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سياسة

سياسة
على الغالف

ً
يبدو رئيس مجلس النواب نبيه ّبري ُمستعجال للتخلص
من القانون الذي جرت على أساسه االنتخابات النيابية
عام  .2018لذا فتح ورشة العمل باكرًا في سبيل

قانون جديد يعتمد النسبية وفق الدائرة الواحدة،
ويلغي «سيف» الصوت التفضيليَ .
غير أن آلية الفوز
في اقتراح القانون الذي ّ
تسوق له كتلة «التنمية

ّ
جبران باسيل! الثغرة الكبيرة في هذا االقتراح
الوزير
او
«عواقبها
تكون
قد
خطيرة
ثغرة
ل
يشك
والتحرير»،
ً
ّ
أمر» من «التفضيلي» .فهذا االقتراح يسمح للوائح ً وجد لها حال ،الخبير االنتخابي عبدو سعد ،في اقتراح
قوية بالتآمر على مرشحين أقوياءّ ،
كبري نفسه مثال ،له قبل  22عامًا!

«التنمية والتحرير» تفتح معركة قانون االنتخاب:

اقتراح يسمح بالتآمر على بري!
ميسم رزق
ب ــاكـ ـرًاَ ،
أدرج رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
نـبـيــه بـ ـ ّـري ق ــان ــون االن ـت ـخــابــات بـنـدًا
أساسيًا على جدول أعمال السياسة.
صحيح أن النية لتعديله ظـ َـهــرت مع
اإلعــان ُعن بــدء حركة الوفد النيابي
ً
ال ــذي يــضــم ك ــا مــن ال ـن ــواب :إبــراهـيــم
عـ ــازار ،أن ــور الخليل وهــانــي قبيسي
بــاتـجــاه الـكـتــل الـسـيــاسـيــة ملناقشته،
لكن املعلومات ّ
تحدثت عن أن ورشة
ُ
افتتحت َ
بعد أربعة أشهر على
العمل
إقفال صناديق االقