة
بقوة في حزب «تواصل» األكثر فعالية
ب ــن أح ـ ـ ــزاب املـ ـع ــارض ــة امل ــوري ـت ــان ـي ــة.
ومعطى القوة هذا يبدو مسيطرًا على
أذهــان كثيرين ِم َّمن أصبحوا ينظرون
ً
إليه فعال كـ«رئيس قــادم» بالضرورة،
مع السؤال امللح هنا عما إذا كان قدومه
سيشكل بالفعل نموذجًا مغايرًا لسلفه

وصديقه الرئيس الحالي؟
الرجل الــذي تقاعد نهاية العام املاضي
بعد عشر سـنــوات تقريبًا فــي منصب
قـيــادة أرك ــان الجيش املــوريـتــانــي ،دخل
ً
الحكومة شاغال منصب وزيــر الدفاع.
ومـنــذ تـلــك الـلـحـظــة ،والـهـمــس يتصاعد
فــي ال ـف ـضــاءات الـعــامــة وال ـخــاصــة ،بأنه
سـيـكــون «م ــرش ــح الـسـلـطــة» لـلــرئــاســة.
وأيــا كانت خلفية ترشح ولد الغزواني،
ف ـ ــإن ذل ـ ــك ي ـ ـبـ ــدو ج ـل ـي ــا ب ــال ـن ـظ ــر إل ــى
شـخـصـيـتــه ،ال ـتــي طـبـعــت عـلـيـهــا آث ــارًا
واض ـ ـحـ ــة قـ ـي ــادت ــه ألركـ ـ ـ ــان ال ـج ـي ــوش،
عـلــى م ــدار ال ـس ـنــوات الـعـشــر املــاضـيــة.
ب ــدا ذل ــك فــي ظ ـه ــوره االسـتـثـنــائــي يــوم
إعــان ترشحه للرئاسة ،في األول من
آذار /م ــارس ال ـحــالــي ،حــن وق ــف ألول
م ــرة أم ــام ح ـشــود كـبـيــرة ،وس ـعــى إلــى
الـظـهــور بمظهر رج ــل الـسـيــاســة ،التي
ّ
ظ ــل منقطعًا عــن تـجــاذبــاتـهــا لسنوات
ط ــوي ـل ــة ،واس ـت ـط ــاع أن يـظـهــر امـتــاكــه
«خطابًا سياسيًا» خاصًا به ،حاول فيه
الرجل أن يحدد موقعه ورؤيته للماضي
واملستقبل ،وعلى نحو ما كان متوقعًا
مــن نـبــرة «تصالحية» و«م ـتــوازنــة» في
التعاطي مع جميع الفرقاء السياسيني،
و«م ــوض ــوعـ ـي ــة» فـ ــي ت ـق ــوي ــم ت ـج ــارب
األنظمة السابقة في الحكم .كذلك ،تعهد
ب ــ«صــون ال ـحــوزة الـتــرابـيــة» ،و«تـعــزيــز»
امل ـكــاســب الــدي ـمــوقــراط ـيــة ،و«تـحـصــن»
الــوحــدة الــوطـنـيــة ،و«تـحـقـيــق» النهوض
االقتصادي ،و«الــرفــع» من مكانة املــرأة،
و«االعـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاء» ب ــالـ ـشـ ـب ــاب ،و«إرس ـ ـ ـ ــاء»
دبلوماسية فاعلة ...وغيرها الكثير من
الـقـضــايــا الـتــي ال تـشــي ب ــأن لــه الـتــزامــا
أيــديــولــوجـيــا واض ـحــا يـمـكــن تصنيفه
بواسطته.
م ـس ـحــة ال ـغ ـم ــوض ا ًل ـت ــي ت ـح ــوم ح ــول
ولد الغزواني ،إضافة إلى نــدرة حديثه
ح ــول نـفـســه ك ـمــرشــح ح ـتــى الـلـحـظــة،
تـصـ ّـعـبــان مـســألــة تـصـنـيـفــه .لـكـنــه في
مــا فــات لــه مــن ظـهــور قليل فــي املجال
ال ـعــام ،يـبــدو ذا مـيــول قــومـيــة ،كـمــا هو
التقليد التاريخي تقريبًا في انتماءات
بعض رج ــال املؤسسة العسكرية في
البالد .كما أن للرجل خلفية اجتماعية
بعد
وصوفية تساعد أيضًا على فهم ٍ
أس ــاس ــي م ــن ق ــوة ال ــرج ــل ،وال سيما
كونه ينتمي إلى جهة الشرق املعروفة
بخزانها االنتخابي الكبير .لكن الرهان
ليس فــي نـجــاح الــرجــل ال ــذي خــرج من
الـحـكــومــة ،تــاركــا منصب وزي ــر الــدفــاع
إلدارة شؤون حملته االنتخابية ،وإنما
فــي مــدى قــدرتــه على دمقرطة النظام،
مـسـتـفـيـدًا م ــن ق ــوت ــه الـسـيــاسـيــة الـتــي
ّأس َس لها محمد ولد الغزواني بإحكام
كبير على مــدار فترة طويلة .فالسؤال
ال ــذي يـجــول فــي خــواطــر املــوريـتــانـيــن:
ك ـي ــف س ـت ـص ـبــح ق ـ ــوة ول ـ ــد ال ـغ ــزوان ــي
ً
معطى ديـمــوقــراطـيــا؟ يـبــدو أن الحملة
التي سيقودها حتى االنتخابات ،هي
اإلجابة املحتملة عن هذا السؤال.
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العالم

العالم
تقرير

قضية

ّ
موازنة حكومة روحاني تتحدى العقوبات

ّ
هل يمر العام الجديد بال عجز مالي؟

منحت الحكومة الحرس الثوري زيادة في ميزانيته لترتفع إلى أكثر من  4.5مليارات دوالر (أ ف ب)

دخلت موازنة ُ حكومة حسن
روحاني ،التي وصفت بـ«المتقشفة»،
ّ
بعد جدل
الماضي،
األسبوع
التنفيذ
ز
حي
ّ
ّ
استمر شهرين وتخللته
في البرلمان،
ّ
 27جلسة .الموازنة الجديدة تقدم
صورة عن التوقعات لعام إيراني
ّ
بالتحديات جراء
جديد حافل
العقوبات األميركية ،أطلق عليه
خامنئي «ازدهار اإلنتاج» ووصفه
بـ««عام الفرص واالنفراج»

زكريا أبو سليسل
ل ـ ــم تـ ــدخـ ــل إي ـ ـ ـ ــران ع ــامـ ـه ــا ال ـج ــدي ــد
(الـ ـهـ ـج ــري ش ـم ـس ــي) فـ ــي  21آذار/
مـ ـ ـ ــارس قـ ـب ــل أن ت ـس ـل ــك م ــوازن ـت ـه ــا
الـسـنــويــة مـســارهــا الـقــانــونــي داخــل
املـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة ل ـل ـب ــاد.
ف ـم ــع بـ ــدايـ ــة ال ـ ـعـ ــام الـ ـج ــدي ــد ،أوعـ ــز
الــرئـيــس اإلي ــران ــي ،حـســن روحــانــي،
إلــى «مؤسسة التخطيط واملــوازنــة»
ال ـتــاب ـعــة لـحـكــومـتــه بــال ـبــدء بتنفيذ
املـ ــوازنـ ــة ال ـج ــدي ــدة داخ ـ ــل ال ـ ـ ــوزارات
والهيئات الحكومية املختلفة .بالغ
روحاني جاء عقب تصويت «مجمع
تشخيص مصلحة الـنـظــام» ،مطلع
آذار /م ــارس ال ـجــاري ،على عــدد من
البنود الخالفية التي ظهرت أخيرًا
بـ ــن «م ـج ـل ــس ص ـي ــان ــة ال ــدسـ ـت ــور»
والبرملان ،بعدما ناقش األخير خطة
امليزانية ورفعها إلــى األول .وكانت
البنود املتعلقة بالتسهيالت البنكية
أهم النقاط اإلشكالية بني الطرفني.
ورغ ــم ع ــدم ات ـضــاح تركيبة املــوازنــة
بعد خروجها من «مجمع تشخيص

م ـص ـل ـح ــة الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام» ،فـ ـ ــإن األخ ـ ـيـ ــرة
شهدت تعديالت داخل البرملان الذي
مكثت فـيــه أكـثــر مــن شـهــريــن بعدما
ّ
سلمه إياها الرئيس روحاني أواخر
شهر كانون األول /ديسمبر املاضي.
وك ــان ــت الـ ــزيـ ــادة ال ـبــال ـغــة  400ألــف
ت ــوم ــان ( $30بـسـعــر ال ـص ــرف الـحــر
البالغ  13400تومان للدوالر الواحد،
 $95بـ ـسـ ـع ــر ال ـ ـ ـصـ ـ ــرف الـ ـحـ ـك ــوم ــي
البالغ  4200تومان للدوالر الواحد)
عـلــى رواتـ ــب ال ـعـ ّـمـ ُـال واملــوظ ـفــن من
ضمن التعديالت املـقـ ّـرة من البرملان
عـلــى املـيــزانـيــة ،الـتــي كــانــت ستمنح
املــوظ ـفــن ال ــزي ــادة بـمــا ي ـع ــادل %20
مـ ــن الـ ـ ــراتـ ـ ــب ،ب ـح ـس ــب ت ـص ــري ـح ــات
روحاني .تعديل البرملان وافق عليه
«مـجـلــس صـيــانــة الــدس ـتــور» بعدما
دع ـ ــا رئـ ـي ــس «م ــؤسـ ـس ــة الـتـخـطـيــط
واملوازنة» ،محمد باقر نوبخت ،إلى
إعــادة النظر فيه ألن الحكومة ،وفقًا
ل ـن ــوب ـخ ــت ،ل ــن ت ـس ـت ـط ـيــع دف ـ ــع ه ــذه
الزيادة للموظفني.
ك ــذل ــك ،أقـ ـ ّـر ال ـبــرملــان ن ـظــام الـكــوبــون
ّ
ال ــذي ينظم مــن خــالــه تــوزيــع املــواد
الغذائية األساسية للمواطنني عبر
ب ـط ــاق ــات إل ـك ـتــرون ـيــة .وق ــد تـبــايـنــت
اآلراء اإلي ــرانـ ـي ــة ح ـ ــول ه ـ ــذا الـ ـق ــرار
البرملاني .فصحيفة «جام جام» رأت
أن هذا القانون «سيمنع التجار من
التالعب في أسعار السلع األساسية
التي كانت تصل لألسواق الشعبية
بقيمة الدوالر الحر» .لكن بروفسور
عـلــم االج ـت ـم ــاع ،عـلــي رض ــا شريفي
يزدي ،رأى أن القرار دليل على «عدم
الـ ـنـ ـج ــاح فـ ــي االسـ ـتـ ـج ــاب ــة ل ـتــوف ـيــر
االح ـت ـيــاجــات املـعـيـشـيــة للمجتمع،
وعــدم توفير االستقرار االقتصادي
لـ ــه»ُ .ي ــذك ــر أن روح ــان ــي ب ـ ّـن ســابـقــا
أن املــوازنــة التي قدمها إلــى البرملان
احـ ـت ــوت ع ـل ــى دع ـ ــم ح ـك ــوم ــي يـصــل
إلــى  14مليار دوالر مــن أجــل توفير
ال ـ ـ ــدواء وال ـس ـل ــع ال ـغ ــذائ ـي ــة بــأس ـعــار
رخ ـي ـصــة ل ـل ـمــواط ـنــن ،وهـ ــذا م ــا ُع ـ ّـد

زيادة بمقدار مليار دوالر على الدعم
السنوي املاضي الذي بلغ  13مليار
دوالر.
وأجرى البرملان أيضًا تعديالت ّعلى
قـيـمــة ال ـعــوائــد الـحـكــومـيــة املـتــوقـعــة
لهذا العام .فبعدما ّ
تنبأت الحكومة
ب ـ ـ ـ ــ 407.7تــري ـل ـيــون ت ــوم ــان ك ـم ــوارد
عــامــة ،أق ـ ّـر ال ـبــرملــان لـهــذه املـ ــوارد ما
قيمته  448.5تريليون تومان بنسبة
تغيير بلغت  .%10ومن جانب آخر،
ّ
تــوقـعــت املـيــزانـيــة أن تـصــل الـعــوائــد
الـحـكــومـيــة (ال ـض ــرائ ــب) إل ــى 153.5
تريليون تومان ،لكن البرملان رفعها
بنسبة  %12لتصبح  172تريليون
ً
تـ ــومـ ــان .ك ــذل ــك أج ـ ــرى ت ـع ــدي ــا آخ ــر
وص ـ ـلـ ــت ن ـس ـب ـت ــه إل ـ ـ ــى  %6.6ع ـلــى
امل ـ ـ ـ ـ ــوارد امل ـت ـح ـق ـق ــة مـ ــن اإلي ـ ــداع ـ ــات
واالستثماراتّ ،
فقدر لها مبلغ 157.9
ت ــريـ ـلـ ـي ــون تـ ــومـ ــان بـ ـع ــدم ــا رصـ ــدت
الحكومة لتلك املــوارد  148تريليون
تومان.
ول ــم يـغـفــل ال ـب ــرمل ــان ف ــي ه ــذا اإلط ــار
توجيه الحكومة للخيارات البديلة
في حال العجز عن توفير تلك األرقام
التي ُع ّدلت من قبله .فدعا الحكومة
إل ــى رف ــع تـسـعـيــرة ال ـن ـفــط أو زي ــادة
م ـعــدل ص ــادرات ــه ،ك ــي تـسـتـطـيــع من
خالل هذين الخيارين التأثير بسعر
الــدوالر املعتمد في املــوازنــة والبالغ
 5544تــومــانــا لـكــل دوالر ،ووضـعــه

اختار خامنئي عبارة
«ازدهار اإلنتاج» ليجعلها
شعارًا لهذا العام
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الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان كـ ـمـ ـت ــوس ــط بـ ـ ــن ال ـس ـع ــر
الـحـكــومــي الـبــالــغ  4200تــومــان لكل
َ
املعتمد في منظومة
دوالر ،والثاني
ُ ّ
«نيما» التي تمكن الحكومة عبرها
املــورديــن مــن الحصول على الــدوالر
بقيمة السعر الحكومي ،وفي املقابل
ُ
ت ـ ـلـ ــزم املـ ـص ــدري ــن ب ـ ــإدخ ـ ــال ال ـع ـم ـلــة
الـصـعـبــة إل ــى ال ـب ــاد م ــن خ ــال تلك
املـنـظــومــة ،مــا يجعل الـبـنــك املــركــزي
ق ــادرًا عـلــى التحكم بسعر الـصــرف،
وذلك عبر البنوك ومكاتب الصيرفة
املنضوية تحت إطــار تلك املنظومة
التي تتبع له.

التوقعات االقتصادية
اختار املرشد األعلى ،علي خامنئي،
ع ـبــارة «ازده ـ ــار اإلن ـت ــاج» ليجعلها
شعارًا للعام اإليراني الجديد ،واعدًا،
خ ــال خـطــابــه الـسـنــوي املـعـهــود في
ال ـيــوم األول مــن كــل ع ــام ،ب ــأن يكون
هــذا الـعــام «عـ ُـام الـفــرص واالن ـفــراج».
هــذا التعهد املـقـ َّـدم من ِق َبل املسؤول
األول ع ــن رس ــم ال ـس ـيــاســات الـعــامــة
ف ــي الـ ـب ــاد ،س ـب ـقــه الـ ـت ــزام آخـ ــر بــأن
ت ـ ـ ـكـ ـ ــون ال ـ ـس ـ ـن ـ ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة «سـ ـن ــة
لــانـتـصــار ف ــي ح ــل مـشــاكــل الشعب
اإلي ــران ــي وامل ـن ـط ـق ــة» ،ك ـمــا ع ـ ّـب ــر عن
ذل ـ ـ ــك األدم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرال عـ ـل ــي ش ـم ـخ ــان ــي،
األمــن العام للمجلس األعلى لألمن
الـقــومــي ،وهــو املجلس املـســؤول عن
وضع الخطط التنفيذية للسياسات
العامة التي ُيقررها املرشد األعلى.
وب ــال ــرج ــوع إل ــى تـفــاصـيــل املـيــزانـيــة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل أس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــا لـ ـلـ ـخـ ـط ــة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـه ــادف ــة إلـ ــى تحقيق
االنفراجات خالل هذا العام ،يظهر أن
مواردها الكلية اعتمدت بنسبة %22
على العوائد الحكومية (الضرائب).
وألن ف ـجــوة ال ـت ـهــرب الـضــريـبــي في
إي ـ ـ ـ ــران ،ب ـح ـس ــب ص ـح ـي ـفــة «إيـ ـ ـ ــران»
الحكومية ،تبلغ  ،%40شدد روحاني
أثناء تقديمه امليزانية على «ضرورة
إصالح النظام الضريبي» ،داعيًا في

الــوقــت ذات ــه إل ــى أخ ــذ ضــرائــب أعلى
مــن أص ـحــاب ال ــروات ــب واملستحقات
املالية املرتفعة ،على أن تعفي املوازنة
الذين ال تصل رواتبهم إلى مليونني
و 300ألف تومان من دفع الضرائب.
صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «سـ ـ ـ ـت ـ ـ ــارة صـ ـ ـب ـ ــح» الـ ـت ــي
ّ
علقت على هذا الجانب من املوازنة،
انطلقت من اإلشارة إلى «عدم تدوين
أي قــاعــدة ضريبية جــديــدة يمكنها
أخ ــذ ال ـضــرائــب مــن ال ـف ـئــات مرتفعة
الــدخــل» ،لتخلص إلــى أن «مــا يمكن
تحصيله مــن ال ـضــرائــب لــن يتعدى
سقف الـ 100تريليون تومان» ،وهذا
ما سيشكل عجزًا في خانة العوائد
الحكومية (الضرائب) ُيقدر بـ .%41
ولـ ــم ي ـخــف ب ـعــض امل ــراق ـب ــن قلقهم
مــن ظهور عجز آخــر فــي بند املــوارد
ُ
املحققة من اإليداعات واالستثمارات،
والــذي تعتمد عليه امليزانية بنسبة
 %20م ــن املـ ـ ـ ــوارد ال ـك ـل ـي ــة ،وتـعـتـبــر
العائدات النفطية عماده .فالبرملان،
عندما رفــع سقف تــوقـعــات العوائد
من هذا البند ،إنما استند في قراره
إل ــى إض ــاف ــة  10تــريـلـيــونــات تــومــان
ل ـل ـع ــوائ ــد ال ـن ـف ـط ـي ــة املـ ـن ـتـ ـظ ــرة ه ــذا
ال ـع ــام ،م ــع اإلش ـ ــارة إل ــى أن مـشــروع
امل ــوازن ــة ي ـتــوقــع إن ـت ــاج  1.5مـلـيــون
بــرمـيــل نـفــط يــومـيــا (وس ـع ـرًا بــن 50
و 54دوالرًا لـلـبــرمـيــل) ت ـم ـ ّـول نسبة
 %35من واردات املــوازنــة .التوقعات
املتفائلة تقاطعت مــع تقرير للبنك
الدولي ّ
تكهن بأن تتمكن طهران من
تصدير ما يفوق مليون برميل نفط
يوميًا خالل عام  .2019ولم يستبعد
التقرير الذي أوردته صحيفة «أبرار»
أن تسجل صـ ــادرات إيـ ــران النفطية
زي ـ ــادات غـيــر مـتــوقـعــة ،الف ـتــا إل ــى أن
هـ ــذا ال ـن ـج ــاح س ـي ـكــون رغـ ــم الـحـظــر
األم ـيــركــي وض ـغ ــوط واش ـن ـطــن على
ّ
زبائن النفط اإليراني .ولعل ما يطرد
القلق عند البرملان اإليــرانــي «إتقان
ّ
طهران لفن االلتفاف على العقوبات»،
كـمــا عـ ّـبــر ع ــن ذل ــك وزيـ ــر الـخــارجـيــة
اإليراني ،محمد جواد ظريف ،خالل
ح ـل ـقــة ح ـ ــوار ف ــي «م ـن ـت ــدى ال ــدوح ــة
الـ ــدولـ ــي» م ـن ـت ـصــف ك ــان ــون األول/
ديسمبر املاضي.

زيادة موازنة الحرس الثوري
في الوقت الــذي رفعت فيه الحكومة
مــن حـصــة وزارة الـتــربـيــة والتعليم
لـتـصـبــح  46تــري ـل ـيــون ت ــوم ــان (8.3
مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــارات دوالر بـ ـحـ ـس ــب ال ـس ـع ــر
ال ــذي وضـعــه الـبــرملــان فــي امل ــوازن ــة)،
بمعدل زي ــادة يـقــارب ال ــ %26مقارنة
ب ــال ـع ــام امل ــاض ــي ،فــإن ـهــا ف ــي مـقــابــل
ّ
ذلــك خفضت االن ـفــاق املتعلق بعدد
م ــن املــؤس ـســات الـعـسـكــريــة .وط ــاول
ً
التقشف كــا مــن وزارة الــدفــاع التي
أعطتها امليزانية  3.5تريليون تومان
( 630مـلـيــون دوالر بـحـســب السعر
ال ـســابــق) بـمــا ي ـعــادل نـصــف القيمة
ّ
واقتصت
التي نالتها العام املاضي،
من حصة الجيش  800مليار تومان
ل ـت ـص ـبــح م ــوازنـ ـت ــه  10تــري ـل ـيــونــات
و 200م ـل ـي ــار تـ ــومـ ــان .وان ـخ ـف ـضــت
كذلك ميزانية الهيئة العامة للقوات
املـسـلـحــة م ــن  3تــري ـل ـيــونــات تــومــان
إلى نصف تريليون .لكن على الجهة
العسكرية األخــرى ،منحت الحكومة
الحرس الثوري زيــادة في ميزانيته
لترتفع مــن  20تريليون تــومــان إلى
أك ـثــر م ــن  25تــريـلـيــون ت ــوم ــان (4.5
مـ ـلـ ـي ــارات دوالر ب ــال ـس ـع ــر ال ـســابــق
ن ـ ـف ـ ـسـ ــه) .كـ ــذلـ ــك ح ـص ـل ــت م ــؤس ـس ــة
«الباسيج» على زي ــادة تـقـ َّـدر ب ـ ،%2
ليصبح مخصصها املالي تريليونًا
و  300م ـل ـيــار ت ــوم ــان ( 230مـلـيــون
دوالر بنفس سعر البرملان).

فرصة أخيرة إلمرار «بريكست» في مجلس العموم
ك ــان ال ـ ـ  29م ــن آذار /مـ ــارس الـحــالــي
امل ــوع ــد امل ـف ـتــرض ل ـخ ــروج بــريـطــانـيــا
مــن االت ـحــاد األوروب ـ ــي ،إال أن املــوعــد
حـ ـ ـ ــان مـ ـ ــن دون أن تـ ـ ـك ـ ــون امل ـم ـل ـك ــة
املتحدة قد انسحبت ،بفعل تعقيدات
ّ
كثيرة عطلت مـســار ال ـخــروج .الـيــوم،
أمـ ـ ــام رئ ـي ـس ــة ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــان ـيــة،
ت ـيــريــزا مـ ــاي ،م ــا ال يــزيــد عـلــى ثــاثــة
أسابيع للتوصل إلــى خطة انسحاب
يــوافــق عليها مجلس الـعـمــوم .مهلة
قصيرة وجــدت ماي نفسها ،بفعلها،
مضطرة إلى املساومة على البقاء في
منصبها ،مقابل تسهيل النواب مسار
«بريكست»ّ .
امل ـس ــار امل ـت ـعــثــر ل ــ«بــري ـك ـســت» يـعــود
إلــى عــام  ،2016حينما وافقت أغلبية
البريطانيني في استفتاء شعبي على
ترك االتحاد بعد حوالى أربعني عامًا
من العضوية ،لدوافع عدة؛ كان أبرزها
السعي للتخلص من عبء املهاجرين
وال ــاج ـئ ــن .بـ ــدأت م ـف ــاوض ــات لـنــدن
وبروكسل رسميًا في حزيران /يونيو
 ،2017بهدف إتمام اتفاقية االنسحاب
ب ـح ـلــول ت ـشــريــن األول /أك ـت ــوب ــر من
الـ ـع ــام ال ـت ــال ــي .ف ــي ت ـشــريــن ال ـثــانــي/

ُ
نوفمبر  ،2018نشرت مسودة اتفاقية
االنسحاب ،واإلعالن السياسي املوجز
املـتـفــق عـلـيــه بــن الـجــانـبــن .وف ــي 15
كانون الثاني /يناير املاضيّ ،
صوت
م ـج ـلــس الـ ـعـ ـم ــوم ض ــد ال ـخ ـط ــة ال ـتــي
وضـعـتـهــا م ــاي بــأغـلـبـيــة  432صــوتــا
مـقــابــل  .202كــانــت ه ــذه أك ـبــر هزيمة
ُ
برملانية تمنى بها حكومة بريطانية
في التاريخ .وقــد مثلت أزمــة الحدود
ب ــن ج ـم ـهــوريــة إي ــرل ـن ــدا ال ـع ـضــو في
االتحاد األوروبي ،وإيرلندا الشمالية
الـتــابـعــة لـبــريـطــانـيــا ،املـعـضـلــة األب ــرز
التي تم رفض االتفاق على أساسها.
ه ــذه ال ـفــوضــى س ــرع ــان م ــا انعكست
ع ـلــى األح ـ ـ ــزاب ال ـبــري ـطــان ـيــة نـفـسـهــا،
ال ـت ــي دخ ـل ــت ه ــي األخ ـ ــرى ح ــال ــة مــن
التخبط واالن ـق ـســامــات ،ليعلن جــراء
ّ
«العمال» وحزب
ذلــك نــواب عن حــزب
«املحافظني» استقالتهم من عضوية
حـ َ
ـزب ـي ـهــم ،احـتـجــاجــا عـلــى سـيــاســات
رؤس ـ ــائـ ـ ـه ـ ــم .ت ـ ــا ه ـ ـ ــذه االس ـ ـت ـ ـقـ ــاالت
تصويت ثــان على «بريكست ّ
معدل»
في منتصف الشهر الجاري ،كانت قد
حصلت بموجبه مــاي على تـنــازالت
م ــن أوروبـ ـ ــا ،ل ـكــن ال ـس ـي ـنــاريــو نفسه

نتائج اللوتو اللبناني
20 33 31 19 15 8 5
ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لإلصدار الرقم  ،1704وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 33 - 31 - 19 - 15 - 8 - 5 :الرقم
اإلضافي20 :
امل ـب ـل ــغ املـ ـت ــراك ــم ل ـس ـح ــوب ــات ال ـف ـئ ــة األولـ ـ ــى:
 1,255,935,622ل.ل.
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 62,427,060ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 43 :شبكة الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة1,451,792 :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:
 62,427,060ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,407 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 44,369 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 166,976,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 20,872 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل1,419,806,655 :
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل251,251,808 :
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1704وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح68665 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة75,000,000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8665 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.665 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.65 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــومـيــة» رق ــم 796
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة316 :
• يومية أربعة3540 :
• يومية خمسة91524 :

تكرر برفض البرملان الخطة املعدلة.
إث ــر ذل ــك ،ب ــدأت رئـيـســة «املـحــافـظــن»
ّ
الـبـحــث ع ــن ح ـل ــول ،شــكــل الـتـصــويــت
ال ـثــالــث أب ــرزه ــا .لـكــن امل ـفــاجــأة كــانــت
دخ ــول رئـيــس مجلس الـعـمــوم ،جــون
ب ـيــركــو ،عـلــى ال ـخ ــط ،بــإعــانــه أن ــه لن
يسمح بتصويت ثالث ،في سابقة لم
تشهدها الديموقراطية البريطانية
م ـن ــذ أكـ ـث ــر مـ ــن م ـئ ــة ع ـ ـ ــام .وب ـع ــده ــا،
استعار البرملان السلطة من مــاي ،إذ
نقل إليه أغلب صالحيات التعامل مع
إج ــراءات «بريكست» ،مــا شكل أيضًا
هزيمة جديدة ملاي.

ّ
قررت الحكومة أل تطرح
على تصويت النواب غدًا
سوى جزء من االتفاق

السياسي حــول مستقبل العالقة مع
االت ـحــاد ،املتمسك باتفاق «الـطــاق»،
والــذي كرر مــرارًا أن «بريكست» الذي
قدمه «هو الوحيد املتاح».
تـلـيــن رئ ـيــس ال ـبــرملــان مــوقـفــه ،قابله
رف ـ ـ ــض سـ ــريـ ــع م ـ ــن ِق ـ ـبـ ــل املـ ـع ــارض ــة
ل ــإج ــراء ال ـج ــدي ــد .فــامل ـت ـحــدث بــاســم
ح ــزب «ال ـع ـم ــال» ،كـيــر س ـتــارمــر ،ق ــال:
إنـ ـن ــا «سـ ـنـ ـغ ــادر االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
م ــن دون أن تـ ـك ــون ل ــدي ـن ــا أي ف ـكــرة
الـ ــى أيـ ــن ن ـحــن م ـت ـج ـه ــون» ،مـضـيـفــا:
«األم ـ ــر غ ـيــر م ـق ـبــول ،و ُحـ ــزب الـعـمــال
يعارضه»ُ .يذكر أنه إذا أ ّقر االتفاق في
مجلس العموم ،فسيعطي السلطات
البريطانية إرجــاء ملوعد «بريكست»
حتى  22أيار /مايو املقبل ،أي عشية
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـبــرملــان ـيــة األوروب ـ ـيـ ــة.
رغــم ذلــك ،يبقى التحدي األكـبــر ملــاي،
إق ـن ــاع حـلـيـفـهــا ف ــي ال ـب ــرمل ــان ،الـحــزب
«ال ـ ــوح ـ ــدوي اإلي ــرلـ ـن ــدي ال ـش ـم ــال ــي»،
ً
ب ــدع ـم ـه ــا ،وه ـ ــو مـ ــا ال يـ ـب ــدو س ـه ــا،
بــالـنـظــر إل ــى أن ال ـح ــزب أع ـلــن سابقًا
أن ــه ل ــن ُيـ ـص ـ ّـوت ملـصـلـحــة «بــريـكـســت
الضار».
(األخبار)

م ـ ـس ـ ــاء األرب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاء ،ق ـ ـضـ ــى ال ـ ـن ـ ــواب
الـبــريـطــانـيــون ليلة حــافـلــة ،تـ ّ
ـوصـلــوا
ف ــي ن ـهــاي ـت ـهــا إلـ ــى تــأج ـيــل الـ ـخ ــروج،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ث ـم ــان ــي «الءات» عـلــى
الخطط البديلة التي حددها بيركو.
وق ـب ـيــل هـ ــذا ال ـت ـص ــوي ــت ،ك ــان ــت مــاي
ق ــد أع ـل ـنــت وض ـع ـهــا اس ـت ـقــال ـت ـهــا في
املـ ـي ــزان إلقـ ـن ــاع ال ـ ـنـ ــواب ،وب ــاألخ ــص
نواب حزبها املحافظ ،بإقرار خطتها،
األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي لـ ـع ــب مل ـص ـل ـح ـت ـه ــا ،إذ
ي ـب ــدو أن عـ ــددًا م ــن «امل ـح ــاف ـظ ــن» قد
غيروا مواقفهم وأعلنوا استعدادهم
لـلـتـصــويــت إي ـج ــاب ــا .وع ـل ــى إثـ ــر هــذا
الـتـطــور اإلي ـجــابــي ،أعـلـنــت الحكومة
نيتها ع ــرض اتـفــاقـهــا لـلـمــرة الثالثة
أمــام البرملان .وقالت وزيــرة العالقات
مــع مجلس العموم ،أنــدريــا ليدسوم:
ُ
«س ـ ــت ـ ـط ـ ــرح م ـ ـ ـسـ ـ ــودة حـ ـ ـ ــول خـ ـ ــروج
ب ــري ـط ــان ـي ــا مـ ــن االت ـ ـحـ ــاد ال ـج ـم ـع ــة».
هــذا اإلع ــان أتــى بعدما أج ــاز بيركو
ً
ال ـت ـصــويــت أم ـ ــس ،ق ــائ ــا إن «ال ـنــص
جديد ومختلف كثيرًا ،ويتطابق مع
الشروط املوضوعة» ،إذ إن الحكومة
ّ
قررت أل تطرح على التصويت سوى
جزء من االتفاق ،مع استبعاد اإلعالن
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أفقيا
 -1مــن املــراكــز الدينية الرفيعة فــي الكنيسة الكاثوليكية بعد الـبــابــا –  -2مدينة
مكسيكية ومنتجع سياحي عاملي –  -3عاصمة أوروبية – نهر فرنسي – ّ -4
شدة
ّ
الحر والعطش – حرف نصب –  -5لحن موسيقي يمتاز بالحنان والرقة والنغمات
البطيئة ّ
املبينة للحياة الريفية التقليدية – ُيستخرج من الـخــروب –  -6عاصمة
أوروبية –  -7خاصتي وملكي – مدينة أميركية بضاحية دترويت – سئم وضجر
طلع النجم – قميص من زرد الحديد ُيلبس وقاية من
–  -8يستخرج من البحر – ُ
سالح العدو –  -9مادة حارقة تستعمل في صنع القنابل والقذائف الحربية – -10
من الفاكهة – من الحيوانات

عموديًا

 -1بحيرة شديدة امللوحة بني فلسطني واألردن تنخفض عن سطح البحر 395م.
وهو أقصى انخفاض في العالم –  -2جاسوس أو خادم لدولة أجنبية في بلده – -3
ثائر فنزويللي ذاع صيته في سبعينات القرن املاضي وأطلق عليه لقب الثعلب –
عائلة مطرب لبناني –  -4أمبراطور اليابان الحالي – سعل –  -5خالف ناجح – رجل
دين –  -6من الحيوانات – من أسماء األسد –  -7عملة الصني – ملكة بريطانية راحلة
– حــرف نصب –  -8نخاصم أشـ ّـد الخصومة – يجري فــي الـعــروق – أدخــل شركة
ضمن شركة ملصلحة الشركتني –  -9أقداح املاء – طعم الحنظل –  -10لقب ضابط
وكاتب إنكليزي راحل إتصل بالشريف حسني وشجع ثورة العرب على األتراك

أفقيا

شروط اللعبة

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

 -1الحكمة – قطر –  -2نسرين – مصر –  -3سابا – كابول –  -4ين – نهار – بي –  -5طيارات
–  -6ملح – لو – يلو –  -7حسيبك للزمن –  -8ارنا –  -9جو – خل – تنقض –  -10رأس الخيمة
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مشاهير 3124

حلول الشبكة السابقة

 -1أنسي الحاج –  -2لسان – مسرور –  -3حرب – طحني –  -4كياني – باخس –  -5من – هالك
– ال –  -6كارولي –  -7مارا – تخ –  -8قصب – تيزاني –  -9طروب – لم – قم –  -10ليموناضة

حل الشبكة 3123

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

رائ ــد مــن ّ
رواد املــوسـيـقــى الـعــربـيــة ( )2005-1924وأح ــد رج ــاالت لبنان
املبدعني الذين تركوا إرثًا غنيًا في املوسيقى والفن واإلنتاج اإلذاعي
 = 7+2+5+8+7+6ال ـح ـبــوب ال ـجــافــة ■  = 4+9+10م ـش ــروب ســاخــن ■
 = 1+3+11أكسر الخبز

حل الشبكة الماضية :سيزار بورجيا

22

الجمعة  29آذار  2019العدد 3723

23

الجمعة  29آذار  2019العدد 3723

إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
يــا أيتها النفس املطمئنة ارجـعــي إلى
ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي
وادخلي جنتي (صدق الله العظيم)
بمزيد مــن الــرضــى والتسليم بمشيئة
الله تعالى
آل مـيـقــاتــي وآل ســوبــرة يـنـعــون إليكم
فقيدتهم الغالية املرحومة
نهله عزمي ميقاتي
زوجة رضى سوبرة
وال ــدتـ ـه ــا امل ــرح ــوم ــة سـ ـع ــاد ع ـبــدال ـلــه
غندور
ولدها حكمت سوبرة
شقيقاها طه زوجته ندى مسقاوي
نجيب زوجته مي دوماني
ش ـق ـي ـق ــات ـه ــا املـ ــرحـ ــومـ ــة هـ ــالـ ــه زوج ـ ــة
املرحوم جميل دعبول
نجال زوجة عصام بدير
ليلى زوجة محمد سليم عويضة
نهى أرملة املرحوم طارق غندور
حماتها بــدريــة ط ـيــاره أرم ـلــة املــرحــوم
حكمت سوبرة
أش ـق ــاء زوج ـه ــا ع ـبــد الــرح ـمــن ســوبــرة
زوجته ميرنا البلطهجي
عمر سوبرة زوجته ليلى الزعتري
شـقـيـقــة زوج ـه ــا ن ــادي ــا س ــوب ــرة زوج ــة
يوسف عيتاني
ّ
ص ــل ــي ع ـل ــى ج ـث ـم ــان ـه ــا الـ ـط ــاه ــر ي ــوم
الـثــاثــاء الــواقــع فــي  26آذار 2019م في
جامع الخاشقجي ،ثم ووري الثرى في
جبانة الشهداء.
تقبل اليوم في طرابلس اليوم الجمعة
 29آذار  2019مــن الساعة الثالثة بعد
ظ ـهــر ح ـتــى ال ـســاب ـعــة م ـس ـ ً
ـاء والـسـبــت
 30آذار  2019مــن ال ـعــاشــرة والـنـصــف
ص ـب ــاح ــا ح ـت ــى الـ ــواحـ ــدة ظـ ـهـ ـرًا ،وم ــن
الـ ـث ــالـ ـث ــة والـ ـنـ ـص ــف حـ ـت ــى الـ ـس ــادس ــة
والـنـصــف مـسـ ً
ـاء فــي مـنــزل العائلة في
امليناء.
اآلسـفــون :آل ميقاتي ،ســوبــرة ،غندور،
مـ ـسـ ـق ــاوي ،دوم ـ ــان ـ ــي ،دع ـ ـبـ ــول ،ب ــدي ــر،
عويضه ،طياره ،البلطهجي ،الزعتري
وعيتاني.

بـمــزيــد مــن الــرضــى والـتـسـلـيــم ننعى
إل ـي ـكــم امل ـغ ـف ــور ل ــه ب ـ ــإذن ال ـل ــه تـعــالــى
فقيدنا الغالي املرحوم
عمر وائل سكرية
والده :املهندس وائل عبدالله سكرية
وال ـ ــدت ـ ــه :الـ ـسـ ـي ــدة م ـه ــا ع ـب ــد ال ـعــزيــز
شخاشير
شقيقتاه :كرما و ديالى
جدته :السيدة مليس صباغ شخاشير
ّ
عماه :الدكتور غسان وخالد
خاله :أكرم عبد العزيز شخاشير
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ال ـثــانــي وال ـثــالــث
لـ ـل ــرج ــال وال ـ ـن ـ ـسـ ــاء يـ ــومـ ــي ال ـج ـم ـعــة
وال ـس ـبــت ف ــي  29و 30آذار ف ــي فـنــدق
ال ـب ــري ـس ـت ــول مـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
ص ـب ــاح ــا ح ـت ــى الـ ــواحـ ــدة ظ ـه ـرًا وم ــن
الـســاعــة الـثــالـثــة عـصـرًا حـتــى الساعة
ً
مساء،
السابعة
ويوم األحد في  31آذار في بعلبك في
دار عمه الدكتور غسان سكرية

زوجته :توفيقة جرجي مخايل قطان
ابناه  :النائب الدكتور ميشال موسى
زوجته جانني بوخليل وعائلته
نـقــوال مــوســى زوجـتــه لــوريــن حبقوق
وعائلته
ابنتاه :ناديا موسى
ل ــور مــوســى زوجـ ــة إبــراه ـي ــم الـحــايــك
وعائلتها
وأنسباؤهم ينعون فقيدهم املرحوم
حنا نقوال موسى
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة
الـثــالـثــة مــن بـعــد ظـهــر ال ـيــوم الجمعة
 29آذار  2019ف ــي كـنـيـســة ال ـس ـيــدة،
مغدوشة.
تقبل الـتـعــازي قبل الــدفــن وبـعــده في
ص ــال ــون ال ـك ـن ـي ـســة ،وي ــوم ــي الـسـبــت
واألحــد  30و 31آذار في منزل النائب
ال ــدك ـت ــور م ـي ـشــال مــوســى ال ـكــائــن في
م ـغــدوشــة ،وي ــوم اإلث ـنــن أول نيسان
 2019ف ــي ص ــال ــون م ـطــران ـيــة ب ـيــروت
لـ ـل ــروم امل ـل ـك ـي ــن ال ـك ــاث ــول ـي ــك ،طــريــق
الـ ـش ــام ،ال ـط ـب ـيــة ،اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن الـســاعــة
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر ولـغــايــة
ً
مساء.
السادسة

إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2019/123
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ع ـب ــاس س ـل ـيــم تــرحـيـنــي
بوكالة املحامي علي جابر.
املنفذ عليهم :ورثة امون حسني ترحيني
السند التنفيذي :الحكم الـصــادر بتاريخ
 2019/1/15بــالــرقــم  2019/3ع ــن جــانــب
محكمة بداية النبطية واملتضمن اعتبار
العقار  403من منطقة ّ
عبا العقارية غير
قــابــل للقسمة عينًا بــن الـشــركــاء وبــازالــة
الشيوع فيه بينهم وطرحه للبيع باملزاد
العلني على اســاس سعر الطرح وتوزيع
الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2019/3/4 :
تاريخ تبليغ االنذار2019/3/7 :
العقار املوصوف:
 2400سـهـمــا مــن ال ـع ـقــار  403مــن منطقة
ّ
عبا العقارية عبارة عن ارض بعل عليها
اش ـجــار زي ـت ــون ،ويـقــع عـلــى طــريــق فرعي
تــرابــي وضمن مجموعة عـقــارات تحتوي
على مباني سكنية ومعصرة للزيتون.
مساحته1503 :م2
التخمني 75150 :د.أ.
الطرح 75150 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املــزايــدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع فيه  2019/5/9الساعة  11:00ظهرًا
امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ال ـع ـق ــار امل ــوص ــوف اعـ ـ ــاه ،فـعـلــى ال ــراغ ــب
بالشراء ايــداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائــرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
له ضمن نطاقها واال ّ
عد مقامًا مختارًا له
ً
مــا لــم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطــاع
ع ـل ــى ق ـي ــود ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة لـلـعـقــار
املـ ـط ــروح ودف ـ ــع ال ـث ـمــن والـ ــرسـ ــوم ضمن
امل ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة ت ـحــت طــائ ـلــة مـتــابـعــة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن
يــدعــو مجلس ادارة الجمعية التعاونية
ل ـص ـي ــادي االسـ ـم ــاك ف ــي ف ــدع ــوس جميع
املـنـتـسـبــن ال ــى جـمـعـيــة عـمــومـيــة عــاديــة
وذلك:
 - 1م ـن ــاق ـش ــة الـ ـتـ ـق ــري ــر الـ ـسـ ـن ــوي الـ ـع ــام
والـتـقــريــر املــالــي وتـصــديــق مـيــزانـيــة عــام
 2018وإعطاء براءة ذمة ملجلس اإلدارة.
 - 2دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة أوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع م ـ ــرف ـ ــأ فـ ــدعـ ــوس
للصيادين.
ً
مساء من
وذلك في تمام الساعة الخامسة
يــوم السبت  13نيسان  2019فــي مسمكة
فــدعــوس  -الـطــريــق ال ـعــام ،واذا لــم يكتمل
ال ـن ـص ــاب فـ ــإن االج ـت ـم ــاع ال ـث ــان ــي يعتبر
قــانــونـيــا بـمــن حـضــر ب ـتــاريــخ  20نيسان
 2019فــي نفس الــزمــان واملـكــان املحددين
اعاله.
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـل ـبــت ن ــادي ــا اح ـم ــد ق ـم ــوع س ـن ــد مـلـكـيــة
ب ــدل ضــائــع للقسم  A 6مــن الـعـقــار 1595
الناعمة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد لـ ـش ــراء Compression
 Packingلــزوم الصيانة فــي معمل الجية
الحراري ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 9163/تاريخ  ،2018/9/18قد مددت
لغاية يوم الجمعة  2019/5/3عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امــانــة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /20 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال س ــاري ــة املـفـعــول
ومـ ــن امل ـم ـكــن ف ــي م ـط ـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـل ــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/3/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة

◄ إعالنات رسمية ►
املهندس واصف حنيني
التكليف 532
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد العائدة لتقديم وتركيب
خــزانــن بسعة  25000م 3للخزان الواحد
ملـ ـ ـ ــادة الـ ـفـ ـي ــول اويـ ـ ـ ــل فـ ــي م ـع ـم ــل الـ ـ ــذوق
الحراري ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 4633/تــاريــخ  ،2017/5/3قــد مــددت
لغاية يوم الجمعة  2019/5/3عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امــانــة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /500 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال س ــاري ــة املـفـعــول
ومـ ــن امل ـم ـكــن ف ــي م ـط ـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـل ــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/3/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 533
إعالن بيع عقاري

للمرة الرابعة
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ قرطبا
القاضي سامر متى
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/10
طــالـبــة الـتـنـفـيــذ :شــركــة سوجيليز لبنان
ش.م.ل.
املنفذ عليهم :ورثة املرحوم اميل نصر الله
وهم :اوجانه جرجس عطالله  -وليد اميل
نصر الله  -عبود اميل نصرالله
املستند التنفيذي :استنابة دائــرة تنفيذ
ً
ب ـيــروت رق ــم  2014/1692تحصيال لدين
طالبة التنفيذ البالغ  200175د.أ .ومبلغ
 750000ل.ل .ع ـ ــدا الـ ـل ــواح ــق والـ ــرسـ ــوم
واملصاريف.
العقار املطروح للبيع :العقار رقم  447عني
الدلبة
مشتمالته :ارض بعل معدة لزرع الحبوب
وغير مبنية ومهملة وبحالة الخراب
ً
ح ــدود الـعـقــار :شـمــاال طــريــق ع ــام ،جنوبًا
ط ــري ــق عـ ـ ــام ،ش ــرق ــا ال ـع ـق ــار  ،448وغ ــرب ــا
العقار .446
مساحته 970 :متر مربع.
قيمة التخمني 194.000 :د.أ.
قيمة بدل الطرح بعد التخفيض107.263 :
د.أ.
تـ ــاريـ ــخ م ـح ـض ــر الـ ــوصـ ــف 2017/8/19
وسجل بتاريخ 2017/10/4
مكان وزمان البيع :يوم االثنني الواقع فيه
 2019/5/13الساعة الثانية عشرة ظهرًا
في غرفة املذاكرة في جبيل.
تـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة الـعـقــار رق ــم  447عني
ال ــدل ـب ــة املـ ــوصـ ــوف اعـ ـ ــاه ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
الـعـلـنــي عـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء الـحـضــور
الــى قلم الــدائــرة قبل مــوعــد البيع املحدد
ودفع قيمة الطرح نقدًا في محتسبية مال
جبيل أو تقديم كفالة مصرفية وافية من
احد املصارف واتخاذ مكان اقامة له ضمن
نطاق الدائرة واال عد قلمها مقامًا مختارًا
ل ــه ي ـب ـلــغ ف ـي ــه ج ـم ـيــع االجـ ـ ـ ـ ــراءات وعـلـيــه
دف ــع رس ــم الــداللــة  %5ورس ــوم التسجيل
كـمــا عـلـيــه االطـ ــاع عـلــى قـيــود الصحيفة
العقارية للعقار موضوع البيع.
مأمور التنفيذ في قرطبا
ساندي عضيمي
إعالن قضائي
ق ــرر ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد امل ــدن ــي ف ــي بعلبك

ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ان ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوان ب ـ ـ ــو زي ـ ـ ـ ــد ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2019/3/11ابــاغ ورثــة املدعى عليه فهد
ج ــرج ــس امل ـع ـل ــوف اس ـت ـح ـض ــار ال ــدع ــوى
ومرفقاته واملقامة من املدعي سالم نجيب
معلوف بــوكــالــة املـحــامــي رش ــدي معلوف
بــدعــوى ال ــزام بتسجيل العقار رقــم /755
ب ـيــت ش ــام ــا ع ـلــى اس ــم ج ــد امل ــدع ــي وذل ــك
بــالــدعــوى رق ــم اسـ ــاس مـ ــدور 2019/162
لــذلــك تدعوكم هــذه املحكمة او مــن ينوب
ع ـن ـكــم ق ــان ــون ــا السـ ـت ــام اوراق ال ــدع ــوى
واب ـ ـ ــداء مــاح ـظــات ـكــم عـلـيـهــا خـ ــال مهلة
عـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ الـنـشــر وات ـخــاذ
محل اقامة ضمن نطاق املحكمة واال فكل
تبليغ لـكــم بــواسـطــة رئـيــس الـقـلــم يعتبر
صحيحًا باستثناء الحكم النهائي.
الكاتب
محمد شمص
إعالن
تعلن مــؤسـســة مـيــاه لـبـنــان الـشـمــالــي عن
حاجتها ال ــى اسـتـئـجــار مـقــر لـهــا لصالح
دائـ ــرة م ـيــاه املـنـيــة يـقــع عـلــى أوتــوس ـتــراد
امل ـن ـيــة او خـلـفــه م ـبــاشــرة ع ـلــى أن ال تقل
مساحته عن الـ/200/م 2وعلى ان يتضمن
امل ـق ــر م ـس ــاح ــة مل ــواق ــف الـ ـسـ ـي ــارات ضـمــن
مـحـيــط امل ـب ـنــى ال ي ـقــل ع ــدده ــا ع ــن /10/
مـ ــواقـ ــف م ـخ ـصــص مل ــوظ ـف ــي وم ـش ـتــركــي
الدائرة.
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن بـ ـتـ ـق ــدي ــم عـ ـ ـ ــرض ب ـه ــذا
الخصوص الحضور الى املبنى الرئيسي
للمؤسسة الكائن في شــارع صالح الدين
كبارة  -بناية كبارة  -الطابق  11لالطالع
عـلــى املـسـتـنــدات املـطـلــوب تأمينها لهذه
الغاية وذلــك خــال مهلة شهر مــن تاريخ
نشر هذا االعالن في الصحف.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
خالد بركات عبيد
تصحيح خطأ
ورد في جريدة االخبار تاريخ 2019/3/28
ع ـ ـ ــدد  3722مـ ـع ــامـ ـل ــة رق ـ ـ ــم 2018/503
اسـ ــم سـ ـه ــام م ـح ـمــد ع ـم ــر ال ـح ــرج ــة خـطــأ
والصحيح هو سهام محمد عمر العرجة.
إعالن
بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/2504
طالبة التنفيذ :شركة Beirut Cargo Center
 Sarlوكـيـلـتـهــا امل ـحــام ـيــة ن ـســريــن مــرشــد
حرب
املنفذ عليه :يوسف محمود حسن الشيخ
وكيله االستاذ بالل حوماني
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
سـ ـي ــارت ــي امل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه االول ـ ـ ــى م ــن ن ــوع
نيسان صنع  2005ذات الرقم /146521/ن
واملخمنة بمبلغ /6300/د.أ .والثانية نوع
 AUDIص ـنــع  2009رق ـم ـهــا /349080/و
واملخمنة بمبلغ /17000/د.أ .على اساس
ً
 60باملاية من قيمتها التخمينة تحصيال
لدين الشركة املنفذة والبالغ /13057/د.أ.
وامل ـح ـج ــوزي ــن ف ــي مـ ـ ــرآب ح ـن ــا ابـ ــو م ــراد
الجمهور.
وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ن ـ ـ ـهـ ـ ــار ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع ف ــي
 2019/4/11الساعة الثالثة بعد الظهر.
فـعـلــى ال ــراغ ــب ف ــي الـ ـش ــراء ال ـح ـضــور في
املوعد واملـكــان املحددين اعــاه مصحوبًا
بالثمن نقدًا و %5رسم الداللة.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب ال ـس ـي ــد ط ــون ــي س ــرك ـي ــس ال ـقــرق ـفــي
بوكالته عن السيد جوزيف طنوس بعينو
مالك  1200سهم في العقار رقم  /403/من
منطقة زوق الخراب العقارية سند تمليك
بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ب ـح ـصــة امل ــال ــك جــوزيــف
طنوس بعينو.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم

أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب بول جورج االشقر سند تمليك بدل
عن ضائع في العقار رقم  1053القسم 15
مــن منطقة ســاحــل علما الـعـقــاريــة قضاء
كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
ط ـلــب امل ـحــامــي ج ـهــاد جـ ــوزف الـبـيــروتــي
بصفته وكـيــل اميليو نسيم فرنسيسكو
بــوكــالـتــه عــن كــل مــن ديـبــه يــوســف فخري
ومـ ــاري ت ــراز بــرنــاديــت انـطــونــي عبدالله
سندات تمليك بــدل عن ضائع في العقار
رق ــم  971الـقـســم  9و 10م ــن مـنـطـقــة ذوق
مكايل العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب عزيز نجيب ناضر سند تمليك بدل
عن ضائع في العقار رقم  322من منطقة
جورة بدران العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب املـحــامــي راض ــي عطا سعد بصفته
وكيل كارال جميل خوري سند تمليك بدل
عن ضائع في العقار رقم  1555القسم 16
البلوك  Bمن منطقة غادير العقارية قضاء
كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب يعقوب سعيد عبود بصفته وريث
سعيد يعقوب عبود سند تمليك بدل عن
ضائع في العقار رقم  679من منطقة جاج
العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك

◄ مبوب ►
◄ للبيع ►

للبيع بيت لبناين
قرميد مع ارض يف
ضهور الشوير.
للمراجعة االتصال:
03/722132
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
LAILY AKTER SHEIKH BADSHA
مكان عملها في الصرفند ولم تعدو
يــرجــى مـمــن يـعــرفـهــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/026160:
غ ـ ـ ـ ــادر ال ـ ـعـ ــامـ ــل الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي م ـج ــدي
الـ ـ ـص ـ ــادق إس ـ ـحـ ــاق ع ـ ـيـ ــده ،مـ ــن عـنــد
م ـخ ــدوم ــه ،ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـع ــرف عنه
شيئًا االتصال على الرقم70/658575 :

إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب داني انطون عازار بصفته احد ورثة
املرحوم انطون الياس عــازار سند تمليك
بــدل عــن ضــائــع فــي الـعـقــار رقــم  3091من
منطقة عمشيت العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن قضائي
لــدى املحكمة االبـتــدائـيــة فــي جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـق ــاري ــة ،امل ــؤل ـف ــة م ــن الــرئ ـي ـســة سيلفر
ابـ ــو شـ ـق ــرا ،وال ـق ــاض ـي ــن م ـح ـمــد فــرحــات
واوجينا نصير ،تقدم املستدعي املحامي
جــورج الكريدي باستدعاء سجل بالرقم
 2019/1310ب ــوج ــه امل ـس ـت ــدع ــى ضــدهــم
اسما وناهية وسلطانة وسارا الرحباني
املـجـهــولــي مـحــل االقــامــة يطلب فـيــه ازال ــة
الشيوع في العقارين  661و 925البربارة
العقارية ،على املستدعى ضدهم الحضور
ال ــى قـلــم املـحـكـمــة لتبلغ االس ـتــدعــاء وفــي
حال تخلفهم عن الحضور يعتبر التبليغ
ً
حــاصــا ويـعــد كــل تبليغ الـيـهــم بواسطة
رئـيــس الـقـلــم صحيحًا بــاسـتـثـنــاء الحكم
ال ـن ـهــائــي .مـهـلــة امل ــاح ـظ ــات واالع ـت ــراض
خالل خمسة عشر يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن بيع عقاري للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ جبيل
القاضي سامر متى
باملعاملة رقم 2015/133
ينفذ فرنسبنك ش.م.ل .بــواسـطــة وكيله
االس ـ ـتـ ــاذ ج ـم ـيــل ك ـن ـع ــان ب ــامل ـع ــام ـل ــة رق ــم
 2015/133ب ــوج ــه امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم ج ــورج
ت ــوف ـي ــق لـ ـح ــود وجـ ـ ـ ــورج خ ـل ـي ــل شــوي ـتــر
وورثة املرحوم داوود ابي خليل استنابة
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ بـ ـي ــروت رقـ ــم 2002/3056
ً
تــاريــخ  2015/6/18وذلــك تحصيال ملبلغ
/339031/د.أ .اضافة الى الفوائد والرسوم
واللواحق.
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـل ــى  2400س ـه ــم فــي
ال ـع ـق ــار /453بـ ـ ـ ــاط م ـســاح ـتــه  6562م.م.
ً
حــدوده شماال طريق عام وجنوبًا طريق
عــام والـعـقــاريــن  455و 454وغــربــا العقار
رقم  475وشرقًا طريق عام.
تبني ان الـعـقــار يقع على واجـهــة الـشــارع
ال ــداخـ ـل ــي فـ ــي م ـن ـط ـقــة وادي ال ـل ـحــامــن
(خــربــة نخلة) ويحتوي هــذا العقار على
بناء للجهة الجنوبية ومؤلف من طابق
سـفـلــي ثــانــي وطــابــق سـفـلــي اول وطــابــق
اعمدة وطابق اول وثاني وثالث ،الطابقني
السفلي الثاني والسفلي االول كل طابق
يتألف من شقتني ،طابق االعمدة بداخله
شقة والطابق االول والثاني والثالث كل
طابق منهم مؤلف من  4شقق.
م ــن ال ـج ـهــة الـشـمــالـيــة ي ـتــألــف ال ـع ـقــار من
بـلــوكــن  Aو Bبـلــوك  Aمــؤلــف مــن سفلي
وارض ــي وثــاثــة طــوابــق ،الطابق السفلي
فيه اربـعــة شقق والطابق االرض ــي طابق
اعمدة وكراجات والطابق االول يتألف من
اربـعــة شقق شقتني مسكونتني وشقتني
قـيــد االن ـش ــاء ،الـطــابــق الـثــانــي يـتــألــف من
شقة مسكونة وثالثة شقق قيد االنشاء،
وط ــاب ــق ثــالــث يـتــألــف م ــن شـقــة مسكونة
وشقة قيد االنشاء.
بلوك  Bيتألف من اربعة طوابق كل طابق
شقة واحــدة مسكونة وتتألف من مدخل
ومطبخ وصــالــون وغــرفــة طـعــام وغرفتي
نوم وتوابعها.
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز  2015/2/3وتــاريــخ
تسجيله في السجل العقاري 2015/3/9
تـ ــاريـ ــخ م ـح ـض ــر الـ ــوصـ ــف 2015/8/11
وت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـقــاري
.2015/10/23
قـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة تـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــن الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــار /453بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط
 /4112000/د.أ .وقيمة بــدل الـطــرح بعد
التخفيض /2442528/د.أ.
ي ـجــري الـبـيــع ي ــوم الـخـمـيــس ال ــواق ــع فيه
 2019/4/25بتمام الـســاعــة  12ظـهـرًا في
مكتب الرئاسة في محكمة جبيل .للراغب
بــال ـشــراء دف ــع ب ــدل ال ـطــرح بـمــوجــب شيك
مصرفي منظم ألمــر حضرة رئيس دائــرة
تنفيذ جبيل أو تقديم كفالة وافية من أحد
املصارف املقبولة من الدولة وعليه تحمل
رســم الــداللــة ورس ــم التسجيل ،كما عليه
اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة،
كـمــا عليه االط ــاع عـلــى قـيــود الصحيفة
العينية للعقار أعاله.
رئيس قلم التنفيذ
ارنست بيار سالمة

إعالن بيع باملعاملة 2018/373
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـه ــار الـجـمـعــة في
ً
ابتداء من الساعة  11:30ظهرًا
2019/4/12
سـيــارة املنفذ عليها نــوال نجيب بــو زين
ال ــدي ــن م ــارك ــة  325I BMWم ــودي ــل 2006
ً
رقــم /225074/و الخصوصية تحصيال
لــديــن طــالــب التنفيذ بنك لبنان واملهجر
ش.م.ل .وكيله املحامي رامي باسيل البالغ
 $/4646/عــدا الـلــواحــق واملخمنة بمبلغ
 $/6500/واملطروحة بسعر  $/4500/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية ،وإن رسوم
امليكانيك قد بلغت حوالي /1993000/ل.ل.
فعلى الــراغــب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرأب البنك الكائن في بيروت
كورنيش النهر قــرب مطاحن الـتــاج قرب
شركة البيجو مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن قضائي
صــادر عن محكمة الدرجة األولــى املدنية
في بيروت
الغرفة السابعة العقارية
برئاسة القاضي ناتالي الهبر
وعضوية القاضيني الضيقة ومرعشلي
رقم األوراق2018/310 :
الجهة املدعية :طانيوس ألبركس
الـجـهــة املــدعــى عليها واملـطـلــوب إبالغها
ملـجـهــولـيــة م ـحــل اإلق ــام ــة :جـ ــورج ســامــي
البركس
األوراق امل ـط ـلــوب ابــاغ ـهــا :االسـتـحـضــار
امل ـ ـ ـقـ ـ ــدم مـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــة امل ـ ــدعـ ـ ـي ـ ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2018/9/6تحت الرقم  2018/310والــذي
تطلب بموجبه:
ابــاغ االسـتــدعــاء الــراهــن ومربوطاته من
املـسـتــدعــى ض ــده وتكليفه ال ـج ــواب عليه
ضمن املهلة القانونية املـنـصــوص عنها
في املــادة الرابعة من القانون  ،82/16كي
يـصــار الــى تعيني خبير عـقــاري لتكليفه
بمهام الكشف على العقار رقم  /4747/من
منطقة املــزرعــة العقارية ووضــع مشروع
القسمة القضائية واج ــراء مــا يـلــزم بهذا
الخصوص ليصار الى اتخاذ القرار:
ازال ــة الـشـيــوع بــن املـتــداعـيــن فــي العقار
رقم  /4747/من منطقة املزرعة العقارية،
وقسمته قضائيًا في حال توافر الشروط
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ،واس ـ ـت ـ ـطـ ــرادًا ب ـي ـع ــه ب ــامل ــزاد
العلني.
فيقتضي عليكم الحضور الى قلم املحكمة
او ارس ــال مــن يـنــوب عنكم بموجب سند
ً
قــانــونــي م ـصــدق اصـ ــوال لتبلغ واس ـتــام
االوراق ال ـخ ــاص ــة ب ـك ــم وذلـ ـ ــك ف ــي مـهـلــة
عشرين يومًا تلي تاريخ النشر االخير.
بيروت في  27آذار 2019
رئيس القلم
بشرى البستاني

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعني,
املكلفني الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التدقيق امليداني في مديرية الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة
املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ
ً
نشر هذا اإلعالم ,وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ,علمًا أنه سيتم نشر هذا
اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
سباركو ش م م
امل الربيع للتجارة والتوزيع ش.م.م.

رقم املكلف
2906218
2600702

رقم البريد املضمون
RR180531541LB
RR180531590LB

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ لصق LIPANPOST
2019/03/07
2019/02/25
2019/03/07
2019/02/27
التكليف 529

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة البقاع – دائرة التحصيل  -املكلفني
الــواردة أسماءهم في الجدول املرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في زحلة – السراي الحكومي – الطابق الثاني لتبلغ البريد
ً
املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعــام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد
انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
إسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

يوسف رشيد رحمه

710795

RR188710481LB

2019/02/18

2019/02/26

شركة الحشيمي التجارية الصحابها خالد محمد
امني الحشيمي وشريكي

1285106

RR188710858LB

2019/02/20

2019/02/26

اريج فرحان حماد

3025656

RR188710495LB

2019/02/22

2019/03/05

شركة Technologv HNS for Data and

3377028

RR188710654LB

2019/02/22

2019/03/01

جان ساسني غانم

192913

RR188710932LB

2019/02/25

2019/03/05

مؤسسة غانم للتجارة العامة واالعالن والتعهدات
والخدمات

2544407

RR188710946LB

2019/02/25

2019/03/05

منال منصور محمود

2699989

RR188711147LB

2019/02/25

2019/03/04

وليد جورج زالقط

13901

RR188711368LB

2019/02/28

2019/03/06

جورج طانوس زيادة

181554

RR188710521LB

2019/02/25

2019/03/06

حسني ديب مشيك

270306

RR188711249LB

2019/02/28

2019/03/07

حسني ديب مشيك

270306

RR188711283LB

2019/02/28

2019/03/06

شركة ماسة التجارية – خالد شاهني وشركاه

3491041

RR188711181LB

2019/02/28

2019/03/06

توفيق مصطفى زعرور

218475

RR182357718LB

-

-

بديع ميشال السكاف

214707

RR182357704LB

-

-

حسام الدين عثمان

618796

RR188709007LB

-

-

جورج توفيق القاصوف

857592

RR182357117LB

-

-

قمر سليمان كيكي

2110234

RR182356862LB

-

-

هيام الياس القش

1390826

RR182356876LB

-

-

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة البقاع
ألني الجميل
التكليف 494

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة البقاع /دائرة الضرائب النوعية،
املكلفني الــواردة أسماءهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في زحلة – السراي الحكومي – مبنى املالية ،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 اليها أعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
إسم املكلف

رقم التكليف

RR

فايز شفيق القاضي

869722

RR147326484LB

اندره مخايل بصيبص

867423

RR147326515LB

عادل وليد عراجي

3351295

RR147326538LB

حسن سليمان البرجي

2992022

RR147326569LB

الياس محمد املصري

1216283

RR147326555LB

جورج انطوان شمعون

349820

RR147326348LB

محمد سعدون املدبوح

484043

RR147326498LB

كارمن ايلي قريطم

346122

RR147326572LB

سندرا جوزف حريز

205402

RR147326731LB

جورج جان مساعد

349414

RR147326745LB

منير جميل سماحة

1785149

RR147326643LB

جرجس شديد صليبا

3038870

RR147326780LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة البقاع
ألني الجميل
التكليف 494
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إعالنات

إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
RR198374055LB 194936
شكور تريدينغ كومباني ش.م.م
املوضوع :تبليغ
RR198374078LB 192511
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة البلد ش.م.ل
RR198374152LB 489248
خدمات الخاضعني ,املكلفني ال ــواردة أسمائهم في الـجــدول أدنــاه للحضور إلــى دائــرة التحصيل فــي مديرية فري بيرد ش.م.م FREE BIRD S.A.R.L
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ
RR198374166LB 499143
البريد ابيز برودوكسيون ش.م.م
ً
املذكور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ حاصال
بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ,علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلعــام على املوقع RR198374170LB 3048573 Societe Best Construction Materials
Technologies sarl
اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
ســواتــل ش.م.ل .بــواسـطــة وكـيــل التفليسة 2019/03/07 2019/02/25 RR198374563LB 256649
				
املحامي الياس ابو ناض
رقــــــــــــم رقم البريد املضمون تــاريــخ الــزيــارة تــــاريــــخ لــصــق
اسم املكلف
2019/03/07 2019/02/27 RR198374577LB
44467
 LIPANPOSTرياض سعيد غالييني
الثانية
املكلف
2019/03/08 2019/02/27 RR198374679LB 3082278
شفيق علي سلوم
2019/03/08 2019/02/25 RR198366045LB 192120
شركة ليبان غورميه ش.م.م
2019/03/08 2019/02/25 RR198374682LB 2881127
غسان حسن طراف
شــركــة كلني بــاس ش.م.ل 2019/03/07 2019/02/26 RR198366125LB 189820 clean plus sal
(ماستر كلني سابقا)
2019/03/07 2019/02/27 RR198374696LB 2943775
غسان وديع هيكل
2019/03/07 2019/02/26 RR198366235LB 189002
شركة  333االشرفية العقارية ش.م.ل
2019/03/07 2019/02/25 RR198374991LB
شــركــة االل ـك ـتــرون ـيــات ال ـحــدي ـثــة لـلـتـجــارة 6664
العامة ش.م.م
2019/03/08 2019/02/25 RR198366261LB 185287
آر اي شوا للصناعة والتجارة
شركة املقاوالت والخدمات العامة ش م ل 2019/03/07 2019/02/27 RR198375127LB 3383967
2019/03/07 2019/02/25 RR198366289LB 240922
سمير انطوان قصير
ان ـس ـت ـي ـتــو رمـ ــونـ ــا رم ـ ــوز(رم ـ ــون ـ ــا ريـ ــاض 2019/03/07 2019/02/25 RR198375192LB 1379153
2019/03/07 2019/02/25 RR198366346LB 2988875
برونز شوكوالتيه ش.م.ل.
الرموز)
Bronze Chocolatier S.A.L
2019/03/07 2019/02/26 RR198375303LB 3313800
شركة أش  2ستونز ش.م.م
2019/03/07 2019/02/25 RR198366377LB
شركة ديانا كي شيبنغ كومباني ش.م.ل 6258
انترميديكال بروفيشينال غــروب (اي بي 2019/03/11 2019/02/26 RR198375317LB 3474477
2019/03/07 2019/02/25 RR198366403LB 2548073
ALBINO S.A.L
جي ) ش م م
2019/03/07 2019/02/26 RR198366434LB 218909
ديلتا فيجن DELTA VISION
2019/03/07 2019/02/25 RR198375348LB 236958
شركة الغرا فيكا كومباني ش.م.م
(كبريال طانيوس النوار )
2019/03/07 2019/02/25 RR198375351LB
9462
شركة ميكانو ترايد ش.م.م
2019/03/08 2019/02/26 RR198366448LB 239628
 /FRANCE PAINSفادي سعيد رشيد
2019/03/07 2019/02/25 RR198375365LB 235970
غلف مارت GULF MART-
ش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـع ـ ـلـ ــم وعـ ـ ـل ـ ــم الـ ـ ــديـ ـ ــن ل ـل ـت ـع ـم ـيــر 2019/03/07 2019/02/26 RR198366451LB 237223
واالستشارات املتحدة
2019/03/07 2019/02/27 RR198375379LB 235779
بلو مننت ش.م.م BLUE MOUNTAIN /
2019/03/12 2019/02/20 RR198367770LB
75907
سمير مرعي صفير
اده ساندز ش.م.ل 2019/03/08 2019/02/25 RR198375396LB 234802 EDDE SANDS S.A.L
2019/03/07 2019/02/26 RR198369740LB
9126
معامل رخام هبر وشركاهم ش.م.ل
2019/03/07 2019/02/25 RR198375467LB 230226
شركة دريم بالي
2019/03/07
2019/02/26
RR198369784LB
166787
ـة
ـ
ع
ـا
ـ
ن
ـ
ص
مــؤس ـســة ح ـج ــازي ل ـل ـت ـجــارة و الـ
2019/03/07 2019/02/25 RR198375475LB 229870
شركة ماستر الم
لصاحبها ابراهيم علي حجازي
2019/03/07 2019/02/27 RR198375612LB 227816
كاتر تاينمنت ش.م.ل
2019/03/07 2019/02/25 RR198370059LB
5690
الشركة الفندقية دو فنشي ش.م.ل
2019/03/07 2019/02/27 RR198375674LB 1223810
SIGNATURE - H
2019/03/07 2019/02/25 RR198370062LB
83861
بن حسان الداعوق  -فرع رابع
2019/03/08 2019/02/26 RR198375688LB 1223653
خراط لالخشاب (علي وفيق الخراط)
2019/03/07
2019/02/27
RR198370120LB
104356
شاتو  -ش.م.م
ادفـنـســد تـكـنــولــوجـيــز ف ــور سيكيوريتي2019/03/07 2019/02/26 RR198375780LB 1192336 -
2019/03/07 2019/02/26 RR198370266LB 123445
شركة ليبال ش.م.م
اخصائيون في خدمات االمان
2019/03/07 2019/02/25 RR198370456LB 129391
مؤسسة عزمي النعنعي
2019/03/07 2019/02/26 RR198375816LB 1179160
ارسال  -خدمات االتصال ش.م.ل
2019/03/13 2019/02/25 RR198370650LB 210142
ويفز ش م ل
شـ ــركـ ــة ت ـك ـن ــو س ـي ـس ـت ـم ــز ش.م.م 2019/03/08 2019/02/26 RR198375820LB 1177188 STE
TECHNO SYSTEMS S.A.R.L
2019/03/07 2019/02/27 RR198371125LB 188655
كازينو مهنا  -انطلياس
2019/03/07 2019/02/26 RR198375833LB 1175393
غلوب ترايد ش.م .م
2019/03/07 2019/02/25 RR198371363LB 197428
ميشال جوزف توما
2019/03/08 2019/02/27 RR198375918LB 1109911
انطوان حليم بارود
2019/03/07 2019/02/26 RR198371598LB
71407
مؤسسة الكترو بروسس
رايت كليك ش.م.ل 2019/03/07 2019/02/26 RR198375921LB 1093181 RIGHT CLICK SAL
2019/03/07 2019/02/26 RR198371765LB 759702
حسام صالح احمد
2019/03/07 2019/02/26 RR198375949LB 1056932
تسليمات ش.م.ل
2019/03/07 2019/02/25 RR198371862LB 2529140
شركة اوريال ش.م.م ORIEL
2019/03/07 2019/02/25 RR198376082LB 984289
جي ثري ش.م.م SARL G3
2019/03/08 2019/02/25 RR198371876LB 2607537
كلورفل ورلد اوف كاندي ش.م.م
ن ـ ــادي ال ـب ـق ــاع ال ـغ ــرب ــي 2019/03/08 2019/02/25 RR198376119LB 949332 WEST BEKAA
2019/03/07 2019/02/25 RR198371947LB 213299
فانليان اليتينغ ش.م.م.
COUNTRY CLUB S.A.L
2019/03/07 2019/02/25 RR198371964LB 215393
مؤسسة روكسيم ets roc-yium
2019/03/07 2019/02/26 RR198376122LB 3412615
بي أم بي  .أن ش.م.م
2019/03/07 2019/02/25 RR198372205LB 159790
شركة سيتي دستركت  1455ش.م.ل
2019/03/07 2019/02/26 RR198376184LB 3297012
لو بوتي شاتو ش م م
2019/03/07 2019/02/25 RR198372219LB 160006
وضاح حنا الشاعر
2019/03/07 2019/02/27 RR198376374LB 718663
انطوان مسعود بطرس
مؤسسة لورفن التجارية ( علي سليمان 2019/03/08 2019/02/25 RR198372372LB 236061
الـ ـت ــدبـ ـي ــر امل ـ ـنـ ــزلـ ــي لـ ـلـ ـخ ــدم ــات واالدارة 2019/03/07 2019/02/27 RR198376405LB 665842
محمود)
والتجارة ش.م.م
2019/03/07 2019/02/25 RR198372443LB 229870
شركة ماستر الم
2019/03/07 2019/02/26 RR198376445LB 682423
انطوان جميل كيوان
مركز بيروت الدولي للمعارض والترفيه 2019/03/07 2019/02/25 RR198372457LB 230778
2019/03/07 2019/02/25 RR198376462LB 583890
شركة باورمي موبيل ش.م.ل
ش.م.ل
انـتــرنــاشـيــونــال تــريــدنــغ كــومـبــانــي لبنان 2019/03/07 2019/02/27 RR198376502LB 837692
2019/03/07 2019/02/25 RR198372749LB 227330
مؤسسة فادي زعيتر لتجارة االسمنت
ش.م.ل
فري مايندز ش.م.م 2019/03/07 2019/02/26 RR198372995LB 308735 FREE MINDS SARL
2019/03/07 2019/02/26 RR198376520LB 803166
كالود  9ش.م.م SARL 9 CLOUD
2019/03/07 2019/02/25 RR198373143LB 2467585
غراسفوا (ميدل ايست ) ش م ل
2019/03/08 2019/02/27 RR198376604LB 647361
شكور اورثو بيدكس ش.م.م
2019/03/07 2019/02/26 RR198373157LB 2374632
شركة الف عاملية ش م م
2019/03/07 2019/02/25 RR198376697LB 612409
نيو ترانسبورت الين ش.م.م.
2019/03/07 2019/02/25 RR198373188LB 2529794 PROGRESSIVE INTERNATIONAL
2019/03/07 2019/02/25 RR198376710LB 601808
شركة ميراج ش.م.م
GROUP SARL
2019/03/07 2019/02/27 RR198376754LB 587692
مروان جورج ابو معشر
2019/03/07 2019/02/25 RR198373191LB 2533669
سينموز ش.م.ل
2019/03/07 2019/02/26 RR198376856LB 541852
ماهر عدنان عضاضة
2019/03/07 2019/02/25 RR198373262LB 244536
تيكنوتيكس TECHNOTEX
2019/03/07 2019/02/26 RR198376913LB 3017603
كيوارد غروب ش م ل هولدنغ
كميل انـطــوان ابــي خليل مخلص بضائع 2019/03/07 2019/02/26 RR198373293LB 246671
مرخص
2019/03/07 2019/02/25 RR198377009LB 2201563
شركة مطاعم الهادي الفاخرة ش.م.م.
2019/03/07
2019/02/26
RR198373316LB
250038
A
PRINT
2019/03/08 2019/02/26 RR198377043LB 2157424
كافيه يونس ش.م.ل
ديلرز للخدمات العامة ش.م.م 2019/03/07 2019/02/25 RR198373435LB 262701 DEALERS
2019/03/07 2019/02/27 RR198377105LB 2092555
شركة اف .اس.ام .ش.م.م.
FOR SERVICES S.A.R.L
2019/03/07 2019/02/26 RR198377162LB 2014292
مطر انجينيرنغ غروب ش م م
 POLYMARKجابر محمد امني جارودي 2019/03/07 2019/02/25 RR198373470LB 267432
2019/03/07 2019/02/27 RR198377202LB 2446797
مؤسسة بسام بواب للتجارة العامة
2019/03/08 2019/02/26 RR198373673LB 296438
شركة رايندروب
2019/03/07 2019/02/27 RR198377247LB 1035073
شركة كابل املدينة
 MSG And Companyمـصـبــاح صبحي 2019/03/07 2019/02/25 RR198373727LB 314248
				
الغزاوي وشركاه
التكليف 527
2019/03/07 2019/02/26 RR198373801LB 306044
الرا ريمون الفغالي
إعالم تبليغ
2019/03/07
2019/02/26
RR198373850LB
417103
BIG IDEA
املوضوع :تبليغ
بارافيزيون ش.م.ل  2019/03/07 2019/02/26 RR198373863LB 406876 PARAVISION S.A.Lتدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
شركة الصدى للتجارة والصناعة فياستا  2019/03/07 2019/02/25 RR198373996LB 199095خدمات الخاضعني ,املكلفني ال ــواردة أسمائهم في الـجــدول أدنــاه للحضور إلــى دائــرة التحصيل فــي مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد
غروب
ً
املذكور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ حاصال
2019/03/07 2019/02/25 RR198374020LB 197428
ميشال جوزف توما
بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ,علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلعــام على املوقع
2019/02/27
2019/02/26
2019/02/25
2019/02/26
2019/02/25

2019/03/08
2019/03/07
2019/03/08
2019/03/07
2019/03/07

اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
رقـــــــــــــم رقم البريد املضمون
اسم املكلف
املكلف
RR193134566LB 1589086
شركة ترانس ورلد ليبانون ش.م.م.
RR193152281LB 2028638
نور بالس ش.م.م.
RR198347378LB 3100381
Powder Management S.A.L
بـ ــاس ـ ـيـ ــل ك ــونـ ـت ــراكـ ـتـ ـيـ ـن ــغ ك ــوم ــرسـ ـي ــال RR198351457LB 219980
كومباني ش.م.م
RR198361471LB 2209458
شركة روبان دي بوا ش.م.م.
RR198361658LB 2548432
I CONNECT S.A.R.L
RR198361750LB 2529812
K S E SARL
RR198361848LB 169461
نبيل عبد الله عبد الحي
RR198363438LB
85574
جبران متني وشركاه
RR198364416LB 2759155
LEADING EXPERTS SARL
شــركــة ف ــودز وفـلـيـمــز الـتـجــاريــة ش.م.م RR198364481LB 3441993 -
Foods & Flames S.A.R.L
RR198364549LB 3453665
غالير شوكوالتييه مينا ش م ل
RR198364606LB 3338355
شركة yara solution s.a.r.l
RR198364929LB
ش ــرك ــة م ـي ـخ ــائ ـي ــل صـ ـحـ ـن ــاوي واوالده 4731
ش.م.ل
RR198365045LB
44269
بشير علي خان
RR198365155LB
6194
بيلدرز ش.م.م
RR198365164LB
6183
شركة جورج حلو وشركاه ش.م.م
RR198365252LB
7634
شركة سيلوالر ش.م.م
RR198365663LB
دار ميوزك للصحافة والطباعة والنشر 11819
والتوزيع ش.م.م
RR198365725LB
12128
شركة ذي مدسيس ادفرتيزينغ
RR198365734LB
شركة نصر السياحية  -ميرامار ش.م.ل 12455
RR198365907LB
19281
مخزن طوني سبع حرب
RR198366575LB 2597969
سليمان عصمت الحلبي
RR198366805LB
48706
محطة بور سعيد
مؤسسة بلجيوم لصاحبها انطوان بو عز RR198366880LB 119325
مــؤسـســة ول ـيــد ش ـهــاب لـلـتـجــارة الـعــامــة RR198367117LB 172110
والزراعة
RR198367236LB
5610
شركة مطبعة سليم دبوس ش.م.م
RR198367457LB 113841
مباني املستقبل
السبع والسعد للتجارة العامة والبناء ( RR198367465LB 114772
محمد علي سعد )
RR198367531LB 116766
بدوي سايد معوض
RR198367545LB 118670
شركة ابناء عبد الله زين التجارية
RR198367633LB
67618
لو بارشومان
RR198367664LB
69040
الياس جبران حبش
RR198367718LB
72011
صفير انترناسيونال ترايد
RR198367752LB
74183
ا.س مستر دوالر
RR198367810LB
78208
كاليري ابو شبكة
RR198367871LB
79419
مؤسسة خضر الجمل التجارية
RR198367908LB
81296
شركة بي.ام.جي
RR198367925LB
املؤسسة املتحدة لالملنيوم والستورات 82097
RR198367956LB
83859
بن حسان الداعوق  -فرع ثالث
RR198367960LB
61434
محمود عبد القادر قبطان
RR198368024LB
 CELLULAR POWERبــواس ـطــة وكـيــل 60181
التفليسة املحامي عطارد عبدالل
RR198368112LB
52795
محطة ادمون عزيز عريضة
RR198368126LB
53858
بن حسان الداعوق  -فرع اول
RR198368143LB
38298
ثروت يوسف حديب
RR198368191LB
35166
مارسيل سليم الرمادي
RR198368231LB
31987
بدري امني فريحة
RR198368245LB
31961
خالد عبد الباسط عيتاني
RR198368259LB
30939
حسن كامل وهبي
RR198368280LB
28767
مؤسسة جورج نخله
RR198368320LB 101324
ناشيونال ليبانيز كومباني ش.م.ل
RR198368364LB
99023
شركة اسباس بيرو ش.م.م
RR198368378LB
98979
الشركة اللبنانية لتلبيس االطارات
RR198368381LB
97683
شركة ابناء عازار اخوان
RR198368421LB
94993
دار دندن للطباعة والنشر
RR198368545LB
مؤسسة فاروق شحادة للتجارة العامة 88212
RR198368608LB 3292360
البير رامز نادر
RR198368611LB 2542405
انطوان جرجي نعمه
RR198368625LB 2925748
انطوانيت غنطوس الطيار
RR198368673LB
87739
قرطاسية جميل كيال
RR198368727LB
85163
مؤسسة الحايك للتجارة
RR198368735LB
شــركــة كــازي ـنــو ج ــارة ال ـ ــوادي  /ج ــوزف 84696
وجورج وايلي قريطم

تــاريــخ الــزيــارة تــــاريــــخ لــصــق
LIPANPOST
الثانية
2019/03/07 2019/02/18
2019/03/07 2019/02/18
2019/03/07 2019/02/20
2019/03/08 2019/02/18
2019/02/20
2019/02/18
2019/02/18
2019/02/20
2019/02/19
2019/02/18
2019/02/18

2019/03/07
2019/03/07
2019/03/08
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07

2019/02/19
2019/02/18
2019/02/20

2019/03/11
2019/03/07
2019/03/07

2019/02/18
2019/02/18
2019/02/18
2019/02/20
2019/02/20

2019/03/07
2019/03/07
2019/03/08
2019/03/07
2019/03/07

2019/02/18
2019/02/18
2019/02/19
2019/02/18
2019/02/19
2019/02/18
2019/02/20

2019/03/07
2019/03/07
2019/03/13
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/08
2019/03/07

2019/02/18
2019/02/18
2019/02/20

2019/03/08
2019/03/07
2019/03/07

2019/02/18
2019/02/19
2019/02/18
2019/02/19
2019/02/18
2019/02/20
2019/02/18
2019/02/20
2019/02/19
2019/02/19
2019/02/20
2019/02/20
2019/02/19

2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/15
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/08
2019/03/11
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07

2019/02/18
2019/02/20
2019/02/20
2019/02/18
2019/02/20
2019/02/20
2019/02/19
2019/02/18
2019/02/19
2019/02/20
2019/02/20
2019/02/18
2019/02/19
2019/02/20
2019/02/18
2019/02/18
2019/02/19
2019/02/19
2019/02/18
2019/02/18

2019/03/08
2019/03/08
2019/03/08
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/13
2019/03/08
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/13
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07

شركة سيدرا تريدينغ كومباني ش.م.م 7955
7398
شركة شبلي للتعهدات ش.م.م
6065
شركة نكست فيجن ش.م.م
م ــؤسـ ـس ــة ص ـب ـح ــي الـ ــذه ـ ـبـ ــي ل ـل ـت ـج ــارة 123383
واملقاوالت
123746
شركة سبيس الب ش.م.م
123830
مكتبة ومطبعة دبوس
شــركــة خــالــد عـبــاس ومحمد معتز اسما 126194
وشركاهم
135485
قربان غروب ش.م.ل (شركة قابضة)
شركة التعهدات التجارية واالستثمارية 135991
103393
دانسكيان ش.م.ل
104473
حرب ترايدنغ كومباني
104689
قبالن امبكس كومباني ش.م.م
107595
احسان سعد الدين صقر
اص ـ ـ ـنـ ـ ــاف حـ ـسـ ـيـ ـن ــي كـ ـ ـ ـ ــروب ل ـل ـص ـن ــاع ــة 108938
والتجارة ش.م.م
وايد انغل ش.م.م109000 WIDE ANGLE SARL
شــركــة رس ـتــوران ـتــس 110411 RESTAURANTS
S.A.R.L
م ــؤس ـس ــة سـ ـق ــاوي ال ـت ـج ــاري ــة (ع ـص ـيــر 90986
وبوظة الرضا)
94455
البوتك انجينيرنغ ش.م.م
95456
الغروت اوبيجون
95556
حلويات سعد الدين
96560
شركة انفوبلوس ش.م.م
99023
شركة اسباس بيرو ش.م.م
99588
شركة كوموير ش.م.م.
100829
الشركة الدولية للتصميم والهندسة
2932924
سليمان شهيد معوض
2181352
ريكو للتجارة العامة
2451807
شركة اسماء ش م م
1386796
ميديترايد ش.م.م
ال ـب ــوب ــو لـلـتـمــويــن و ال ـت ـج ــارة 2201801 BOBBO
GROCERY & TRADING
166350
شركة الرياشي التجارية
7822
شركة افران كيروز ش.م.م
الشركة الفندقية لبيروت الكبرى ش.م.ل 5678
113399
دار الهادي للطباعة والنشر
السبع والسعد للتجارة العامة والبناء ( 114772
محمد علي سعد )
148345
شركة امليزي ش.م.م
148366
جورج نجيب جعفر
155985
مستشفى امليس
101052
وكالة الهالل التجارية
101135
شركة رفاعي وبغدادي
86334
ب اسكندر واوالده
89912
شركة جوزيف ثابت واخوانه
199543
شركة مهنا غروب ش.م.م
201787
برنت ووركس ش.م.ل
202076
مؤسسة وايتكس
180918
شركة تشارلز اوتيل ش.م.م
م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة ج ـ ـ ـهـ ـ ــاد ل ـ ـط ـ ـيـ ــف ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة 184417
لصاحبها جهاد سمير لطيف
188549
الفي الكتريك
189118
كونسورسيوم هولدنغ ش.م.ل
بيضون للبرادي والخيم ومستلزماتها 190271
195511
شركة الروم ش.م.م
167077
تورنادو ترايدينغ كومباني ش.م.م
171704
احمد توفيق كساب
761054
جت لتأجير السيارات ش.م.م
117158
شركة اغرينا تورا للتجارة العامة
217839
ناصر مهدي سرور
شركة ّ
218385
حكيم بتروليوم ش.م.م.
233303
شركة باتيكو ش.م.م
227816
كاتر تاينمنت ش.م.ل
228698
(.C.J.Mغسان اميل رحمه)
2451345
شركة عازار دايموندز ش م ل
87739
قرطاسية جميل كيال
شركة التقنيات امليكانيكية والصناعية 285400
محمد خازم وشركاه
312611
ابتكس ش.م.م

RR198368829LB
RR198368832LB
RR198368877LB
RR198368934LB

2019/02/19
2019/02/20
2019/02/18
2019/02/19

2019/03/07
2019/03/08
2019/03/07
2019/03/07

RR198368979LB
RR198368982LB
RR198369002LB

2019/02/20
2019/02/20
2019/02/20

2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07

RR198369020LB
RR198369033LB
RR198369118LB
RR198369149LB
RR198369152LB
RR198369206LB
RR198369254LB

2019/02/20
2019/02/20
2019/02/19
2019/02/19
2019/02/18
2019/02/18
2019/02/19

2019/03/07
2019/03/07
2019/03/08
2019/03/08
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/11

RR198369271LB
RR198369308LB

2019/02/20
2019/02/19

2019/03/07
2019/03/07

RR198369339LB

2019/02/18

2019/03/07

RR198369373LB
RR198369427LB
RR198369435LB
RR198369458LB
RR198369489LB
RR198369492LB
RR198369515LB
RR198369603LB
RR198369634LB
RR198369651LB
RR198369665LB
RR198369696LB

2019/02/18
2019/02/19
2019/02/19
2019/02/18
2019/02/20
2019/02/20
2019/02/18
2019/02/19
2019/02/20
2019/02/20
2019/02/20
2019/02/18

2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/12
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/08
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/08

RR198369798LB
RR198369909LB
RR198370076LB
RR198370235LB
RR198370252LB

2019/02/20
2019/02/18
2019/02/20
2019/02/19
2019/02/20

2019/03/07
2019/03/11
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07

RR198370500LB
RR198370513LB
RR198370558LB
RR198370615LB
RR198370629LB
RR198370694LB
RR198370782LB
RR198370836LB
RR198370875LB
RR198370884LB
RR198371023LB
RR198371054LB

2019/02/18
2019/02/20
2019/02/19
2019/02/19
2019/02/20
2019/02/20
2019/02/20
2019/02/20
2019/02/18
2019/02/20
2019/02/20
2019/02/18

2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/08
2019/03/07
2019/03/08
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/11

RR198371108LB
RR198371142LB
RR198371227LB
RR198371329LB
RR198371451LB
RR198371496LB
RR198371567LB
RR198371607LB
RR198372046LB
RR198372085LB
RR198372275LB
RR198372770LB
RR198372797LB
RR198372885LB
RR198372925LB
RR198373599LB

2019/02/20
2019/02/18
2019/02/19
2019/02/20
2019/02/19
2019/02/19
2019/02/20
2019/02/20
2019/02/19
2019/02/20
2019/02/19
2019/02/20
2019/02/20
2019/02/20
2019/02/20
2019/02/20

2019/03/08
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/08
2019/03/08
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/11
2019/03/07
2019/03/13
2019/03/07
2019/03/07
2019/03/07

RR198373758LB

2019/02/20

2019/03/07
التكليف 531
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية ال ــواردات – دائــرة التحصيل بـيــروت – املكلفني الــواردة
أسماؤهم في الـجــدول املرفق للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في بيروت – شــارع بشارة الـخــوري – مبنى
فيعاني – الطابق الثاني لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
االعــام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ،علمًا أنه
			
سيتم نشر هذا االعالم على موقع االلكتروني.
				
رقم املكلف رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
اسم املكلف
نهى محمد فؤاد الفاخوري

شاو اوف انترناشونال ش.م.م

1586030

2018/21/6 RT000136215LB

2018/3/7

فورج ش.م.م

3107811

RR193117523LB

2019/01/03 2018/12/10

صيدلية الحياة ( سلمان العبد سلمان ) 163801

RR193124039LB

2019/01/24 2018/12/20

مصطفى زينون الحكم

1588112

2018/21/6 RT000136216LB

2018/29/6

محمد حكمات سرور

1588595

2018/21/6 RT000136217LB

2018/29/6

valet parking one co. s.a.r.l

2542182

RR193117537LB

2019/01/04 2018/12/10

شركة شاسكو

183882

RR193124042LB

2019/01/24 2018/12/20

اسكا ترايدنغ كومباني ش.م.م

1589655

2018/22/6 RT000136219LB

2018/29/6

STEFFEN WULF GASSEL

2828774

RR193117996LB

2019/01/04 2018/12/11

interactive learning institute sarl

3368720

RR193124144LB

2019/01/23 2018/12/21

تراكفالي ش.م.م

1589688

2018/21/6 RT000136220LB

2018/29/6

RR193124250LB

2019/01/24 2018/12/21

ال ـش ـيــخ ح ـســن ب ــن ع ـبــد الــرح ـمــن بن 1597425
حسن العبد الله آل ثاني

2018/22/6 RT000136230LB

2018/29/6

ادارة وخ ـ ــدم ـ ــات ثـ ـم ــار الـ ـبـ ـح ــر ش.م.ل 2182506
هولدنغ

RR193118016LB

2019/01/04 2018/12/12

مجموعة بي اند اس للعناية ش م م

2908338

RR193124232LB

2019/01/24 2018/12/21

كوديتا ش.م.ل.

2235039

RR193118081LB

2019/01/03 2018/12/10

املــركــز التجاري العاملي ش.م.ل اوف 1614667
شور

2018/21/6 RT000136248LB

2018/2/7

مؤسسة الكوفير

185209

RR193118373LB

2019/01/03 2018/12/10

بزنس ماشينز اوف ليبانون ش.م.ل

3322

RR193118492LB

2019/01/04 2018/12/10

ريما محمد حمود

1624971

2018/21/6 RT000136266LB

2018/29/6

الريم لالستيراد و التصدير

2194385

RR193118529LB

2019/01/04 2018/12/10

زد برودكشنز ش.م.م

1627252

2018/21/6 RT000136274LB

2018/29/6

شركة صخرة الروشة ش.م.ل

98122

2018/22/6 RT000136355LB

2018/29/6

1802928 HORIZON INVESTMENT HOLDING
S.A.L

RR193118577LB

2019/01/03 2018/12/10

حسان كمال النصولي

611189

2018/21/6 RT000136390LB

2018/29/6

املكتب الفني للهندسة( تيو)

3432

2018/22/6 RT000136393LB

2018/4/7

علي محمد كسرواني

59372

2018/22/6 RT000136394LB

2018/29/6

235782

2018/22/6 RT000136397LB

2018/29/6

203927

2018/22/6 RT000136472LB

2018/29/6

1535800

2018/11/4 RT000128099LB

2019/28/2

جــراب كومباني زيــاد جــراب ورفيق 2630267
جراب وشركاهم

2018/10/4 RT000128737LB

2019/28/2

هادي عبد العزيز الخليل

199097

2018/10/4 RT000129469LB

2019/28/2

انطوانيت اسعد االسمر

686663

2018/11/4 RT000129473LB

2019/4/3

وليد توفيق الشرقاوي املال

294923

2018/11/4 RT000129845LB

2019/1/3

احمد سامر توفيق الشرقاوي املال

294914

2018/11/4 RT000129875LB

2019/1/3

ورثة توفيق الحاج احمد الشرقاوي 294921
املال

2018/11/4 RT000129893LB

2019/1/3

حسني احمد عباس

135680

2018/5/4 RT000130003LB

2019/28/2

رجا رفيق الزهيري

احمد موسى عباس

65001

2018/5/4 RT000130004LB

2019/28/2

فضل حسني زينة

حسن احمد عباس

221139

2018/5/4 RT000130005LB

علي احمد عباس

221144

2018/5/4 RT000130006LB

اسعد علي رعد

657041

2018/10/4 RT000130287LB

2019/28/2
ملك يحيى الركابي
				
2019/28/2
			
تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
2019/28/2

2018/10/4 RT000130561LB

2019/5/3

عبد العزيز سليم موصللي

89900

2018/18/4 RT000130289LB

2019/4/3

شركة ALEX SARL

2150233

2018/22/6 RT000132879LB

2018/29/6

االمارة للتطوير ش.م.ل اوف شور

2151829

2018/22/6 RT000132881LB

2018/29/6

النقل عبر البالد العربية ش.م.م

2200736

2018/21/6 RT000132894LB

2018/29/6

خالد سميح علي

2219475

2018/21/6 RT000132903LB

2018/29/6

كاي كوربوريشن ش م م

2235489

2018/22/6 RT000132907LB

2018/29/6

ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة االمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـخـ ــدمـ ــات 2391301
االستشارية الهندسية  ACESش م م

2018/21/6 RT000132918LB

2018/29/6

2398739 L O G I S T I C S
TELECOMMUNICATION
OFFSHORE SAL

2018/21/6 RT000132922LB

2018/29/6

شركة غريد هولدنغ ش م ل

2454920

2018/22/6 RT000132930LB

2018/2/7

مؤسسة االزدها للتجارة واالعمار

2464386

2018/22/6 RT000132936LB

2018/29/6

ج ـن ــرال فــايــر ان ــد م ــاري ــن انـشــورنــس 4388
غروب ش.م.ل

148567

2018/22/6 RT000136481LB

2018/6/7
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 503

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خدمات الخاضعني ,املكلفني ال ــواردة أسمائهم في الـجــدول أدنــاه للحضور إلــى دائــرة التحصيل فــي مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد
ً
املذكور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ حاصال
بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ,علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلعــام على املوقع
اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
شركة ادوار اوزونيان واوالده

رقــــــــــــــم رقم البريد املضمون
املكلف
185861

شــركــة بـيــرل بـلــو ش.م.م بــواسـطــة وكيل 2064159
التفليسة املحامي عطارد عبد الل

تــاريــخ الــزيــارة تــــاريــــخ لــصــق
LIPANPOST
الثانية

RR193112733LB

2019/01/14 2018/12/10

RR193114779LB

2019/01/10 2018/12/10

بيريت  625للعقارات ش.م.ل

2483340

2018/21/6 RT000132942LB

2018/29/6

حسني محمد جعفر نصر الله

242072

RR193115765LB

2019/01/03 2018/12/10

بي يونغ ش.م.م

2553966

2018/22/6 RT000132953LB

2018/29/6

ج ك ورلتريد ش.م.ل

603603

RR193115805LB

2019/01/03 2018/12/10

شركة آمي ش.م.م

2559607

2018/22/6 RT000132956LB

2018/29/6

شركة هارا اوف شور ش م ل

2641832

2018/21/6 RT000132969LB

2018/29/6

برو اد ش.م.م

5006

RR193115862LB

2019/01/03 2018/12/10

2756057 STC SALHA TRADING AND
CONTRACTING sarl

2018/21/6 RT000132979LB

2018/3/7

شركة شالال اخوان

48756

RR193115933LB

2019/01/04 2018/12/10

شركة ستار العاملية للخدمات ش.م.م

293989

RR193115981LB

2019/01/04 2018/12/12

كريم العقارية ش م ل

2756946

2018/21/6 RT000132980LB

2018/29/6

وليد وفيق حسونه

2780072

2018/21/6 RT000132985LB

2018/29/6

شركة  I.M.Hغروب

203936

RR193116085LB

2019/01/03 2018/12/10

املزاد للتجارة العامة ش.م.م.

2795947

2018/22/6 RT000132989LB

2018/29/6

مــركــز ع ــاج وج ــراح ــة الـقـلــب والـشــرايــن 1329236
ش.م.ل.

RR193116205LB

2019/01/10 2018/12/07

عماد عبد الحميد البابا

2812178

2018/22/6 RT000132996LB

2018/29/6

 SUEZ ENVIRONNEMENTفــرع 2827101
لشركة اجنبية

2018/22/6 RT000133000LB

2018/2/7

فـ ــان ـ ـت ـ ـشـ ــور 5ش.م.ل بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـي ــل 1592476
التفليسة املحامي وسيم الرجي

RR193116222LB

2019/01/03 2018/12/10

تكوين ش.م.م

2863439

2018/22/6 RT000133004LB

2018/29/6

1058559

شكري جورج كفلكنيتي

2900188

2018/21/6 RT000133010LB

2018/29/6

اندريه جورج خليط

2902595

2018/22/6 RT000133012LB

2018/29/6

شركة اركون انترناشونال ش م ل

2481249

2018/21/6 RT000133023LB

2018/29/6

امل عبد الكريم عثمان

123281

2018/22/6 RT000133612LB

2018/29/6

2389974

RR193118807LB

2019/01/03 2018/12/10

احمد اسعد الصديق

نـسـيـبـكــو ل ـل ـت ـج ــارة ال ـع ــام ــة لـصــاحـبـهــا 2456966
نسيب صبري

RR193118841LB

2019/01/04 2018/12/10

مجدي مكية

1384053

RR193119175LB

2019/01/03 2018/12/10

مجموعة دفاع  21للنشر ش.م.م

708289

RR193119192LB

2019/01/03 2018/12/11

عبد الرحمن ريداني

35721

RR193119250LB

2019/01/03 2018/12/11

دار مدارك للنشر ش م م

2189218

RR193119294LB

2019/01/04 2018/12/10

RR193119317LB

2019/01/03 2018/12/10

بوغوصيان ش.م.م(.بوغارتي)

297253

RR193119334LB

2019/01/03 2018/12/11

شركة سكاي الونج سرفيسز ش.م.ل

285318

RR193119365LB

2019/01/03 2018/12/10

سمير اميل ابو سمره

223948

RR193119396LB

2019/01/03 2018/12/11

دار الطليعة للطباعة والنشر ش.م.ل

1206

RR193119538LB

2019/01/03 2018/12/10

RR193119745LB

2019/01/03 2018/12/10

جوزف فخير

54727

RR193119895LB

2019/01/04 2018/12/10

محطة يونايتد

256696

RR193120690LB

2019/01/03 2018/12/11

شركة جريش اخوان للتجارة

376961

RR193120712LB

2019/01/03 2018/12/12

الحالب التجارية ش.م.م

2427338

RR193120828LB

2019/01/03 2018/12/10

RR193120831LB

2019/01/08 2018/12/11

بلدبروس ش.م.م buildpros s.a.r.l

2373964

RR193120862LB

2019/01/03 2018/12/11

محمد عباس مرعي  -انشطة عقارية

38663

RR193121182LB

2019/01/03 2018/12/11

شركة ستميو سويل ش.م.م

103542

RR193121443LB

2019/01/04 2018/12/11

اف ـن ـتــا  ( EVENTAنـيـنــا ري ـت ــا ابــراه ـيــم 400023
القدسي )

RR193121633LB

2019/01/04 2018/12/12

ال ـشــركــة امل ـت ـحــدة لــاسـتـثـمــار  -لـبـنــان 4894 -
ش.م.ل (هولدنغ)

SARL Carmen
Travel&Tourism

Group

965307 AAG

العاملية للبث  WORLD CASTلصاحبها 227361
احمد عبد القادر املعاز

تني تني ش.م.م

235815

RR193115575LB

2019/01/23 2018/12/18

سايد روك ش.م.م

107093

RR193115672LB

2019/01/23 2018/12/18

شركة استديو الفن ش.م.م

7498

RR193116409LB

2019/01/23 2018/12/18

RR193116681LB

2019/01/23 2018/12/17

وايت واتر ليبانون ش.م.م بواسطة وكيل 107251
التفليسة املحامي عبده لحود
أ.م A.M/

2932502

RR193120726LB

2019/01/31 2018/12/17

مؤسسة انطوان بستاني التجارية

17682

RR193120978LB

2019/01/24 2018/12/19

البوتك انجينيرنغ ش.م.م

94455

RR193121094LB

2019/01/23 2018/12/18

RR193116355LB

2019/01/09 2018/12/12

شركة غزيري اخوان ش.م.م

235871

RR193121390LB

2019/01/25 2018/12/17

مزراحي ش.م.ل بواسطة وكيل التفليسة 11960
املحامي عبده لحود

RR193116443LB

2019/01/04 2018/12/10

موفق سعيد عوض

1929634

RR193121531LB

2019/01/24 2018/12/17

HHD HENRY DAKAK JR

2730800

RR193121602LB

2019/01/23 2018/12/17

مون كور ش.م.م بواسطة وكيل التفليسة 103467

RR193116457LB

2019/01/03 2018/12/10

بسام ظافر تميم

3405205

RR193122231LB

2019/01/24 2018/12/17

مـ ــؤس ـ ـسـ ــة وم ـ ـ ــدرس ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــار ال ـ ـيـ ــاس 124579
الجديدة

2018/22/6 RT000133644LB

2018/5/7

شركة ماشان شوز ش.م.م بواسطة وكيل 9008
التفليسة

RR193116474LB

2019/01/03 2018/12/10

نوبراند ش.م.م

1282130

RR193122320LB

2019/01/25 2018/12/17

شركة ميروس ش.م.م

1809315

RR193122333LB

2019/01/24 2018/12/17

شركة الصناعات السعودية للنوافذ 126438
املحدودة بي في سي

2018/21/6 RT000133668LB

2018/29/6

شركة تجهيزات املشرق ش.م.ل بواسطة 7979
وكيل التفليسة املحامي عيد حسون

RR193116488LB

2019/01/03 2018/12/10

سهيل ابراهيم بو سماعيل

193087

2018/21/6 RT000134833LB

2018/29/6

غازي هاني العريضي

193175

2018/22/6 RT000134837LB

2018/29/6

ب ــروم ــوسـ ـي ــون دي ان ـف ـس ـت ـي ـس ـمــان 194219
ش.م.ل (قابضة)

2018/21/6 RT000134839LB

2018/29/6

مــؤس ـســة دي ـم ـي ـتــري م ـي ـشــال ع ـيــد 72551 -
تجارة سيارات

2018/21/6 RT000135676LB

2018/29/6

فيرست افياشون ش.م.ل

1510084

2018/21/6 RT000135911LB

2018/29/6

توتيل ادفرتايزنك بزنس ش.م.م

1517111

2018/21/6 RT000135918LB

2018/29/6

كــار اسـكــورت سرفيسز ش.م.ل اوف 1543404
شور

2018/21/6 RT000135975LB

2018/3/7

1579725

2018/21/6 RT000136210LB

2018/9/7

غولف ميد (هولدنغ) ش.م.ل

ميكو شايد ليبانون ش.م.م

شــركــة طــويــل لـلـتــوزيــع ش.م.م بــواسـطــة 49102
وكيل التفليسة

RR193116505LB

2019/01/03 2018/12/10

رايــز ترايدينغ بواسطة وكيل التفليسة 152043
املحامي كلود حايك

RR193116545LB

2019/01/08 2018/12/11

ال ـك ـت ــرون ـي ــك اوف ـ ـيـ ــس س ـب ــاي ــز ش.م.م2584 .
بواسطة وكيل التفليسة املحامي انــدره
نادر

RR193116559LB

2019/01/03 2018/12/10

ش ــرك ــة عـ ــون ل ـل ـت ـجــارة ش.م.م بــواس ـطــة 11676
وكيل التفليسة املحامي مخايل يزبك

RR193116580LB

2019/01/21 2018/12/10

اسعد بشارة وشركاه

154740

RR193116647LB

2019/01/18 2018/12/10

مركز تكنولوجيا املستقبل ش.م.م

11337

RR193116655LB

2019/01/10 2018/12/07

ش ــرك ــة ال ـت ـســويــق ال ـيــومــي شــوي ـنــغ داي 792
ش.م.م

RR193122687LB

2019/01/23 2018/12/17

صيدلة الرضا

13905

RR193123299LB

2019/01/23 2018/12/18

شركة رشيد الكتريك وشركاه

79573

RR193123546LB

2019/01/24 2018/12/19

RR193118930LB

2019/01/23 2018/12/19

جبران يوسف بواري

22490

RR193123489LB

2019/01/23 2018/12/21

صيدلية البسطة الجديدة

59855

RR193123492LB

2019/01/23 2018/12/21

شركة زوين وسندروسي وشركاه

72688

RR193123501LB

2019/01/23 2018/12/21

عمر احمد عبد الفتاح

176878

RR193123815LB

2019/01/23 2018/12/20

كونسورسيوم هولدنغ ش.م.ل

189118

RR193123869LB

2019/01/28 2018/12/21

شركة رفاعي وبغدادي

101135

RR193123912LB

2019/01/23 2018/12/21

مؤسسة رشيد نعيم بو عاصي

134408

RR193123988LB

2019/01/24 2018/12/21

ف ـي ــاض غـ ــروب هــولــدنــغ ش.م.ل -شــركــة 1263357
قابضة

شـ ــركـ ــة الـ ـ ـش ـ ــرق االوسـ ـ ـ ـ ــط لـ ـلـ ـح ــراري ــات 204782
والعوازل (ميريك) ش.م.م
الشركة العامة لـلــدراســات والتوظيفات 6810
ش.م.ق.ل (غرن)

RR193124365LB

2019/01/23 2018/12/21

كيبكو الشركة السياحية ش.م.م

7444

RR193124396LB

2019/01/23 2018/12/21

شركة صفاوي التجارية

91795

RR193124436LB

2019/01/23 2018/12/20

شركة فرحات لتجارة السيارات ش.م.م

1966716

RR193124453LB

2019/01/24 2018/12/21

بات ش م م

2464977

RR193124484LB

2019/01/23 2018/12/21

شركة روسو  3000ش.م.م.

3431008

RR193124816LB

2019/01/23 2018/12/21

الومكو ش.م.ل

616076

RR193125003LB

2019/01/23 2018/12/21

RR193125119LB

2019/01/23 2018/12/21

ت ــريـ ـك ــو الـ ـسـ ـب ــاع ــي  -زاه ـ ـ ـ ــر ال ـس ـب ــاع ــي 1268278
وشريكاه  -توصية بسيطة

التكليف 518
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خــدمــات الخاضعني ,املكلفني ال ــواردة أسمائهم فــي الـجــدول أدن ــاه للحضور إلــى دائ ــرة اإللـتــزام الضريبي في
مديرية الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت،
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ,وإال يعتبر التبليغ
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ,علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعــام على
املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
مكتب الجبل
اليدي غراي ش م م
الدورادو أويلز ش م ل
روجانى (توصية بسيطة)
 fresh stopش م ل
(EIGHT ZONEرامي محمد املقداد)
وود سيرفيس ش.م.م
مور فور لس ش م م
ابو اسماعيل فارس للتجارة (علي يوسف فارس)

رقم املكلف
33858
2148771
2660986
2666346
2686974
2689145
2692603
2936526
2939788

رقم البريد املضمون
RR184778228LB
RR184777995LB
RR184778611LB
RR184778608LB
RR184778483LB
RR184778497LB
RR184778245LB
RR184778421LB
RR184778205LB
التكليف 522

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خدمات الخاضعني ,املكلفني الــواردة أسمائهم في الجدول أدنــاه للحضور إلــى املصلحة املالية اإلقليمية في
محافظة جبل لبنان تابع للبرنامج  ،535لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ,علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية
اسم املكلف
زياد الياس مهنا
سليم قاسم احمد للتجارة العامة
جوديت حافظ بيطار
شركة الجميل الستقدام العامالت في الخدمة املنزلية ش.م.م
روجيه الياس السقيم
محمد حسني املقداد ORIENTAL GIFTS
الشركة املشرقية اللبنانية لالستثمار والتنمية ش.م.ل سوليد
وسام عبد الرحمن يونس
شركة هوم ارت التجارية ش.م.م.
ياغي غروب ش.م.م
East & west Trading
نزال للتجارة العامة(سلمان سعيد نزال)
R & A SARL
اي اي غروب ش.م.م.
شركة ماء السماء الدولية ش م م
شركة ليبنفست ش م م
سكاف للطباعة والتجارة العامة  -تضامن
شركة تارا ش م م
شتاركي فلت
دار السنابل للتوزيع والنشر ش.م.م
جوزيف عادل العجوري

رقم املكلف
1324556
1388214
1379298
1449402
1580490
1553014
1503634
1529998
1466295
2590454
2570668
2593199
2791751
2798903
2205084
2199173
2231756
2228293
2229404
2206334
2213446

رقم البريد املضمون
RR195404677LB
RR195404703LB
RR195404734LB
RR195404907LB
RR195405010LB
RR195405023LB
RR195405037LB
RR195405045LB
RR195405085LB
RR195774774LB
RR195774788LB
RR195774791LB
RR195775029LB
RR195775032LB
RR195777974LB
RR195778008LB
RR195778966LB
RR195778997LB
RR195779003LB
RR195779017LB
RR195779034LB
التكليف 525
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تــدعــو وزارة املــالـيــة -مــديــريــة املــالـيــة الـعــامــة -املصلحة املــالـيــة اإلقليمية
فــي محافظة لبنان الشمالي  -دائ ــرة التدقيق املـيــدانــي ,املكلفني ال ــواردة
أسماؤهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املــذكــور تجاه اسم
كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعــام ،وإال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعــاه ،علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلعــام على املــوقــع اإللكتروني الخاص
بوزارة املالية:
رقم املكلف رقم البريد املضمون
اسم املكلف
RR183937603LB
547457
عادل خليل بلوط
دي ـ ــاب ديـ ــزايـ ــن ،اي ـل ــي انـ ـط ــون دي ــاب RR183937696LB 2200999
وشركاه التجارية ش.م.م.
RR183937872LB
12575
شركة مستشفى طرابلس ش.م.ل.
RR183938229LB
ماريو جورج الطبش (مجوهرات الطبش) 186685
RR183939431LB 2221345
عبد القادر مصطفى زكور
RR193940139LB
308198
خالد علي اسعد
فرادريك ام لبنان RR193940173LB 2197745 FREDERIC M Lebanon
RR193940350LB
816690
انطوان نعيم مسلم
RR193941032LB 1790581
شركة سيلفركار ش.م.م
شــركــة ال ـبــدوي لـلـتـجــارة والصناعة RR193941103LB 2666395
واملقاوالت ش.م.م
RR193941134LB 1219821
جالل عمر هوشر موسى
RR193941409LB 2165896
جهاد محمد صالح الطرابلسي
ش ــرك ــة ع ـج ــاج ك ـي ـم ـي ـكــال كــوم ـبــانــي RR193941576LB 1910083
ش.م.م.
RR193941695LB 2460763
شركة مكاري للرخام
RR193941837LB
604513
خالد محمد .شهاب
جــومـيـكـلــو ف ــارم ــا ش.م.مRR193941956LB 2526882 Jomiclo .
Pharma sarl
RR193942660LB 1444317
شربل مخايل البطي
RR193942673LB 1931463
جرجس مخايل البطي
RR193942687LB 1463217
سايد مخايل البطي
RR193942713LB 1850753
غسان طنوس دحدح
RR193942727LB
مـ ــؤس ـ ـسـ ــة فـ ـ ـ ـ ــادي زع ـ ـي ـ ـتـ ــر لـ ـتـ ـج ــارة 227330
االسمنت
RR193942789LB 1565140
مازن انطون عزيز خوري
RR193942829LB 1452128
الفل اند سكيل ش.م.م.
RR193942832LB 3310163
شركة مرج بشناتا ش.م.م
شركة عباس حمد يونس وشركاه RR193942850LB 2175897 -
يونس للتجارة والنقل
RR193942863LB
677007
شركة نعيم اكومة واوالده
دينا ج س ر ش.م.م RR193942885LB 2576447 DINA JSR sarl
RR193942917LB 3001089
شركة شاباش ش.م.م
ش ــرك ــة ف ـي ـفــا نـ ــاتـ ــورا ش.م.مRR193942925LB 2740326 VIVA
NATURA S.A.R.L
RR193942934LB
260820
طالل حسني قراعلي
RR193942965LB 2233248
محمود حمد الخضر
RR193942979LB 1587984
محمود حمد سيف
RR193943002LB
901030
شركة عبدالله وموسى التجارية
ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ـخـ ــدمـ ــات RR193943016LB 1179054 GLOBAL
SERVICES
RR193943033LB
923642
منير توما وشركاه
شــركــة ع ـجــم اخ ـ ــوان (ح ـس ــام محمد RR193943055LB 2156096
عجم وشركاه)
شــركــة اسـحــق و ش ـحــادة ك ــار سنتر RR193943135LB 3037363
ش.م.م
RR193943152LB 2677552
مؤسسة شعلة بيسار التجارية
RR193943170LB 2103234
شركة عالوي اخوان
RR193943183LB
237241
 - SANTEC s.a.lسانتك ش.م.ل
RR193943223LB
928846
عصام احمد كراجه
RR193943237LB
ش ـ ــرك ـ ــة ح ـ ـسـ ــن ال ـ ـص ـ ـمـ ــد وش ـ ــرك ـ ــاه 241317
التجارية
RR193943299LB
950294
جان محسن حليس
ش ــرك ــة ديـجـيـتــالـيـكــس ســولـيــوشـنــز RR193943325LB 3098455
ش.م.م
RR193943339LB 2212677
املروج
شــركــة رأف ــت دي ــاب وص ـف ــاء حـمــوده RR193943373LB 3005263
وشركاؤهم _دياب غروب
شركة عجاج للتجارة والصناعة RR193943387LB 2170097 /
محمد وسميرعجاج وشركائهم ajaj
chemical company

نبيل شيبان صوان  -بيع غاز سائل 262318
2502735
نظام محمود كايد
شــركــة زي ــاد و ول ـيــد ان ـط ــوان جـبــور 48639
للتجارة العامة
110317
شركة مايكرو فيلرز ش.م.ل
شركة خوري غلوبل بزنس ش.م.م2075431 .
149431
عمر عبد الستار عويضة
38807
عمر أحمد ملص
3493064
نزار محمد كايد
2847942
شركة احمد عقل ابراهيم واوالده
ش ــرك ــة ريـ ـت ــاج ال ــدول ـي ــة ل ـل ـت ـجــارة و 3196581
الصناعة ش.م.م
293005
الشركة املتحدة لصناعة الزجاج
2427882
خالد حمزه حمزه
211967
عزام فايز شمسني
211960
شركة محمود شمسني وشركاه
211969
محمود فايز شمسني
211966
سمير فايز شمسني
شركة ترمينوس اندستريز ش.م.م 2787814
شركة مرعب انترناسيونال ش.م.م2517194 .
619202
عبدالرزاق الحاج محمد السبيتي
3433016
شركة كريس كرم و شركائها
231216
روالن لبيب الفغالي
ش ـ ــرك ـ ــة ج ـ ــرح ـ ــس ان ـ ـ ـطـ ـ ــون الـ ـب ــاش ــا 2479600
وشركاه
2459967
فادي رشيد بيضون
44570
حسن رشيد الحواط
621978
محمد علي محمد
1201034
عبد الرحمن وليد الجعيدي
3413828
وسيم محمد حسون
شركة خوري غلوبل بزنس ش.م.م2075431 .
2546065
بالل محمد حجازي
242482
خالد رضوان هرموش
742287
خضر محمد عكاري
3514519
محمد ياسني حميده
3169301
شركة كمال األشرم و شركاه
232084
صالح حسن الشيخ صالح
1452128
الفل اند سكيل ش.م.م.
2570116
رشا محمد نبيل عقاد
315269
اي ديمنسيون ش.م.م
275309
ايلي مخايل عيسى
604513
خالد محمد .شهاب
436736
ان جي  N Gش م م
40085
مؤسسة جوزيف حنا يوسف
310219
ورثة متري جميل الحلبي
290534
عبد الله مخايل اسحق االخرس
174213
يوسف موريس يوسف
2205585
ربيع جمال بيروتي
288205
بنايوتي عبدو حنا الحموي
169832
عبد الله احمد واثق شهال
153169
مؤسسة انطوان سركيس فرنجية
40383
مؤسسة مصطفى كيال
52277
مجوهرات جنات سميرة
184071
مجوهرات مرعب
39886
مجوهرات اسكندر قبالن
53150
مؤسسة فرح التجارية
503374
احمد محمود عباس
1295410
توفيق محمد الشهال
ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ـخـ ــدمـ ــات 1179054 GLOBAL
SERVICES
638689
مروان محمد عيسى
2841875
فيصل حسن الحسن
750107
هيثم محمد شمرة
292995
رياض محمد محمود
292997
خليل محمد حمود
292999
صالح محمد حمود
293002
يحي محمد حمود
293005
الشركة املتحدة لصناعة الزجاج

RR193943395LB
RR193943400LB
RR193943413LB
RR193943435LB
RR193943458LB
RR193943461LB
RR193943585LB
RR193943679LB
RR193943696LB
RR193943705LB
RR193943719LB
RR193943775LB
RR193943815LB
RR193943824LB
RR193943838LB
RR193943841LB
RR193943869LB
RR193944008LB
RR193944039LB
RR193944325LB
RR193944405LB
RR193944714LB
RR193944728LB
RR193945238LB
RR193945269LB
RR193945290LB
RR193945326LB
RR193945357LB
RR193945428LB
RR193945445LB
RR193945670LB
RR193945683LB
RR193945706LB
RR193945737LB
RR193945745LB
RR193946247LB
RR193946349LB
RR193946366LB
RR193946437LB
RR193946468LB
RR193946499LB
RR193946508LB
RR193946511LB
RR193946525LB
RR193946560LB
RR193946573LB
RR193946587LB
RR193946595LB
RR193946600LB
RR193946627LB
RR193946635LB
RR193946644LB
RR193946658LB
RR193946675LB
RR193946785LB
RR193946834LB
RR193946919LB
RR193947004LB
RR193947021LB
RR193947035LB
RR193947049LB
RR193947052LB
RR193947066LB
RR193947070LB

م ـح ــل ع ـب ــد ال ـح ـم ـيــد دي ـ ــاب ل ـت ـجــارة 226972
املجوهرات
2010777
ك.ف.ل .
2439149
فاروق محمود جمول
755606
رامي بهجت يمق
242820
جهاد قاسم قاسم حسن
2251591
اليكس روني يوسف
48659
زياد انطوان جبور
مــانـسـيــس تــرايــدنــغ ش.م.م 2395074 mansis
trading co ltd
292998
وليد محمد حمود
شــركــة زي ــاد و ول ـيــد ان ـط ــوان جـبــور 48639
للتجارة العامة
223541
الكسي حنا فارس
48652
وليد انطوان جبور
2103234
شركة عالوي اخوان
الـشــركــة الـحــديـثــة لتصنيف املـعــادن 2806678
ش.م.م
1397958
ديب مصباح عالوي
1463339
دياب مصباح عالوي
587638
أحمد عباس عباس
ايزي ميكس كومباني ( )EMCش.م.م 2689320
Easy Mix Company (EMC) SARL
243501
عبد الله ابراهيم رحمون
2233248
محمود حمد الخضر
2502735
نظام محمود كايد
3493064
نزار محمد كايد
1587984
محمود حمد سيف
723728
ايمان محمد ضياء الدين فتال
2529784
ضياءالدين ايمان فتال
2529793
جهاد ايمان فتال
2529790
مروان ايمان فتال
2529780
امل محمود حمداش
1709080
عمار احمد الصمد
2729839
التاجر  the dealerش م م
62343
حسام محمد عبد الله عجم
2155953
عبير حسام عجم
2155932
سمية حسام عجم
2155922
محمد عزام عجم
2155892
عبدالرحمن حسام عجم
261262
عزام محمد عبدالله عجم
2155884
غناء احمد جميل
أكـ ــس-بـ ــورت ف ــور ج ـن ــرال تــرايــديـنــغ 2809696
ش.م.م
1384892
جمال يحيى النمل
2127934
فواز صالح الدين النمل
153166
انطوان سركيس فرنجيه
182854
عالء الدين دياب علي
2842451
فاطمه احمد بكور
293059
محمد خالد 0خضر
2842597
عزيزه محمد خضر
2842457
زياد محمد خضر.
41424
فادي رشيد بيضون
110317
شركة مايكرو فيلرز ش.م.ل
1816280
زيست كايترنغ ش م م
606506
ايهاب عبدالله حداد
247094
عبدالله محمد حسن حسون
40079
جوزيف حنا يوسف
174212
يوسف موريس يوسف
39843
محمد ناصر أحمد ياسر السيد
52932
اندره يوسف الزعني
40042
جميل ابراهيم خباز
223342
باخوس طنسا هيكل
227329
فادي جون زعيتر
شركة امبرازيا التجارية لالستيراد 2175991
و التصدير ش م م
137151
ريمون فؤاد جبيلي
42532
سهام لبيب ناصيف
169828
عبد الله احمد واثق شهال

RR193947097LB
RR193947110LB
RR193947260LB
RR193947327LB
RR193947361LB
RR193947450LB
RR193947494LB
RR193947503LB
RR193947517LB
RR193947548LB
RR193947565LB
RR193947579LB
RR193947596LB
RR193947605LB
RR193947622LB
RR193947636LB
RR193947640LB
RR193947684LB
RR193947715LB
RR193947772LB
RR193947786LB
RR193947790LB
RR193947812LB
RR193947980LB
RR193947993LB
RR193948013LB
RR193948027LB
RR193948035LB
RR193948044LB
RR193948075LB
RR193948092LB
RR193948115LB
RR193948132LB
RR193948146LB
RR193948150LB
RR193948234LB
RR193948248LB
RR193948265LB
RR193948353LB
RR193948367LB
RR193948375LB
RR193948398LB
RR193948469LB
RR193948472LB
RR193948509LB
RR193948512LB
RR193948526LB
RR193948530LB
RR193948574LB
RR193948662LB
RR193948693LB
RR193948702LB
RR193948720LB
RR193948733LB
RR193948778LB
RR193948804LB
RR193948818LB
RR193948883LB
RR193948897LB
RR193948906LB
RR193948923LB
RR193948945LB

52045
جنات سامي سميرة
50088
فرح اديب الخوري
39667
ابراهيم اسكندر قبالن
654849
محمد سعيد محمد نديم حلبي
55737
احمد محمد املل
310217
متري جميل الحلبي ورثة
585183
عبد املهيمن مصطفى قمر الدين
223499
ميالد يوسف داود
محمد نزار محمد صبحي ابو دان 194252
503342
احمد محمود عباس
38636
عبد الحفيظ امني غمراوي
شـ ــركـ ــة ف ـ ـ ـ ــؤاد ش ـ ـح ـ ــرور و ش ــرك ــاه 2797500
(توصيه بسيطه)
260805
سميح طه حسون
745825
بريجيت بيار دلسال
1214852
وليد محمد الشقرة
744858
انتصار محمد جميل فليفل
733320
انطونيوس رومانوس دحدح
3001089
شركة شاباش ش.م.م
40511
امير رشاد ال مكناس
3008237
صوفيا رأفت دياب
3007307
صفاء محمد سعيد حموده
3007308
روال احمد دياب
3008234
عائشه رأفت دياب
788852
امنة محمد محمود خزعل
شركة عجاج للتجارة والصناعة 2170097 /
محمد وسميرعجاج وشركائهم ajaj
chemical company
ش ــرك ــة رزق ل ـل ـت ـع ـه ــدات والـ ـتـ ـج ــارة 12553
العامة ش.م.م
51085
فيوالت توفيق يعقوب
312790
انطوان رياض طحان
49386
نجاح ادمون عيروت
1984011
شركة نايلون بالست ش.م.م
ش ــرك ــة ريـ ـت ــاج ال ــدول ـي ــة ل ـل ـت ـجــارة و 3196581
الصناعة ش.م.م
39945
محمد سمير مصباح بيروتي
2042510
شوقي بهجت يمق
39801
احمد ياسر محمود السيد
49042
عبدالناصر جمال بيروتي
585234
فطوم محمد الحولي
801944
ناتالي بطرس خواجه
49259
عبدالله مخائيل اسحق
50346
ادغار جورج حداد
41022
رامي جبران عبود
1418466
رندة وحيد الدين علي
37331
باسم وحيد الدين علي
3008235
امنه رأفت دياب
2170111
أحمد سمير عجاج
243164
سمير مصطفى عجاج
624323
محمد سمير عجاج
1910058
عزيزة عبد العزيز عباس
2170078
روال سمير عجاج
ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة االن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة 1713412
CONSTRUCTIONS MEDICALES
1545286
مهى وحيد الدين علي
731879
جنان محمد عبد الحي ملك
1214872
منصور اسعد الخوري
1214892
سهى محمد طراف كجك
340620
عالء محمد حبيب خربوطلي
286470
جورج إسحق اسحق
44332
ابراهيم عبدو حنا
268591
علي حسني الصمد
241336
حسني علي صمد
ش ـ ــرك ـ ــة ح ـ ـسـ ــن ال ـ ـص ـ ـمـ ــد وش ـ ــرك ـ ــاه 241317
التجارية
شركة ريمار شيبنغ ش م م 2537345 RIMAR
SHIPPING LTD
الشركة العربية للصناعة والتجارة 100201
 -اسيكو

RR193948999LB
RR193949019LB
RR193949022LB
RR193949067LB
RR193949084LB
RR193949169LB
RR193949314LB
RR193949328LB
RR193949359LB
RR193949455LB
RR193949464LB
RR193949518LB
RR193949566LB
RR193949583LB
RR193949597LB
RR193949606LB
RR193949645LB
RR193949725LB
RR193949760LB
RR193949773LB
RR193949787LB
RR193949795LB
RR193949800LB
RR193949813LB
RR193949835LB
RR193949844LB
RR193949861LB
RR193949875LB
RR193949889LB
RR193949892LB
RR193949901LB
RR193949915LB
RR193949929LB
RR193949932LB
RR193949963LB
RR193949977LB
RR193950034LB
RR193950051LB
RR193950065LB
RR193950079LB
RR193950136LB
RR193950153LB
RR193950167LB
RR193950175LB
RR193950184LB
RR193950198LB
RR193950207LB
RR193950215LB
RR193950241LB
RR193950255LB
RR193950290LB
RR193950312LB
RR193950330LB
RR193950343LB
RR193950365LB
RR193950388LB
RR193950391LB
RR193950405LB
RR193950414LB
RR193950431LB
RR193950445LB

40100
عمر خازن غية
2137598
محمد جمال إسماعيل
620998
محمد مصطفى مواس
2408066
احمد مصطفى مواس
1181214
عبد اللطيف احمد عبد الله
1369195
سيمون البير كرم
170562
طوني البير كرم
1769738
منتورة بدوي مرعب
1717868
جوزيف البير كرم
1769730
بسام ألبير كرم
شــركــة رأف ــت دي ــاب وص ـف ــاء حـمــوده 3005263
وشركاؤهم _دياب غروب
1403871
بهاء الدين محمد زريقه
2663148
شعلة عامر بيسار
كــوالـيـتــي م ــاد ش.م.م1973934 Quality Med .
.S.A.R.L
355654
وائل عبد الكريم دريعي
1164778
غانم ديب عباس
50235
مارك الياس يونس
82418
ميشال توفيق الشام
2760736
محمد احمد عبد الرحمن.
622127
ميشال حبيب مسعد
3393369
محمد قاسم سباغية
468916
فادية سمير توما
3380054
غالب مصطفى تركماني
226503
جوهانا يوسف مقصود
1149174
غابي سايد كرم
275905
خضر احمد منون
1437275
جرجس عارف صليبا
ش ــرك ــة ن ـجــم وص ـل ـي ـبــا مل ـ ــواد ال ـب ـنــاء 226888
ش.م.م
2644158
كابي عزت سلوم
1502757
محمد ابراهيم الزنط
الشركة الفنية للتعهدات والصيانة 2586897 -
وقاية ش م م
48530
نعمة نعيم اكومة
100359
نعيم عبد الرحمن اكومه
262103
ميساء نعيم اكومة
262105
فرح نعيم اكومة
262106
سهى نعيم اكومة
343817
روعه نعيم اكومة
3138650
شركة محمد حسون و شركاه
38807
عمر أحمد ملص
1565140
مازن انطون عزيز خوري
3531070
هيثم محمود علوش
244792
طالل حسني قرا علي
907598
جوزيف طوني العلم
شركة عزام كومباني للتجارة العامة 3081017
ش.م.م
1709230
شركة سميث-اف ش.م.م
1463339
دياب مصباح عالوي
1426022
نعمت محمد الجمل
ادم  - ADAM›S -منذر احمد سعيد 1709321
العمر
187864
بالج سان ريمون
2210334
احمد محمد اسبر
1279253
نزيه احمد سعادة
2579629
ابراهيم محمد فراشة
2788559
زياد جميل املرقبي
1117732
عاصم غازي املصري
2199071
غسان محمد اإلبراهيم
2487468
محمد سليم نعمان
1627440
محمود محمد الصمدي
2610652
طارق احمد عجاج
569646
يوسف احمد احمد سليمان
2132215
مكست ميتلز
2781581
علي سعدالدين لبدة
2673969
سعيد حسني األرناؤط
355378
ناصر محمد شفيق الضناوي

RR193950476LB
RR193950595LB
RR193950670LB
RR193950683LB
RR193950706LB
RR193950723LB
RR193950737LB
RR193950754LB
RR193950768LB
RR193950771LB
RR193950825LB
RR193951074LB
RR193951162LB
RR193951304LB
RR193951370LB
RR193951406LB
RR193951410LB
RR193951560LB
RR193951689LB
RR193951750LB
RR193951763LB
RR193951777LB
RR193951794LB
RR193951803LB
RR193951825LB
RR193951851LB
RR193952021LB
RR193952035LB
RR193952049LB
RR193952052LB
RR193952066LB
RR193952097LB
RR193952106LB
RR193952110LB
RR193952123LB
RR193952137LB
RR193952145LB
RR193952242LB
RR193952295LB
RR193952429LB
RR193952432LB
RR193952653LB
RR193952684LB
RR193952698LB
RR193952707LB
RR193952945LB
RR193953716LB
RR193953720LB
RR193953733LB
RR193953747LB
RR193953755LB
RR193953781LB
RR193953795LB
RR193953804LB
RR193953818LB
RR193953821LB
RR193953835LB
RR193953849LB
RR193953852LB
RR193953866LB
RR193953883LB
RR193953910LB
RR193953937LB

2497054
غدي للتجارة ghadi trading
279472
خالد حسني بحري
2714737
فاطمة عبد الواحد عبدو
83027
نوفل حميد للصيرفة وشركاه
ش ــرك ــة ع ـل ــي ح ـس ــن ت ــام ــر وش ــرك ــاه 214218
للصيرفة
سايفتي تك ش م م 2379768 Safetytech L.L.C
1314637
منتجع L ESPADON
احمد علي ناصر و يحي محمد علي 2379270
ناصر
82890
جمل والبرازي
282058
ايزابيال بستاني خوري
2834857
محمد جمال علي عكاري
2557639
وائل عبدو ابراهيم
1822068
البراءة
904645
شركة روز العاملية ش.م.م
211989
حسن محمد ديب حسني
2006063
مصطفى كمال بشير عبد الجليل
ر.ا.ف روش لـلـتـعـهــدات واملـ ـق ــاوالت 2594271
ش.م.م
1097993
شركة سيكيوب ش.م.م
3455092
طوني يوسف يمني
شركة انطوان بركات و شركاه 2503090 LED
VISION
128871
محمد احمد حبيب
الدولية للتوريد واالستثمار  -عمار 2066091
محمد الدريعي
2657711
حسان موسى شناوي
187164
محمد حسيب حلمي شعبان
388675
محطة امللولة للمحروقات
1854587
جهير للتجارة العامة والصناعة
1990130
انفو تكنو لوغ ان ش م م
 info techno log-in sarl223477
محطة الزهراء  -القبة
1365071
محمد خضر اليوسف
3055635
شركة واي جي ش.م.م
شركة سحر  -عبد الغفور علم الدين 1405043
و شركاه
1771069
اسامة بديع ابو جوده
396317
ستار واي ش م ل
191590
حقي محمد رافت اسماعيل
223540
سيدرز انترناسيونال ترايدينغ
50417
صالح الدين حسني ريما
662641
شركة سيرفكس ش.م.م
223535
وديع صالح للتجارة والنقل
2238366
عبود الكردي
1306464
عبدالله عبدالقادر الرفاعي
شركة يحيى للتجارة العامة ش.م.م 12354
250648
 ( G L Gاحمد يحيه يحيه )
620905
شركة احمد الصباغ واوالده
1326965
محمد نبيل االفيوني
2563329
اململكة الصناعية غروب ش.م.م.

RR193954495LB
RR193954535LB
RR193954583LB
RR193954606LB
RR193954645LB
RR193954671LB
RR193954685LB
RR193954725LB
RR193954742LB
RR193954760LB
RR193954773LB
RR193954787LB
RR193954835LB
RR193955045LB

مصطفى خضر حسون

2831539

RR193955076LB

مؤسسة امليناء الحديثة

1639937

RR193955093LB

كروة CARWA sarl

2192930

RR193955155LB

شركة ظافر سكري و شركاه shark

2743059

RR193955204LB

عبد الحميد حسن بغدادي

242229

RR193955218LB

احمد سالم مصري

1290113

RR193955235LB

طالل خالد حدارة

2480733

RR193955252LB

مصطفى خالد البدوي

53154

RR193955266LB

العبد الله لتوزيع املوبيليا

2713266

RR193955283LB

مـ ـحـ ـم ــد ص ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــن م ـص ـط ـف ــى 2470251
طرطوسي

RR193955796LB

بقسماطي للتجارة

128984

RR193953968LB
RR193953985LB
RR193953999LB
RR193954005LB
RR193954022LB
RR193954036LB
RR193954067LB
RR193954084LB
RR193954107LB
RR193954124LB
RR193954141LB
RR193954155LB
RR193954190LB
RR193954209LB
RR193954212LB
RR193954230LB
RR193954243LB
RR193954257LB
RR193954265LB
RR193954291LB
RR193954305LB
RR193954314LB
RR193954328LB
RR193954331LB
RR193954359LB
RR193954376LB
RR193954380LB
RR193954402LB
RR193954420LB
RR193954464LB
RR193954478LB

RR193955867LB

تـ ـب ــدأ م ـه ـل ــة االع ـ ـت ـ ــراض امل ـ ـحـ ــدد ب ـش ـه ــري ــن مـ ــن ال ـ ـيـ ــوم الـ ـت ــال ــي ل ـت ــاري ــخ
التبليغ
رئيس املصلحة املالية االقليمية في مالية
لبنان الشمالي
وسيم مرحبا
التكليف 467
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

مهرجان

تحية إلى جوسلين صعب واسامة فوزي «ايام بيروت» آخر حصون «سينما المؤلف»

ّ
دورة التنوع ...تجارب مغايرة في خضم الراهن العربي

ّفي «ريح
رباني»،
يغزل
مرزاق
علواش
ّ
مجددًا
على تيمة
اإلرهاب
ّ
والتطرف

علي وجيه
ّ ً
ّ
ً
عادية بالتأكيد .إنها النسخة
ليست دورة
الـعــاشــرة مــن «أي ــام بـيــروت السينمائية»
تنطلق اليوم ،بالتزامن مع مرور  20سنة
ّ
جمعية «ب ـيــروت دي ســي»،
على انـطــاق
ّ
تنظم ّ
«األيام» كل عامني .تنظيم حدث
التي
ّ
ثقافي مستمر في بلد مفاجآت مثل لبنان،
ـرة ب ــا ض ـمــانــات .الـتـمــويــل مشكلة
م ـغــامـ ّ
دائمة .إنه أحد أسباب عدم االلتزام بموعد
سنوي .أساس تقليل عدد األفالم الطويلة
ً
إل ــى  17ه ــذا ال ـع ــام (ع ـ ــادة يـ ــراوح ب ــن 40
و .)50تحاول «بيروت دي سي» تعويض
ً
احتفاء
ذلك بإقامة أنشطة على مدار العام
ب ــالـ ـعـ ـش ــري ــة ،وت ــوسـ ـي ــع الـ ـ ــدائـ ـ ــرة خـ ــارج
ّ
وحمانا.
العاصمة إلــى طرابلس وصـيــدا
ّ
ّ
لطاملا حلم املنظمون بذلك .كذلك ،تتفرع
ّ
«أيـ ــام ب ـي ــروت» عــن «ش ـجــرة عــائـلــة» أكبر
ّ
هي «أسبوع بيروت السينمائي» .التتمة
ّ
تتضمن «ملتقى بيروت السينمائي» (29
ّ
–  31آذار) ،وهو منصة لإلنتاج املشترك،
و«مختبر صناعة التأثير» ( ٢٩ - ٢٦آذار)،
وهو ورشة عمل عن دور األفالم الوثائقية
ّ
ف ــي الـتـغـيـيــر املـجـتـمـعــي .املـلـتـقــى تنظمه
«بـ ـي ــروت دي سـ ــي» و«م ــؤس ـس ــة سـيـنـمــا
لـ ـبـ ـن ــان» .ي ـج ـم ــع ن ـح ــو  40اخ ـت ـصــاص ـيــا
وم ـن ـت ـجــا .ت ـض ـ ّـم م ـســاب ـق ـتــه  14م ـشــروعــا
ق ـيــد ال ـ ًت ـط ــوي ــر ،و 7ف ــي مــرح ـلــة اإلنـ ـج ــاز،
إض ــاف ــة إل ــى  8م ـشــاريــع خـ ــارج املـســابـقــة.
أفــام مرتقبة من لبنان وســوريــا واألردن
وف ـل ـس ـطــن ومـ ـص ــر وال ـ ـس ـ ــودان وت ــون ــس
وال ـج ــزائ ــر ولـيـبـيــا .تـقـلـيــص الـبــرمـجــة لم
ـأت على حـســاب «ال ـت ـنـ ّـوع» ،ال ــذي ترفعه
يـ ِ
ه ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ــدورة كـ ـعـ ـن ــوان الف ـ ـ ــت .ك ــالـ ـع ــادة،
ت ـح ــاول جـلــب ال ـجــديــد وال ـجـ ّـيــد وال ـجــدي
ّ
مــن السينما الـعــربـ ّـيــة .تــركــز عـلــى الــراهــن
م ــن ال ـق ـضــايــا واألفـ ـك ــار .تـتـيــح للجمهور
ال ـل ـب ـن ــان ــي م ـش ــاه ــدة ع ـن ــاوي ــن س ـم ــع عــن
مشاركاتها ًفي مهرجانات كبيرة .هكذا،
ّ
ّ
سجالية طازجة عن مجازر
نترقب أشرطة
االحـتــال اإلسرائيلي ضد الفلسطينيني،
ً
وصوال إلى ثورات مصر وتونس وليبيا،
وظ ــاه ــرت ــي ال ـت ـط ــرف وال ـع ـن ــف ،وم ـعــانــاة
اللجوء ،مــرورًا بالفقر والفساد والقضايا
اإلن ـســان ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ،وس ـعــي امل ــرأة
العربية إلــى التحرر .بلغة األرق ــام ،لدينا
ّ
ً
 17فيلمًا طــويــا ،مــوزعــة بــن  11وثائقيًا
ّ
و 6روائية .قسم األفالم التجريبية يحتوي
على  4عناوين ،منها جديد ّ
غسان سلهب
«وردة» .فــي الـنـشــاطــات امل ــوازي ــة ،أمسية
تـكــريـمـ ّـيــة لـلــراحـلــة جــوسـلــن صـعــب ،عبر
ّ
نـ ـ ــدوة ي ــدي ــره ــا املـ ـخ ــرج هـ ـ ــادي زك ـ ـ ــاك (3
نيسان ـ س 19:00 :ـ دار النمر) .كذلكّ ،
تحية
للمصري الكبير أسامة فوزي (راجع مقال
ُ
الزميل عصام زكــريــا) كما تخصص ليلة
ألفالم الفيديو املوسيقية (.)4/4

ّ
«غزة تحت الضوء»

 3وث ــائـ ـقـ ـي ــات تـ ـع ــرض فـ ــي «دار ال ـن ـم ــر»
ّ
الفلسطينيني
ضـمــن قـســم ي ـبــرز م ـعــانــاة
ونضالهم ،والعسف اإلسرائيلي ،بعدسات
ّ
سينمائيني من الخارج .األبرز هو «طريق
الـسـ ّـمــونــي» (129 ،2018د ـ  30آذار ـ س:
ّ
لإليطالي ستيفانو سافونا .شريط
)18:30
ّ
ّ
اإلسرائيلية ،التي أودت
مؤثر ،عن املجزرة
ّ
ب ـح ـيــاة  29م ــن أف ـ ــراد عــائ ـلــة ال ـســمــونــي،
خالل عملية «الرصاص املصبوب» .2009
ال ـســرد مـتـحـ ّـرر مــن الـتـقـلـيــدي واملـتـعــارف
ع ـل ـيــه .يـعـيــد تــرك ـيــب ال ـح ـكــايــة ،وتـجـمـيــع
الصورة ،وإحياء املوتى .يمزج الشهادات
واملـ ـع ــايـ ـن ــات الـ ـح ـ ّـي ــة ،م ــع ل ـق ـط ــات جــويــة
ّ
املتعمد ،وأنيماشن قلم الرصاص
للقصف
(سيمون ّ
ماسي) .منظور إنساني ،موغل
في تناول نبض الحياة واملشاعر ،بعيدًا
عن الريبورتاج والحس اإلخباري .بذكاء،
ن ــرى وح ـشـ ّـيــة اح ـت ــال ،وإص ـ ــرار ًضحايا
ّ
مدنيني على الحياة ،والبدء ثانية .نجاح
االستشراق
سافونا في اإلفــات من شــرك
ّ
والتنميط ،يرفع من أسهم عملهّ .ربما ألنه
ّ
آت من دراسته علم اآلثار،
«ينقب» بصبر ٍ
إذ يستغرق  9سنوات إلنجاز الشريط .في
املقابلّ ،
ثمة استشراق معروف في «أبولو
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ّ
غزة» ( 2018ـ  79د ـ  1نيسان) للسويسري
نيكوالس فــاديـمــوف .العثور على تمثال
إللــه الـجـمــال والـفـنــون فــي قــاع الـبـحــر ،ثـ ّـم
اختفاؤه في ظروف غامضة ،يشعل شرارة
البحث واالستقصاء والتأويل .أين القطعة
ال ـن ـف ـي ـســة؟ ه ــل ه ــي مـ ــوجـ ــودة حـ ـق ــا؟ هــل
وقعت في قبضة «حماس» أم ّ
تم تهريبها
إلــى الـخــارج؟ األسئلة آنية ال تكاد تنفتح
ع ـلــى س ـيــاق س ـيــاســي واج ـت ـمــاعــي ضمن
«أك ـبــر سـجــن فــي ال ـعــالــم» ،حـتــى تنكمش
مـجـ ّـددًا .أيـضــا ،يعرض املهرجان وثائقيًا
ّ
قصيرًا من إسبانيا بعنوان «غزة» ( 2019ـ
 18د .ـ  1نيسان ـ س )18:30 :لخوليو بيريز
وكــارلـيــس بــوفــر ،بمثابة رحـلــة إلــى واقــع
ّ
فلسطيني منتهك باالحتالل والحصار.

أشرطة ّ
لبنانية :أفلمة األسرة

ً
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى «وردة» ،و«ركـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــان فــي
ّ
ال ـع ـشــق» ل ــرام ــي ص ــب ــاغ ف ــي ق ـســم األف ــام
الـتـجــريـبـ ّـيــة ،نـحــن عـلــى مــوعــد م ــع أربـعــة
وثــائ ـق ـيــات لـبـنــانـيــة .معظمها يـتـخــذ من
األس ــرة أســاســا لـطــرح قـضــايــاً ،ومالمسة
مستويات أكـثــر عمقًا وشـمــولـيــة« .طــرس
 رحـلــة الـصـعــود إلــى املــرئــي» ( 2018ـ 76د ـ  3نـيـســان ـ س 19:30:ـ مـتــروبــولـيــس)
ل ـغ ـســان ح ـل ــوان ــي ،ع ـمــل ف ــي غ ــاي ــة ال ــذك ــاء
وال ـ ـ ـبـ ـ ــراعـ ـ ــة .يـ ـص ــل بـ ـتـ ـن ــوي ــه خ ـ ـ ــاص مــن
ل ــوك ــارن ــو ،وج ــائ ــزة «فـتـحــي ف ــرج ألحـســن
إسـهــام فـنــي» فــي مسابقة أسـبــوع النقاد
الــدولــي ،مــن «مـهــرجــان الـقــاهــرة» األخـيــر،
و«التانيت الـبــرونــزي» لــأفــام الوثائقية
مــن قــرطــاج .يتساءل عــن مفقودي الحرب
األهـلـيــة اللبنانية بــأسـلــوب استكشافي،
ّ
إعالنية مهملة
مــن خــال كشط ملصقات
على جــدران بيروت .حقب متعاقبة تحت
ً
أخـ ـ ـ ــرى ،وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى وج ـ ــوه امل ـف ـق ــودي ــن
ال ـش ــاخ ـص ــة .قـ ـ ــراءة ه ــادئ ــة ف ـي ـهــا الـكـثـيــر
مــن الــدهــاء والـتـجــريــب ،بــاعـتـمــاد الكتابة
عـلــى ال ـشــاشــة ،واألن ـي ـمــاشــن ،والـتـجـهـيــز،
واألرش ـي ــف ال ـحــي .ثـ ّـمــة رتــابــة مـقـصــودة.
ّ
ت ـح ــث ع ـلــى الـتـفـكـيــر واالسـ ـت ــاب ف ــي آن،
ّ
ّ
غير أن قــوة الصنعة تحميه مــن االنــزالق
إلــى املـلــل والـنـفــور .لحظات الــوصــول إلى
وجــه املـفـقــود ،ومقارنته بـصــور ،وتــدويــن
اسـ ـم ــه ،م ـث ـيــرة ل ـل ـق ـش ـعــريــرة بــال ـف ـعــل .من
ّ
ال ــواض ــح أن ح ـلــوانــي مـهـمــوم بــالـقـضـ ّـيــة.
هــو ابــن ألحــد املفقودين (زي ــاد حلواني)،
ّ
ومؤسسة لجنة تطالب بكشف مصيرهم
(وداد حـ ـل ــوان ــي) .أك ـث ــر م ــن ذل ـ ــك .ه ــا هو
ّ
اللبنانية بارتكاب الجريمة
يتهم السلطة
ّ
الكاملة« ،فعل القتل» عندما كانت مقسمة
إلــى ميليشيات ،و«إخ ـفــاء آثــار الجريمة»
ّ
عـنــدمــا تــولــت ا ًملـقــالـيــد .املـقــابــر الجماعية
ّ
ب ــات ــت م ـم ـت ــزج ــة ب ـع ـم ــران ح ــدي ــث ي ــدع ــي
تجاوز الحرب وآثارها.
ب ـ ـعـ ــد الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ّ
األول ف ـ ـ ــي «روتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردام
السينمائي» ،يصل جديد سينتيا شقير
«بمشي وب ـعـ ّـد» ( 2018ـ  87د ـ  1نيسان
ّ
السينمائية
ـ س 21:30 :ـ مـتــروبــولـيــس)
ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة مـعـنـيــة دائـ ـم ــا ًب ــال ـش ــأن ال ـعــام
وحـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ،إض ــاف ــة إلـ ــى صـنــاعــة
األفــام بــدأب ومثابرة .هنا ،ترافق أختها
ّ
سابني ورفاقها في منظمة «مهرجون بال

ّ
اليونانية ،الستقبال
حدود» إلى ليسبوس
الالجئني بــأنــوف حـمــراء ووجــوه
مــوجــات
ّ
ض ــاح ـك ــة .ب ـي ــد أنـ ـه ــم يـ ـج ــدون ال ـب ــواب ــات
ً
املغلقة واألســاك الشائكة حائال وسجنًا.
ه ـكــذا ،تـتـحـ ّـول املـهـ ّـمــة إل ــى بـحــث داخ ـلـ ّـي،
واستحضار لتهجير سابق .صحيح أنه
فيلم عــن الــاجـئــن ،لكن مــن دون رؤيتهم
ً
مباشرة .نالحظ اآلثــار ،وسترات النجاة،
ّ
وتأثير حالهم الـكــارثــي .يتحول املنظور
إل ــى مـتـطـ ّـوعــي الـفـكــاهــة الــراغـبــن بالدعم
وال ـع ــون .املـعــانــاة تنسحب عـلــى مــن يــرى
ويسمع وينتظر أيضًا ،وإن كانت ال تقارن
ّ
بأهوال ركــاب قــوارب املــوت .هــذه الجزيرة
ّ
ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي ك ــرم ـه ــا ط ـ ــال دي ــرك ــي فــي
وثائقي «قصيدة إلى ليسبوس» (.)2016
اعـتــاد أهلها مـســاعــدة الــاجـئــن ،مــا منح
ثــاثــة منهم ترشيحًا لـنــوبــل ال ـســام .في
«بمشي وبـعـ ّـد» ،يستدعي املـكــان تهجيرًا
ســابـقــا خ ــال ال ـحــرب األه ـلـ ّـيــة الـلـبـنــانـ ّـيــة،
ّ
خـصــوصــا أن عــائـلــة سينتيا ل ـجــأت إلــى
ّ
ال ـي ــون ــان أي ـض ــا« .ش ـع ــور الـ ـح ــرب» يـخــيــم
م ـج ـ ّـددًا ،فـيـتــأرجــح ب ــوح األخ ـتــن بــن جـ ّـد
وضحك ّ
وتأمل .من عاصر الجحيم ،يعرف
توابعه ّ
جيدًا .نحن بصدد شريط حميميّ،
ّ
ّ
مينيمالي .يـتـســرب صــدقــه بـســاســة إلــى

ً
ّ
سجالية عن مجازر
أشرطة
االحتالل اإلسرائيلي ضد
الفلسطينيين ،و«ثورات»
مصر وتونس وليبيا،
والتطرف والعنف واللجوء

قلب املـشــاهــد وعـقـلــه ،رغــم بعض التكرار
واإلطـ ــالـ ــة ب ــن مـنـتـصـفــه وث ـل ـث ــه األخ ـي ــر.
عريس يأخذنا إلــى مستوى أكثر
سيريل ً
خـصــوصـيــة فــي أفـلـمــة الـعــائـلــة ،مــن خــال
«املــرجــوحــة» ( 2018ـ  74د ـ  31آذار ـ س:
ّ
 21:30ـ مـتــروبــولـيــس) .يـبــدو أن تصوير
ّ
لبنانيًا بامتياز ،مع
األســرة بــات «جانر»
ّ
ت ـعـ ّـدد عـنــاويــن أوتــوبـيــوغــرافــيــة مـثــل «يــا
عمري» ( )2017لهادي زكــاك ،و«تيتا ألف
مـ ـ ّـرة» ( )2010ملـحـمــود ق ـع ـبــور ...املـشـتــرك
ّ
أن ال ـس ـي ـن ـمــائــي الـ ـش ــاب ( )1987ي ـصـ ّـور
أج ـ ـ ـ ــداده ب ـك ـث ـيــر مـ ــن ال ـش ـغ ــف والـ ـح ــرص
ّ
والشاعرية ،راصدًا االجتماعي والحياتي
والسياسي اللبناني ،على امتداد سنوات.
مــع ذل ــك ،تختلف الـعـنــاويــن فــي الـتـنــاول،
والروح (طبيعة الشخوص) ،واملستويات
القابعة تحت السطح .فيلم سيريل يتابع
اليوميات الرتيبة ّ
لجديه أنطوان وفيفيان،
ب ـعــد ال ــرح ـي ــل الـ ـص ــادم البـنـتـهـمــا مـ ــاري-
تـيــريــز ،إث ــر سـفــرهــا إل ــى األرج ـن ـتــن .هــذه
اللحظة املناسبة لبدء التصوير في نظر
ّ
سيريل ،ألن فيفيان تعرف الخبر ،وتخفيه
ّ
التسعيني خوفًا عليه .تحمل
عن زوجها

ال ـ ـحـ ــزن بـ ـمـ ـف ــرده ــا ،ف ـي ـم ــا يـ ـت ــوق ــع ال ـج ــد
مجيء ابنته في ّ
أي لحظة .تحاول مداراة
اكتئابها ،ومـجــاراة مرحه وغزله في هذا
الخائفة
السن .هذا يتضافر مع طبيعتها ّ
من املوت والتداعي ،ورضاه بقرب النهاية،
لخلق «درامـ ــا» ق ــادرة عـلــى كـســر الــرتــابــة،
ً
وتــوف ـيــر م ـ ّـب ــرر ص ـنــع فـيـلــم أص ـ ــا .هـنــاك
رق ــة ع ــذب ــة .ح ــزن شـفـيــف .بـسـمــة صــادقــة.
ّ
ضحكة مــن الـقـلــب .متعة جــاذبــة ،رغ ــم أن
القديم
الكاميرا ال تغادر البيت املسيحي
ً
ف ــي األش ــرف ـ ّـي ــة .ال ش ــيء يـحـصــل حـقـيـقــة.
ط ـل ــب ف ـي ـف ـي ــان «اح ـك ـي ـل ــي ش ـ ـ ــي» ،يّـقــابــل
بصمت أنـطــوان شبه األصــم فــي النهاية.
اإلط ــال ــة ع ـلــى ثــاثــة أن ـم ــاط م ــن األب ـن ـيــة،
تحيل على أجيال العائلة ذاتها ،بني ّ
جد
ّ
وحفيد يقوم بتصويره .الالفت أن ال ذكر
ّ
ّ
األهلية كاملعتادّ .ربما ألن الشريط
للحرب
ح ـم ـي ـم ـ ّـي ل ـلـ ـغ ــاي ــة ،وص ــانـ ـع ــه لـ ــم يـشـهــد
الصراع« .املرجوحة» بورتريه رقيقّ .
قصة
ّ
حـ ّـب ملهمة ،مــن زمــن جميل .مبعث تأمل
حــزيــن فــي ال ــذات ،والـشـيـخــوخــة ،وتــداعــي
مدينة هجينة ،لم تعد تشبه نفسها.
ي ـت ــواص ــل ف ـت ــح ال ـع ــدس ــة ع ـل ــى ات ـســاع ـهــا
داخ ــل األسـ ــرة ،مــن قـبــل سينمائي شــاب،
مع «غرفة لرجل» ( 77 ،2018د  3 -نيسان
ـ س 21:30:ـ مـ ـت ــروب ــولـ ـي ــس) ألن ـط ــون ــي
شــديــاق ( .)1988هنا ،يصير الـبــوح أكثر
ّ
وكشفًا ألس ــرار وأف ـكــار ،مــع إحــاالت
ح ــدة ّ
على تأثر العائلة بالحرب .شدياق بطل
ّ
املثلية .ال يطلب
ميوله
الشريط .ال
يخفي ّ ً
ً
خاصة ،رغم حسرة األم،
تعاطفًا أو مراعاة
وخـيـبــة األق ــرب ــاء .يــريــد ال ـقــول ملــن يعتبر
ّ
ذلــك نقصًا أو مرضًا ،إن املنطقة ملعونة
ّ
ّ
فعلي ،كالقمع
حقيقية ونقص
بــأمــراض
والعنف واإللـغــاء والهجرة .بيروت تبدو
م ــن غــرف ـتــه ك ـيــانــا ب ــا ح ـي ــاة أو أمـ ــل .في
األف ــام الـقـصـيــرة ،لــديـنــا «اب ــن الــرقــاصــة»
( 21 ،2018د ).لـجــورج هــزيــم ،و«سلسلة
اختفاءات وعالقات غير مريحة» (،2019
 14د ).لـ ـحـ ـس ــن إب ـ ــراه ـ ـي ـ ــم ،و«فـ ـل ــوت ــي
إكسبرس» ( 22 ،2019د ).ملوريل حنني.

سينمات جديدة

ً
فرصة ّ
طيبة للتفاعل مع
يتيح املهرجان
ّ
سينما ب ـلــدان مــا زال ــت تـتـلــمــس الـطــريــق،
ل ـك ــن ب ـث ـب ــات وإنـ ـ ـج ـ ــاز .وث ــائـ ـق ــي «ح ـق ــول
ّ
الحرية» ( 2018ـ  99د ـ  31آذار ـ س17:30:
ّ
ّ
ـ متروبوليس) لليبية-اإلنكليزية نزيهة
ً
عــري ـبــي ( ،)1984ي ـص ـ ّـدر ص ـ ــورة مـغــايــرة
ع ـ ــن ل ـي ـب ـي ــا ن ـ ـش ـ ــرات األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار ال ـ ــزاخ ـ ــرة
ب ــال ـع ـن ــف والـ ـتـ ـفـ ـجـ ـي ــرات .نـ ـتـ ـع ـ ّـرف عـلــى
اإلنـســانــي واالجـتـمــاعــي ،مــن خــال أحــام
فـتـيــات عــاشـقــات لـكــرة ال ـقــدم .تـكــويــن ّأول
منتخب نـســائــي ليبي فـكــرة واعـ ــدة ،بعد
ّ
الـثــورة واإلطــاحــة بالقذافي ،لكن «فــدوى»
و«ح ـل ـي ـم ــة» و«ن ـ ــام ـ ــا» وب ـق ـ ّـي ــة ال ــاع ـب ــات
ّ
سـيـكـتـشـفــن ّأن «ال ــرب ـي ــع ال ـع ــرب ــي» لـيــس
م ـف ـت ــاح ال ـج ــن ــة .ال ـح ـل ــم ي ـت ـن ــازع ــه ش ـيــوخ
التكفير على املـنــابــر ،وسـكــوبــات اإلع ــام،
وح ـتــى الـ ــدول ال ـتــي قـ ــادت قـصــف ال ـبــاد.
عـ ـل ــى ام ـ ـت ـ ــداد خـ ـم ــس س ـ ـن ـ ــوات ،يـنـقـســم
الشريط إلى ثالث مراحل متساوية .الثلث
ّ
األول (ع ــام بعد ال ـثــورة) يـلـ ّـونــه األم ــل في

ّ
فيلم االفتتاح طالل ديركي يتخبط في الظالم السوري
العيون وهتافات الحناجر ،وفرح البداية
ً
وال ـع ـم ــل ،وص ـ ــوال إلـ ــى ب ــداي ــة االن ـك ـس ــار.
الثلث الثاني ( 4 - 2سنوات بعد الثورة)
ّ
يخيم عليه وجــوم االنـهـيــارً ،ورفــع اتحاد
الكرة يده عن الفريق ،استجابة للضغوط
وتهديدات «أنصار الشريعة» .بالتوازي،
ّ
ّ
تـسـيــر ك ــل مـنـهــن فــي طــريــق ،لـنــرى املــزيــد
م ــن امل ـش ـهــد الـ ـع ــام .ال ـث ـلــث األخ ـي ــر (5 - 4
سنوات بعد الثورة) إذ ّ
يلتم الشمل ،يصير
ً
الحلم حقيقة .يطير املنتخب إلى بيروت،
ّ
ّ
لتمثيل ليبيا فــي أول مشاركة خارجية.
ّ
عــريـبــي تــواكــب ك ــل ذل ــك بــإصــرار مــدهــش.
تـنـجــز شــري ـطــا مـبـهـجــا ،نــاب ـضــا بــالـطــاقــة
والحماس .تظهر قدرة املرأة على التحقق،
اع ـت ـم ــادًا ع ـلــى ال ـع ــزي ـم ــة ،وروح ال ـفــريــق،
وقـ ّـوة العمل الجماعي ،غير آبهة بالخطر
واالضطرابات وتكالب طيور الظالم.
ّ
من السودان ،يحط روائي بعنوان «آكاشا»
( 2018ـ ـ  78د ـ ـ  2ن ـي ـســان ـ س 19:30 :ـ
مـتــروبــولـيــس) لـحـجــوج كــوكــا ،قــادمــا من
فينيسيا وتورونتو ومــراكــش .هــذا عمله
ال ـث ــان ــي ،ب ـعــد «ع ـل ــى إي ـق ــاع األن ـت ــون ــوف»
( - 2014جائزة الجمهور ألفضل وثائقي
ّ
األهلية في
في «تورونتو») .تتوقف الحرب
جبال النوبة بسبب موسم األمطار ،التي
تحيل األرض طـيـنــا .يـعــود «ع ــدن ــان» إلــى
حبيبته «لينا» كبطل حربّ .
حبه لبندقيته
ّ
ّ
«نانسي» ،ال يقل عن ولعه بالفتاة القوية.
ّ
العسكرية.
تأتي أوامر االلتحاق بالوحدة
يتقاعس الـبـطــل ،فتصدر أوام ــر «آكــاشــا»
ّ
لـلـقـبــض عـلـيــه م ــع ب ـقـ ّـيــة امل ـت ـخــل ـفــن .ق ـ ّـوة
الشريط في املنظور املختلف الذي يناقش
الـحــرب وجغرافيا تلك املنطقة املجهولة.
ّ
س ـخ ــري ــة وت ـه ــك ــم وعـ ـب ــث ي ـص ــل إل ـ ــى ح ـ ّـد
ّ
العدمية .أكل ورود الهلوسة في الكهوف،
وشرب الشاي الكيني مع كثير من السكر،
وطـقــوس االحـتـفــال والــرقــص الـجـمــاعــي...
ّ
ّ
التعرف على
كلها عناصر مثيرة لفضول
مكان بكر سينمائيًا كهذا.

المغرب العربي
 3ع ـنــاويــن مــرتـقـبــة م ــن امل ـغ ــرب ال ـعــربـ ّـي.
«ف ــي عينيا» ( 2018ـ  97د ـ  30آذار ـ س:
 17:30ـ مـتــروبــولـيــس) لـلـتــونـســي نجيب
بـلـقــاضــي واص ــل مــن تــورون ـتــو وقــرطــاج.
شــريــط بــالــغ الــرقــة وال ـع ــذوب ــة ،عــن عالقة
ّ
بالتوحد،
أب حـ ّـاد الطباع بابنه املـصــاب
ض ـم ــن م ـن ــاخ ح ـم ـي ـمـ ّـي م ـن ـت ـصــر لـلـحـيــاة
ّ
وتوسل
واإلنـســان ،بعيدًا عن امليلودراما
ال ـ ـعـ ــواطـ ــف .ت ـي ـم ــة ال ـن ـض ــج واالكـ ـتـ ـش ــاف
للوالد ،فيما يفترض العكس ،مع أداء الفت
ّ
لـكــل مــن نـضــال الـسـعــدي والـطـفــل إدريــس
ّ
ال ـ ـخـ ــروبـ ــي .مـ ــن املـ ـ ـغ ـ ــرب ،يـ ـح ــط مـحـســن
الـبـصــري بـجــديــده «طـفــح الـكـيــل» ( 2018ـ
 86د ـ  1نيسان ـ س 19:30 :ـ متروبوليس).
لـيـلــة ف ــي مـشـفــى عـ ــام ،تـفـتــح ال ـب ــاب على
مشاكل النظام الصحي ،وكــرامــة الفقراء،
وتـ ـع ـ ّـدد امل ـ ـسـ ــارات ال ـق ّـص ـص ـيــة .الـبـصــري
يحسن التعامل مع النوع ،فينجز شريطًا
حميميًا ،متماسكًا ،ق ــادرًا على مخاطبة
م ـخ ـت ـلــف ال ـف ـئ ــات وال ـ ـشـ ــرائـ ــح .ال تـكـتـمــل
البرمجة دون الـجــزائــري م ــرزاق عـلــواش.
فــي جــديــده «ري ــح ّرب ــان ــي» ( 2018ـ  96د ـ
 30آذار ـ س 21:30 :ـ متروبوليس) ،يغزل
مـ ـج ـ ّـددًا ع ـلــى ت ـي ـمــة اإلره ـ ـ ــاب وال ـت ـط ـ ّـرف،
مــن خ ــال اسـتـعــداد ش ــاب وامـ ــرأة لتنفيذ
انتحارية ّ
ّ
ّ
ّ
نفطية .ليس
ضد منشأة
عملية
أفضل أفالم علواش بالتأكيد .شخصيات
عـلــى الـسـطــح .سـيـنــاريــو مثقل بــالـثـغــرات
ّ
والتقلبات غير املنطقية ،فيما الحبكة ال
ّ
تصمد أمام كم األسئلة التي تثيرها .تبقى
سينماتوغرافيا األبيض واألســود أجمل
ما في الشريط ،لصانع ال يهادن القضايا
ّ
الشائكة ،وال يكل مشاكستها.
مـهــرجــان «أي ــام ب ـيــروت الـسـيـنـمــائـيــة» :ب ــدءًا من
ال ـيــوم حـتــى  6نـيـســان (أب ــري ــل) ـ ـ «متروبوليس
أمبير ـ صوفيل» (األشرفية) و«دار النمر للفن
والـثـقــافــة» (كليمنصو) وع ــروض أخ ــرى داخــل
بيروت خارجها.
لالستعالم 01/293212 :أو 03/971579

لندن ـــ سعيد محمد
اخ ـ ـتـ ــارت ّ
«أيـ ـ ـ ــام بـ ـي ــروت ال ـس ـي ـن ـمــائـ ّـيــة»
اف ـت ـت ــاح دورت ـ ـهـ ــا ال ـل ـي ـلــة ب ـف ـي ـلــم امل ـخ ــرج
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري طـ ـ ـ ــال ديـ ـ ــركـ ـ ــي «عـ ـ ـ ــن اآلبـ ـ ـ ــاء
واألبناء» ( 2017ـ ـ  99د ـ ـ ـ اليوم س20:00 :
ـ ـ ـ ّ«مـتــروبــولـيــس») .الفيلم املـثـيــر للجدل
رشح أخيرًا عن فئة أفضل ّوثائقي ضمن
«األوس ـ ـكـ ــار» .شــريــط مـصــنــع بـمـقــاســات
اس ـت ـش ــراق ـ ّـي ــة م ـح ــض إلرضـ ـ ـ ــاء مـمــولـيــه
الغربيني ،لكن مع ذلك يحمل نذير شؤم
عــن العتمة الـتــي يحملها الجيل الثاني
م ــن ال ـج ـهــاديــن املـنـكـســريــن ف ــي ســوريــا.
ي ـ ــروي «عـ ــن اآلب ـ ــاء واألبـ ـ ـن ـ ــاء» (األخـ ـب ــار
 )18/3/2019ت ـفــاص ـيــل ح ـي ــاة ج ـهــادي
ّ
الشعبية ،رغم
قاعدي ســاذج من الطبقة

أن دي ــرك ــي ّ حـ ــاول ال ـت ــروي ــج لـلـفـيـلــم عبر
وصـفــه بــأنــه أحــد أرف ــع ق ــادة الجهاديني.
ّ
النووية (ثمانية
يقيم الجهادي وأسرته
أب ـنــاء وزوجـ ـت ــان) فــي إح ــدى ق ــرى إدل ــب.
ي ـ ـحـ ــاول ال ـف ـي ـل ــم اإليـ ـ ـح ـ ــاء بـ ـ ــأن نـ ـم ــوذج
ال ـج ـهــادي امل ـس ـلــم ،ال ــذي ُيـ ــراد للجمهور
الغربي  -املستهدف أساسًا في الفيلم  -أن
ملتح مــوهــوم غــارق
يعتقد ،هــو شخص
ٍ
في رؤيته املؤدلجة عن العالم ،يخلط كما
ّ
بدائي عواطفه بحب أوالده مع
متوحش
سفك الــدمــاء والـعـنــف .واألخ ـطــر مــن ذلك
ّ
كــلــه أنــه ينقل ثقافة قتل اآلخ ــر املريضة
تـلــك ألب ـنــائــه الــذيــن ي ـعــاد إنـتــاجـهــم منذ
صـغــرهــم لـيـكــونــوا وحــوشــا كـمــا آبــائـهــم،
ّ
رب ـمــا مــع جـ ّـرعــة حـقــد غــائــر عـلــى طفولة
ضائعة وتشف لالنتقام ممن كسروا جيل

اآلب ـ ــاء .يستقيل ديــركــي وه ــو ي ـقـ ّـدم تلك
ّ
النمطية الفاقعة ،من ّ
أي محاولة
الصورة
ولــو رمـ ّ
ـزيــة لتفسير منطلقات ه ــؤالء أو
دواف ـع ـه ــم أو مـ ــدى تـغـلـغــل عــاقــات ـهــم بـ
ً
«أصـ ــدقـ ــاء» س ــوري ــا ،ت ـمــويــا وتـسـلـيـحــا
وت ــوج ـي ـه ــا وت ــوظ ـي ـف ــا ،أو ح ـت ــى ت ــاري ــخ
تورطهم في العداء للدولة السورية.
إي ـقــاع الفيلم بـطــيء واسـت ّـبـعــاد مشاهد
الـعـنــف املـبــاشــر جعله مـعــقـمــا غـيــر قــادر
على اإلقـنــاع .وإذا كــان ّ
ثمة من استنتاج
ي ـت ـيــم م ـن ــه ،ف ـهــو ت ـلــك الـقـنـبـلــة املــوقــوتــة
ال ـ ـتـ ــي زرع ـ ـه ـ ــا جـ ـي ــل اآلب ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي ع ـق ــول
أبـنــائـهــم ويـتـعـ ّـن عـلــى ال ــدول ــة الـسـ ّ
ـوريــة
اآلن ّ
مهمة استيعابهم وإعــادة تأهيلهم،
وه ـ ــي م ـه ـمــة ت ـع ـجــز ع ـن ـهــا دول ك ـب ــرى.
ب ـغ ـيــر ذلـ ـ ــك ،ف ـ ــإن دي ــرك ــي أضـ ـ ــاع فــرصــة

كـبــرى لتفسير كــل التعقيد االجـتـمــاعــي
وال ـط ـب ـقــي واألي ــدي ــول ــوج ــي وال ـتــاري ـخــي
والـسـيـكــولــوجــي ال ــذي أنـتـجـتــه املـغــامــرة
األميركية في سوريا ،واختار بأن ّ
يفصل

ّ
القماش بحسب طلب الزبون.
«عـ ــن اآلبـ ـ ــاء واألب ـ ـ ـنـ ـ ــاء» :الـ ـي ــوم س 20:00 :ـ ـ
«متروبوليس أمبير صوفيل»

مصر تزهو بسينما الهامش ...و«عفاريت» الواقعية الجديدة
القاهرة ــ عصام زكريا
سـتــة أف ــام مـصــريــة فــي «أي ــام ب ـي ــروت»...
تـنـتـمــي كـلـهــا إل ــى ال ـهــامــش السينمائي
امل ـص ــري الـ ــذي يـتـســم بــالـجــديــة والـفـنـيــة
وال ــروح الشبابية ،ولــو كــان أقــل شعبية
ونـجــاحــا تـجــاريــا مــن السينما الــروائـيــة
السائدة بنجومها وموضوعاتها البالية.
أول هذه األفالم هو «يوم الدين» (العرض
ال ـب ـي ــروت ــي  6ن ـي ـســان ف ــي م ـتــروبــول ـيــس
بـنــاء على دع ــوة ـ ـ ) ملخرجه ومؤلفه أبو
بكر شــوقــي .عمل طــازج ون ــادر مــن حيث
م ــوض ــوع ــه وش ـخ ـص ـيــاتــه واإلن ـس ــان ـي ــة.
ب ـب ـس ــاط ــة هـ ــو تـ ـط ــوي ــر ل ـع ـم ــل وث ــائ ـق ــي
قصير اسـمــه «املـسـتـعـمــرة» كــان مشروع
ّ
يصور
تخرج شوقي منذ عشر سـنــوات.
هامشًا منسيًا ومـنـبــوذًا ال يريد أحــد أن
يــراه ،هو مستعمرة مرضى الجذام التي
تذكرنا بسجون العصور الوسطى ،حيث
يذهب املرء ُ
وينسى إلى األبد .يرتكز «يوم
الــديــن» إلــى شخصيات حقيقية (معدلة
روائ ـيــا) على طريقة «أف ــام الـطــريــق» أو
الــرح ـلــة .م ــن خ ــال قـصــة «راض ـ ــي» ال ــذي
ي ـتــرك املـسـتـعـمــرة بـعــد  30عــامــا ليبحث
ع ــن عــائ ـل ـتــه ،يـسـتـعــرض الـفـيـلــم مـظــاهــر
الحياة على شاطئ النيل من القاهرة إلى
أقـصــى الـجـنــوب .ويـتـبـ ّـن أن معظم هــذه
املـظــاهــر هــو تــرديــد لـ«ثيمة» االضطهاد
والتهميش والنبذ الـتــي طــاملــا حفل بها
تــاريــخ الـبـشــريــة .ورغ ــم املــاحـظــات التي
يـمـكــن أخــذهــا عـلــى «ي ــوم ال ــدي ــن» فــي ما
يتعلق ببنائه املصطنع واملباشرة التي
يتسم بها بعض مشاهده وحــواراتــه ،إال
أن املشاهد ال يملك ســوى أن يقع أسيرًا
لشخصياته وحيواتها املدهشة.
الفيلم الثاني هو «ليل خــارجــي» ألحمد
عبد الله السيد ،الذي ّ
يعد من أبرز صناع
السينما املستقلة وأغزرهم إنتاجًا .يبحث
عبد الله دائمًا عن أفكار فنية ومعادالت

إن ـتــاج ـيــة مـخـتـلـفــة ت ـم ــزج ب ــن ال ــروائ ــي
والــوثــائ ـقــي والـتـجــريـبــي وال ـش ـع ـبــي .في
«ل ـيــل خ ــارج ــي» ( 31آذار ـ ـ ـ س 19:30 :ـ
«م ـتــروبــول ـيــس») ،ي ـبــدو أح ـمــد عـبــد الله
أكـ ـث ــر تـ ـق ــارب ــا وت ـص ــال ـح ــا مـ ــع الـسـيـنـمــا
املـصــريــة «الـشـعـبـيــة» حـيــث يعتمد على
قصة وخط درامي وشخصيات تقليدية،
مــع ملـســات فنية خــاصــة .يـتـنــاول الفيلم
يومًا وليلة في حياة مخرج شاب يصنع
ً
فـيـلـمــا م ـس ـت ـقــا تـجـمـعــه م ـغ ــام ــرة ليلية
طــوي ـلــة ب ـســائــق تّــاك ـســي وب ــائ ـع ــة ه ــوى.
ً
امل ـخــرج ال ــذي يـمــثــل م ـع ــادال مــوضــوعـيــا،
أو «أنا بديلة»  Alter egoألحمد عبد الله
السائد
نفسه ،يبدأ اليوم على خصام مع
ّ
والشعبي وينتهي متصالحًا معه ،مثل
الـفـيـلــم نـفـســه الـ ــذي ي ـبــدأ بــال ـحــديــث عن
شــاب ريـفــي يـمــوت غــرقــا أثـنــاء محاولته
الـهـجــرة غير الشرعية ،وعــن أدي ــب شاب
ي ـس ـجــن ب ـس ـبــب روايـ ـ ــة ك ـت ـب ـهــا ،لينتهي
بـ ـمـ ـش ــروع زواج بـ ــن الـ ـس ــائ ــق وب ــائ ـع ــة
الهوى و«خناقة» في حارة شعبية .وعبد
الله الذي يجيد إدارة ممثليه ،ينجح هنا
فــي تشكيل فــريــق مـتـجــانــس يـتـكــون من

كريم قاسم ومنى هال وشريف دسوقي،
إلــى جانب أحمد مجدي وبسمة وأحمد
مالك وممثلني معروفني في أدوار شرفية
قصيرة .بشكل عام ،يتخلص عبد الله من
املشاهد التأملية البطيئة لصالح إيقاع
أكثر سرعة وحيوية ودرامـيــة ،لكن تظل
املشكلة في السيناريو التقليدي وبعض
املواقف والحوارات املستهلكة.
ُ
تعرض أيضًا ضمن املهرجان ثالثة أفالم
وثــائ ـق ـيــة حــدي ـثــة ه ــي «ال ـح ـل ــم الـبـعـيــد»
(إخ ــراج مــروان عمارة ويوهانا دومكي)
و«أمــل» (إخــراج محمد صيام) ،و«يأتون
من بعيد» (إخراج أمل رمسيس) .يثير
«الـ ـحـ ـل ــم ال ـب ـع ـي ــد» ( 30آذار ـ ـ ـ ـ ـ  19:30ـ
متروبوليس) أسئلة حول حدود التداخل
ً
بني الوثائقي والروائي .من الغريب مثال،
تـصـنـيـفــه كــوثــائ ـقــي ل ـيــس ف ـقــط م ــن قبل
صانعيه ،لكن من قبل مهرجانات دولية
ك ـب ــرى .م ـنــذ الـلـحـظــة األول ـ ــى ال ـت ــي يـبــدأ
فيها الفيلم بمشهد ملدينة شــرم الشيخ
ال ـج ــرداء عـنــد الـفـجــر وط ــائ ــرة تـحـلــق في
ّ
تتبي الطبيعة
السماء تدخل «ال ـكــادر»،
االسـ ـتـ ـع ــاري ــة ل ـل ـف ـي ـلــم الـ ـ ــذي يـ ـ ــدور ح ــول

شباب محاصرين بني مدينة سياحية لم
يعد يذهب إليها السياح وحلم الهجرة.
م ـنــذ امل ـش ـهــد ال ـ ـحـ ــواري األول ب ــن فـتــاة
ملتحقة حــديـثــا بــالـعـمــل وف ـتــاة تنظيف
ّ
تتبي الطبيعة التمثيلية للعمل،
غــرف،
الـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـك ــون م ـ ــن مـ ـش ــاه ــد وحـ ـ ـ ـ ــوارات
مكتوبة ومتفق عليها مــؤداة باصطناع
س ــاذج غــالـبــا« .الـحـلــم الـبـعـيــد» قــد يكون
فـيـلـمــا فـنـيــا ج ـي ـدًا لـكـنــه بــالـتــأكـيــد ليس
وثــائـقـيــا« .أم ــل» ( 2نـيـســان ـ س 21:30 :ـ
متروبوليس) من ناحية أخــرى هو فيلم
وثائقي بامتياز ،وتحديدًا النوع املسمى
بالوثائقي الـ�روائـ�ي �Feature Documen
 ،taryال ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـخ ــدم ب ـع ــض ع ـنــاصــر
ال ـس ـي ـن ـمــا ال ــروائـ ـي ــة ل ـك ـنــه ي ـح ــاف ــظ عـلــى
النظرة املوضوعية واملشاهد الطبيعية
للشخصيات في حياتها اليومية من دون
تدخل يلحظ من قبل صناع العمل .على
مــدار ست سـنــوات ،يتتبع املخرج محمد
صـيــام حـيــاة فـتــاة صـغـيــرة انـضـمــت إلــى
ثورة  25يناير وهي في الـ  14من عمرها
حتى تجاوزت العشرين .من خالل مشاهد
لحياتها في قلب األحداث وأخرى تتحدث
في «ليل
خارجي»،
يبدو أحمد
عبد الله
أكثر تصالحًا
مع السينما
المصرية
«الشعبية»

فيها عن حياتها ومشاهد «فــاش باك»
التقطها أبــوهــا لـهــا فــي مــراحــل ســابـقــة،
ي ــروي لـنــا الفيلم قـصــة مــؤثــرة وملهمة،
تخلو من التقريرية أو التعليق املباشر،
لكنها توثق ليس فقط لحياة بطلته بل
ّ
لوطن بالكامل معلق على حافة التاريخ.
مــوضــوع «ي ــأت ــون مــن بـعـيــد» ( 5نيسان
ـ س 19:00 :ـ مـتــروبــولـيــس) قــد يختلف
عن موضوع «أمل» ،فهو يتناول قصصًا
عائلية متفرقة على مــدار عـقــود ،لعائلة
فلسطينية تفرق أبناؤها وأحفادها بني
الـشـتــات ،وهــو يضع هــذه القصص على
خلفيات تاريخية وسياسية كثيرة .مع
ذل ـ ــك ،ي ـن ـجــح ب ـش ـكــل ع ـجــائ ـبــي ف ــي امل ــزج
بني الخاص والعام ،والحاضر واملاضي،
بشكل متماسك ومــؤثــر .أخ ـي ـرًاُ ،يـعــرض
«عـ ـف ــاري ــت االسـ ـفـ ـل ــت» ( 2ن ـي ـس ــان ـ س:
 18:30ـ دار ال ـن ـم ــر) أول أع ـم ــال امل ـخــرج
ال ــراح ــل أس ــام ــة فـ ــوزي الـ ــذي يـعــد واحـ ـدًا
م ــن اإلره ـ ــاص ـ ــات األول ـ ـ ــى وال ـتــأس ـي ـس ـيــة
للسينما املستقلة فــي مصر ،خاصة مع
فيلمه الثاني الفارق «جنة الشياطني».
خ ـ ــرج «عـ ـف ــاري ــت اإلسـ ـفـ ـل ــت» م ــن ع ـب ــاءة
الواقعية الجديدة وأفــام املهمشني التي
انتشرت خالل التسعينيات ،ليلقي بهذه
العباءة على قارعة الطريق ،معلنًا ثورة
ُ
فـنـيــة وأخــاق ـيــة جــدي ــدة تـعـنــى بــالــذاتــي
عـلــى ح ـســاب الـسـيــاســي ،وبــالـفـنـيــة على
حساب القضية ،وبالكشف على حساب
ال ــوع ــظ ...مــن خ ــال ال ـغــوص فــي مجتمع
يتحمم بالفساد ويتلحف بالنفاق.
إن ع ـ ــرض «عـ ـف ــاري ــت اإلسـ ـفـ ـل ــت» ضـمــن
ت ـ ـظـ ــاهـ ــرة تـ ـعـ ـن ــى ب ــال ـس ـي ـن ـم ــا ال ـب ــدي ـل ــة
وال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ب ـش ـك ــل أسـ ــاسـ ــي ل ـي ــس فـقــط
تـكــريـمــا لـ ــروح ف ـنــان اس ـت ـث ـنــائــي ،ولـكـنــه
أي ـض ــا اع ـ ـتـ ــراف وامـ ـتـ ـن ــان مل ـخ ــرج أس ـهــم
بأعماله في التمهيد للثورة الكبيرة التي
ّ
غيرت معالم السينما العربية مع بداية
األلفية الثالثة.

ّ
غسان سلهب يمد جسرًا عربيًا إلى روزا (لوكسمبورغ)
قد يتوقع املشاهد أن شريط غسان سلهب
الجديد «وردة» ( 72د ـ ـ  2019ـ ـ ـ  4نيسان
ـ ـ س 21:15 :ـ «متروبوليس» ـ ـ  5نيسان
فــي «مــركــز الـصـفــدي») ال ــذي يـعــرض في
يوم مخصص لألفالم التجريبية ضمن
املهرجان في بيروت ،هو عبارة عن سيرة
توثيقية للمفكرة واملناضلة املاركسية
الراحلة روزا لوكسمبورغ .لكنه سرعان
ما سيكتشف أن التوثيق الــذي يقوم به
الفيلم ،ليس توثيقًا عاديًا أو من صنف
الـبـيــوغــرافـيــا الـتـقـلـيــديــة ،ب ــل ع ـب ــارة عن
سفر في مجموعة قضاياّ ،
تمر بني ذاكرة
روزا وحاضرنا.
هـكــذا ،انـطــاقــا مــن بــرلــن ،حيث ُص ـ ّـورت
لـ ـقـ ـط ــات كـ ـثـ ـي ــرة م ـ ــن ال ـ ـشـ ــريـ ــط ،تـمـشــي
األحــداث مما بعد حقبة «سبارتاكوس»

ً
وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى أب ـ ـطـ ــال ال ـف ـي ـل ــم ،أي روزا
لوكسمبورغ نفسها ،والعمال واملقاتلون
مــن أج ــل ال ـعــدالــة .كــال ـعــادة ،لـيــس هـنــاك
«قـصــة ق ـص ـيــرة» ،كـمــا فــي أف ــام سلهب،
وال ـح ـب ـك ــة مـ ـعـ ـق ــدة ،ل ـك ــن ي ـم ـكــن تـقـسـيــم
الـ ـش ــري ــط إل ـ ــى ث ـ ــاث م ـح ـط ــات ب ـصــريــة
رئـ ـيـ ـس ــة .املـ ـحـ ـط ــة األول ـ ـ ـ ــى مـ ــع امل ــديـ ـن ــة،
ح ـيــث ن ـت ـع ـ ّـرف إلـ ــى ال ـع ــاق ــة ب ــن امل ـكــان
وأش ـ ـخـ ــاصـ ــه ،إلـ ـ ــى الـ ـح ــديـ ـق ــة والـ ـقـ ـط ــار
وال ـجــوانــب األخـ ــرى مــن ال ـحـ ّـيــز املـكــانــي.
امل ـح ـط ــة ال ـث ــان ـي ــة م ــع رس ــائ ــل روزا إل ــى
الـعــالــم فــي زمــانــه ،وإل ــى املستقبل .يركز
الشريط كثيرًا على الصوت ،حيث تظهر
أهميته في كل فقرة من الفقرات ،عندما
ّ
يكون الصوت صوت املفكرة .إذ تتحدث
عنها الرسائل ،أو تتحدث الرسائل عن

نفسها ،أو عندما يكون صدى للماضي
في هذا الحاضر .أما املحطة الثالثة فهي
روزا وسيرة العمال واملقاتل الفلسطيني،
ح ـي ــث ي ـن ـت ـصــف وج ـه ـه ــا ف ــي ال ـش ــاش ــة،
كشاهد على التاريخ وصانع له.
ٍ
ال حوارات في الشريط ،بل إنه عبارة عن
حـ ــوار طــويــل ب ــن «وردة» ف ــي ال ـتــاريــخ،
وأثــرهــا فــي املستقبل .ورغــم أن املشاهد
ـواح مـيــانـكــولـيــة
اعـ ـت ــاد ع ـلــى وج ـ ــود نـ ـ ـ ٍ
ك ـث ـيــرة ف ــي أع ـم ــال سـلـهــب ال ـســاب ـقــة ،إال
ـرد حــزيــن
أن ــه ه ــذه املـ ــرة يـسـتـبــدلـهــا ب ـس ـ ٍ
فـ ــي ط ــابـ ـع ــه ،ب ـي ـن ـمــا ي ـ ـحـ ــاول أن ت ـكــون
الـخــاتـمــة مناقضة لـهــذا ال ـحــزن .غالبية
اللقطات صـ ّـورت في أملانيا ،ولكنه فيلم
باللغتني األملــانـيــة والعربية ،وينسحب
ه ــذا التفصيل عـلــى رك ـيــزة أســاسـيــة في

عمل سلهب وهــي ال ـصــوت .صــوت روزا
لوكسمبورغ في «وردة» يتردد في أكثر
مــن طــريـقــة وأك ـثــر مــن م ـكــان .وبالنسبة
إلــى التفاصيل األخ ــرى ،فالشريط ليس
ً
طويال ،لكنه ليس قصيرًا أيضًا .اللقطة
األولى طويلة نسبيًا ،وفيها تأثر نسبي
بتقنيات يحبذها عـبــاس كيروستامي
وجـ ـعـ ـف ــر بـ ـن ــاه ــي .أمـ ـ ــا ب ـق ـي ــة ال ـل ـق ـط ــات
فـهــي مـسـبــوغــة بــأس ـلــوب غ ـســان سلهب
املعروف.
«وردة» 4 :نيسان ـ س 21:15 :ـ «متروبوليس»
(ب ـيــروت) ـ ـ  5نيسان ـ س 16:00:فــي «مركز
الصفدي الثقافي» (طرابلس)
* يوقع غسان سلهب «دي في دي» أفالمه يوم
 4نيسان (س )20:00:في «متروبوليس»
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

َ ُ
أ ِثق باليائسين...

صورة
وخبر

ال أ ِث ُق بالتاريخ وال ّ
املؤرخني.
ِ
ُ
باألبطال ُ
ودعا ِة البطولة.
ال أثق
ِ
ّ
ُ
اختراع
ال أثق باملنتصرين وال الطامحني إلى
ِ
نصر.
ُ
ُ
ّ
واألئم ِة (سماءً
ُّ
بالبطاركة والرس ِل
ال أثق
ِ
وأرضًا).
ْ
ُ
بالعدالة وال بالحقيقة.
ال أثق
ِ
ُ
 :أثق بالـ ...حيـ ــاة.
ُ ُ
ُ
ضمره ُ
قلب جار ِتـنا ،جارتنا
أثق (أثق وأثق) بما ُي
األمية العاقلة ،التي ال ُ
التاريخ
تفقه شيئًا في
ِ
ِّ
ِ
وسفاهته /جار ِتـنا
بؤس ِه
ومآثره
ِ
ونواميس ِ
ِ
ِ
ُ
ُّ ُ ُ
ُ
التي ال يعنيها التاريخ ،وال الرسل ،وال صيارفة
ّْ
الحقيقة والحق /...جار ِتنا التي فقدت ابنها
ِ
األنبياء،
في واحد ٍة (واحد ٍة أخرى ) ِمن حروب
ِ
ِ ّ
ّ َ ُ
والفالسفة ،والنخاسني،
خني ـ ش ّر ِاح املوت،
واملؤر
ِ
َ
ّ
ّ
«الحقيقة والحق»/
اق
األبدي ِة ،وعش
وط ّبالي
ِ
ِ
ُ
جارتنا التي ال ُ
تأبه ّ
لضوضاء
نص ُت
ِ
لنبي وال ت ِ
ِ
ّ
ُّ
ّ
مؤرخ /...جار ِتنا التي ألنها أمه ( ألنها ليست إل
َّأمـه) ال ُ
األرض
تطلب ،وال ترضىِ ،من
جميع ِ
آلهة ّ ِ
ّ ِ ُ
َ
ّ
ومؤرخيها ،إل (تقول «إل»)
ون ّـبيـيها وأوثانها
ً
َ ُ
كامال ّ
ابنها إلى الحيــا ِة ّ
وحيًا.
حي ــًا:
ْأن يعود
ّ
ْ َ
ِّ
ومن حقي ْأن أ ِثق...
ِمن حق جارتنا أن تنتظرِ .
َ
أ ِثق باليائسني.
2018/7/31

في مناسبة مرور  30عامًا على تشييد ًالهرم الزجاجي في «متحف اللوفر» الفرنسي،
يشهد هذا الصرح الثقافي البارز احتفاال تفاعليًا ضخمًا تحت إشراف الفنان المعاصر
ّ
والمصور الفوتوغرافي الفرنسي جي .آر .هكذا ،باشر جيش من المتطوعين أخيرًا لصق
صورة عمالقة تغطي مساحة  160ألف قدم مربعة فوق الساحة استعدادًا لعملية
خداع بصري ،على أن تعطي الصورة انطباعًا بخروج هرم ضخم من بين الصخور كما لو
ّ ُ
أنه اكتشف خالل عملية تنقيب عن اآلثار .ستشاهد هذه العملية كاملة مساء اليوم
ّ
للتجول.
الجمعة ،كما ستفتح الساحة التي تضم الهرم أمام الزوار غدًا وبعد غد األحد
(فيليب لوبيز ــ أ ف ب)

المتوسط ...طريق الثورة ّ
ّ
يمر في بيروت
يسار

شريف مجالني:
«حيوات محتملة»
ّ
يحل الروائي الفرنكوفوني شريف
مجالني ( 1960ـ الصورة) ،اليوم
ضيفًا على «املكتبة العامة لبلدية
ّ
ليتحدث عن كتابه
بيروت»
«حيوات محتملة» (دار سوي ـ
باريس) على أن يدير اللقاء الشاعر
أنطوان بوالد .مجددًا ،يعود الكاتب
إلى التاريخ ،لينسج عمارته
السردية من خالل قصة روفايل
الذي ترسله عائلته إلى املدرسة
املارونية في روما عام .1621
بعد سنوات ،يصبح بروفيسورًا،
فيرسله البابا أوربان الثامن إلى
مسقط رأسه لتأسيس مؤسسة
ّ
تعليمية .إال أن حياته ستأخذه
إلى رحالت من روما إلى البندقية
ً
وصوال إلى أصفهان .هذا التعطش
سيجعله يطرح أسئلة ويعيش
زوابع من التساؤالت ،قبل أن يجد
مالذه في أرضه األم.
اليوم ـ  18:30ـ «املكتبة العامة لبلدية
بيروت» في مونو (األشرفية).
لالستعالم01/203026 :

غد األحد،
بدءًا من اليوم لغاية بعد ٍ
يستضيف «الحزب الشيوعي اللبناني»
أعمال «املؤتمر املتوسطي الرابع
ألحزاب اليسار» في فندق «كومودور»
(الحمرا ـ بيروت) .تشارك في الحدث
عشرات األحزاب اليسارية والشيوعية
من الدول العربية ودول جنوب أوروبا.
يفتتح املؤتمر عند الساعة 14:00
مع كلمتني لألمني العام للحزب حنا
غريب ،ولنائبة رئيس «حزب اليسار
األوروبي» ماتي موال .الجلسة األولى
( )15:00ستحمل عنوان «مقاومة
اإلمبريالية ـ الصراعات في الشرق
األوسط ،ودور اإلسالم السياسي»،
على أن تتمحور الثانية ( )18:00حول
«مقاربة يسارية لحق الشعوب بتقرير
املصير» .غدًا السبت ،تبدأ الفعاليات مع
جلسة «النزوح والالجئني :تجارب دول
املتوسط» ( ،)9:00تليها أخرى عن «

نضاالت النساء والنضال الديمقراطي
واالجتماعي لشعوب املنطقة» (،)12:00
قبل أن يحني موعد نشاط تضامني
مع فلسطني ملناسبة «يوم األرض» أمام
مقر «اإلسكوا» (وسط بيروت ـ .)16:00
أما الجلسة األخيرة في هذا النهار
( ،)18:00فستتمحور حول «اتفاقيات
التجارة النيوليبرالية في املنطقة
واألزمة الرأسمالية»« .الطاقة والصراع
على املوارد الطبيعية في املنطقة» هو
عنوان الجلسة السادسة واألخيرة في
املؤتمر ( 3/31ـ  ،)9:00قبل أن يختتم
الحدث مع كلمات لـ«الحزب الشيوعي
اللبناني» و«حزب اليسار األوروبي».

ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺑﻴﺮوت اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺮﻗﺺ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ

04-13 APRIL 2019
CITERNE BEIRUT, EL NAHR.

«املؤتمر املتوسطي الرابع ألحزاب اليسار»:
من اليوم لغاية األحد  31آذار (مارس)
الحالي ـ فندق «كومودور» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالمwww.lcparty.org :
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 ...ESIBعراقة الماضي تهندس المستقبل
جديد ّ
كلية الهندسة  ESIBفي
جامعة ّ
القديس يوسف في بيروت
ّ
المعمارية،
هو إعادة إطالق ّالهندسة
وهو اختصاص توقف خالل فترة
الحرب األهلية .مروحة كبيرة من
ّ
الهندسية وأحدث
االختصاصات
المختبرات ومراكز األبحاث تملكها
ّ
على طرائق
تعتمد
كما
ة،
الكلي
ّ
التعليم الحديث من تعلم رقمي
وذكاء اصطناعي ،كذلك هي من
أوائل ّ
الكليات التي اعتمدت استراتيجية
«صفر ورق» Zero Paper

ّأسـ ـ ــس اآلبـ ـ ـ ــاء ال ـي ـس ــوع ـي ــون ال ـك ـل ـ ّـي ــة ب ــال ـت ـع ــاون مــع
أكاديمية ليون في فرنسا عام  1913لتكون ّأول ّ
ّ
كلية
ّ
ّ
هندسة تتأسس في الشرق األوسط ،ومن أوائل كليات
الهندسة فــي لبنان التي َّ
درس ــت وأعـطــت شـهــادة في
ّ
املعمارية وذلك منذ عام .1942
الهندسة

مستوى عالمي

ّ
الكلية طــوال  106سنوات بأن تكون األولى
تكتف
لم
ِ
فقط من حيث التأسيس ،بحسب عميدها البروفسور
فادي جعارة ،بل ّ
تفوقت أيضًا في مستواها التعليمي
ّ
ال ــذي مكنها مــن أن تـكــون املــركــز الــوحـيــد فــي الشرق
ّ
األوسط إلعداد الطلب وتقديم مباريات الدخول إلى
ّ
الفرنسية ،وهي أعرق جامعة في
جامعة البوليتكنيك
ّ
فرنسا ،وهو ما حدا برئيسها إلى التصريح بأن كلية
الهندسة في جامعة ّ
القديس يوسف هي من الشركاء
ّ
األساسيني لجامعة البوليتكنيك في العالم.
ّ
فــي ه ــذا الـسـيــاق ،يكشف ج ـعــارة أن لكلية الهندسة
( )ESIBات ـف ــاق ـي ــات م ـع ـق ــودة م ــع أرقـ ـ ــى ال ـجــام ـعــات
ّ
األوروبـ ـي ــة وال ـك ـنــديــة ،بـمــا يـسـمــح لـلـطــاب بمتابعة

مروحة اختصاصات
للحصول على شهادة الهندسة ،على الطالب أن يتابع
ّ
بمعدل ستني رصيدًا في السنة،
بنجاح خمس سنوات
مــا مـجـمــوعــه  300رص ـيــد بـحـســب ال ـن ـظــام األوروبـ ــي
ّ
ّ
الفرنسية
الرئيسية املعتمدة فهي
(ّ .)ECTSأما اللغة
ُ
ّ
َّ
باإلضافة إلى بعض املواد التي تدرس باللغة العربية
ّ
اإلنكليزية.
وباللغة
ُ ّ
ّ
ويشرح جعارة أن كلية الهندسة ( )ESIBتوفر أكبر
م ــروح ــة اخ ـت ـص ــاص ــات ه ـن ــدس ـ ّـي ــة ف ــي ل ـب ـن ــان وه ــي:
ّ
ّ
واملدنية والكهرباء وامليكانيك واالتصال
املعمارية،
واملـعـلــومــاتـ ّـيــة ،وهـنــدســة الـكـيـمـيــاء والـبـتــروكـيـمـيــاء.
وه ـنــاك تسعة بــرامــج مــاسـتــر فــي الـهـنــدســة :املــدنـيــة،
وامل ـي ــاه والـبـيـئــة ،وال ـك ـهــربــاء ،واالتـ ـص ــاالت ،والـطــاقــة
املـتـجـ ّـددة ،والتنقيب عــن الـبـتــرول وال ـغــاز ،والسالمة
ّ
املروريةّ ،وعلوم البيانات والذكاء االصطناعي.
ّ
كذلك توفر الكلية برامج شهادة دكـتــوراه في جميع
االخـتـصــاصــات الـ ّهـنــدسـ ّـيــة ،وه ــي ّأول كـلـ ّـيــة هندسة
ّ
خاصة في لبنان ُرخص لها بإعطاء شهادات دكتوراه
وذلك منذ عام  .1996وميزة هذه البرامج وفقًا لجعارة
تكمن فــي أنـهــا تـخـ ّـول الـطــالــب التسجيل فــي ّ
كليتنا
وفــي جامعة أوروبـ ّـيــة ،ما ُيتيح له إجــراء أبحاثه في
َ ْ
شهادتي
لبنان والـخــارج ،ويحصل في النهاية على
دك ـ ـتـ ــوراه :األولـ ـ ــى م ــن جــام ـعــة ال ـق ـ ّـدي ــس ي ــوس ــف في
ّ
األوروبية.
بيروت والثانية من الجامعة

دراسة المستقبل

أطلقت ّ
الكلية ماستر في الذكاء االصطناعي هو األول
مــن نــوعــه فــي لـبـنــان ،وأن ـش ــأت لـهــذه الـغــايــة مختبرًا
لعلوم البيانات وللذكاء االصطناعي ُيعتبر الوحيد
فــي لـبـنــان والـ ــدول امل ـج ــاورة بـهــذا املـسـتــوى .ويـشـ ّـدد

جامعة فينيسيا

يحضر في الجامعة من االثنني إلــى الجمعة وبــدوام
ّ
ك ــام ــلّ ،أم ــا ال ـي ــوم ،وم ــع ت ـط ـ ّـور الـتـعــلــم الــرق ـمــي ،بــات
بــإمـكــان ال ـطــاب االطـ ـ ّـاع ،مــن مـنــازلـهــم ،عـلــى ماليني
ّ
العاملية .كما أننا اعتمدنا سياسة«  «�Zero pa
املراجع
ّ
 »perأي «صفر ورق» ،ما معناه أن جميع املستندات
واملــراجــع املـحـلـ ّـيــة الـتــي يـحـتــاج إلـيـهــا الـطــالــبّ ،
وألي
ّ ُ ّ
ّ
دراسية ،هي موجودة على ّ
رقمية تمكنه
منصة
وحدة
من تحميلها مباشرة ُعلى حاسوبه ،من دون الحاجة
إلــى طباعتها ،وبــذلــك نسهم أيـضــا فــي الحفاظ على
ّ
ّ
البيئة .وكل هذه اإلجراءات مكنتنا من تخفيض عدد
ّأي ــام الـحـضــور اإلل ــزام ــي لـلـطــالــب إل ــى ثــاثــة أي ــام في
األسبوع.

دراستهم ونيلهم شهادات من هذه الجامعات ،إضافة
إلى مشاركة عدد كبير من أساتذة هذه الجامعات في
العلمي ضمن ّ
ّ
كليتنا .إضــافــة إلى
التعليم والبحث
ّ
ّ
الفرنسية ،عقدت الكلية اتفاقًا
جامعة البوليتكنيك
ّ
املعمارية مع جامعة البوليتكنيك
في مجال الهندسة
ّ
في لوزان سويسرا ،وهي ّأول جامعة باللغة الفرنسية
في العالم في الترتيب العاملي اليوم.

فادي جعارة

بيئة سليمة

أطلقت ّ
الكلية ماستر
في الذكاء االصطناعي
هو األول من نوعه في لبنان
الكلية تضم أربعة مراكز أبحاث ّ
جعارة على أن ّ
مجهزة
ّ
ّ
بأفضل املعدات والتجهيزات التعليمية والتطبيقية
التقنيات الحديثة ُاملعتمدة فهي ّ
ّ
ّ
مبنية
والبحثيةّ .أما
أســاســا عـلــى تـطــويــر اإلب ـ ــداع وال ــري ــادة ل ــدى طالبنا
ّ
ّ
وبحثية حديثة ،والذهاب
تعليمية
من خالل طرائق
ّ
أكثر نحو التعلم الرقمي ( )Digital Educationوالذكاء
ّ
االصطناعي الذي أصبح جزءًا من حياتنا اليومية.
مواكبة الكلية للحداثة ال تقتصر على االختصاصات
ّ
ّ
الجامعية
تتعداها لتشمل حياة الطالب
واملناهج ،بل
ودوام ـ ـ ــه ب ـمــا ي ـ ّ
ـؤم ــن ل ــه أق ـص ــى درجـ ـ ــات ال ــراح ــة .من
هــذا املنطلق يشرح عميد كلية الهندسة فــي جامعة
القديس يوسف أنــه في السابق كــان على الطالب أن

الجامعات
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يـبـ ّـن جـعــارة أن الـكــادر التعليمي يتألف مــن أربعني
أستاذًا باحثًا ّ
متفرغًا ،وما يزيد على مئتي أستاذ غير
ّ
ّ
متفرغ ،بينهم ما يزيد على عشرين أستاذًا أجنبيًا من
ّ
ّ
أب ــرز الجامعات الـعــاملــيــة .كــذلــك ف ــإن جميع األســاتــذة
ّ
املتفرغني هم من حملة شهادة الدكتوراه ولهم نشاط
تعليمي وبحثي ّ
مميز.
وألن التعليم السليم ال يكتمل من دون بيئة سليمة،
ّ
ّ
الكلية التي تقع على تلة مــار روكــز في الدكوانة
فــإن
ضمن حــرم الـعـلــوم والتكنولوجيا ،ال ــذي يمتد على
ّ
تتميز بحجم املساحات
مساحة  80ألــف متر مــربــع،
ّ
الـ ـخـ ـض ــراء الـ ـت ــي ت ـش ـكــل ب ـي ـئــة م ـث ــال ــي ــة ل ـل ـن ـشــاطــات
ّ
ّ
ّ
الترفيهية التي ُينظمها مكتب شــؤون الـطــاب .وقد
ّ
ّ
تعدت النشاطات الترفيهية هذه السنة ستني نشاطًا،
ّ
أي ما يوازي نشاطني ترفيهيني كل أسبوع.
ّ
الجامعة ال يقتصر فقط على
يؤكد جعارة «أن التزام
ّ
ّ
الشق التعليمي والبحثي ،إنما نحرص على أن تكون
ّ
ّ
الوطنية وتجسيدًا
كليتنا وجامعتنا صرحًا للتربية
ّ
راق».
للبعد اإلنساني ألي مجتمع ٍ
ويـخـتــم بــالـحــديــث ع ــن «أحـ ــدث بــرنــامــج لــديـنــا وهــو
ّ
ّ
مبنية على نفس
املعمارية» والتي ستكون
«الهندسة
ّ
التميز األكاديمي
األســس التي ذكرتها سابقًا وهــي
التطبيقي والبحثي العلمي واإلبــداع في فن العمارة
بــاإلضــافــة إلــى بناء اإلنـســان واملــواطــن مــن أجــل بيئة
ومجتمع أفضل».

عودة الهندسة المعماريّة
القديس يوسف في بيروت
إلى جامعة
ّ
Retour de l’architecture à l’USJ
Architecture at USJ : the comeback
www.usj.edu.lb/formations

نطمح إلى أن نكون قيمة مضافة لمنظومة التعليم العالي
«جامعة فينيسيا» ليست رقمًا أو اسمًا يضاف
الى عدد أو أسماء الجامعات والمعاهد الخاصة
في لبنان .بأهدافها وتطلعاتها تتوخى أن
تكون قيمة مضافة في منظومة التعليم
العالي ،وإطارًا تتوافر فيه الموارد البشرية
المتمرسة والكفوءة علميًا وأكاديميًا.
ت ـع ـمــل ج ــام ـعــة فـيـنـيـسـيــا ك ــي ت ـك ــون ب ـي ـئــة مــائـمــة
ﻻحـتـضــان ال ـطــاقــات الـشـبــابـيــة ال ـتــواقــة ال ــى تـجــاوز
مــرحـلــة الـنـجــاح فــي الـحـيــاة وال ــوص ــول ال ــى التفوق
علميًا بما يخدم حياة اﻻنـســان واملجتمع والوطن،
وذل ـ ـ ـ ــك ب ـ ــاﻻرت ـ ـك ـ ــاز عـ ـل ــى س ـ ـ ــاح الـ ـعـ ـل ــم واملـ ـع ــرف ــة
باعتبارهما حجر الزاوية لصناعة الغد واستشراف
آفاق املستقبل.
فـيـنـيـسـيــا ه ــي مــؤس ـســة لـبـنــانـيــة خ ــاص ــة للتعليم
الـ ـع ــال ــي ،م ــرخ ـص ــة ب ـم ــوج ــب املـ ــرسـ ــوم ال ــرق ــم 9098
بـتــاريــخ  ،10/10/2012ال تبغي الــربــح وتـهــدف إلى
تقديم التعليم العالي لجميع الطالب من دون تمييز
في الجنسية أو العرق أو املعتقد الديني أو الوضع
االقتصادي أو االنتماء السياسي.

مالءمة أسواق العمل
إن الجامعة ،رئيسًا وإدارة وعـمــداء وأســاتــذة ،على
اقـتـنــاع بــأن ث ــروة لبنان هــي بشبابه ،وب ــأن املدخل
الحقيقي لــوقــف هـجــرة األدم ـغــة اللبنانية وتمكني
لبنان واملنطقة العربية مــن اﻻسـتـفــادة مــن طاقاته
اﻻن ـس ــان ـي ــة امل ـب ــدع ــة ع ـل ـم ـيــا وت ـط ـب ـي ـق ـيــا يـ ـك ــون مــن
خ ــال تــوفـيــر االخـتـصــاصــات الجامعية الـتــي تلبي
ب ـش ـكــل خـ ــاص اح ـت ـي ــاج ــات سـ ــوق ال ـع ـم ــل ،حــرصــت
الـجــامـعــة فينيسيا عـلــى مــراعــاة املـعــايـيــر باختيار
اﻻخ ـت ـصــاصــات امل ـتــاحــة امـ ــام ال ـط ــاب ف ــي الـكـلـيــات
التالية:
-1ك ـل ـيــة ال ـع ـلــوم واآلداب؛ امل ـع ـلــومــات ـيــة؛ ال ـتــواصــل
ووسائل التواصل االجتماعي.

 -2كلية الـهـنــدســة :هـنــدســة الـكـهــربــاء واالت ـص ــاالت،
الـهـنــدســة امليكانيكية ،هـنــدســة ال ـب ـتــرول ،الهندسة
املدنية والبيئية.
 -3ك ـل ـيــة ال ـص ـح ــة :ال ـص ـحــة ال ـع ــام ــة ،عـ ــاج ال ـن ـطــق،
التمريض.
 -4ك ـل ـيــة ال ـح ـق ــوق والـ ـعـ ـل ــوم ال ـس ـي ــاس ـي ــة :اإلجـ ـ ــازة
اللبنانية في الحقوق.
 -5كلية إدارة األعمال :بكالوريوس في إدارة األعمال،
ال ـتــراك ـيــز :املـحــاسـبــة ،اإلدارة ،الـتـمــويــل ،الـتـســويــق،
الريادة في األعمال ،املوارد البشرية.
 -6ك ـل ـيــة الـ ـعـ ـم ــارة وال ـت ـص ـم ـي ــم :بـ ـك ــال ــوري ــوس فــي
التصميم الداخلي وبكالوريوس في العمارة.

آفاق المستقبل
خالل السنة األكاديمية  2018-2019أطلقت جامعة
فينيسيا بــرنــامـجــن جــديــديــن ،بــرنــامــج التمريض
ضمن كلية الصحة الـعــامــة ،الــذي يعتبر مــن أفضل
ال ـبــرامــج فــي مـجــال الـتـمــريــض والـتـعـلـيــم والـبـحــوث
واملمارسة العملية والخدماتية ،وبرنامج املاجستير
في إدارة األعمال ()MBA
يـقــدم هــذا البرنامج دراس ــات معمقة وحديثة حول
اه ـم ـيــة اﻻدارة ودوره ـ ـ ــا ف ــي الـتـنـمـيــة االجـتـمــاعـيــة
واالق ـت ـص ــادي ــة ع ـلــى الـصـع ـيــد الــوط ـنــي واإلقـل ـيـمــي
والـ ـع ــامل ــي ،ك ـمــا ي ـس ـهــم ف ــي ص ـقــل مـ ـه ــارات ال ـطــالــب
فــى اإلدارة وتعليمه كيفية إنـجــاز االستراتيجيات
اإلدارية.
لتحقيق كــل تـلــك الـعـنــاويــن حــرصــت الـجــامـعــة على
اخ ـت ـي ــار ط ــاق ــم أك ــادي ـم ــي ح ــائ ــز شـ ـه ــادات م ــن أهــم
الجامعات في لبنان والعالم ،ال سيما من جامعات
…Harvard, Berkley, Purdue, UCLA, Stanford
وسواها من الجامعات العاملية والوطنية املرموقة،
يـتــولــون االدارة والتعليم وإع ــداد بــرامــج التدريس
ومناهجه ،كما وضعت الجامعة في متناول كادرها
الـتـعـلـيـمــي وال ـطــال ـبــي  14مـخـتـبـرًا ،ك ــل مـنـهــا ّ
يلبي
حاجة كل اختصاص على حدة.

فرص متاحة
مراعاة لألوضاع املادية واﻻزمــات اﻻقتصادية التي
ً
تثقل كاهل اللبنانيني ،والتي غالبًا ما تكون حائال
امـ ــام ال ـط ــاب ملـتــابـعــة تـحـصـيـلـهــم الـعـلـمــي ،تعتمد
جامعة فينيسيا برنامج املساعدات واملنح الدراسية،
وتـحــرص على أن يتمكن أكـبــر عــدد مــن الـطــاب من
اﻻستفادة من هذا البرنامج ،ويشمل:
 مساعدات وقروض مالية. منح االستحقاق والعمل أثناء الدراسة. دعـ ـ ــم ال ـ ـطـ ــاب مـ ــن خـ ـ ــال ص ـ ـنـ ــدوق املـ ـس ــاع ــداتاالجتماعية .
وقد وصلت نسبة طالب الجامعة الذين يستفيدون
م ــن ه ــذا ال ـبــرنــامــج وم ــن دع ــم ال ـص ـن ــدوق إل ــى نحو
 ،84.08%علمًا بأن املساعدات يتم توفيرها للجميع
ً
بناء على حاجة الطالب وكفايته.

الحرم الجامعي

َْ
الطالب داخل الحرم الجامعي
أولــت فينيسيا حياة ّ
عناية خــاصــة ،حيث وف ــرت لــه جميع املنشآت التي
تعزز املساعي األكاديمية للطالب ،بــدءًا مــن السكن
ال ـجــام ـعــي ل ـل ـطــاب ث ــم امل ـك ـت ـبــات وامل ـخ ـت ـب ــرات ذات

وصلت نسبة الطالب
المستفيدين من برنامج
المساعدات والمنح
الدراسية إلى %84.08

ً
ال ـج ــودة الـعــالـيــة ،واس ـت ــدي ــوات الـتـصــامـيــم ومكتبة
لشراء القرطاسية والكتب ،باإلضافة الــى كافيتريا
وحـ ــدائـ ــق ع ــام ــة ت ــراع ــي ج ـم ـيــع ال ـ ـشـ ــروط الـبـيـئـيــة
السليمة.
ّ
كـ�ذلـ�ك وفـ ـ�رت الـجــ�امـعــ�ة ملـكــتــ�ب شـ ـ�ؤون ال ـطـ ـ�ا ب �Stu
ّ ً
 dent Affairsحيزًا مهمًا لتنظيم األنشطة الرياضية
والثقافية املتنوعة عبر استخدام جميع املرافق التي
ّ
خصصتها الجامعة لهذه اﻻنشطة ،ﻻ سيما صاﻻت
املسرح وقاعة اﻻحتفاﻻت الكبرى ومالعب كرة القدم
وكرة السلة ،وجميعها ذات مواصفات اتحادية.
إن جامعة فينيسيا تؤمن بــأن العالقة بينها وبني
طــاب ـهــا ﻻ تـنـتـهــي ف ــي الـلـحـظــة ال ـتــي يـتـسـلــم فيها
الطالب إجازة ّ
تخرجهم ،بل على العكس هي تترسخ
وت ـب ـقــى ع ــاق ــة م ـتــواص ـلــة وت ـتــاب ـع ـهــا ال ـجــام ـعــة مع
طالبها حتى بعد تخرجهم ،من خــال قسم Career
 Centerالــذي يعمل على مساعدة الطالب في تنمية
مـهــاراتـهــم وتــدريـبـهــم وي ـقــوم بتوجيههم ،مــا يزيد
فرصهم في الحصول على وظائف في أسواق العمل
التنافسية ،كما يقوم القسم بمساعدة الطالب في
اكتشاف مهاراته وتنميتها بما يمكنه مــن تحديد
ً
أهدافه واختيار مساره املهني ،فضال عن تدريبه على
كيفية كتابة السيرة الــذاتـيــة وتــزويــده بــاإلرشــادات
وال ـخ ـطــوات امل ـط ـلــوب اتـبــاعـهــا فــي أي مـقــابـلــة عمل
يخضع لها.

اتفاقيات تعاون
وألن اﻻرتقاء في منظومة التعليم يرتكز على اﻻنفتاح
والتعاون مع اآلخر واﻻستفادة من التجارب املتقدمة
في العالم ،عززت جامعة فينيسيا قسم   �Global Out
 reach and International Affairsالذي يدأب على إبرام
اتـفــاقـيــات الـتـعــاون مــع الـجــامـعــات العاملية الــرائــدة،
وهي اتفاقيات تشمل برامج تبادل الطالب والكادر
األكاديمي والدراسة في الخارج لسنة دراسية كاملة
أو لفصل محدد .كما تشمل االتفاقيات برامج تبادل
البحوث العلمية والتطبيقية .
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كلية «عدنان القصار إلدارة األعمال«
اختصاصات لكافة القطاعات

ّ
كلية الهندسة ...بناء الغد
تأسست كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية
األميركية  LAUعام  ،1978وهي واحدة من
هذا االختصاص في لبنان.
أقدم الكليات في ُ
َ
حينها كانت الجامعة تعرف بالـBUC
( ،)Beirut University Collegeوكان
طالب الهندسة يدرسون عامين في لبنان
ويكملون العامين الباقيين للحصول على
اإلجازة في الواليات المتحدة األميركية .عام
 ،1995وبعد عام فقط من تغيير تسمية
الجامعة إلى الجامعة اللبنانية األميركية،
أصبحت الهندسة بمختلف اختصاصاتها تدرس
بالكامل في لبنان وجميع برامجها معتمدة
من قبل الـ  ABETو اتحاد المهندسين العرب
ّ
للكلية فرعان في كل من حرمي الجامعة في بيروت
وجـبـيــل ،وبـحـســب عـمـيــدهــا الــدك ـتــور ري ـمــون غجر،
فإنه باستثناء السنة الجامعية األولــى حيث تكون
ال ـ ــدروس شـبــه م ـ َّ
ـوح ــدة ومـشـتــركــة لـلـطــاب ف ــي كال
ً
ال ـف ــرع ــن ،فــإنــه ابـ ـت ــداء م ــن ال ـع ــام ال ـجــام ـعــي الـثــانــي
يضطر طــاب الهندسة املسجلون فــي حــرم بيروت
إلــى إج ــراء زي ــارات دوري ــة لجبيل ،تؤمنها الجامعة
عـلــى نفقتها ،حـيــث يـقــع املختبر املـتـمـ ّـيــز والـحــديــث
الذي ّ
شيد على مساحة  20ألف متر مربع.

مساعدات ومنح

ي ـك ـلــف الـ ـع ــام ال ـج ــام ـع ــي ف ــي ال ـك ـل ـ ّـي ــة ن ـح ــو  20أل ــف
دوالر ،وهو رقم تــدرك الجامعة صعوبة توفيره في
مثل الـظــروف االقتصادية واملعيشية التي ّ
يمر بها
لـبـنــان ،مــا دفـعـهــا إل ــى تخصيص مـنــح ومـســاعــدات
اجتماعية متنوعة بهدف مساعدة القدر األكبر من
لعميد
الطالب على متابعة تحصيلهم العلمي .وفقًا ّ
ّ
كلية الهندسة فــي الـ ـ  ،LAUفــإن املبلغ ال ــذي تــوفــره
َّ
الـجــامـعــة سـنــويــا ملـســاعــدة ال ـطــاب اجتماعيًا يـقــدر
بنحو  40مليون دوالر ،وطالب الهندسة هم من أكثر
املستفيدين من هذه املخصصات.
يشرح غجر أن نسبة الدعم يمكن أن تصل إلى ،30%
أما من يحتاجون لدعم أكبر ،فبإمكانهم االستفادة
م ــن ق ـ ــروض تـعـلـيــم ت ــوف ــره ــا ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـص ــارف
ال ـت ـج ــاري ــة ال ـت ــي ع ـق ــدت م ـع ـهــا ال ـجــام ـعــة ات ـفــاق ـيــات
لـتـمـنـّـح الـ ـق ــروض لـطــابـهــا وف ــق ف ــوائ ــد تشجيعية
ّ
الكلية على تقدير األملعيني
ومخفضة .كذلك تحرص
مــن الـطــاب وتـقــديــرهــم لتفوقهم مــن خــال منحهم،
بمبادرة تلقائية ،منحًا قد تصل نسبتها إلــى 50%
م ــن كـلـفــة ال ـع ــام ال ـجــام ـعــي .ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،وألن
تفوق الجامعة ورياديتها مرتبطان بتفوق طالبها
ّ
الكلية بحسب عميدها فرصة
وتـمـ ّـيــزهــم ،ال تـفــوت
الستقطاب الطالب الذين بــرزوا في البكالوريا ممن
حازوا املراتب األولى وطنيًا ،وذلك عبر دعوتهم إلى
الدراسة مجانًا فيها.
أما ملن قد يفكرون في العمل والدراسة في الوقت عينه
لتوفير تكاليف الجامعة ،فسيكون عليهم في هذه
الحالة تأخير تخرجهم لعام أو عامني ،بحكم أنهم
ّ
سيقللون مــن الــوحــدات  Creditsالتي سيأخذونها.
ّ
وهنا يشدد غجر على أن من الصعب جدًا على طالب
الهندسة أن يعملوا ويتعلموا في الوقت عينه ،نظرًا
ألن ال ــدراس ــات الـحــديـثــة ت ـبـ ّـن أن ســاعــة تـعـلـيــم في
الصف تتطلب تخصيص ما بني ساعتني وساعتني
ونصف دراسة في املنزل.

دراسة المستقبل

ّ
الكلية منذ منتصف التسعينيات وحتى
حــرصــت
الـيــوم على مواكبة العصر ومتطلبات ســوق العمل
والجديد في علم الهندسة ،وهو ما يشهد عليه نمو
عدد االختصاصات التي توفرها لطالبها من  4إلى
 ،7وه ــي :هـنــدســة الـكـهــربــاء والـكـمـبـيــوتــر ،الهندسة
املــدن ـيــة ،ال ـه ـنــدســة ال ـص ـنــاعـيــة ،ه ـنــدســة املـيـكــانـيــك،
هـ ـن ــدس ــة الـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــرول ،وهـ ـن ــدس ــة امل ـي ـك ــات ــرون ـي ـك ــس.

ّ
الكلية أيضًا على رخصة لتدريس هندسة
وحصلت
البتروكيماويات.
وتركز ّ
الكلية حاليًا على موضوع الذكاء االصطناعي
الذي سيحدد مصير سوق العمل في لبنان والعالم
ً
مستقبال ،وهي لهذه الغاية زادت من عدد الحصص
التي تتناول هذه التقنية بالتحديد .يوضح غجر أن
الذكاء االصطناعي ليس اختصاصًا قائمًا بحد ذاته،
وهو من ضمن املــواد التي تــدرس ضمن اختصاص
هندسة الكمبيوتر ،لكن امليزة ملن يرغب في التعمق
ّ
في هذه التقنية تكمن في أن باستطاعة الطالب في
آخر عام أو عام ونصف من دراسته أن يختار معظم
امل ــواد التي يرغب فــي متابعتها ،وبالتالي التركيز
ُ
على املواد التي تعنى بالذكاء االصطناعي .وفي هذا
ّ
الكلية عقدت اتفاقية مــع شركة
السياق ،يكشف أن
 BMWاألملانية يقضي بموجبها طالب مختارون من
ّ
الكلية  6أشهر في العمل مع الشركة في مجال الذكاء
ُّ
ّ
االصـطـنــاعــي ،وف ــي ح ــال ت ـفــوق بعضهم وتـمــيــزهــم،
يمكن الـشــركــة أن تتكفل ،عـلــى عــاتـقـهــا ،دف ــع نفقات
شهادة الدكتوراه لهم.

خبرات ومختبرات
وبما أن الهندسة بمختلف اختصاصاتها تتطلب
الكثير مــن الـعـمــل املـخـتـبــري وال ـت ـجــارب واألب ـحــاث،
افتتحت الـكـلـ ّـيــة أخ ـي ـرًا مـبـنـ ًـى ضخمًا عـلــى مساحة
 10آالف متر مربع يضم  40مختبرًا ،وم ـ ّ
ـزودًا بأكثر
م ــن  720ج ـه ــاز ك ـم ـب ـيــوتــر ل ـل ـط ــاب ،وتـ ـت ــواف ــر فـيــه
معدات وتقنيات ال مثيل لها في لبنان وفي الشرق
األوس ــط ،على مــا يـقــول العميد .على سبيل املـثــال ،
يمكن للطالب اسـتـخــدام املختبر إلج ــراء اخـتـبــارات
على عــوارض الجسور الضخمة التي يصل طولها
إلــى  6أمـتــار ،بــاإلضــافــة إلــى العديد مــن االخـتـبــارات
األخرى .كما يتيح املختبر استخدام قناة املياه ونفق
الرياح لدراسة نماذج الهيدرولوجيا والديناميكيا
الـهــوائـيــة للسفن وامل ـبــانــي ،فــي حــن يـمـكــن لـطــاولــة
الهز اختبار قدرة الهياكل على مقاومة الزالزل .يضم
املختبر أيضًا جهاز حفر فريد للدراسات البترولية
وم ـن ـضــدة عـمــل لـلـطــاقــة امل ـت ـجــددة وج ـه ــاز مـحــاكــاة
القيادة يستخدم لدراسة سلوك السائقني اللبنانيني
بهدف جعل الطرق أكثر أمانًا....
ّ
يصر غجر على
وفــي ما يتعلق بالكادر التعليمي،
ّ
الكلية تتشدد للغاية فــي هــذا املـجــال لضمان أن
أن
يـحـصــل ال ـط ــاب ع ـلــى أف ـض ــل نــوع ـيــة ت ـع ـل ـيــم ،لــذلــك
ف ــإن جميع األس ــات ــذة مــن حملة ش ـهــادة الــدك ـتــوراه،
ومـ ـعـ ـظـ ـمـ ـه ــم مـ ـتـ ـخ ــرج ــو ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة
والـبــريـطــانـيــة والـفــرنـسـيــة .ويـكـشــف أن ــه ال يكفي أن
يكون األستاذ من حملة شهادة الدكتوراه فقط ،لكون
ّ
الكلية تشترط عليه أن يكون منتجًا بنحو متواصل
فــي مـجــال األب ـحــاث ،وأن تنشر أبـحــاثــه فــي املجالت
ّ
ّ
ويبي غجر املراحل املختلفة التي
العاملية املرموقة.
ع ـلــى ال ــدك ـت ــور ال ــراغ ــب ف ــي االن ـض ـم ــام إلـ ــى األسـ ــرة
الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي ال ـك ـلـ ّـيــة أن يـتـخـطــاهــا ،ح ـيــث يــدخــل
بصفة أستاذ مساعد ،وبعدها بخمس سنوات يتقدم
للترقية ليصبح أس ـتــاذًا م ـعــاونــا ،وبـعــد  6سـنــوات
يتقدم ألن يـكــون بــروفـســورًا ب ــدوام كــامــل .وال يمكن
التقدم لهذه املراحل إال في حال مساهمته البحثية
املستمرة.
ريمون غجر

تعد إدارة األعمال من أكثر االختصاصات التي عرفت تطورًا خالل األعوام األخيرة ،وذلك بحكم
المتغيرات الكبيرة التي يشهدها قطاع األعمال حول العالم وبروز وسائل التواصل االجتماعي
كأدوات للتسويق والتجارة وانعكاسها على المستهلك وسلوكياته .فرض هذا الواقع
المتسارع تحديات كبيرة على المؤسسات التعليمية التي بات عليها أن تواكب التطورات التي
يشهدها عالم األعمال ،حيث بات العملي يسبق النظري .لكن على الرغم من هذه المعطيات،
برهنت كلية «عدنان القصار إلدارة األعمال« في الجامعة اللبنانية األميركية أنها ّ
سباقة في ًرفد
بأحدث ما توصلت إليه التطبيقات كما النظريات الحديثة في مجال األعمال ،مجهزة
طالبها ً
بالتالي أجياال من المتخرجين المتأهبين لولوج سوق العمل ،وهم محصنون بالمعارف الالزمة
مواكبة سوق العمل
للكلية فرعان في كل من حرمي الجامعة في بيروت
وجبيل ،وهي توفر لطالبها وفقًا لعميدها الدكتور
وسـيــم شــاهــن ،مــروحــة شــامـلــة مــن االخـتـصــاصــات،
أبـ ــرزهـ ــا بـ ـك ــال ــوري ــوس فـ ــي ال ـت ـم ــوي ــل وامل ـح ــاس ـب ــة،
وب ـك ــال ــوري ــوس ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد ،وب ـك ــال ــوروي ــس في
العلوم الفندقية والسياحية ،إضافة إلى  5شهادات
مــاجـسـتـيــر ه ــي MBA :إدارة أع ـم ــال ،وإدارة أعـمــال
تنفيذية  ،Executive MBAوماجستير في القانون
ال ـت ـج ــاري ،ومــاج ـس ـت ـيــر ف ــي االق ـت ـص ــاد الـتـطـبـيـقــي،
وماجستير في املوارد البشرية الذي بدأت بتدريسه
ّ
الكلية أنــه يجري البحث
هــذا الـعــام .ويكشف عميد
حاليًا في إطــاق ماجستير في التمويل واملحاسبة
.Finance and accounting
يكشف شاهني أن إحــدى مميزات الكلية التي ّ
تبي
ريــاديـتـهــا وج ــودة التعليم ال ــذي تـقــدمــه ،حصولها
على االعـتـمــاد األكــاديـمــي الــدولــي لجميع برامجها
م ــن أع ـل ــى م ــرج ــع رس ـم ــي ي ـم ـنــح االع ـت ـم ــاد لـكـلـيــات
إدارة األعمال ،AACSB ،وهو اعتماد خاص بكليات
إدارة األع ـم ــال ف ــي ال ـجــام ـعــات ال ـعــامل ـيــة ُي ـم ـنــح بعد
تطبيق معايير صــارمــة ومتطلبات صعبة يتناول
َّ
املــواد التي يجب أن تــدرس ،أين ُيوظف املتخرجون،
أي ــن يـتـخـصـصــون الح ـق ــا ،مـعــايـيــر ال ـق ـبــول وغـيــرهــا
مــن املعطيات .ويـشــدد على أن  5%مــن كليات إدارة
األعمال في العالم ،التي يقارب عددها  15ألفًا ،حازت
ّ
الكلية مجاالت تعاون
هــذا االعتماد ،وهــو ما يمنح
جامعات عاملية ،ويفتح آفاقًا أوسع لعمل
واسعة مع ً
لطالب ،مقارنة بغيرهم.

العلم والعمل
ح ــرك ـي ــة ع ــال ــم األع ـ ـمـ ــال ،ك ـم ــا ح ــاج ــة الـ ـش ــرك ــات فــي
الـكـثـيــر مــن األح ـي ــان ألش ـخــاص مــن ذوي الـخـبــرات،
ب ــات يـضــع ال ـط ــاب ،وخــاصــة فــي ه ــذا امل ـج ــال ،أمــام
معضلة ما إذا كان يجب عليهم متابعة تحصيلهم
ال ـع ـل ـمــي ف ــور ح ـصــول ـهــم ع ـلــى اإلج ـ ــازة أو ال ــدخ ــول
إل ــى س ــوق الـعـمــل واك ـت ـســاب ال ـخ ـبــرة والـ ـع ــودة إلــى
الجامعة في مرحلة الحقة الكتساب شهادات أعلى.
يؤكد شاهني أن الكثير مــن الجامعات حــول العالم
بــاتــت تشترط أن يـكــون للتلميذ خـبــرة ال تقل عــن 3
أو  4سنوات قبل قبوله في برامج املاجستير ،لكي
يـكــون قــد اكـتـســب امل ـعــارف التطبيقية ال ــازم ــة ،بما
ي ـس ــاع ــده ع ـلــى ف ـهــم الـ ـش ــروح ــات والـ ـ ـ ــدروس األك ـثــر
تقنية في املراحل املتقدمة من تعليمه .أما في لبنان،
فاملوضوع أكثر تعقيدًا بالنسبة إلى شاهني ،بسبب
عــوامــل ع ــدة ،بعضها اجـتـمــاعــي ،وبعضها مرتبط
بسوق العمل املـحــدود الــذي ال يقدر على استقطاب
جـمـيــع املـتـخــرجــن .ان ـطــاقــا مــن ه ــذا ال ــواق ــع ،ولـكــي
ت ـكــون ال ـبــرامــج ال ـتــي تـقــدمـهــا الـكـلـ ّـيــة مــوائـمــة ألكبر
ّ
الكلية املاجستير
شريحة ممكنة من الطالب ،أطلقت

وسيم شاهين

التنفيذي الذي يفترض أن يكون للطالب الراغب في
التسجيل فيه خبرة ال تقل عن  6أعوام.
وفي ما يتعلق بالدوام في ّ
الكلية وما إذا كان مساعدًا
للطالب الراغبني في التعلم والعمل في الوقت عينه،
يوضح شاهني أنه بالنسبة إلى طالب البكالوريوس،
مــن شـبــه املستحيل أن يقبلوا فــي الـكـلـ ّـيــة إن كــانــوا
يعملون لدوامات كاملة من الساعة  8إلى الساعة 5
على سبيل املثال .بطبيعة األمــر ،األمــر يصبح أكثر
مــرونــة بــالـنـسـبــة إل ــى ط ــاب املــاجـسـتـيــر ،خــاصــة أن
الحصص تعطى في اإلجمال في أوقات متأخرة من
اليوم وبعد انتهاء دوام العمل.
تدريس حديث
ت ـحــاول الـكـلـ ّـيــة ،بـحـســب عـمـيــدهــا ،تـكـيـيــف التعليم
لجعله أكثر مرونة وجماعية ،بما يعزز من مشاركة
الـ ـط ــاب وت ـف ــاع ـل ـه ــم ف ــي الـ ـصـ ـف ــوف .م ــن هـ ـن ــا ،ك ــان
استثمارها فــي التكنولوجيا والتقنيات الحديثة،
وتوفيرها قاعات ذكية للطالب ،إضافة إلــى قاعات
مــؤت ـمــرات مـتـطــورة وقــاعــات لـلـبــورصــة ومـخـتـبــرات
ّ
الكلية مــركـزًا للتعليم
تجارية متقدمة .كذلك تضم
التعاوني  CLCلدعم الطالب الذين يعانون صعوبات
أكاديمية.
وتـحــرص الـكـلـ ّـيــة عـلــى أن تـضــم نخبة مــن األســاتــذة
م ــن حـمـلــة ش ـه ــادة ال ــدك ـت ــوراه م ــن أرقـ ــى الـجــامـعــات
ّ
العاملية ،مع تشديدها على أن يكون لهم مساهمات
بــارزة ومتواصلة في مجال األبـحــاث ،بما يعزز من
رصيدهم وكفاءتهم وجدارتهم.
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لم يكن بإمكان قطاع التعليم أن يبقى بمأمن عن تطور أساليب التواصل في حياتنا اليومية واعتماد الناس على تطبيقات الدردشة ووسائل
التواصل االجتماعي ،بكل ما تحمله من رموز وشعارات ومصطلحات حديثة للتخاطب .فرضت التطورات التكنولوجية وانعكاساتها
االجتماعية واالقتصادية على الجامعات والمدارس أن تعيد التفكير في الطرق والوسائل المتبعة للشرح والمحاضرة .جيل اليوم يبحث عن
السرعة ،سريع الملل ،وفي الحد األدنى ال تستهويه المطالعة .من هنا ،كان البحث عن أساليب حديثة ومبتكرة توصل المضمون والمحتوى
للطالب بطريقة سهلة وممتعة وأكثر فعالية

التعليم الترفيهيEdutainment ...
نظام STEAM

التلعيب Gamification

ات ـج ــاه تـعـلـيـمــي يـعـتـمــد ع ـلــى ال ــدم ــج ب ــن خـمـســة م ـج ــاالت دراس ـي ــة مـخـتـلـفــة ه ــي :ال ـع ـلــوم،
التكنولوجيا ،الهندسة والــريــاضـيــات ،وأضـيــف إليها الحقًا الـفــن .هــي اختصار للحروف
األول ــى فــي ه ــذه امل ـج ــاالت (.),Science, Technology, Engineering, Arts, Maths
تتمحور الفكرة األساسية لنظام  STEAMالتعليمي على ربــط التعليم بالحياة اليومية
وتنمية التفكير النقدي لــدى الطالب وتزويدهم باملهارات الــازمــة ملتطلبات ســوق العمل.
والـبــرامــج واملناهج التعليمية املوضوعة باالستناد إلــى هــذا النظام ّ
ّ
مصممة
تتميز بأنها
بطريقة مبسطة تمنح التلميذ القدرة على الدمج بني عقل العالم وإبداع الفنان.

مصطلح حديث مشتق من كلمة
 Gameأي ل ـع ـبــة ،ويـ ـه ــدف إلــى
استخدام مبادئ اللعب وقواعده
في سياقات ال عالقة لها بمفهوم
ال ـل ـعــب ال ـت ـق ـل ـيــدي ،ب ـمــا يجعلها
أكـثــر سهولة وجــاذبـيــة .فــي هذا
السياق ،فإن التلعيب في القطاع
الـ ـت ــرب ــوي يـ ـق ــوم ع ـل ــى تـبـسـيــط
بعض الحصص وال ــدروس عن
طريق نقل مضمونها عن طريق
ّ
اللعب بشكل ال يسخف املحتوى
ّ
ويحول الصف إلى فضاء للعب،
وفي الوقت عينه يكسر الجمود
والــرتــابــة ويــدخــل عــامــل الترفيه
إل ــى ال ـ ــدرس ،وه ــو م ــا يــزيــد من
تـ ـف ــاع ــل ال ـ ـطـ ــاب وح ـمــاس ـت ـهــم
واندفاعهم للفوز.

التعلم التكيفي Adaptive Learning

ُ َ
ّ
َ
 ...ESAحيث يؤسس المديرون ورواد األعمال
حين تأسس المعهد العالي لألعمال
 ESAعام  1996بموجب اتفاقية
ثنائية بين الحكومتين اللبنانية
والفرنسية ،كان هدفه االساسي إعداد
جيل جديد من المديرين والقادة في
عالم األعمال لتعويض النقص الذي
اصاب هذا القطاع جراء الحرب األهلية
ن ـجــح امل ـع ـهــد خ ــال أك ـثــر م ــن ع ـقــديــن ف ــي أن يصبح
مرجعًا محليًا وإقليميًا للطامحني بولوج علم اإلدارة
وخ ـف ــاي ــاه .ال ـي ــوم وتـمــاش ـيــا م ــع الــرســالــة ال ـتــي وجــد
ألجـلـهــا يـعـمــل املـعـهــد عـلــى مــواك ـبــة أح ــدث مــا وصــل
إليه قطاع إدارة األعمال من خالل تركيزه على ريادة
األعـمــال ومـســاعــدة كــل شخص يرغب بــإطــاق شركة
ناشئة على اكتساب املهارات الالزمة في مقر خاص
ضمن املعهد ّ
مزود بأحدث التقنيات.
تدير املعهد غرفة تجارة باريس ،وهي عينها من يدير
معهدي األعـمــال العريقني فــي فرنسا  HECو.ESCP
أم ــا مجلس اإلدارة فـمــؤلــف مــن  10أع ـضــاء مقسمني
بالتساوي بني لبنانيني وفرنسيني ويتولى رئاسته
رئيسان هما حاكم مصرف لبنان والسفير الفرنسي
في لبنان على ما تنص اإلتفاقية ،من دون أن يكون
هنالك أي تداخل بني السياسي واألكاديمي في طريقة
إدارة املعهد.

اختصاصات شاملة
توفر  ESAبحسب رئيسة قسم التواصل والتسويق
ف ــي امل ـع ـهــد ش ـيــريــل م ـطــر  9ب ــرام ــج مـتـخـصـصــة في
ً
إدارة األعـمــال من اإلج ــازة وصــوال إلــى الــدكـتــوراه .ما
ّ
يميز املعهد أنه مساحة للتعلم املستمر ،حيث يمكن
لخريجي البكالوريا والطالب الجامعيني الذين سبق
وت ـخــرجــوا وال ــذي ــن بـ ــدأوا مـسـيــرتـهــم املـهـنـيــة إضــافــة
إلى املديرين الذين تسلقوا أعلى السلم الوظيفي في
شركاتهم مواصلة علمهم واكتساب خبرات جديدة

واالط ــاع على أح ــدث مــا توصلت إلـيــه عـلــوم اإلدارة
الحديثة.
في هذا السياق يوفر املعهد إجــازة في إدارة األعمال
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع جــام ـعــة ESSEC Business School
تـمـتــد مــن  3إل ــى  4س ـن ــوات ،كـمــا وب ــرام ــج ماجستير
مـتـعــددة ومـتـنــوعــة تشمل مــواضـيــع مختلفة ومنها
ماجستير فــي إدارة األع ـمــال وماجستير فــي ري ــادة
األع ـمــال ،وماجستير فــي اإلدارة املــالـيــة وماجستير
في التسويق وماجستير في إدارة الرعاية الصحية
بالتعاون مــع جامعة بــاريــس  7دي ــدرو و Ecole des
 . hautes etudes en santé publiqueكذلك يؤمن املعهد
برامج  MBAإلدارة الشركات و Executive MBAالذي
يتوجه لرجال األعمال الذين يملكون خبرة ال تقل عن
 7إلى  10سنوات ،وأخيرًا الدكتوراه في إدارة األعمال.
أطلق املعهد أيضًا عـ�ا م  2009برنامج �ESA Execu
 tive Educationاملخصص لتدريب موظفي الشركات
فــي م ـجــاالت تــرغــب ه ــذه األخ ـي ــرة فــي تـطــويــر ق ــدرات
وم ـهــارات موظفيها فيها .ومــن جملة الـبــرامــج التي
يـقــدمـهــا املـعـهــد ب ــرام ــج  Certifying Programsالـتــي
تمتد ملدة  6أشهر فقط وتعنى بمواضيع كالتسويق
الرقمي وإدارة املشاريع وغيرهما ،والتي تتوجه إلى
أشخاص يملكون خبرة في مجال العمل.

بعد عالمي
على الرغم من كون املعهد ثمرة شراكة بني الحكومتني
اللبناية والفرنسية وتديره غرفة تجارة باريس فإن
اللغة الطاغية في التعليم هي االنكليزية بما يتوافق
مع متطلبات العصر وخاصة في مجال األعمال ،من
دون االستغناء بشكل كامل عن الفرنسية التي ال تزال
حــاضــرة ولـكــن فــي نـطــاق ضـيــق وتـحــديـدًا فــي مجال
املاجستير فــي الـتـســويــق والــدك ـتــوراه عـلــى مــا تقول
مطر.
واحدة من أبرز مميزات املعهد هي شراكاته مع العديد
مــن الجامعات األوروب ـيــة العريقة الــرائــدة فــي مجال
إدارة األعمال ومن أبرزها  HEC ParisوESCP Europe
و SDA Bocconiو ،ESSEC Business Schoolما يعني
ّ
مصدق عليها من املعهد ومن
أن الشهادات بمعظمها
الجامعات الشريكة .وفــي هــذا اإلطــار تكشف رئيسة

شيريل مطر

 Smartحاضنة أعمال
ESA
ّ
مجانية توفر لرواد األعمال
المكان والمعدات
والتدريبات المطلوبة

قـســم ال ـتــواصــل والـتـســويــق أن ال ـكــادر التعليمي في
املعهد يضم أكثر من  200أستاذًا محاضرًا جميعهم
أجـ ــانـ ــب يـ ـحـ ـض ــرون إلـ ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان خ ـص ـي ـص ــا إللـ ـق ــاء
املحاضرات للطالب.

احتضان رواد األعمال

من أبرز اإلضافات للمعهد والتي ّ
تبي مدى مواكبته
لـكــل جــديــد فــي مـجــال األع ـمــال إطــاقــه ال ـعــام املــاضــي

ماجستير فــي ري ــادة األعـمــال وبالتعاون مــع جامعة
 HEC Parisوغــرفــة الصناعة والـتـجــارة والــزراعــة في
ب ـي ــروت وج ـبــل ل ـب ـنــان .سـبــق ه ــذه ال ـخ ـطــوة تأسيس
املـعـهــد مـنــذ  4أع ـ ــوام حــاضـنــة األع ـم ــال Smart ESA
ً
فضاء ل ـ ّ
ـرواد األعـمــال لتطوير مشاريعهم
لكي تكون
وأفكارهم ووضعها موضع التطبيق مستفيدين من
تـقـنـيــات حــديـثــة وورش عـمــل وم ـح ــاض ــرات تــوفــرهــا
الحاضنة.
يمتد املاجستير وفقًا ملطر على مــدى  12شهرًا وهو
مخصص لرواد األعمال ولكل شخص يرغب بتأسيس
شــركــة ناشئة أو تطوير واح ــدة مــوجــودة واكتساب
ال ـخ ـبــرات ال ــازم ــة فــي م ـجــال الـتـمــويــل ووض ــع خطة
العمل والـنــواحــي التنفيذية والتسويقية واإلداري ــة
التي يتطلبها إنجاح هكذا مـشــروع .القبول في هذا
البرنامج يتطلب أن يكون املتقدم للدخول من حملة
شهادة املاجستير وصاحب فكرة المعة يتوجب عليه
عرضها أمــام لجنة من الخبراء من املعهد لتقييمها
وت ـب ـي ــان مـ ــدى جــدي ـت ـهــا وقــاب ـل ـي ـت ـهــا لـلـتـحـقـيــق كما
واالط ــاع على مــدى معرفة صاحبها بعالم األعمال
والتصورات التي وضعها لتحقيقها.
ه ــذا وي ـش ـمــل املــاجـسـتـيــر تـنـظـيــم س ـفــرتــن تـمـتــد كل
منهما مل ــدة أس ـبــوع إل ــى كــل مــن  Silicon Saclayفي
فرنسا وهــي النسخة الفرنسية مــن Silicon Valley
ف ــي س ــان فــرنـسـيـسـكــو ال ـتــي تـشـكــل الــوج ـهــة الـثــانـيــة
للطالب .وتشدد مطر أنــه بإمكان الطالب االستفادة
مــن ال ـعــديــد مــن امل ـنــح ال ـتــي تــؤمـنـهــا غــرفــة الـصـنــاعــة
والتجارة والزراعة في بيروت وجبل لبنان والعديد
من الشركات للطالب أصحاب األفكار املميزة والتي
قد تصل نسبتها إلى .80%
وفـيـمــا يختص بحاضنة األع ـمــال  Smart ESAفهي
تـشـغــل حــال ـيــا م ـســاحــة ط ــاب ــق ل ـكــن وم ــع ن ـهــايــة هــذا
العام ستنتقل إلى مبنى ضمن حرم املعهد مخصص
بالكامل لها ،وهي تؤمن وباملجان املكان والتمارين
والتدريبات والخبرات واملعدات التي يحتاجها ّ
رواد
األعمال وهي قد ساهمت في إطالق وتطوير  64شركة
نــاشـئــة مـنــذ تــأسـيـسـهــا .وال ــاف ــت أن ه ــذه الحاضنة
وع ـلــى خ ــاف غ ـيــرهــا ف ــي ل ـب ـنــان ال تــأخــذ ح ـصــة في
الشركات التي تساعد على إطالقها.

الواقع االفتراضي والواقع المعزز Virtual and
Augmented reality

طريقة تعليم حديثة تعتمد
ع ـل ــى ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ــذك ــاء
االص ـط ـنــاعــي وت ـه ــدف إلــى
مراعاة الفوارق الفردية بني
ال ـطــاب وقــدرات ـهــم الفكرية
وخصائصهم املختلفة من
خالل إعادة تعديل وتغيير
ع ـ ــرض املـ ـ ـ ــادة وامل ـض ـم ــون
وف ـق ــا ألس ـل ــوب ك ــل متعلم
ونمطه .ميزة هــذه الطريقة
تكمن في أنها ّ
تغير قواعد
الـتـعـلـيــم وت ـس ـمــح بتكييف
املحتوى بما يتالءم والعوامل الذاتية لكل طالب ،بما يقلل من الفروقات بني الطالب التي قد
تظهر في أنماط التعليم التقليدية ،حيث قد يبرز بعض الطالب على أنهم أملعيون ،والبعض
اآلخر على أنهم أقل مقدرة من نظرائهم ،فيما املشكلة قد تكون محصورة في كيفية تلقي
كل فرد للمادة.
أما طريقة عمل التعلم التكيفي ،وبطريقة مبسطة ،فهي تعتمد على الخوارزميات استنادًا إلى
تفاعل الطالب مع الدرس واألجوبة التي يقدمها .وعلى سبيل املثال ،فإن البرنامج بمجرد أن
ً
طويال على سؤال ّ
معي ،فإنه تلقائيًا يعرض أمامه شروحات
يالحظ أن طالبًا يقضي وقتًا
إضافية عن املوضوع لكي يفهمه بشكل أفضل والتي يمكن أن تتخذ شكل صور ورسومات
عوض النصوص لتسهيل االستيعاب.

ف ــي ال ـل ـغــة اإلنـكـلـيــزيــة،
ي ـس ـم ــى اعـ ـتـ ـم ــاد ه ــذه
ال ـت ـق ـن ـي ــات ف ــي م ـجــال
الـتـعـلـيــم Immersive
 ،Learningوهي ّ
تعبر
ع ــن الـ ـط ــرق املـخـتـلـفــة
التي تعمل التكنولوجيا
من خاللها على طمس
ال ـ ـخـ ــط ال ـ ـفـ ــاصـ ــل بــن
ال ـعــالــم امل ـ ــادي وال ـعــالــم
الــرقـمــي .تشير معظم
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ـح ــدي ـث ــة
إل ــى أن اسـتـخــدام هــذه
التقنيات سيخلق ثورة
شاملة فــي مجال التعليم ،تجعل مــن هــذا األخـيــر أكثر متعة وتفاعلية مــن خــال منح الطالب
القدرة على اختبار مفاهيم نظرية ومجردة في بيئة مشابهة للحاالت الواقعية .على سبيل املثال،
باستطاعة تقنيات الواقع االفتراضي في مادة التاريخ أن تنقل الطالب إلى عالم اإلغريق والرومان
وغيرها من الحقب التاريخية أو البلدان أو املواقع الجغرافية كما لو أنهم يعيشون فيها .أما في
الطب ،فالواقع االفتراضي يساعد الطالب على التدرب بشكل عملي واكتساب فهم أدق لألعضاء
والحاالت التي قد يواجهونها في املستقبل.

الطابعة ثالثية األبعاد 3D Printing

هندسة داخلية ...عصرية

تـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــح ل ـ ـل ـ ـطـ ــاب
ب ـت ـحــويــل أف ـك ــاره ــم
إل ـ ــى ن ـ ـمـ ــاذج فـعـلـيــة
ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاعـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــم
اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارهـ ـ ــا ،ب ـم ــا
ي ـ ـعـ ــزز مـ ــن اإلبـ ـ ـ ــداع
واالبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار .وه ـ ــذه
التقنية باتت شائعة
في مجال التصنيع
بما يسمح بتحديد
مــدى فعالية الفكرة
وقابليتها للتطبيق
ع ـلــى ن ـطــاق صغير
قابل للطباعة.
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للمكان والتصميم واألثــاث آثار واضحة على
األش ـخ ــاص ونفسيتهم وقــدرات ـهــم الــذهـنـيــة.
بعض األماكن توحي بالدفء نظرًا الى األلوان
املـعـتـمــدة ،البعض اآلخ ــر يــوحــي بــالــرصــانــة...
املؤسسات التربوية على دراية بهذه املعطيات.
من هنا ،محاوالتها لجعل قاعات املحاضرات
والصفوف أقل جمودًا وأكثر إبداعًا .من هذا
املنطلق ،فإن تصميم القاعات يتخذ تدريجيًا
منحى أكثر إبداعًا وشبابًا ،حيث يسهل إعادة
ترتيب وضعية الطاوالت والكراسي وتنظيمها
بما يسمح بتعزيز النشاط والعمل الجماعي،
إضــافــة إل ــى االع ـت ـمــاد امل ـتــزايــد عـلــى الطبيعة
حيث بات الكثير من املحاضرات والنقاشات
تعقد في املساحات الخضراء املتوافرة.
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THE LEADING
BUSINESS
SCHOOL
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EAST

ESA is a Business School dedicated to the education of executives and managers in
Lebanon and the Middle East and managed by the Paris Île-de-France Regional Chamber
of Commerce and Industry (CCIR). ESA Business School is the first in Lebanon to obtain the
AMBA Accreditation, the highest international distinction.
Its mission is to form the elite of Lebanon and the region into the leaders of tomorrow.
Situated in the center of Beirut, and at the heart of the Middle East, ESA asserts its reach
as an important international school, combining the talents of high-level faculty who rank
among the world’s most preeminent specialists.
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البنك اللبناني الفرنسي

 ...NDUبناء الطاقات األكاديمية واإلنسان
خطت جامعة سيدة اللويزة أولى
خطواتها عام  1736انطالقًا من
الماروني الذي انعقد
روحية المجمع
ُ
ّ
في دير اللويزة ،والذي أقرت من خالله
إلزامية التعليم المجاني للجميع
عام  1978جرى تأسيس مركز اللويزة للتعليم العالي
ّ
ألهميته في املنطقة ،وتطلعاته .جــرى إنشاؤه نظرًا
إلى الحاجة إلى مؤسسة كاثوليكية للتعليم العالي
ّ
في لبنان ،تتبع املنهج األميركي للتعليم العالي.
انطالقًا مــن رســالــة الرهبانية املريمية ،فــي ضــرورة
إنشاء جامعة وطنية ،كاثوليكية في الروح ،مارونية
في التقاليد ،وأميركية في املنهجّ ،
تقدم مركز اللويزة
للتعليم العالي في  26نيسان  ،1984بطلب من وزارة
التربية والتعليم الـعــالــي ،للحصول على ترخيص
إلنشاء جامعة مستقلة.

مسيرة تطور
فــي  14آب  ،1987ص ــدر مــرســوم رئــاســي رق ــم ،4116
بموجبه حصلت جامعة سيدة اللويزة على ترخيص
يعتبرها جامعة كاثوليكية تعتمد املنهج األميركي
للتعليم ال ـعــالــي ،لـيــس ف ــي لـبـنــان فـحـســب إن ـمــا في
منطقة الشرق األوسط.
ُ
عام  ،1999افت ِتح الحرم الجامعي الجديد في برسا-
ّ
ال ـكــورة ،وال ــذي يـقــدم الـبــرامــج األكــاديـمـيــة كاملة في
جميع التخصصات.
قررت “سيدة اللويزة” توسيع إطار خدماتها ،فكان
حرم جامعي في منطقة دير القمر -الشوف ،لتعزيز
ّ
والتنوع ،ودعم التماسك الوطني.
الحوار،
ما ّ
يميز جامعة سيدة اللويزة أنها جامعة لبنانية
تـعـتـمــد امل ـن ـهــج األم ـي ــرك ــي ف ــي ال ـت ــدري ــس ،م ــن خــال
االع ـت ـمــاد املــؤس ـســي الـ ــذي حـصـلــت عـلـيــه الـجــامـعــة،
أصبحت ثــالــث جامعة أميركية معتمدة فــي لبنان،
وأول جامعة لبنانية معتمدة من مؤسسة أميركية.
إلــى جانب املستوى األكاديمي الجيد ،ثمة جو عام
مميز يسود في أرجاء الجامعة ،حيال حياة الطالب
فيها ،الـعــاقــة الـتــي تربطهم مــع األســاتــذة واإلدارة.

المساهم الدائم في دراسة الشباب

ّ
تهتم الجامعة ببناء اإلنسان الصالح من كل الجوانب
ّ
وليس فقط تعليمه ليتمكن من تكوين شخصيته من
الناحية الروحية ،والفكرية.

جهود ونجاحات

في الجامعة سبع كليات ّ
تقدم أكثر من  70برنامجًا:
في مرحلة اإلجازة  60اختصاصًا ،و 34في الدراسات
العليا؛ وهــي على تماس دائــم مــع الـطــاب الحاليني
والـ ـط ــاب امل ـح ـت ـم ـلــن ،إن كـ ــان م ــن خـ ــال ال ــزي ــارات
املـسـتــدامــة الـتــي يـقــوم بها مكتب التوجيه والقبول
إلـ ــى امل ـ ـ ــدارس خـ ــال الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي ،أو م ــن خــال
ّ
األب ـ ــواب املـفـتــوحــة ال ـتــي تـنـظـ ّـمـهــا الـجــامـعــة ك ــل عــام
حيث تستقطب أعدادًا كبيرة من الطالب ،لالستفسار
حول جميع الخدمات والبرامج املتاحة في الجامعة،
إضافة إلى جــوالت في الحرم الجامعي للتعرف إلى
األق ـســام والـكـلـيــات .تـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن الجامعة
استحصلت على االعـتـمــاد املؤسسي مــن هيئة نيو
إنغالند للتعليم العالي NECHE) - New England
 ،)Commission for Higher Educationكما جرى العمل
ّ
املنهجية.
على االعتمادات
ّ
في آب  ،2016وبعد ّ
ست سنوات من اإلعــداد ،تمكنت
ّ
كلية الهندسة في ال ـ  ،NDUفي فروعها الثالثة ،من
ّ
ال ـح ـصــول عـلــى االع ـت ـمــاد الــرس ـمــي ال ـكــامــل م ــن قـبـ ِـل
مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا ()ABET
ِ
ّ
لـبــرامــج الـهـنــدســة املــدنـ ّـيــة وال ـحــاســوب واالت ـص ــاالت
ّ
ّ
وامليكانيكية.
الكهربائية
والهندسة
ّ
واسـتـحـصـلــت كــلـ ّـيــة إدارة األع ـمــال واالق ـت ـصــاد على
عـ ـض ـ ّ
ـوي ــة وكـ ــالـ ــة االعـ ـتـ ـم ــاد الـ ـج ــا ّمـ ـع ـ ّـي ()AACSB
ّ
األ َم ـي ــرك ــي ــة ،م ــن ب ــن  11ع ـض ـوًا مــرش ـحــا ف ــي لـبـنــان.
ُ ّ
ّ
ّ
تأسيسيًا من املنظور
العضوية منطلقًا
وتشكل هذه
ّّ
ّ
املنهجي النـخــراط الكلية فــي مـســار ضـمــان الـجــودة
ّ
ّ
ّ
ّ
التعليمية والبحثية العلمية.
َ
جــامـعــة س ـيــدة ال ـلــويــزة ه ــي الــوح ـيــدة امل ـع ـتــمــدة من
املـنـظـمــة ال ـعــامل ـيــة ل ــإع ــان ( )IAAل ـش ـهــادة اإلع ــان
والتسويق  -قسم الدراسات اإلعالمية .وأصبح قسم
الفنون السمعية البصرية  -قسم الدراسات اإلعالمية،
عام  2017عضوًا في املركز الدولي للوصل بني معاهد
وجامعات السينما والتلفزيون ( )CILECTكاعتراف
ّ
أكاديمي بجودة املناهج.
ّ
ّ
أما ّ
كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية ،فحصلت على

اعتماد برنامج علم الحاسوب من مجلس االعتماد
للهندسة والتكنولوجيا ( ،)ABETوجرى اإلعالن عنه
ّ
انضمت الـ
في آب  .2018من خالل االعتماد املؤسسي،
 ،NDUإلى قائمة بارزة للجامعات العاملية ،وتنسحب
مـفــاعـيــل ه ــذا االع ـت ـمــاد م ـبــاشــرة عـلــى ال ـط ــاب ،فهو
بمثابة بطاقة مرور ملؤسسات التعليم العاملي كافة،
ويعطي الطالب الفرصة بمباشرة دراساتهم العليا
في أنحاء العالم كافة.

استراتيجية الجامعة
إن استراتيجية الجامعة ال يمكن أن ال تأخذ بعني
ّ
االعتبار احتياجات املجتمع وســوق العمل ،فــإن أي
اختصاص أو برنامج يتم إطالقه يكون نتيجة دراسة
ّ
معمقة تأخذ بعني االعتبار هــذه الحاجات الحالية
ّ
ل ـت ـتــأكــد م ــن أن ال ـخــري ـجــن س ــوف ي ـج ــدون وظــائــف
عند ّ
تخرجهم .لذلك أطلقت مجموعة اختصاصات
ّ
وب ــرام ــج إجـ ــازة ت ــواك ــب مـتـطــلـبــات س ــوق الـعـمــل فال
ّ
ّ
تخرج طلبها لكي يهاجروا .بعض االختصاصات
والبرامج التي أطلقت في اآلونــة األخيرة :إجــازة في
الهندسة الكيميائية ،بكالوريا عـلــوم فــي الكيمياء
ّ
الصحي ،إجــازة األعمال
الحيوية ،إجــازة في اإلعــام
في التغذية ،ماجستير علوم في استراتيجية األعمال.
ت ـج ــد ال ـج ــام ـع ــة ذاتـ ـه ــا م ـس ــؤول ــة ع ــن الـ ـط ــاب حــن
يـ ـغ ــادرون ص ـفــوف ـهــا ،فـتـسـعــى إل ــى م ـســاعــدت ـهــم في
مــرحـلــة التفتيش عــن وظـيـفــة ،وذل ــك مــن خ ــال قسم
ّ
التوظيف والـتــدريــب فــي مكتب شــؤون الـطــاب .كما
ّ
تسعى الـجــامـعــة بشكل حثيث إل ــى تــوقـيــع مــذكــرات
تفاهم ومعاهدات مع شركات رائــدة ومع مؤسسات
في مختلف القطاعات.

الجامعات

الجمعة  29آذار  2019العدد 3723

9

مساعدة الطالب

ّ
رســالــة الرهبانية تــزويــد كــل طالب علم ،وتحصينه
ث ـق ــاف ـي ــا ،وال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ــأم ــن ال ـع ـل ــم ل ـل ـج ـم ـيــع ،ل ــذا
مساعدة الطالب ودعمهم من النواحي املادية من أبرز
التحديات التي تجهد الجامعة لتذليلها .على الرغم
مــن أن أقـســاطـهــا م ـقــارنــة بــالـجــامـعــات ال ـتــي تعتمد
ّ
املنهج األميركي أقل من غيرها بكثير ،إال أن حوالى
نصف طالبها يجدون صعوبة في تسديد األقساط.
يحرص رئيس الجامعة األب بيار نجم ،على العالقة
الوثيقة مــع ال ـطــاب ،وعـلــى وضــع مشاكلهم ،ضمن
أولــويــاتــه ،لــذا أعــادت الجامعة النظر فــي املساعدات
املــالـيــة ،مــن خ ــال زي ــادة قيمة امل ـســاعــدات عــن الـعــام
املاضي ،بالرغم من عدم وجود تمويل خارجي.
وان ـطــاقــا م ــن دع ـمــه ل ـل ـطــاب ،قـ ـ ّـرر تـجـمـيــد قـيـمــة ال ـ
 CREDITإلى حني ّ
تخرج الطالب ،وذلك حتى نهاية
واليته الرئاسية عام .2020
يستفيد ال ـطــاب الـنــاجـحــون واملـتـعـثــرون مــاديــا من
تـقــديـمــات ،عـبــر االن ـخ ــراط فــي بــرنــامــج Work Study
 Grantالـ ـ ــذي ي ـق ــدم ــون ب ـمــوج ـبــه خ ــدم ــات صـغـيــرة
ل ـل ـجــام ـعــة ،هـ ــذا إلـ ــى ج ــان ــب ال ــذي ــن ي ـن ـت ـس ـبــون إل ــى
الجامعة مــع أحــد أشقائهم يحصلون على Sibling
 .Grantاألمر عينه ينطبق على صعيد املاجستير ،إذ
ينعم الـطــاب الــذيــن يساهمون فــي الكلية مــن خالل
ً
مساعدة األسـتــاذة في البحوث مثال بمنح قد تصل
إل ــى  ،100%يـضــاف إل ــى كــل ذل ــك املـنــح والـتـقــديـمــات
الظرفية التي تأتي من منظمات داعمة للجامعة.

للفئات الشبابية وموضوع التعليم،
مكانة خاصة في استراتيجية القائمين
على العمل في البنك اللبناني الفرنسي.
منذ سنوات ،والمصرف يقدم
مجموعة متنوعة من الخدمات
التي تهدف إلى تحقيق مبادئه
للمسؤولية االجتماعية ،وتمكين
الشباب من تحصيل المستوى العلمي
المواضيع
الذي يطمح إليه .عن هذه ٍّ
وغيرها ،كان الحوار التالي مع كل من
مدير التسويق والتجزئة ،رونالد زيركا،
ومدير الموارد البشرية ،جورج بحلق
¶ ما الــذي يدفع مصرفكم لتخصيص استراتيجية معينة
تجاه طــاب الجامعات أو األه ــل؟ متى بــدأتــم بتقديم قرض
التعليم؟ وما هي خصائصه؟
تماشيًا مع استراتيجيته للمسؤولية االجتماعية،
ّ
اعتبر البنك اللبناني الفرنسي أن لــديــه مسؤولية
مدنية واقتصادية وإنسانية تجاه الشباب طالبي
العلم ،فأطلق في  2010قــرض الــدراســة .وإيمانًا منه
ّ
بعنصر الشباب اللبناني الذي يشكل العمود الفقري
ّ
يستمر املصرف في املساهمة في
للوطن ومستقبله،
تعليمه ومرافقته في الجامعة ،من السنة األولى حتى
األخيرة.
ً
ّ
يوفر قــرض الــدراســة الجامعية تغطية كاملة لقسط
الجامعة ،بالدوالر األميركي ،وتصل قيمته القصوى
ّ
ويتميز هذا القرض بفوائد تنافسية
إلى  130ألف د.أ،.
وبمدة تسديد قصوى تصل إلى  10سنوات بعد فترة
السماح التي تبدأ عقب نيل الشهادة.
¶ هــل الحـظـتــم نـمـوًا فــي أع ــداد ال ـطــاب الــذيــن يـلـجــؤون إلــى
قرض التعليم؟
الحظنا في السنوات الثالث األخيرة تزايدًا في أعداد

الطالب الذين لجأوا إلى القرض الدراسي الذي ّ
يقدمه
البنك اللبناني الفرنسي ،وذلك بفعل ّ
تعرفهم إلى هذا
ّ
املنتج أكثر فأكثر ،كذلك زاد اط ــاع األهــل عليه .وال
ّ
بد من اإلشارة إلى الحالة االقتصادية الصعبة التي
ّ
فاستمر
ّأدت إلى ازديــاد الحاجة إلى هذه القروض،
املصرف في تلبية حاجة اللبنانيني هذه.

¶ إضافة إلى قرض التعليم ،ما هي الخدمات والبطاقات التي
توفرونها للشباب والتي بإمكانهم االستفادة منها؟
أنشأ البنك اللبناني الفرنسي في عــام ّ 2014
منصة
ّ
مخصصة للشباب حتى سن الـ ،25تحت اسم Lucky
 to be Youngواخـتــارهــا لتكون نقطة االلـتـقــاء بينه
وبــن الشباب حيث يتم التواصل معهم واالستماع
إلى متطلباتهم ،ليعمل بعدها على تقديم الخدمات
امل ـص ــرف ـي ــة وغـ ـي ــر امل ـص ــرف ـي ــة الـ ـت ــي ت ـل ـب ــي مـخـتـلــف
احتياجاتهم.
ّ
ويوفر املصرف لهم كل هــذه الخدمات والتسهيالت
ّ
يتميز بفوائد تفضيلية ،باإلضافة
جار
عبر
حساب ٍ
ٍ
ـدد من
إلــى حـســاب إي ــداع وحـســومــات خــاصــة لــدى ع ـ ٍ
املتاجر واملطاعم وغيرها ،عند تقديم بطاقة الـe-pass
املجانية من برنامج  .Lucky to be Youngأما الشباب
الذين تتراوح أعمارهم بني  14و 18سنة ،فلهم حساب
ـار وحـســاب ّادخـ ــار ،ومعهما بطاقة سحب Debit
جـ ٍ
 Cardمجانية.
ك ــذل ــك يـتـمـ ّـيــز ال ـب ـنــك ال ـل ـب ـنــانــي ال ـفــرن ـســي ع ــن غـيــره
مــن امل ـصــارف بتقديم حـســاب للعمالء منذ ال ــوالدة،
فيستفيد من خدماته وميزاته كل من هم دون الــ14
سـنــة .أمــا الشباب بــن ال ــ 18و 25سـنــة ،فلهم حساب
َ
خاص أيضًا مع بطاقتي سحب وائتمان مجانيتني،
وتسهيالت خاصة على بعض الـقــروض ،باإلضافة
إلى املزايا التي ذكرناها سابقًاّ .
ويقدم برنامج Lucky
 to be Youngنـشــاطــات فـكــريــة وعلمية واجتماعية
وترفيهية للشباب.
¶ يختار الكثير من الشباب دراسة العلوم املالية واملصرفية
في الجامعة .هل تلعبون كمصرف أي دور مع الكليات املعنية
في الجامعات في هذا اإلطار؟
لـلـبـنــك الـلـبـنــانــي ال ـفــرن ـســي دور م ـهــم ف ــي تــدريــب

رونالد زيركا

جورج بحلق

ط ــاب جامعيني فــي الـعـلــوم املــالـيــة واالقـتـصــاديــة
ّ
واملصرفية ،فيستقبل كل سنة حوالى  80طالبًا في
ّ
سنتهم الــدراسـيــة الثانية ،ويـقــدم لهم التدريبات
ّ
ملدة شهرين في مختلف أقسام وفروع املصرف.
كما يشارك في املعارض التي تنظمها الجامعات
ُ
واملـحــاضــرات التي تـقــام فــي امل ــدارس والجامعات.
وينتدب املـصــرف لهذا الـحــدث م ــدراء مــن املصرف
وأعضاء من مديرية املوارد البشرية لكي يشاركوا
الطالب خبرتهم في املجال املالي واملصرفي.

تجبر املـصــارف على التأقلم وتطوير طــرق العمل
لــدي ـهــا ،ف ـي ــؤدي ه ــذا األم ــر إل ــى تـغـيـيــر نــوعــي على
م ـس ـتــوى امل ـ ـصـ ــارف .وه ـ ــذه األخـ ـي ــرة ب ـحــاجــة اآلن
إل ــى تـخـصـصــات ج ــدي ــدة تـتـمــاشــى م ــع الـتـغـيــرات
التكنولوجية.
كما ُت ّ
عد هذه الثورة التكنولوجية فرصة للمصارف
ّ
والخريجني للبحث عن التميز والخروج عن العمل
الــروتـيـنــي ،وتــرتـكــز إل ــى دراس ــة عــاقــة املــوظــف مع
ّ
العمالء وتحسني نوعيتها وتطويرها والتمكن من
ع ــرض منتجات امل ـصــرف ،فيلعب املــوظــف حينئذ
دور مستشار للعميل.
ومع بروز الثورة التقنية ،ظهرت الحاجة أكثر فأكثر
إلى االختصاصات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات
في املؤسسات بشكل عام واملصارف بشكل خاص.

¶ هل تجدون أن أعداد الخريجني الطامحني للعمل في القطاع
املصرفي تفوق الطلب ،أو أن القطاع في نمو مستمر ويحتاج
إلى طاقات جديدة باستمرار؟
فــي ال ـس ـنــوات ال ـ ــ 20األخ ـي ــرة ،نـمــا ال ـق ـطــاع املـصــرفــي
بشكل سريع ،ومــع ازدي ــاد هــذا النمو والـتـطـ ّـور ،كان
ٍ
ال بـ ّـد للمصارف مــن البحث عــن املــزيــد مــن الطاقات
الجديدة ،وقد استوعب القطاع املصرفي عددًا كبيرًا
من خريجي الجامعات.
نأمل أن يتحسن الوضع االقتصادي في لبنان لكي
ّ
يستمر النمو في القطاع املصرفي ،ولكي يفتح هذا
األخير مجاالت جديدة لتوظيف خريجي الجامعات.
¶ هــل تـعـتـقــدون أن الـتـطــورات التكنولوجية الـتــي يشهدها
ً
القطاع املصرفي قد تؤثر على التوظيف مستقبال؟
ّ
إن الثورة التي تحدث حاليًا في عالم التكنولوجيا

¶ ما أبرز ما تنصحون به أي تلميذ تخرج حديثًا من املرحلة
الثانوية ويتحضر لدخول الجامعة ويرغب بــدراســة العلوم
املصرفية واملالية؟
ننصح التالميذ املتخرجني حديثًا مــن امل ــدارس أن
يـخـتــاروا االخـتـصــاص ال ــذي يـحـبــونــه ،فــا يمكن أن
يبرع اإلنسان في عمله إن لم يحبه .وإذا رغب التلميذ
ف ــي ال ـت ـخ ـصــص ف ــي ال ـع ـل ــوم امل ــال ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
واملصرفية أو فــي إدارة األعـمــال ،فعليه أن ُيكثر من
ال ـقــراءة فــي هــذه امل ـجــاالت ويستمع إلــى محاضرات
ّ
ويتقن جيدًا فن التواصل مع العمالء.

بف�سل ح�ساب  ،Lucky to be Youngا�ستفيدوا من:
• فوائد تف�سيلية على اأر�سدة احل�ساب اجلاري وح�ساب
االدخار لل�سباب
• بطاقة م�رصفية جمانية
• بطاقة اإنرتنت ب�سعر خمف�ض
• ا�سرتاك جماين يف خدمة الر�سائل الق�سرية Point SMS
• ا�سرتاك جماين يف خدمة ال�سريفة االإلكرتونية Point Com
• ات�سال اإنرتنت �رصيع مع " "Connectباالإ�سافة اإىل ت�سجيل
�سنوي خمف�ض ومودم جماين
• توطني جماين لفاتورة هاتفك اخلليوي وفاتورة االإنرتنت
مع ""Connect
• هدية ترحيب للح�سابات التي حتمل يف ر�سيدها على االأقل
 100د.اأ .اأو ما يعادله
• ح�سومات خا�سة لدى عدد كبري من ال�رصكاء
 ...وغريها الكثري!
®

®

01/03 79 13 32 | Short N°: 1332 | Call Center: 1272
info@eblf.com | www.luckytobeyoung.com
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رابطة جامعات لبنان...
رغــم أن رابـطــة جــامـعــات لبنان ُتـقـ ّـر بــالـتـ ّ
ـردي الــذي
ّ
وصل إليه واقــع التعليم العالي في لبنان ،إل أنها
ٌّ
فوجئت بــأن يـقـ ّـرر كــل مــن جامعة القديس يوسف
والجامعة األميركية فــي بـيــروت ،وهـمــا جامعتان
ـؤسـسـتــان ،تعليق عضويتهما فــي الــراب ـطــة ،بال
مـ ِ
َ
ســابــق إنـ ـ ــذار .وف ــي ح ــن أن ال ـجــام ـعــتــن تــرفـضــان
تغطية االنتهاكات والـتــزويــر واالخـتــال الوظيفي
في دور الجامعات ،تؤكد الرابطة أن نوعية التعليم
وإقرار الهيئة الوطنية لضمان الجودة يقع في رأس
سلم أولوياتها

ّ
التعليم العالي يهتز
الجامعات األعضاء

تهديد أكاديمي

ّ
عــلــق رئـيــس الجامعة اليسوعية ،األب سليم دك ــاش،
عضويته فــي راب ـطــة جــامـعــات لـبـنــان .حصل ذل ــك في
االحتفال الذي أقامته الجامعة ،أخيرًا ،في عيد ّ
القديس
ّ
يــوســف ،شفيعها .يومها قــال دك ــاش إن ال ـقــرار اتخذ
باالتفاق التام مع الجامعة األميركية في بيروت .أما
الــدوافــع التي أعلنها فهي «رفــض تغطية االنتهاكات
واالخـ ـت ــال الــوظـيـفــي ف ــي دور ال ـجــام ـعــات والـتـهــديــد
األك ــاديـ ـم ـ ّـي ال ـت ــي يــواج ـه ـهــا ب ـس ـبــب انـ ـح ــدار ال ـن ـظــام
ّ
ّ
الثقافي بسبب األزمة
الجامعي إلى الهاوية ،والتهديد
األخــاقـ ّـيــة وال ــروح ـ ّـي ــة ال ـتــي يـمـكــن تلخيصها بكلمة
ّ
ّ
الفساد ّ
اللبنانية
الهوية
املعمم ،والتهديد الذي يطال
بسبب فقدان معاملها».
ورأى أن «الـتـعـلـيــم الـعــالــي فــي لـبـنــان أص ـبــح رهينة
ّ
ّ
والطائفية ،بعدما ّ
توسعت شبكة
التجارية
املصالح
ّ
 52مؤسسة
ـن
ـ
م
مجموعة
ـوم
ـ
ي
ـ
ل
ا
لتصبح
الجامعات
ّ
ّ
يبلغ عدد طلبها  200ألف طالب» .وقال إنه «لم يعد
ّ
بإمكاننا التحدث عن جامعات بعدما وضع الجيش
اللبناني ،أخيرًا ،يــده على تجارة للشهادات ّ
ّ
تتم في
ّ
ّ
أربع جامعات على األقــل .وقد تمكنت جامعة جديدة
من الحصول على االعتراف ببرامجها في غضون ّأيام
ّبينما كان البعض اآلخر ينتظر سنوات» .وأكد دكاش
أنه لم ّ
تتم بلورة ّ
أي رؤية رسمية شاملة ومتابعتها
ّ
بـشــأن إن ـشــاء الـجــامـعــات ال ـجــديــدة ،وال تــوجــد خطة
لتوزيعها وفقًا لحاجات البلد واملناطق ،وخصوصًا
ب ـح ـس ــب الـ ـتـ ـخ ـ ّـصـ ـص ــات .وال ـ ـبـ ــرامـ ــج أو الـ ـشـ ـه ــادات
ّ
امل ـم ـن ــوح ــة ت ـت ـك ـ ّـرر ح ـي ــث ال ـك ـل ـ ّـي ــات ال ـت ــي ال تـتـطــلــب

ّ
الجامعات المتهمة بالتزوير غير أعضاء في الرابطة

ّ
ألنها ّ
تدر أرباحًا».
استثمارات ضخمة
وانـتـقــد غ ـيــاب الـتـشــريـعــات ّال ـتــي مــن شــأنـهــا صياغة
شـ ــروط مـ ـح ـ ّـددة ل ـق ـبــول امل ــرش ـح ــن وفـ ــرض مـمــارســة
ّ
تتطلب مــن ّ
أي جامعة االمتثال
ضمان الـجــودة التي
ُ َ
ّ
ّ
الدولي.
لعمليات االعتماد املعت َرف بها على املستوى
ه ـن ــاك أي ـض ــا ال ـن ـقــص الـ ــواضـ ــح ف ــي م ـعــرفــة حــاجــات
ّ
ّ
تستمر في تخريج الطلب من دون
السوق ...الجامعات
ّ
ّ
سوقية.
أي قاعدة أو قيمة
مفاجأة
َ
قرار الجامعتني فاجأ الرابطة ورئيسها الدكتور سامي
منقارة وهو ال يعلم كما قال لـ «األخبار» ما إذا كانتا
يأته جواب نهائي في
انسحبتا كليًا من الرابطة ،إذ لم ّ ِ
هــذا الـخـصــوص ،لكنه أوض ــح أن ــه لــم تتقدم الجامعة
بــاقـتــراح يـصـ ّـب فــي رفــع ّمستوى التعليم العالي ولم
تأخذ الرابطة به «وكنا نفضل أن يعمل الرئيس دكاش
إلــى جانب الجامعات األعـضــاء في معالجة الشوائب
وهــو يعلم أن الــرابـطــة تتابع حاليًا عبر لجنة جــودة
التعليم العالي ،الدفع في اإلسراع بإقرار ضمان الجودة
املوجود قيد الدرس في لجنة التربية النيابية».
ّ
منقارة نفى أن تكون أي من الجامعات املتهمة بالتزوير
أعضاء في الرابطة ،معلنًا موافقته على كــام دكاش
بشأن األوضــاع السيئة التي يمر بها التعليم العالي،
«لكن ما انتهى إليه من تعليق العضوية موقف ال يمت

إلى واقع األمور بصلة ،ذلك أن املسؤول ّ
عما يعانيه هذا
القطاع ليس رابطة جامعات لبنان ،وجامعة القديس
يوسف عضو فيها منذ عام  ،2005وكانت شريكة في
كل القرارات والنشاطات التي اتخذتها الرابطة والتي
نـ ّـص نظامها األســاســي على أنها تعمل على تنسيق
جهودها في رفع مستوى التعليم العالي في ما يتعلق
باملعايير األكاديمية وتطوير التعليم العالي».
وقال« :كنا نتمنى على الرئيس دكاش أن يسمي األمور
بأسمائها ،وأن ّ
يحدد من هي الجهة املسؤولة عن هذا
ّ
ّ
التردي ،ال أن يعلق عضويته بما يوحي وكأن الرابطة
هي املسؤولة».

ضمان الجودة ورسم السياسات
بحسب منقارة ،باتت الرابطة طرفًا استشاريًا في رسم
سياسة التعليم العالي ال سيما مــن خــال املساهمة
في وضع تعديالت ملموسة على نص مشروع قانون
الهيئة الوطنية لضمان الجودة ،ويشارك مندوبون من
لجنتي «ضمان الجودة» و«اإلسهام في رسم سياسة
التعليم العالي» فــي مناقشة القانون الــذي لــم ُيبصر
ّ
النور بعد .إل أن لجنة ضمان الجودة أصدرت كتيبًا في
األول من آذار  2018يتضمن معايير وإرشادات الجودة
العتمادها بصورة خاصة في الجامعات األعضاء في
الرابطة.

الرابطة التي ّ
تأسست في عــام  2005تضم  19جامعة
فـقــط .وم ــن الـجــامـعــات املــؤسـســة الجامعة األميركية،
جامعة بـيــروت الـعــربـيــة ،جامعة هــايـكــازيــان ،جامعة
روح الـقــدس ـ الكسليك ،الجامعة اإلســامـيــة ،جامعة
سـيــدة الـلــويــزة وجــامـعــة البلمند .وقــد انضمت إليها
ّ
في العام نفسه كــل من الجامعة اللبنانية األميركية،
جامعة القديس يوسف ،جامعة الحكمة ،جامعة الشرق
األوسط وجامعة الجنان.
ب ــن ع ــام ــي  2006و ،2007ان ـت ـس ـبــت إل ـي ـهــا الـجــامـعــة
اللبنانية والجامعة األنطونية .أما الجامعات األعضاء
مـنــذ ع ــام  2012فـهــي جــامـعــة املــديـنــة (امل ـن ــار ســابـقــا)،
الجامعة العاملية والجامعة اللبنانية الكندية ،لينضم
في عام  2016كل من جامعة طرابلس وجامعة العائلة
املقدسة.
أع ـضــاء الــرابـطــة هــم رؤس ــاء الـجــامـعــات وه ـنــاك هيئة
تنفيذية تعمل إلدارة شؤونها بإشراف رئيسها ،وهي
تـعـمــل م ــن خ ــال ل ـج ــان :لـجـنــة اإلدارة والـ ـع ــدل ،لجنة
اإلسهام في رسم سياسة التعليم العالي ،لجنة البحث
العلمي املشترك ،لجنة التعاون الجامعي ،لجنة ضمان
الجودة ،ولجنة القوانني واألنظمة.

ّ
مهمات داخلية وخارجية

للرابطة مهمتان خــارجـيــة وداخـلـيــة .تتضمن املهمة
الخارجية تمثيل الجامعات لــدى اإلدارات الـعــامــة ال
سيما وزارة التربية ولجنة التربية النيابية ورئاسة
الحكومة ورئاسة مجلس النواب وتأمني سير عالقاتها
مع االتحادات والرابطات الجامعية اإلقليمية والدولية.
أما على املستوى الداخلي ،فتؤمن الرابطة ،كما يشير
منقارة ،توثيق التعاون بــن الجامعات األعـضــاء في
رفــع مستوى التعليم الـعــالــي ال سيما فــي مــا يخص
ً
املعايير األكاديمية وتطوير التعليم الجامعي ،فضال
عــن تنسيق العمل فــي مـجــاالت األب ـحــاث والــدراســات
واملؤتمرات واملعارض والندوات واالستفادة املشتركة
مــن املختبرات واملكتبات واملـشــاغــل ،وتشجيع تبادل
الخبرات بــن األســاتــذة مــن مختلف الجامعات ودعــم
قيام عالقات وثيقة بني الطالب.
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 ...LIUجامعة اإلنماء المتوازن والوحدة والتواصل
عبد الرحيم مراد *
ننتمي إلى جيل عانى َّ
األمرين في حراكه التعليمي،
ً
متنقال بــن بلدة وأخ ــرى ،وبــن مــدرســة ومــدرســة،
وأحيانًا بــن دولــة ودول ــة ،وإذا اتـخــذت مــن نفسي
ً
ْ
بلغت محطات التغيير والتنقل
مثاال على ذلك ،فقد
ّ
املدرسية عندي أكثر من عشر ،بني قريتي غزة في
البقاع الـغــربــي ،والـقــريــة امل ـجــاورة لها جــب جنني،
ثم عاليه وصيدا ،ثم دمشق والقاهرة فبيروت ،في
الجامعة اللبنانية وجامعة بيروت العربية ،دون
أن أنـســى ال ـبــرازيــل كمحطة مــن مـحـطــات التعليم
الجامعي ،األمــر الــذي جعلني والكثير من أقراني،
نشعر بمسؤولية تربوية شخصية نحو منابتنا
األولـ ـي ــة ،ع ـ ّـززه ــا لــدي ـنــا ان ـت ـمــاء جـيـلـنــا إل ــى حقبة
سياسية وضاءة ،قادها جمال عبد الناصر.
ّ
وحد
بني هذين الحدين ،حـ ّـد املعاناة في التعليم،
الـطـمــوح ال ــذي أيقظته فينا الـنــاصــريــة والـعــروبــة،
تبلورت لدينا فكرة العمل الـعــام ،وفـكــرة أن يكون
االنطالق فيه من التربية والتعليم ،وميزنا أنفسنا
بـهــا بـمـشــاريــع صـحـيــة وخــدمــات ـيــة وبــإن ـشــاء أول
مــدرســة ألب ـنــاء ال ـش ـهــداء فــي ب ـي ــروت ،ثــم بانطالق
م ـشــروع ـنــا ال ـت ــرب ــوي امل ـت ـكــامــل ف ــي الـتـعـلـيــم ال ـعــام
والتعليم املهني والتقني ،وفــي الرعاية التربوية
ً
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وفـ ـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـج ــامـ ـع ــي م ـم ـثــا
بــالـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة الــدول ـيــة ،بـفــروعـهــا التسعة
ف ــي ل ـب ـنــان ،وب ــام ـت ــداده ــا إل ــى ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ،ثم
بانتشارها في دول االغتراب اللبناني ،قناعة منا
ب ــأن الـتـعـلـيــم ح ــق لـكــل إن ـس ــان ،وإي ـمــانــا بــاإلنـمــاء
املـتــوازن على الصعيد اللبناني ،ووضــع لبنة في
الوحدة التربوية عربيًا ،مقدمة لوحدة َّ
أعم وأشمل.
لم يكن الهدف لدينا أن نكون رقمًا عدديًا يضاف
إل ــى مــا هــو قــائــم فــي الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم ،وإن ـمــا أن
نسير بهذا املـجــال خطوة إلــى األم ــام حيث حققنا
على املستوى املعرفي نجاحًا مميزًا في الشهادات
الرسمية فــي التعليم ال ـعــام ،وفــي التعليم املهني
والتقني ،ونــال طــاب الجامعة اللبنانية الدولية
املــراتــب األولــى في امتحانات الكولوكيوم املؤهلة
ملزاولة املهنة في الصيدلة وعلوم التغذية والعلوم

املخبرية والعلوم الصحية ،وتمكن فريق البحث
الـعـلـمــي فــي الـجــامـعــة مــن تــوجـيــه ال ـطــاب إلنـجــاز
الغواصة والحوامة والسيارة البرمائية،
صناعة َّ
بـعــد أن ّأمــنــا امل ـنــاخ املـنــاســب للتعليم الـعــالــي من
خ ــال ال ــوف ــاء ب ـحــق ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة ،وامل ـســاحــات
الـخــاصــة بــاملــاعــب وال ـحــدائــق وقــاعــات الـتــدريــس،
وع ـل ــى صـعـيــد ال ـت ـج ـه ـيــزات ال ــواف ـي ــة وامل ـخ ـت ـبــرات
ال ـكــام ـلــة وامل ـك ـت ـبــة ال ـشــام ـلــة ،ورب ـط ـهــا ب ــأح ــدث ما
توصلت إلـيــه شبكة املعلوماتية ،للحصول على
املعرفة بأيسر السبل وأسرعها ،مع طواقم أكاديمية
مـشـهــود لـهــا بــالـكـفــاءة الـعــالـيــة ،وبـمــواكـبـتـهــا لكل
جديد على صعيد البرامج واملناهج وتكنولوجيا
التعليم ،وبإنجازاتها املستمرة على صعيد تنفيذ
بــرامــج الـتــوأمــة بــن جامعتنا وجــامـعــات أوروبـيــة
وأمـيــركـيــة وك ـنــديــة ،لـهــا دوره ــا املـمـيــز وسمعتها
ال ـح ـم ـي ــدة ف ــي مـ ـج ــال ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــال ــي وال ـب ـحــث
العلمي ،ثم على صعيد إعــداد الكفاءات وتأهيلها
للتدريس الجامعي ،وهــذا يستلزم إع ــداد كفاءات
دوري ــة وسـنــويــة لـبـعـثــات أكــاديـمـيــة مــن جامعتنا
إل ــى جــام ـعــات أخ ــرى مـمـيــزة فــي الـتـعـلـيــم الـعــالــي،
وكل هذا معزز بتبادل الخبرات مع هذه الجامعات
ـدام أس ــات ــذة زائ ــري ــن مـنـهــا إل ـي ـنــا ،وبــإيـفــاد
بــاس ـت ـقـ ّ
أساتذة منا إليها.
إننا أمام النجاح الذي حققناه في الكليات الخمس
الـ ـت ــي ان ـط ـل ـق ــت ب ـه ــا الـ ـج ــامـ ـع ــة ،وه ـ ــي ال ـص ـي ــدل ــة،
والهندسة ،والتربية ،والعلوم والفنون ،واإلدارة،
والتي توفر أكثر من سبعني اختصاصًا أكاديميًا،
ه ــي بــرســم ال ــزي ــادة واالت ـ ـسـ ــاع ،ح ـيــث اسـتـحــدثـنــا
وأضفنا دبـلــوم التربية والتعليم  TDوشـهــادة ال ـ
 MBAإلى االختصاصات املناسبة لكل منهما في
التربية والتعليم واإلدارة واالقتصاد وعلم النفس
واإلعالم ،ولدينا في وزارة التربية والتعليم العالي
ملفات كاملة على مستوى املاجستير والدكتوراه،
وملفات مستوفية الشروط إلضافة كليات جديدة
ككلية الطب والهندسة املعمارية وهندسة البترول،
كـ ـض ــرورة تـحـتـمـهــا ال ـح ــاج ــة ،وي ـفــرض ـهــا الـتـطــور
ويؤكدها استكمال البنى األكاديمية للجامعة.

عبد الرحيم مراد

في أقل من عشر سنوات
أصبحنا في لبنان الجامعة
األفضل إعدادًا واألكثر عددًا بين
الجامعات الخاصة

لـقــد ص ــدر مــرســوم الـجــامـعــة تـحــت الــرقــم /5294/
بـتــاريــخ  ،22/3/2000وف ــي أق ــل مــن عـشــر سـنــوات
أصبحنا في لبنان الجامعة األفضل إعدادًا واألكثر
عددًا بني الجامعات الخاصة ،باحتضان أكبر عدد
من الطالب والطالبات ،وغطى انتشارنا املحافظات
اللبنانية كــافــة ،وقدمنا حــوافــز أكاديمية ومادية
لكل مستحق ،ولم نحرم طالبة أو طالبًا من إكمال
تحصيله الجامعي لسبب مــالــي ،مــا دام جــادًا في
دراسـتــه ومستمرًا في نجاحه ،فالقسط الجامعي
لدينا مدروس بعناية لتقديم أجود أنواع التعليم
بــأقــل كلفة ممكنة ،وحــزمــة املـنــح التعليمية لدينا
واسعة ،وتشمل منح التفوق الدراسي في امتحانات
القبول بعد الشهادة الثانوية ،ثم منح التفوق التي
يبرز أصحابها أثناء الدراسة الجامعية ،ثم املنح
الـتــي نقدمها للمؤسسات االجتماعية والخيرية
بموجب قــوائــم تــزودنــا بها ونــدقــق فــي أسمائها،
واملنح التي تصدر عن مكتب رئيس الجامعة بعد
دراســة الطلبات املقدمة من أصحابها .إضافة إلى
ك ــل ه ــذا ،ف ــإن وج ــود الـجــامـعــة ف ــي ك ــل مـنـطـقــة من
لبنان ،هــو وفــر اقـتـصــادي على األه ــل ،وراح ــة بال
ّ
لـهــم ألن ــه يـمــكــن ال ـطــالــب مــن ال ـح ـصــول عـلــى أعلى
الدرجات واملؤهالت العلمية ،دون أن يتكبد مشقة
اإلقامة وأعباءها املادية في مكان آخر.
كما وتنشط الجامعة وطالبها وكلياتها لتفعيل
األنشطة الالصفية باإلضافة إلــى تنظيم حمالت
توعية لكافة املشاكل االجتماعية ،وحمالت تبرع
مل ــؤس ـس ــات خ ـي ــري ــة وت ـل ــك ال ـت ــي ت ـع ـنــى بــالـعـنــايــة
الصحية وذلك من أجل تطوير وتفعيل العالقة مع
املجتمع.
ومـ ــن أجـ ــل ربـ ــط خــري ـج ـي ـهــا ب ـس ــوق ال ـع ـم ــل ت ـقــوم
الجامعة بإجراء معارض سنوية تساعد الخرجني
عـلــى إي ـج ــاد ف ــرص عـمــل بــاإلضــافــة إلج ـ ــراء ورش
عمل لتطوير الطالب قبل الدخول إلى فرص العمل
بالتعاون مع مؤسسات حكومية والحكومية.
إنها رسالتنا في الحياة ،مواصلة املسيرة نحو غد
أفضل إن شاء الله.
* رئيس الجامعة اللبنانية الدولية
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ّ
ّ
 ...USALنبني الطالب أكاديميًا ونحفزهم للحياة
تؤمن جامعة العلوم واآلداب اللبنانية USAL
ِ
طريق اختيار
في
توضع
أن
يجب
قيود
ال
بأن
ّ
الطالب لالختصاص الذي يرغب به ،تتبنى
واألعمال
اإلطار النظري
ّ
التدريس ّ الدامج ّبين ّ
التطبيقية ،وتؤكد حق الجميع في التعلم
مهما كانت القدرات المالية محدودة .كما
يؤمن ّ
القيمون ّعليها بأنها ليست مكانًا
للدراسة فحسب ،إنما مساحة للطالب من أجل
الحياتية واالنخراط في ّ
ّ
الحيز
تطوير تجاربهم
المجتمعي العام .عن مسيرة جامعة العلوم
واآلداب اللبنانية كان هذا الحوار مع رئيسها
الدكتور محمد رضا فضل الله
■ بداية ،هل لنا بتعريف مختصر عن الجامعة؟
ّ
تأسست جامعة العلوم واآلداب اللبنانية عام 2009
بموجب املــرســوم رقــم  ،1738وبــاشــرت التدريس في
أيـلــول  2013فــي موقعها الكائن على طريق املطار.
وهـ ــي ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ع ـمــرهــا ال ـف ـت ــي ،تـسـتـنــد إلــى
ّ
للمؤسسة األم «جمعية املبرات
تجربة تربوية عريقة
ال ـخ ـي ــري ــة» .تـسـتـقـبــل ال ـجــام ـعــة ط ــاب ــا م ــن مختلف
املناطق اللبنانية وتعمل على أن ال تضع قيودًا أو
شــروطــا على استقبالهم فــي ّ
أي اخـتـصــاص رغبوا
فيه ،إيمانًا منها بــأن اختيار الطالب لالختصاص
ّ
األساسي ّ
ّ
لتميزه ونجاحه فيه.
يشكل العامل
ّ
التعليمي ،فيتولى شؤون التدريس
ّأما على الصعيد
فــي الجامعة أســاتــذة يجمعون الـشـهــادات العلمية
الــرف ـي ـعــة إل ــى ال ـخ ـبــرة الـعـلـمـيــة ال ـطــوي ـلــة .وتـعـتـمــد
اللغتني العربية واإلنكليزية فــي الـتــدريــس ،ونظام
الفصول الــدراسـيــة املقسم إلــى نظام أرص ــدة يسمح
للطالب بمرونة التسجيل.
ّ
تضم الجامعة مجموعة من االختصاصات:
الـيــوم،
ال ـت ــرب ـي ــة ،اإلعـ ـ ـ ــام ،اإلدارة ،وعـ ـل ــوم ال ـكــوم ـب ـيــوتــر،
باإلضافة إلـ�ى شهادة الكفاءة في التعليم(  )�Teach
 .)ing Diplomaوجميعها معادلة من وزارة التربية
والـتـعـلـيــم ال ـعــالــي .كـمــا أن ـهــا فــي ط ــور امل ـبــاشــرة في

بما يؤمن توافقًا وانسجامًا بني املقررات والتوقعات
املرتبطة بسوق العمل واملستجدات التكنولوجية.
وتخضع مناهج التعليم للقراءة والنقد التشاركي
على مستوى إدارات الكليات واألســاتــذة والـطــاب.
كــل ذلــك يـتــرافــق مــع تطوير مستمر للمناهج الــذي
تعمل عليه الهيئة التعليمية باالستناد إلى خبرات
الـهـيـئــات االسـتـشــاريــة .وتعتمد الـجــامـعــة فــي طــرق
التدريس على الوسائل التكنولوجية الحديثة ،األمر
الذي يستلزم تحديثًا مستمرًا للمرافق والتجهيزات
والبنى التحتية في الجامعة .يضاف إلى ذلك سعي
الجامعة إلى تعزيز البحث العلمي وتوجيه املقررات
الدراسية نحو آفاق البحث.

ب ــرن ــام ــج ال ـب ـك ــال ــوري ــوس ف ــي ال ـت ـمــريــض وبــرنــامــج
املاجستير في مختلف اختصاصاتها.
ّ
تشجع الطالب لاللتحاق بصرحكم
■ ما هي الحوافز التي
العلمي؟
ّ
م ــن مـنـطـلــق حــرص ـهــا ع ـلــى مـصـلـحــة ال ـطــالــب تــركــز
ّ
الـجــامـعــة بـشـكــل كـبـيــر عـلــى تـحـضـيــر ال ـط ــاب لكي
يـ ـك ــون ــوا فـ ــي ط ـل ـي ـعــة مـ ــن ت ـب ـحــث ع ـن ـهــم ال ـش ــرك ــات
واملـ ّ
ـؤس ـســات فــي ســوق الـعـمــل ،عــن طــريــق التدريس
ال ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى الـ ــدمـ ــج بـ ــن اإلط ـ ـ ـ ــار الـ ـنـ ـظ ــريّ
ّ
التطبيقية ،وذلــك وفــق منظومة الكفايات
واألعـمــال
الـتـخـ ّـصـصـيــة ال ـتــي تــرســم االت ـج ــاه ــات الصحيحة
ّ
ليتخرج طالب جاهزون لالنخراط في سوق العمل
تخرجهم.
فور
ّ
ّ
ومن مبدأ حق الجميع في التعلم ،نظرت الجامعة،
منذ افتتاحها ،إلــى ال ـظــروف االقـتـصــاديــة الصعبة
في لبنان ،وعليه اعتمدت أقساطًا مدروسة بعناية،
وق ـ ّـدم ــت ب ــرن ــام ــج م ـنــح جــام ـع ـيــة ي ــراع ــي األوض ـ ــاع
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة لـ ـط ــابـ ـه ــا ،ويـ ـط ــال
بالخصوص ذوي القدرة املالية املحدودة عمومًا.
■ ما الذي تنفرد به جامعتكم في ما ّ
تقدمه لطالبها؟
ترتكز عالقة الجامعة بطالبها على بعدين .األول،
مهني ّ
ّ
تخصصي يرتبط بسوق العمل وبناء القدرات
الالزمة للعمل .والثاني ،عالئقي -اجتماعي يرتبط
بــال ـق ـيــم ،م ــن ق ـب ـيــل :ق ـبــول ال ـت ـن ــوع ،ال ـت ــواص ــل ،فهم
املــواطـنــة ،النقد ،املـشــاركــة ،التفاعل مــع بيئات عمل
ّ
ّ
متنوعني .كذلك يشكل التدريب
مختلفة وأشخاص
امليداني مساحة خصبة الكتساب كفايات ومهارات
ّ
متخصصة وحرفية ،نظرًا لعناية الجامعة
وقـ ّـدرات
ّ
بأدق التفاصيل في عملية اختيار مؤسسات تمتلك
خبرة مهمة على مستوى سوق العمل.
ً
ف ـض ــا ع ــن ذل ـ ــك ،ت ـع ـمــل ال ـك ـل ـ ّـيــات ع ـلــى سـلـسـلــة من
البرامج التي تساهم في نقل التجارب العملية من
م ـي ــدان الـعـمــل إل ــى امل ـنــاهــج األكــادي ـم ـيــة ،ع ــن طــريــق
اس ـت ـضــافــة عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن أصـ ـح ــاب الـ ـكـ ـف ــاءات في
مختلف االختصاصات ،وذلــك في سعي دائــم منها
ّ
التعليمية وتحقيق أعلى مستوى
إلى تطوير البيئة

محمد رضا فضل الله

الجامعة في طور المباشرة
في برنامج البكالوريوس في
التمريض وبرنامج الماجستير في
مختلف اختصاصاتها

مــن املـحــاكــاة ملختلف وظــائــف ومـيــاديــن الـعـمــل ،من
خـ ــال تــوف ـيــر م ـخ ـت ـبــرات تـشـتـمــل ع ـلــى مــواص ـفــات
تـضـمــن تـحـقـيــق امل ـط ـلــوب وف ــق املـعــايـيــر واألهـ ــداف
املنشودة.
■ ماذا عن مناهج التعليم في جامعتكم ،وأين تبرز قيمتها
املضافة؟
يـسـتـنــد ب ـنــاء امل ـنــاهــج ف ــي جــامـعـتـنــا إل ــى األدب ـي ــات
األكـثــر حــداثــة املرتبطة باملعايير العاملية ،وتحديد
املخرجات والكفايات والنواتج املتوقعة في املقررات،

■ كيف تصفون الحياة الطالبية في جامعتكم؟
ف ــي ال ـع ــاق ــة م ــع ط ــاب ـن ــا ،نـنـطـلــق م ــن أن الـجــامـعــة
لـيـســت م ـكــانــا ل ـل ــدراس ــة ف ـح ـســب ،وإن ـم ــا ه ــي أيـضــا
مساحة للطالب لتطوير تجاربهم الحياتية اليومية.
ويـسـعــى قـســم ش ــؤون الـطــاب فــي الـجــامـعــة لتوفير
بيئة مناسبة للطالب ليشعروا بأهميتهم ويكتشفوا
مواهبهم ومـهــاراتـهــم ويـنـخــرطــوا فــي الحيز الـعــام،
سواء داخل الجامعة أو خارجها .وهناك نواد عديدة
ف ــي ال ـجــام ـعــة تــرفــد ه ــذا ال ـت ـ ّ
ـوج ــه :ن ـ ــوادي األنـشـطــة
واملوسيقى واملسرح والخدمة االجتماعية والبيئة
ّ
ونشجع الطالب أيضًا على إنشاء
والرياضة وغيرها.
ّ
أندية جديدة مختلفة من شأنها أن تنمي املواهب
وتزيد من املهارات وتدعم التضامن االجتماعي.
■ ما هي مشاريعكم املستقبلية؟
املشاريع املستقبلية في الجامعة كثيرة وطموحة،
أب ــرزه ــا :بــرامــج املــاجـسـتـيــر فــي كــل االخـتـصــاصــات،
والتحضير الفتتاح كليات جــديــدة واختصاصات
م ـت ـنـ ّـوعــة ،وتـنـظـيــم ات ـفــاق ـيــات ش ــراك ــة م ــع منظمات
تعليمية محلية وعــاملـيــة ،ومــع شــركــات اقتصادية،
ً
ف ـض ــا ع ــن س ـع ــي ال ـج ــام ـع ــة إلـ ــى ت ــأس ـي ــس مـعــاهــد
ومراكز دراسية وبحثية متخصصة ،وإقامة العديد
مــن امل ــؤت ـم ــرات .ون ـحــن قــريـبــا ب ـصــدد وض ــع الحجر
األس ـ ـ ــاس مل ـب ـنــى ج ــدي ــد ل ـل ـجــام ـعــة ع ـل ــى أرض تـقــع
بجانب الجامعة.

الجامعات

...AUST
فرض الواقع االقتصادي في لبنان على
ّ
أي طالب أن يفكر إذا كان قادرًا على إيجاد
وظيفة عند تخرجه قبل أن يبحث في
االختصاص الذي يرغب بمتابعته في الجامعة
بعض الطالب باتوا يختارون اختصاصات ال
تستهويهم فعليًا ،وذلك ألنها مطلوبة أكثر
من غيرها في سوق العمل
م ـيــزة الـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة لـلـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا
 AUSTت ـك ـمــن ف ــي أن ـه ــا ال تـ ـخ ـ ّـرج ط ــاب ــا م ـ ّ
ـزودي ــن
بــامل ـعــرفــة ال ــازم ــة ف ـقــط ب ــل مـتـحـصـنــن بــال ـخ ـبــرات
ّ
العملية واملـهـنـ ّـيــة ال ـضــروريــة .سـعــت الـجــامـعــة منذ
ّ
تأسيسها عام  2000إلى أن تكون لها بصمة متميزة
ف ــي ق ـط ــاع الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ف ــي ل ـب ـنــان الـ ــذي يضج
أس ــاس ــا ب ـع ــدد كـبـيــر م ــن ال ـجــام ـعــات وال ـت ــي يتمتع
الكثير منها بـتــاريــخ عــريــق .مــن هنا كــان تركيزها
األساسي على أال تكون رقمًا إضافيًا من خالل توفير
جودة في التعليم بطريقة مغايرة ومواكبة للعصر
وفي الوقت عينه في متناول الجميع وعلى امتداد
مساحة الوطن ،على ما يقول نائب رئيس الجامعة
للشؤون األكاديمية الدكتور رياض صقر.

أولوية الطالب
الخطوة األولــى في استراتيجية الجامعة كانت ّفي
أن تقصد هي الطالب عوض أن تفرض عليهم مشقة
التنقل أو تحمل نفقات إيـجــار سكن لكي يـتــزودوا
باملعرفة ،فكان أن افتتحت فرعني في كل من صيدا
وزحـلــة لينضما إلــى حرمها الرئيسي فــي بـيــروت.
وبحسب صقر فــإن «اإلن ـمــاء امل ـتــوازن ال يـكــون فقط
مــن خــال افـتـتــاح ف ــروع فــي مناطق مختلفة بــل في
األخــذ في االعتبار الواقع االقتصادي واالجتماعي
لكل منطقة ،بحيث تكون الجامعة جزءًا من النسيج
املجتمعي الــذي توجد فيه .في هذا السياق وإدراكــا
منها للحالة االقتصادية في البلد عمومًا وخصوصًا
في مناطق األطراف كان قرار الجامعة بأن تزيد نسبة
الحسومات التي يستفيد منها طــاب فرعي صيدا
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التخرج بخبرات عملية
ً
وزحلة بنسبة  20%مقارنة بتلك التي يستفيد منها
بيروت وذلك نظرًا لقلة فرص العمل في
زمالؤهم في
ً
هذه املناطق مقارنة بالعاصمة وضواحيها».
حرصت الجامعة أيضًا على مراعاة الواقع الثقافي
في لبنان ،فاعتمدت لهذه الغاية التدريس باللغتني
اإلنـجـلـيــزيــة والـفــرنـسـيــة مــن خ ــال قسمني أحدهما
ّ
إن ـج ـل ـيــزي ي ـغــطــي ال ـك ـل ـيــات واالخ ـت ـص ــاص ــات كــافــة
واآلخـ ـ ــر فــرن ـســي لـكـلـيـتــي إدارة األعـ ـم ــال وال ـع ـلــوم
والفنون .وألن الجامعة ّ
تبدي دائمًا مصلحة الطالب
وتبحث عن منفعته ،فإنها عملت على تتبع التالميذ
حتى املدرسة لتتأكد من أنهم ّ
مهيأون لغويًا لدخول
الجامعة.
فبحسب صقر «تــولــي الجامعة امتحانات الدخول
أهمية كبيرة ،وبمجرد أن تالحظ على سبيل املثال أن
عددًا من التالمذة القادمني من مدارس ّ
معينة أظهروا
ضعفًا ّ
معينًا في اللغة اإلنجليزية فإنها تتواصل مع
إدارة هــذه امل ــدارس وتـعــرض تقديم دورات مجانية
باللغة اإلنـكـلـيــزيــة لـطــاب الـصــف الـثــانــي الـثــانــوي.
وقد تخطى عدد الطالب الذين تابعوا دورة صيفية
مجانية في الجامعة العام املاضي  700طالب».

تخصص وتطبيق وتجديد
ت ـضــم ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة لـلـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا
أربـ ــع ك ـل ـيــات ه ــي :ك ـلـ ّـيــة إدارة األعـ ـم ــال واالق ـت ـص ــاد
ّ
ّ
ّ
وكلية
الصحية
وكلية العلوم
وكلية العلوم والفنون
الهندسة .يشدد صقر على أنه وفي الشق التعليمي
البحت فإن الجامعة تركز على  3مجاالت :التخصص
والتطبيق والتجديد.
في الشق األول تدرك الجامعة أن عالم اليوم يتجه أكثر
فأكثر نحو التخصص من ضمن التخصص ،وبالتالي
فإنها ركزت وال تزال على تجزئة االختصاصات لكي
تصبح تقنية إلى أبعد حد بما يزيد من فرص الشباب
فــي دخ ــول ســوق العمل فــور تخرجهم .وعـلــى سبيل
امل ـثــال يكشف صـقــر أن ــه «وف ــي مـجــال الـتـمــويــل بــدأت
الـجــامـعــة ت ــدرس م ــادة إدارة املـخــاطــر بشكل مستقل
كــون العديد مــن املـصــارف باتت تبحث عــن خريجني
ضليعني في هذا املجال حصرًا».
ثانيًا تولي الجامعة مسألة تزويد طالبها بالخبرات

رياض صقر

تدريب
تطلق الجامعة برامج
ّ
ضخمة لالختصاصات المهنية
كافة التي يحتاج إليها قطاع
البترول

التطبيقية والـعـمـلـ ّـيــة أهـمـيــة كـبـيــرة ،وه ــو مــا يجعل
منهم قبلة للمؤسسات والـشــركــات الـتــي تبحث عن
مــوظ ـفــن ذوي ك ـف ــاءة بـحـســب ص ـقــر الـ ــذي ي ــؤكــد أن
«طــابـنــا يـتـخــرجــون وه ــم يـمـلـكــون  3س ـنــوات خبرة
عمل ما يمنحهم األولوية في الحصول على الوظائف
مقارنة بطالب باقي الجامعات».
ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار اع ـت ـمــدت ال ـجــام ـعــة ن ـظ ــام ال ــدوام ــن
لتسهيل ح ـيــاة طــاب ـهــا ،وم ـنــح م ــن ه ــم بـحــاجــة إلــى
فــرصــة للعمل والتعلم فــي الــوقــت عينه .إضــافــة إلى
ذلــك فإنها تـحــرص على أن يـكــون التعليم دامـجــا ما

بني النظري والتطبيقي ،بما يزود الطالب بالخبرات
الضرورية حتى في حال لم يعملوا .أحد األمثلة على
ذلك هي «شهادة الـ  CPAالتي يتقدم للحصول عليها
طــاب املـحــاسـبــة الـحــائــزون عـلــى شـهــادة املاجستير
أله ـم ـي ـت ـه ــا ولـ ـك ــونـ ـه ــا ت ـم ـن ـح ـهــم تـ ـف ــوق ــا فـ ــي م ـج ــال
التوظيف .ويتقدم سنويًا حوالى  50ألف طالب على
مستوى العالم للحصول على هذه الشهادة .وما قمنا
بــه كجامعة أنـنــا أخــذنــا امل ــواد الـتــي ت ــدرس المتحان
ال ـ  CPAوأدخلناها ضمن مناهجنا مــن الـعــام األول
لنجهز الطالب ولكي نضمن نجاحهم حني يتقدمون
للحصول على هذه الشهادة».
في ما يتعلق بالتجديد فــإن الجامعة ملتزمة إلى
أب ـعــد ح ــد ف ــي تـحــديــث مـنــاهـجـهــا ل ـتــزويــد الـطــاب
بأحدث ما توصلت إليه العلوم .لكن حتى في هذا
امل ــوض ــوع فــإنـهــا ت ـحــرص عـلــى أن ي ـكــون الـتـجــديــد
مـتــوافـقــا مــع حــاجــات س ــوق الـعـمــل ،لــذلــك «أوج ــدت
م ـج ـل ـس ــا اسـ ـتـ ـش ــاري ــا ي ـج ـم ــع أصـ ـ ـح ـ ــاب ك ـب ــري ــات
الـشــركــات وخريجني متفوقني إضــافــة إلــى أساتذة
أجانب نجلبهم خصيصًا إلــى لبنان وأســاتــذة من
الجامعة لكي يدرسوا املناهج ويناقشوا التعديالت
والتحسينات واإلضافات الواجب القيام بها».

مشاريع حديثة
أم ــا ع ــن أحـ ــدث م ـشــاريــع ال ـجــام ـعــة فـيـعـلــن ص ـقــر أنــه
و«خالفًا لباقي الجامعات التي تتسابق ملنح شهادات
فــي مـجــال هندسة الـبـتــرول بما سيخلق فائضًا في
ه ــذا التخصص ويـبـقــي األغـلـبـيــة مــن الـخــريـجــن من
دون عمل فإن الـ  AUSTستطلق برامج تدريب ضخمة
لــاخ ـت ـصــاصــات امل ـه ـنـ ّـيــة ك ــاف ــة ال ـت ــي س ـي ـكــون قـطــاع
ال ـب ـتــرول فــي لـبـنــان بـحــاجــة لـهــا وال ـتــي ستستقطب
األغلبية الكاسحة من الوظائف .كما أن الجامعة ومن
ضـمــن مخططها الـتــربــوي الـشــامــل افتتحت مــدرســة
ال ـ  American High Schoolوهــي مدرسة حديثة بكل
املعايير ومـ ّ
ـزودة بتكنولوجيا متطورة وتعتمد على
طرق تعليم حديثة حيث ننشئ الطالب منذ الصغر
على التفكير النقدي واكتساب الخبرات في املجاالت
التكنولوجية ،وهـكــذا حــن يدخلون الجامعة ســواء
أكانت الـ  AUSTأو غيرها يكونون جاهزين».
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E-Taleb

تمهين التعليم الجامعي يصبح حقيقة
 .)orgوي ـجــري تـطــويــر تـطـبـيــق ( )applicationعلى
الهاتف الخلوي.

في نيسان  ،2019تنتهي مدة
الثالث سنوات لتأسيس مشروع
E-Taleb (Excellence in
Teaching And Learning
،)Lebanese Universities
بهدف تطوير منظومة التعلم
والتعليم في الجامعات اللبنانية

التكنولوجيا تحكم

هــو مـشــروع أطـلــق فــي شـبــاط  ،2016ضمن برنامج
« »Erasmus plusاملـ ـم ـ ّـول م ــن االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي،
لتمهني التعليم الجامعي ،عبر وضــع إطــار ُلبناني
للمعايير املهنية للتعليم ودعــم التعلم ،وقــد أعـ ّـدت
فــي هــذا اإلط ــار وثيقة توجيهية ّ
مفصلة لألساتذة
ّ
الجامعيني ،جــرى تبنيها مــن قبل املــديــريــة العامة
للتعليم الـعــالــي فــي وزارة الـتــربـيــة .ال ـهــدف الثاني
ك ــان إن ـش ــاء م ــراك ــز لـلـتـمـ ّـيــز ف ــي الـتـعـلـيــم الـجــامـعــي
فــي املــؤسـســات الشريكة فــي امل ـشــروع ،وهــي ثماني
ً
جامعات لبنانية ،فضال عن إعــداد خبراء ومنحهم
شـهــادات التميز فــي التعليم ،وهــذه املرحلة ال تــزال
قيد اإلنـجــاز ،إذ ينتظر أن ينال األستاذ شهادة في
التعليم إضافة إلى شهادة الدكتوراه التي يحملها
( ،)Post graduate teaching certificateعلى أن ّ
تصدق
عليها مديرية التعليم العالي.

ووفـ ــق يـحـشــوشــي ،سـيـكــون هـ ــؤالء األس ــات ــذة الـ ــ30
ّ
سيدربون األساتذة في مراكز التميز
الخبراء الذين
ُ
ال ـت ــي افــت ـت ـحــت ف ــي ك ــل ال ـجــام ـعــات امل ـش ــارك ــة حيث
ّ
ّ
سـتـنــظــم بــاسـتـمــرار دورات تــدريـبـيــة فــي ك ــل امل ــواد،
وذلك بحسب حاجة كل جامعة وهويتها ورسالتها.
ويجري التركيز على املحاكاة ( ،)simulationال سيما
في االختصاصات الطبية .ومـعــروف أن «املحاكاة»
ه ــي طــري ـقــة تـعـلـيـمـيــة م ـب ـت ـكــرة لـلـمـتـخـصـصــن في
ّ
مطاطية
الرعاية الصحية تعتمد على استخدام دمى
ّ
التحكم بمؤشراتها الـحـيـ ّ
ـويــة ،مثل نبضات
يمكن
ّ
القلب ونسبة األوكـسـيـجــن وضـغــط ال ــدم وغيرها،
بــواس ـطــة الـكــومـبـيــوتــر .وي ـت ـعــرض ال ـطــالــب لــوقــائــع
مشابهة للحقيقة قبل ال ـتــدرب فــي املستشفى على
املرضى الحقيقيني .وهو مسار ثابت باتت تنتهجه
مـعـظــم جــامـعــات ال ـعــالــم ،بـعــدمــا أظ ـهــرت ال ــدراس ــات
ّ
العاملية قــدرة هــذا النظام على إعــداد الطلب لعالج
ّ
ّ
والحد من املضاعفات
الواقعية،
املرضى في الحياة
الصحية الناتجة من األخطاء الطبية.
ك ــذل ــك ي ـت ــدرب األس ـ ـتـ ــاذ ،بـحـســب ي ـح ـشــوشــي ،على
كيفية تصميم املــادة التي ّ
يدرسها ووضــع هيكلية
ل ـب ــرن ــام ـج ــه ب ـم ــا ي ـت ـن ــاس ــب مـ ــع اهـ ـتـ ـم ــام ــات طــابــه
وحاجاتهم .وسيجري تطبيق فلسفة التقييم الذاتي،
إذ َّ
يقيم األستاذ من زمالئه األساتذة ومن طالبه.

فكرة المشروع

الجامعة اللبنانية حاضرة

أمــا الـجــامـعــات الشريكة فـهــي :جامعة روح القدس
الـكـسـلـيــك (مـنـ ّـسـقــة املـ ـش ــروع) ،الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة،
جامعة بـيــروت العربية ،جامعة البلمند ،الجامعة
اللبنانية ـ األميركية ،جامعة الجنان ،جامعة العائلة
امل ـق ــدس ــة ،جــام ـعــة امل ــدي ـن ــة (املـ ـن ــار س ــاب ـق ــا) .ويـضــم
امل ـشــروع أيـضــا مــؤسـســات وجــامـعــات أوروب ـيــة مثل
جــامـعــة روهــام ـب ـتــون ف ــي املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة ،جامعة
كارلسروه في أملانيا ،جامعة كلود برنارد ليون ـ 1في
فرنسا ،مؤسسة إيفاالغ في أملانيا ،وجمعية تطوير
التعليم واملوظفني في اململكة املتحدة.
وب ـح ـســب وك ـي ــل الـ ـش ــؤون األك ــادي ـم ـي ــة ف ــي جــامـعــة
روح الـ ـق ــدس ال ـك ـس ـل ـي ــك ،جـ ـ ــورج ي ـح ـش ــوش ــي ،ف ــإن
فـ ـك ــرة امل ـ ـشـ ــروع ان ـط ـل ـقــت م ــن ك ـ ــون م ـه ـنــة الـتـعـلـيــم
شـ ـه ــدت ت ـ ـغـ ـ ّـيـ ــرات ج ـ ــذري ـ ــة ،ال س ـي ـم ــا بـ ـع ــد دخـ ــول
التكنولوجيا مختلف االخـتـصــاصــات التعليمية،
وتنوع «بروفايالت» الطالب واحتياجاتهم ،وتبدل

وفــي الـجــامـعــة اللبنانية ،انـخــرطــت كـلـيــات التربية
وال ـه ـنــدســة وال ـص ـيــدلــة ف ــي املـ ـش ــروع وش ــارك ــت في
جميع مــراحـلــه .وقــد احتضنت كلية التربية املركز
تحت اسم «مركز التميز التربوي الجامعي لتطوير
ال ـق ــدرات فــي الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة» .وه ــو يــرمــي إلــى
املساهمة في تأمني خدمات التطوير املهني املستدام
لـلـجـســم الـتـعـلـيـمــي ال ـجــام ـعــي م ــن داخـ ــل الـجــامـعــة
اللبنانية ومن خارجها.
ويلفت رئـيــس الـجــامـعــة ،ف ــؤاد أي ــوب ،إلــى أن إنشاء
ّ
َّ
املركز يعطي ملفهوم التعلم مدى الحياة كل معانيه
وأبـعــادهُ ،
ويـقـ ّـر بــأن التعليم مهنة بكل أبعادها لها
ش ــروط ـ ُه ــا وق ــواع ــده ــا ون ـظ ــري ــات ـه ــا وم ـمــارســات ـهــا
الخاصة بها ،مؤكدًا مساهمة هــذا املركز في إطالق
ِّ
ـات
ديـنــامـيـكـيــة تــربــويــة جــديــدة بــن
مختلف م ـكــونـ ِ
ً
الجسم التعليمي ،ما سينعكس منفعة على الطالب
ّ
ونتاجهم التعلمي.
ِ

هو مشروع أطلق في شباط  ،2016ضمن برنامج «»Erasmus plus

سياسات االهتمام بهم ،والحاجة لتطوير كفاءات
األستاذ ،وخلق حوافز دائمة لهم.
ويوضح يحشوشي «نطمح إلى أن يخضع األستاذ
لسنة إعــداد كاملة قبل أن يبدأ بالتعليم على غرار
ما يحصل في الدول األوروبية واألميركية» ،مشيرًا
إلـ ــى أنـ ـن ــا «اخـ ـت ــرن ــا م ـج ـمــوعــة م ــن  30أس ـ ـتـ ــاذًا مــن
الجامعات الثماني وتم تدريبهم في جامعة كمبردج
البريطانبة .بعدها ُوضع إطار املعايير املهنية الذي
ّ
تبنته املديرية العامة للتعليم العالي وجــرى نشره
بثالث لغات:
اإلنكليزية والفرنسية والعربية على موقع (etaleb.

تدريب األستاذ الجامعي على
تصميم مادته ومحاكاة حاجات
طالبه

التعليم ...كما لم نعهده من قبل
كما تــؤدي الطفولة فــي علم النفس دورًا محوريًا
في صقل شخصية اإلنسان ،فإنها أيضًا في املجال
التربوي ركيزة مستقبل الطالب العلمي والحجر
األساس ّ
ألي خطة تربوية شاملة .في الهندسة ،ال
يمكن بناء طبقة ثانية قبل التأكد من متانة الطبقة
األولى ،وهذه هي حال العلم .قبل البحث في مناهج
الـتـعـلـيــم ال ـجــام ـع ـيــة وط ــرق ـه ــا ،ي ـجــب الـ ـع ــودة إلــى
التعليم في مراحله األولــى ،حيث َّ
يؤسس الطالب
ُ
وت ـ ـ ـ َ
ـزرع ف ــي عـقـلــه بـ ــذور الـتـفـكـيــر ال ـن ـق ــدي ،وحـيــث
يكتسب امل ـعــارف الــازمــة ال ـضــروريــة لــولــوج عالم
اليوم الذي تحكمه التكنولوجيا.
ب ـع ــض ال ـ ـ ــدول ت ـق ــدم تـ ـج ــارب رائ ـ ـ ــدة ف ــي الـتـعـلـيــم،
حـتــى بــاتــت أمـثـلــة تـحـتــذي بـهــا بـقـيــة دول الـعــالــم،
ومنها فنلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية التي
سنعرض بعضًا من أبــرز ركائز نظمها التعليمية
التي منحتها الريادة عامليًا.

فنلندا:
 ال ـت ـع ـل ـيــم اإللـ ــزامـ ــي ال ي ـب ــدأ ق ـبــل س ــن ال ـســاب ـعــة،وبــإمـكــان الـطـفــل قـبــل ذل ــك تلقي سـنــة مــن التعليم
املبكر في ما يعرف بدور الرعاية النهارية.
 ال يــوجــد م ـ ــدارس تـتـفــوق عـلــى أخـ ــرى م ــن حيثإمكاناتها أو امل ــواد التي تقدمها .جميع املــدارس
حـكــومـيــة ومـجــانـيــة ،ومـسـتــوى التعليم فيها هو
نفسه.
 ساعات الدراسة قليلة ،والفروض املدرسية شبهمعدومة ،وال يخضع الطالب الختبارات قبل الصف
السابع.
 نادرًا ما َّّ
موحدة للطالب،
تقدم املدرسة اختبارات

سنغافورة:
 تعتمد شعار «أدرس أقل وتعلم أكثر». تخصص  15%من ميزانية الدولة العامة للتعليم. يـ ـتـ ـعـ ـل ــم ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب فـ ـ ــي الـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــوف االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــةاإللكترونيات وبرمجة الروبوتات.
َّ
 ُيعلم الـطــاب مــن عمر  9سـنــوات وحتى  16عامًاكيف يكونون ّ
رواد أعمال.
 يحصل جميع التالميذ على نفس جودة التعليم.ّ
سخية جدًا.
 يحصل املعلمون على عالوات تفرض عقوبة بالسجن أو غرامة مالية قد تصلإلــى  5آالف دوالر على األه ــل الــذيــن يمتنعون عن
إرسال أوالدهم إلى املدرسة.

كوريا الجنوبية:
يتعلم الطالب في الصفوف االبتدائية اإللكترونيات وبرمجة الروبوتات

وهنالك عملية تقييم فــي الصفوف األول ــى ترتكز
عـلــى م ــدى اسـتـيـعــاب ال ـطــالــب ،وق ــدرات ــه الــذهـنـيــة،
ومعرفة الطرق التي يفضلها في التعلم.
 ال توجد مواد تعليمية مهمة وأخرى أقل أهمية. يركز التعليم على تنمية التفكير الحر والناقد عندالطالب كما وتزويدهم باملهارات التكنولوجية.
 نظم التعليم تشدد على التعاون والعمل الجماعيفي الصفوف.
 ُيـ ـ َـعـ ـ ّـد ال ـت ـع ـل ـيــم م ــن أهـ ــم امل ـه ــن ش ــأن ــا ف ــي ال ـب ـلــد،وي ـت ـق ــاض ــى امل ـع ـل ـم ــون روات ـ ـ ــب ع ــال ـي ــة ،وي ـع ـم ـلــون
لساعات قليلة.

الفروض المدرسية شبه
معدومة وال يخضع الطالب
الختبارات قبل الصف السابع

 تخصص  20%من ميزانية الدولة للتعليم. ُت ّسمى وزارة التربية وزارة التربية وتنمية املوارد
البشرية.
 نظام تعليمي صــارم جـدًا ،ويمتد اليوم الدراسيلنحو  12ساعة يوميًا.
 تقدم املدارس وجبات صحية ومجانية إلى الطالب. ّيدرس التالميذ في املرحلة االبتدائية ،إضافة إلى
الرياضيات واللغة والعلوم وغيرها ،املــواد اآلتية:
التربية من أجل األمانة ،التربية من أجل حياة ذات
معنى ،التربية مــن أجــل التمتع بالحياة ،التربية
الحرف...
الخلقيةِ ،
 االمتحانات لدخول الجامعة شديدة الصعوبة. أن ت ـص ـبــح مـعـلـمــا ُي ـ َـع ـ ّـد ح ـل ـمــا ل ـل ـك ــوري ــن ،نـظـرًال ـل ــروات ــب ال ـعــال ـ ّيــة ال ـت ــي ي ـت ـقــاضــون ـهــا واالحـ ـت ــرام
الواسع الذي يكنه الشعب للمعلمني.
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رحلتي في...
جامعة صناعة الحياة بالعلم والمعرفة
انـتـهــت املــرحـلــة الـثــانــويــة ،وتـعــاظــم القلق
ال ــذي كــان يـســاورنــي خــالـهــا ،م ــاذا ّ
علي
أن أدرس؟ مــا االخ ـت ـصــاص ال ــذي يالئم
ّ
ويطورها؟ ّ ما هي الجامعة التي
قدراتي
س ـت ـســانــدنــي ألح ــق ــق أح ــام ــي وأص ـنــع
حياتي؟
س ـم ـعــت ع ــن ج ــام ـعــة امل ـ ـعـ ــارف .جــامـعــة
جديدة ،عمرها من عمر حلمي الصغير،
إذ إنها باشرت التدريس عــام  ،2015لم
ال؟
«صناعة الحياة بالعلم واملعرفة» ،شعار
جيد ،ولكن ماذا عن التطبيق؟
هذا ما فكرت به عند دخولي إلى مكتب
شـ ــؤون ال ـط ــاب ألسـ ــأل ع ــن االن ـت ـســاب
والتسجيل ومتطلباته .استقبلني أحمد
بابتسامته التي ألفتها فيما بعد ،وعرفت
ّ
أنها ابتسامة طبيعية لم يتصنعها ألنه
ً
رآني ألول مرة ـ وتحدثنا طويال ـ كأنما
لـيــس لــديــه عـمــل غ ـيــري ،حـ ّـدث ـنــي أحـمــد
عــن كلياتها الخمس :الهندسة ،العلوم،
إدارة األعمال ،اإلعــام والفنون ،األديــان
والـ ـعـ ـل ــوم اإلن ـس ــان ـي ــة وقـ ـس ــم ال ـتــرج ـمــة
وال ـل ـغــات بــاإلضــافــة إل ــى نـيـتـهــم ،إطــاق

كلية التربية قريبًا.
حسن ،ولكن ماذا عن وضعي االجتماعي
واملادي؟ كيف سأقول لهم إن راتب والدي
ال ـص ـغ ـيــر كـ ــان ب ــال ـك ــاد ي ـغ ـطــي تـكــالـيــف
املدرسة ،فكيف بالجامعة؟
وه ـنــا أرش ــدن ــي أح ـمــد إل ــى م ـي ــراي الـتــي
شــرحــت لــي بالتفصيل أن ــواع ا ّملـنــح التي
ت ـقـ ّـدم ـهــا ال ـجــام ـعــة والـ ـت ــي ت ـغــطــي طيفًا
عريضًا مــن حــاجــات الـطــاب ،باإلضافة
إلــى برنامج عمل الطالب داخــل الجامعة
وال ـ ـ ـ ــذي س ـي ـس ــاه ــم فـ ــي ت ـغ ـط ـي ــة بـعــض
حاجاتهم املادية.
جيد ،ألرى كيف سأصنع حياتي في هذه
ّ
ستقدم
الـجــامـعــة ،وألرى إن كــانــت حـقــا
العلم واملعرفة املنشودة أو سأكون رقمًا
عـلــى الئـحــة الكلية بــالـكــاد أرى أسـتــاذي
وأتفاعل معه داخل الصف وخارجه.
حـضــرت الحـقــا لتسجيل امل ــواد ،وكانت
املفاجأة األولــى حيث تـ ّـم إبالغي أن لدي
م ــوع ـدًا م ــع عـمـيــد ال ـك ـل ـيــة ،عـمـيــد الـكـلـيــة
سيساعدني شخصيًا في تسجيل املواد.
وبدأت الرحلة ،ليست رحلة العلم واملعرفة
ف ـح ـس ــب ،بـ ــل رحـ ـل ــة صـ ــداقـ ــة وتـ ـع ــارف

ّ
مــع الـعـمـيــد وم ـعــاونــه وأمـيـنــة الـســر وكــل
أف ــراد الكلية والـطــاب واملــوظـفــن ...رحلة
اس ـت ـط ـع ــت ف ـي ـه ــا تـ ـط ــوي ــر شـخـصـيـتــي
وقدراتي ودعمها بورش وندوات تدريبية
ّ
ومؤسسات
وزيارات ميدانية إلى شركات
لـلـتـعــرف إل ــى طــريـقــة عـمـلـهــا والـخـضــوع
لتدريب لدى بعضها ،وكل ذلك بتنسيق
ومتابعة من الجامعة.
الحـ ـظ ــت أنـ ـه ــم ي ـت ـح ــدث ــون ج ـم ـي ـعــا عــن
ّ
م ـحــوريــة ال ـطــالــب ،ول ـكــن ل ــم أك ــن ألتــوقــع
حجم التكافل والتضامن الذي ملسته من
كل منهم ملساندتي في شتى الظروف .لم
يكن هذا االهتمام ّ
خاصًا بي وحــدي ،بل

يساهم برنامج عمل الطالب
داخل الجامعة في تغطية
احتياجاتهم المادية

بكل زمالئي أيضًا ،كنا نثق بأن كل فرد
مــن هــذه األس ــرة سـيـقـ ّـدم كــل مــا بوسعه
ملساندتنا ومساعدتنا على إكمال املهمة.
واق ـت ــرب حـلـمــي األول م ــن أن يتحقق.
حلم أن أستخدم العلم واملعرفة لتحقيق
وتـطــويــر شخصيتي وإف ــادة مجتمعي.
بـ ـع ــد ث ـ ـ ــاث سـ ـ ـن ـ ــوات كـ ــانـ ــت ال ـج ــام ـع ــة
ّ
خ ــال ـه ــا ب ـي ـتــي ال ـث ــان ــي ب ـك ــل م ــا تـعـنـيــه
الكلمة ،بباحاتها ،ومختبراتها الحديثة،
ومــاعـبـهــا الــريــاض ـيــة ،والـل ـحـظــات الـتــي
ع ـش ـت ـه ــا مـ ــع زمـ ــائـ ــي ال ـ ـطـ ــاب ال ــذي ــن
ضحكت وقلقت وسهرت معهم ،شرعت
في تحقيق أول أحالمي ُوبدأت العمل في
إحــدى املؤسسات التي أتيح لي التدرب
فيها خالل رحلتي الجامعية.
وها أنا أكمل مسيرتي بكل عزم وأصبو
ل ـت ـط ــوي ــر م ـج ـت ـم ـع ــي مـ ــن خـ ـ ــال ال ـع ـلــم
امل ـمــزوج بــاألخــاق والـثـقــة الـتــي زرعتها
بــي جــامـعـتــي ...جــامـعــة صـنــاعــة الحياة
بالعلم واملعرفة بكل ما للكلمة من معنى.
علي ياسني
طالب في كلية اإلعالم والفنون
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ّ
 ...AOUتعليم مميز في متناول الجميع
أكثر ما ّ
يهم الطالب هو إيجاد جامعة
تقدم مستوى أكاديميًا مرموقًا،
وفي الوقت عينه تكون تكاليفها
مقبولة وفي متناول الجميع .ميزة
الجامعة العربية المفتوحة أنها ّ
تقدم
المعرفة على المادة ،وتحرص على
توفير البيئة المثالية والراحة النفسية
لطالبها كي يتفوقوا في علمهم
ومن ثم في حياتهم العملية .عن
الجامعة ،أبرز االختصاصات التي توفرها
والتسهيالت التي تؤمنها وكذلك
جديدها ،كان هذا الحوار مع رئيستها
البروفسورة فيروز فرح سركيس
¶ تعريف مختصر عن الجامعة تاريخ التأسيس ،االنتشار،
الطالب ،الهيئة التعليمية ولغات التدريس َ
املعتمدة؟
م ـنــذ الـلـحـظــة األول ـ ــى النـطــاقـتـهــا ع ــام  2002أرادت
الـ ـج ــامـ ـع ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة املـ ـفـ ـت ــوح ــة أن ت ـ ـق ـ ـ ّـدم ت ـج ــرب ــة
تعليمية مـتـمـيــزة تستند إل ــى تـجــديــد مـتــواصــل في
اختصاصاتها املرتكزة على احتياجات سوق العمل،
عال مشابه ملستوى التعليم
إضافة إلى مستوى تعليم ٍ
في بريطانيا ،ولكن بكلفةٍ في متناول الجميع .وقد
استطاعت الجامعة بـمــوازاة الــرؤيــة املــوجــودة لديها
فتح  3فروع جديدة في انطلياس وطرابلس والبقاع
إلفساح املجال أمام أكبر عدد من الطالب في مختلف
املناطق اللبنانية لاللتحاق برسالتها التعليمية.
¶ برأيكم مــا الــذي ّ
يميز جامعتكم عــن غيرها مــن جامعات
لبنان اليوم؟
ت ـت ـمـ ّـيــز ال ـج ــام ـع ــة ال ـع ــرب ـي ــة امل ـف ـت ــوح ــة ب ــأن ـه ــا وم ـنــذ
ت ــأس ـي ـس ـه ــا عـ ـق ــدت ات ـف ــاق ـي ــة شـ ــراكـ ــة مـ ــع ال ـجــام ـعــة

ACCREDITATION FROM

ال ـبــري ـطــان ـيــة امل ـف ـتــوحــة ال ـت ــي ت ـع ـ ّـد واح ـ ــدة م ــن أرق ــى
ّ
الجامعات البريطانية ،وهــو مــا مكنها مــن أن تكون
ّأول جــامـعــة فــي لـبـنــان ت ـحــوز عـلــى اعـتـمــاد خــارجــي
هو االعتماد البريطاني الذي ّ
ينص على أن مستوى
التعليم فيها هو بنفس جودة التعليم في الجامعات
البريطانية.
وفــي ما يتعلق باألقساط التي باتت عبئًا يستنزف
ال ـطــاب وأهــالـيـهــم خــاصــة فــي األحـ ــوال االقـتـصــاديــة
ال ــراه ـن ــة ،ف ــإن ال ـجــام ـعــة ت ـ ّ
ـؤم ــن ال ـحــل امل ـنــاســب لـهــذه
املعضلة .إذ إن الطالب يتكفل فقط بنسبة  %30من
القسط .فكلفة الـ  creditالواحد لدينا تبلغ  240دوالرًا،
ال يــدفــع مـنـهــا ال ـطــالــب إال  75دوالرًا .وهـ ــذه الكلفة
باستطاعة الطالب تأمينها بغض النظر عن املستوى
االقتصادي واالجتماعي للطالب.
ّ
كــذلــك ف ــإن ال ــدوام ــات فــي الـجــامـعــة مــرنــة وت ـم ـتـ ّـد من
الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً
بما يساعد الطالب على اختيار التوقيت األنسب لهم
ّ
والذي يمكنهم من العمل في حال رغبوا بذلك.
ّ
¶ هل لنا بتعريف عن الكليات واالختصاصات التي توفرها
الجامعة؟
تـضـ ّـم الـجــامـعــة الـعــربـيــة املـفـتــوحــة أرب ــع كـلـيــات هــي:
إدارة األع ـمــال ،تقنيات املـعـلــومــات ،اللغة االنكليزية
وآدابها ،والتربية.
ت ـع ـمــل ال ـجــام ـعــة ع ـلــى طـ ــرح ب ــرام ــج واخ ـت ـصــاصــات
جديدة باستمرار .وجديد اختصاصاتها على صعيد
املاجستير :التحقيقات الجنائية في اإلنترنت وهي
أول جامعة تطرح هذا املجال في لبنان .وقد ُطرح ً
بناء
على وجــود حاجة كبيرة ألصحاب هذا االختصاص
في سوق العمل ،وقد عقدت الجامعة اتفاقات تعاون
مع قوى األمن الداخلي وقيادة الجيش بهدف تبادل
الخبرات في هذا املجال ،كما طرحت الجامعة برنامج
ماجستير جديدًا في التمويل وفــي امل ــوارد البشرية.
ّأمـ ــا ع ـلــى صـعـيــد ال ـب ـكــالــوريــوس فـهـنــالــك الــوســائــط
ّ
املتعددة والتصميم الغرافيكي التكنولوجي وتطوير
الشبكات وأمن البيانات واإلعالم الرقمي .وكذلك تأمل
أن تبدأ الدراسة في كلية الهندسة قريبًا.

«لبنان والمهجر»

ّ
ال ـث ـقــاف ـيــة وال ـف ـن ـي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ت ـن ــظ ــم ال ـجــام ـعــة
نشاطات ثقافية اجتماعية بالتعاون مع مؤسسات
ّ
عــديــدة وجـمـعـيــات ال تبتغي الــربــح ،كـمــا أنـهــا تنظم
نـشــاطــات ريــاضـيــة مـتـعــددة (ك ــرة ال ـقــدم ،ك ــرة السلة،
لياقة بدنية) باإلضافة إلى نشاطات النوادي الطالبية
(مثل نــادي املوسيقى ،نــادي املسرح ،نــادي التصوير
الفوتوغرافي )....ونشاطات ترفيهية وبيئية كالقيام
برحالت مختلفة والتشجير.

فيروز فرح سركيس

ّ
أول جامعة تطرح في لبنان
ماجستير في التحقيقات
الجنائية في اإلنترنت

¶ ما هي النشاطات املوجودة في الجامعة؟
تقيم الجامعة نوعني من النشاطات .فهناك النشاطات
األكاديمية والنشاطات الطالبية االجتماعية .لناحية
ّ
النشاطات األكاديمية ،تنظم الجامعة دورات تدريبية
ّ
وورش عمل وندوات ومؤتمرات محلية ومشاركة في
ّ
تخصصه
مؤتمرات عاملية لطالبها كل حسب مسار
وال ـتــي ك ــان آخــرهــا ن ــدوة خــاصــة عــن «ت ـحــديــات أمــن
املعلومات مــن بــوابــة البحث والتطبيق» .كما تنظم
مباريات ومنافسات أكاديمية مثل البرمجة وريــادة
األع ـمــال وتـنـظـيــم م ـحــاضــرات تــوعـيــة وتـثـقـيــف حــول
مــواض ـيــع مـخـتـلـفــة .ول ـنــاح ـيــة ال ـن ـشــاطــات الـطــابـيــة

¶ كيف تتعامل جامعتكم مع ّ
خريجيها ،هل تساعدهم في
ّ
التخرج؟
إيجاد فرص عمل بعد
إن الجامعة العربية املفتوحة منذ البداية تعمد إلى
دراسة احتياجات سوق العمل قبل طرح ّ
أي تخصص،
وكــانــت قبيل إنشائها قــد طلبت مــن كبرى الشركات
العاملية االستشارية دراســة احتياجات سوق العمل.
فهدف الجامعة األساسي كــان تقديم التعليم الجيد
الـ ــذي يـتـطـلـبــه س ــوق ال ـع ـمــل ،ف ـهــي جــام ـعــة ال تبغي
الــربــح إطــاقــا وهــي فــريــدة مــن نوعها مــن حيث أنها
تـســاهــم بــأكـثــر مــن  %70مــن كـلـفــة الـقـســط الـجــامـعــي
للطالب ،لــذا فهي حريصة على عــدم تخريج دفعات
ّ
لينضموا إلى األكثرية العاطلة عن العمل،
من الطالب
بل إن هدفها املساهمة في تنمية املجتمع عن طريق
بشرية ّ
ّ
مميزة.
تزويدها املؤسسات بعناصر
إلـ ـ ــى ج ــان ــب الـ ـقـ ـي ــام بـ ـمـ ـع ــارض وظ ـي ـف ـي ــة ل ـت ـعــريــف
املـ ّ
ـؤس ـس ــات عـلــى خــريـجــي الـجــامـعــة وك ــذلــك تعريف
الـطـلـبــة عـلــى احـتـيــاجــات س ــوق الـعـمــل ،فــإنـهــا تتابع
أداء طــابـهــا فــي س ــوق الـعـمــل وت ـتــواصــل مــع أرب ــاب
العمل ملعرفة مواطن القوة والضعف لدى ّ
خريجيها.
وفــي آخــر دراســة قامت بها الجامعة بخصوص هذا
املــوضــوع ّ
تبي أن هنالك رضــى عاليًا من ِقبل أربــاب
العمل عــن أداء خـ ّـريـجــي الجامعة العربية املفتوحة
التي يلتحق  %90منهم خــال  6أشهر من تخرجهم
بسوق العمل.
ك ـمــا أن ـه ــا ،ومل ـس ــاع ــدة الـطـلـبــة ع ـلــى إن ـش ــاء أعـمــالـهــم
الخاصة ،أنشأت مركزًا لريادة األعمال وقد ّ
تدرب عدد
ال ب ــأس بــه مــن الطلبة فــي املــركــز وأن ـش ــؤوا أعمالهم
الخاصة.

אכ כ
Certiﬁed by the Ministry of Education
& Higher Education.
AGFUND support with 70% credit fund.
90% of AOU students get hired within
the ﬁrst year of graduation.
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BA / BS PROGRAMMES

Business Administration

Information Technology & Computing

Human Resource Management

Graphic & Multimedia Design Technology

Information Security & Forensics

Business Administration

Finance

English Language & Literature
)Digital Media (Journalism
Elementary Education
DIPLOMA PROGRAMMES
Learning Difﬁculties
Early Childhood
Social Media

مواكبة الشباب اللبناني في خطواته وتطلعاته
لطالما حظيت شؤون الشباب
اللبناني ّ
بحيز كبير من اهتمام بنك
«لبنان والمهجر» الذي يعد في
طليعة المصارف اللبنانية التي
تواكب وتؤمن احتياجاتهم
طيلة مسيرتهم التعليمية
والمهنية عبر سلسلة من الخدمات
واإلرشادات ،وذلك لتحقيق هدف
المصرف األساسي أال وهو تأمين
مستقبل أفضل
راحة البال وبناء
ٍ
للمجتمع
يــؤمــن ب ـنــك ل ـب ـنــان وامل ـه ـجــر خ ــدم ــات وب ــرام ــج عــدة
للشباب ،منها:

فرص العمل والتدريب
تـجــري عمليات التوظيف والـتــدريــب فــي املصرف
وف ـق ــا ملـعــايـيــر وإجـ ـ ـ ــراءات م ـح ــددة ت ــراع ــي م ـبــادئ
الـعــدل ،والشفافية ،وأخالقيات العمل ،واالحـتــرام.
كما يحرص املصرف دائمًا على عــدم التمييز بني
شخص وآخــر عند التوظيف ،بحيث يـقـ ّـدم فرصًا
م ـت ـس ــاوي ــة ل ـل ـج ـم ـيــع ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ــن ال ـج ـنــس،
والعرق ،والدين ،والعمر ،إلخ.
إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،يـمـنــح امل ـص ــرف ال ـش ـبــاب فــرصــة
للعمل ضمن مجموعة بنك لبنان واملهجر خارج

لبنان حيث أصبح له شبكة فروع ومصارف شقيقة
في  12بلدًا في الشرق األوسط وأوروبا.

«بلوم شباب»
استنادًا إلــى إيمان املصرف باملسؤولية التربوية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة وبـ ـ ــأن شـ ـب ــاب ال ـي ــوم
يـشـكـلــون ع ــال ــم ال ـغ ــد ،أط ـل ــق ب ـنــك ل ـب ـنــان واملـهـجــر
برنامج «بلوم شباب» سنة  2010ملواكبة الطالب
وتوجيههم بدءًا من املرحلة الثانوية وحتى نهاية
دراسـتـهــم الجامعية مــن خ ــال األنـشـطــة املختلفة
التي يقوم بها والتي يمكن أن تغير مستقبلهم عبر
الـفــرص واإلمـكــانــات املتاحة أمــامـهــم ،علمًا أن هذا
البرنامج ال يهدف إلــى الــربــح امل ــادي وال عالقة له
بأي منتج أو خدمة يقدمها املصرف لعمالئه.
بــن هــذه الـنـشــاطــات ،تنظيم مسابقة The A List
ح ـي ــث ي ـت ـق ـ ّـدم ال ـ ـطـ ــاب ،امل ـت ـف ــوق ــون ف ــي ال ـش ـه ــادة
الــرسـمـيــة وف ــي الـسـنــة الــدراس ـيــة الـثــانــويــة الثالثة
والذين بــدأوا سنتهم الجامعية األولــى ،بطلباتهم
ّ
ليتم اخـتـيــار  ٥٠طــالـبــا منهم بحسب مــؤهــاتـهــم
العلمية ،لحضور ورش عمل تمتد ليومني ،يقوم
ب ـع ــده ــا املـ ـش ــارك ــون بـ ــإعـ ــداد عـ ـ ــروض ي ـقـ ّـدمــون ـهــا
أم ــام لـجـنــة تـحـكـيــم ،لـيـتـ ّـم اخـتـيــار خـمـســة فــائــزيــن
يحصلون على منح جامعية بقيمة مئة وخمسني
ألــف دوالر أمـيــركــي .كما يتم تــوزيــع جــوائــز نقدية
للطالب الخمسني املـشــاركــن والـتــي تبلغ قيمتها
خمسة وعشرون ألف دوالر أميركي.

المستقبل والمهن
وم ــن ضـمــن ه ــذه األنـشـطــة أي ـضــا ،تنطيم معرض
ّ
املهن السنوي الــذي يمكن الشباب اللبناني عامة
وط ــاب الـبـكــالــوريــا الـقـســم األول وال ـثــانــي خاصة
م ــن ال ـت ـع ــرف إل ـ ــى ع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن املـ ـه ــن كــال ـطــب،
وال ـه ـنــدســة ،وامل ـح ــام ــاة ،واالق ـت ـص ــاد ،واملـحــاسـبــة،

بيار أبو عزه  -مدير عام مساعد ،مدير الموارد البشرية

أطلق البنك برنامج «بلوم شباب»
لمواكبة الطالب وتوجيههم
بدءًا من المرحلة الثانوية وحتى
نهاية دراستهم الجامعية

وعلم النفس ،والعالج الفيزيائي ،وريــادة األعمال،
وال ـب ـت ــروك ـي ـم ـي ــاء ،وغـ ـي ــره ــا .ويـ ـت ـ ّـم اخ ـت ـي ــار ه ــذه
االخ ـت ـص ــاص ــات ع ـل ــى أسـ ـ ــاس اإلحـ ـ ـص ـ ــاءات ال ـتــي
ّ
يجمعها فــريــق «ب ـلــوم ش ـبــاب» مــن ال ـط ــاب الــذيــن
َ
حــضــروا م ـعــارض املـهــن خ ــال الـسـنــوات املــاضـيــة.
خالل هذا املعرض ،يقوم اختصاصيون من مختلف
املـ ـه ــن ،ي ـت ـم ـت ـعــون بـ ـكـ ـف ــاءات وبـ ــإن ـ ـجـ ــازات مـهـنـيــة
بتعريف الشباب على تجاربهم املهنية الخاصة
ومـســار نجاحهم فــي حياتهم العملية باإلضافة
إلى االختصاصات املتوافرة في الجامعات املحلية،
وم ــدة دراس ـت ـهــا ،وطـبـيـعــة امل ـهــن ذات الـصـلــة بها،
ومقومات النجاح في هذا املجال ،والتحديات في
سوق العمل .يقام هذا املعرض سنويًا في بيروت
وفــي جامعة البلمند في الـكــورة بمشاركة العديد
من املدارس من مختلف املناطق اللبنانية.
ك ـم ــا يـ ـق ـ ّـدم ب ــرن ــام ــج «بـ ـل ــوم شـ ـب ــاب» ال ـع ــدي ــد مــن
الـ ـخ ــدم ــات إلـ ــى الـ ـط ــاب م ــن خـ ــال ورش ـ ـ ــات عـمــل
تـتـنــاول مــواضـيــع مختلفة كــالـصـحــافــة والتغذية
وريــادة األعمال وغيرها من املواضيع التي يمكن
أن تساعدهم في حياتهم العملية .هــذا باإلضافة
إل ــى مــوقـعــه اإلل ـك ـتــرونــي www.blomshabeb.com
وه ــو مــوقــع ديـنــامـيـكــي يـســاعــدهــم عـلــى اكـتـشــاف
ق ــدرات ـه ــم م ــن خ ــال اخ ـت ـب ــار مـتـخـصــص (Career
 )Testوي ـع ـط ـي ـهــم ف ـك ــرة ش ــام ـل ــة وواض ـ ـحـ ــة ح ــول
االختصاصات واملهن التي تناسبهم .كما يتضمن
املوقع معلومات حول جامعات في لبنان والخارج
واالختصاصات التي تقدمها ووصــف مهام عدد
من الوظائف ،مما يساعد الشباب في تكوين صورة
عامة عن طبيعة العمل بعد تخرجهم من الجامعة،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى فـ ــرص ال ـع ـمــل امل ـت ــوف ــرة لـ ــدى بنك
لبنان واملهجر والعديد من املؤسسات والشركات
اللبنانية ،وغيرها من النصائح واإلرشــادات التي
ّ
ّ
وتوجههم علميًا ومهنيًا.
تهمهم
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ّ
ّ
المتخرجون الجدد ...بين حدي البطالة وتهديد اآلالت

ُ
تظهر اإلحصاءات أن نسب البطالة في لبنان تخطت حدود
 36%في اإلجمال ،وتجاوزت  42%في صفوف الفئة
ّ
العمرية  18-24عامًا وفق دراسة حديثة صادرة عن جمعية
«مبادرات وقرارات» .تترافق هذه النسب البالغة الخطورة
مع جمود حاد يشهده مختلف القطاعات االقتصادية
واإلنتاجية في البلد ،أدى وال يزال إلى إغالق الكثير من
الشركات واملؤسسات أبوابها وتزايد هجرة الشباب
اللبناني بحثًا عن فرص عمل في الخارج.
إذا كان الوضع االقتصادي املتدهور كافيًا لبث القلق في
ّ
املتخرجني الجدد من الجامعات اللبنانية كما الطالب
نفوس
ً
الثانويون ،فإن عامال إضافيًا يحضر بقوة في تحديد
شكل وظائف املستقبل في املدى القريب ،أال وهو منافسة
اآللة والبرمجيات الرقمية الحديثة.
لقد تصاعد دور اآلالت والبرمجيات في مختلف القطاعات
ّ
متخرجي الجامعات
اإلنتاجية وجاءت لتهدد عددًا كبيرًا من
الطامحني بالوظائف التي يشغلها االنسان .هذا األمر
الخطير واملستجد ،واملتسارع في فرض وتيرته في رسم
معالم سوق العمل املستقبلية ،بات يفرض على كل طالب،
قبل دخوله الجامعة ،أن يختار اختصاصًا يؤمن له فرصًا
وظيفية في املستقبل.
وكما يظهر الرسم البياني والجدول ،فإنه في ظرف 4
سنوات فقط ،أي بني عامي  2013و ،2017فإن العديد من
املهن التقليدية بات يشهد تراجعًا في اإلقبال عليها ،وهو
وضع ّ
مرجح للزيادة في األعوام املقبلة ،في ظل سعي
الشركات إلى توظيف أشخاص ذوي مهارات تكنولوجية
محددة ،واستعدادها للتخلي عن أولئك الذين يفتقرون إلى
مثل تلك املهارات.
تتغير الجامعات ،وتتغير سوق العمل ،وكل في صراع
متسارع مع الوقت ومتطلبات العصر ،وما يخفيه
املستقبل...

االستراتيجيات المتوقعة من الشركات لعام  2022لتلبية احتياجاتها من المهارات المتغيرة

الوظائف األكثر نموًا وتراجعًا بين عامي  2013و 2017في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

المهارات التي تبحث
عنها الشركات

ّ
لم يعد النقاش اليوم مطروحًا حــول ما إذا كانت اآللــة ستحل مكان اإلنـســان في مجال العمل،
بل البحث يتعمق حــول حجم هــذه الهجمة التقنية وآثــارهــا وتداعياتها على حياة الناس في
املستقبل .األكيد أن الكثير من املهن والوظائف ستختفي من الوجود في زمن قصير ،وباملقابل
ستبرز الحاجة إلى وظائف ومهن جديدة لم تكن موجودة في املاضي أو هي في طور الصعود
والبروز حاليًا.
هذا املسار سيؤثر أيضًا على املهارات املطلوبة .واملهارات غير الوظيفية ،والتي ّ
تعد جزءًا مهمًا
ً
من هذه األخيرة .بمعنى آخر ،قد يكون شخص ما متخصصًا في أحد املجاالت ،وحائز شهادة
ويتمتع بخبرة كافية ،لكن تنقصه بعض املـهــارات التي باتت ظــروف العمل الحديثة تفرض
وجودها.
على طالب الجامعات اليوم ،كذلك املتخرجني الجدد ،أن يتعرفوا إلى أبرز املهارات التي تبحث
عنها الشركات في يومنا هذاّ ،
وأي منها ستكون مطلوبة بعد  3سنوات من اآلن ،وأيها ستشهد
تراجعًا عام 2022؟

2018
● التفكير التحليلي واالبتكار
● حل املشكالت املعقدة
● التفكير النقدي والتحليل
● استراتيجيات التعلم والتعلم النشط
● اإلبداع واملبادرة
● االهتمام بالتفاصيل ،املوثوقية
● الذكاء العاطفي
● القيادة والتأثير االجتماعي
● التنسيق وإدارة الوقت

المهارات الرائجة عام 2022
● التفكير التحليلي واالبتكار
● استراتيجيات التعلم والتعلم النشط
● اإلبداع واملبادرة
● تصميم التكنولوجيا والبرمجة

● التفكير النقدي والتحليل
● حل املشكالت املعقدة
● القيادة والتأثير االجتماعي
● الذكاء العاطفي
● تحليل النظم وتقويمها

بين الجامعة والعمل
الحياة قبل وبعد
ينام الطالب الجامعي أقل
من الموظف بحكم الدروس
واالمتحانات

يسهل على الطالب الجامعي
أخذ قيلولة خالل النهار ،وهو ما
يصعب على الموظف القيام به

تسمح الحياة
الجامعية ببعض
التحرر في الملبس،
فيما تفرض
الشركات ضوابط
في هذا المجال

يمارس الطالب
الجامعيون
الرياضة بشكل
أكبر من
الموظفين

المهارات المتراجعة عام 2022
● البراعة اليدوية ،التحمل والدقة
● قدرات الذاكرة واللفظ والسمع
● إدارة املوارد املالية واملادية
● تركيب التكنولوجيا والصيانة
● القراءة والكتابة والرياضيات واالستماع النشط
● إدارة املوظفني
● مراقبة الجودة والتوعية
● التنسيق وإدارة الوقت
● القدرات البصرية والسمعية والكالمية

المصدر:
المنتدى
االقتصادي
العالمي 2018

تزيد الفرص التي
يستفيد منها الطالب
عن تلك التي يستفيد
منها الموظفون

يمكن متابعة بعض
الحصص عبر اإلنترنت ومن
المنزل ،فيما يفرض على
الموظف الحضور إلى مكان
العمل والتقيد بالدوام

الجامعات
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ّ
بنك عوده ...تأقلم مع حاجات جيل األلفية
ّ
يشكل الشباب ّاليوم الشريحة
األكبر من السكان ،وقد وجدت
المصارف فرصًا لتعزيز وعيهم
المالي ،وتلبية حاجاتهم
وتقديم المنتجات والخدمات
المصممة ّ
ّ
خصيصًا لهم.
لهذه األسباب ،باتت خدمة
الشباب وتعزيز الرابط معهم
من أول اهتمامات بنك عوده.
ففي عام  ،2013أطلق
المصرف حسابًا ّ
خاصًا بالشباب
ّ
هو حساب « ،»Springوزوده
إضافية ّ
ّ
خاصة
بميزات ومنافع
بهذه الشريحة وتتالءم مع
نمط حياتهم

ّ
يتوجه حساب « »Springمن «عــوده» إلــى الشباب
الــذيــن ت ـت ــراوح أع ـمــارهــم بــن  18و 24عــامــا .وهــو
ّ
ّ
يشجعهم على تــولــي مـســؤولـ ّـيــة أمــوالـهــم ،والـبــدء
ّ
ّ
باالدخار وبإدارة مصاريفهم .وقد تم تحديث هذا
الحساب في أيلول  2017بحيث أضيفت إليه ميزات
ّ
جديدة مستوحاة من اتجاهات السوق املعاصرة،
وت ـل ـ ّـب ــي ح ــاج ــات ال ـش ـب ــاب األكـ ـث ــر إل ـح ــاح ــا .وي ـتـ ّـم
الترويج لحساب « »Springبواسطة حملة جديدة
ّ
«مهم تختار ،واألهـ ّـم أن يكون خيارك
تحت شعار
ّ
ص ـ ّـح م ــع ح ـســاب  ،»Springوه ــي ت ـق ــدم مجموعة
ّ
جديدة من املنافع املتعلقة بالحساب ،منها:
 -بــرنــامــج والء ي ـخـ ّـول أص ـحــاب الـحـســاب تجميع

ال ـن ـقــاط واس ـت ـبــدال ـهــا بـمـنـتـجــات الـتـقـنـ ّـيــة الـعــالـيــة
(« ،)»high techمن مجوهرات وغيرها من الهدايا
التي ّ
يتم اختيارها من فهرس مكافآت بنك عوده.
باإلضافة إلــى  300نقطة مكافأة يحصلون عليها
ّ
ل ــدى اس ـت ـع ـمــال بـطــاقـتـهــم ل ـل ـمـ ّـرة األولـ ـ ــى ،ك ـمــا أن
ّ
أصحاب هذا الحساب يحصلون على نقطة بدل كل
 10د.أ .يصرفونها على البطاقة.
ّ
املهنية
 ورش عـمــل مـ ّـجــانـ ّـيــة لتطوير مسيرتهمّ
وتعزيز مهاراتهم ،ال ّ
سيما تلك املتعلقة بالتواصل
ّ
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ح ـ ــل املـ ـس ــائ ــل ،الـ ـقـ ـي ــادة ،وال ـت ـف ـك ـيــر
اإلبداعي.
 خصومات لدى عدد من ّالتجار ،من دور السينما
ٍ
ّ
إلـ ــى امل ـط ــاع ــم ،مـ ـ ــرورًا ب ـم ـح ــات ال ـت ـق ـنـ ّـيــة الـعــالـيــة
وغيرها.
ّ
الخلوية املسبقة
استرداد النقود على خطوطهم
ّ
واملـ ـت ــأخ ــرة ال ــدف ــع ع ـنــد اس ـت ـع ـمــال بـطــاقـتـهــم لــدى
ّ
أجهزة نقاط البيع ،أو عبر اإلنترنت ،أو في محطات
.Medco/Phoenicia
ّ
التطوع ( )Volunteer Programالذي يسمح
 برنامجّ
ّ
لهم باملشاركة في نشاطات املسؤولية االجتماعية.
 يمكن ألصحاب حساب « »Springأن ّيقدموا طلبًا
ّ
لفترات تدريب في بنك عــوده ،علمًا أن آخــر موعد
ّ
ّ
عملية القبول تخضع
للتسجيل هــو  31آذار وأن
لـلـمـعــايـيــر ال ـخـ ّ
ـاصــة ال ـتــي يـعـتـمــدهــا قـســم املـ ــوارد
ّ
البشرية.

ميزات تفاضلية

وتماشيًا مع ّ
مهمة بنك عوده القاضية بتحضير
ّ
ّ
الشباب لــدخــول عالم العمل ،يشجع املـصــرف كل
أصحاب حساب « »Springعلى أن يكونوا «سفراء
 ،»Springمــا يعطيهم خـبــرة قـ ّـيـمــة فــي املـبـيـعــات،
ويكسبهم مكافآت ومنافع ضمن ساعات الــدوام،
بــاإلضــافــة إلــى فـتــرة تــدريــب داخ ــل املـصــرف خالل
فـ ـص ــل الـ ـصـ ـي ــف .وحـ ـ ــن ي ـب ـل ــغ أص ـ ـحـ ــاب ح ـس ــاب
« »Springم ــن ال ـع ـمــر  24ع ــام ــا ،ي ـس ـت ـف ـيــدون مــن
التفضيلية نفسها على منتجات ّ
ّ
عدة.
املعاملة
ّ
ّ
ويسمح تعزيز الثقافة املالية لدى الشباب بتولي
ّ
ّ
مسؤولية أمــوالـهــم واتـخــاذ ال ـقــرارات الصحيحة،

ّ
يتم استخدام قنوات التواصل االجتماعي بكثافة
ّ
ّ
لتشجيع التوعية املالية بواسطة نصائح تعليمية،
ّ
تفاعلية.
وفيديوهات ومسابقات

مواكبة التكنولوجيا

ّ
المصرفية
غريس عيد ،مديرة الخدمات
بالتجزئة في بنك عوده

وبــالـتــالــي تـعــزيــز محيطهم االجـتـمــاعــي .ل ــذا ،قــام
بـنــك ع ــوده بـتــرويــج بــرامــج مختلفة عـلــى قـنــوات
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،ون ـ ـشـ ــاطـ ــات م ـصـ ّـم ـم ــة
ّ
خصيصًا لهم في هذا اإلطار.
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ذل ـ ــك ،ي ـ ــزور ف ــري ــق « »Springمــن
«عــوده» املــدارس والجامعات لترويج هذا الحساب
ّ
وإطـ ــاع ال ـتــامــذة والـ ـط ــاب عـلــى خـصــائـصــه .كما

ّ
بما أن الشباب يهوون المحادثة،
فقد أصبح بإمكانهم طرح أي
سؤال على «أندي»

ش ـه ــدت ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ت ـ ـطـ ـ ّـورات هــائ ـلــة فــي
ّ
ّ
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ووسـ ــائـ ــل االت ـ ـ ـصـ ـ ــال ،وق ـ ــد شــكــل
الشباب النسبة الكبرى في سهولة التعامل معها
ّ
أساسيًا من حياتهم
بحيث أصبح اعتمادها جزءًا
ّ
اليومية ،ما دفــع بنك عــوده إلــى االلـتــزام بمواكبة
ّ
ّ
هذه التطورات والتغيرات بهدف تزويد عمالئهم
ب ــأح ــدث االبـ ـتـ ـك ــارات ال ـت ــي كـ ــان آخ ــره ــا م ـش ــروع
« »Omni Channelوهو قناة تتيح لعمالء املصرف
ّ
الـتـمــتــع بــالــوظــائــف وال ـخــدمــات نفسها املـتــوافــرة
ّ
ع ـب ــر ج ـم ـي ــع ق ـن ــوات ـه ــا ال ــرقـ ـم ــي ــة (أي ال ـخ ــدم ــات
املـصــرفـ ّـيــة عبر اإلنـتــرنــت ،وتطبيق ،Mobile App
ومــركــز الـتــواصــل ،وأجـهــزة الـصـ ّـراف اآلل ــي) ،وذلــك
من خالل تأمني مرونة غير مسبوقة عند قيامهم
ّ
ّ
أي مكان ّ
املصرفية البسيطة في ّ
وأي
بالعمليات
وقت.
ّ
الصراف اآللي بمتناول العمالء
كما باتت أجهزة
حـ ّـتــى ال ـســاعــة ال ـســابـعــة م ـس ـ ً
ـاء لـلـقـيــام بـعـمـلـ ّـيــات
ً
ّ
مصرفية أكثر تعقيدًا .فضال عن ذلــك ،يستكشف
بـنــك ع ــوده مـفـهــوم الــذكــاء االصـطـنــاعــي ال ــذي من
شأنه أن يلعب دورًا حاسمًا في القطاع املصرفي.
ّ
ف ـي ـشــكــل «أن ـ ـ ــدي» ( )Andiأحـ ــد م ـ ـبـ ــادرات ال ــذك ــاء
االص ـط ـن ــاع ــي ال ـت ــي أط ـل ـق ـهــا املـ ـص ــرف وب ــرن ــام ــج
ّ
امل ـحــادثــة الـتـفــاعـلـ ّـيــة ّ
األول فــي املـنـطـقــة .وب ـمــا أن
الـشـبــاب ي ـهــوون امل ـحــادثــة ،فـقــد أصـبــح بإمكانهم
ّ
طــرح كــل مــا لديهم مــن أسئلة على «أن ــدي» ،مثل
اح ـت ـســاب ال ـق ــروض وت ـقــديــم ال ـط ـل ـبــات لـلـحـصــول
ع ـل ـي ـهــا ،ت ـحــديــد م ــواق ــع فـ ــروع امل ـص ــرف وأج ـه ــزة
ص ـ ّـراف ــات ــه اآلل ـ ّـي ــة ،تـقـيـيــم وق ــت االن ـت ـظــار ف ــي فــرع
مـ ـع ـ ّـن ،وغ ـي ــره ــا م ــن امل ـع ـل ــوم ــات ،ب ـح ـيــث يـعـطــي
ال ـع ـمــاء أجــوبــة ســريـعــة وتـل ـقــائـ ّـيــة .فـهــو مساعد
رقـمــي مــرن يمكن الــوصــول إلـ ّيــه عبر صفحة بنك
ع ــوده عـلــى فــايـسـبــوك .كـمــا أن ــه َي ـ ِـع ـ ُـد بخصائص
ّ
إضافية في املراحل املقبلة.

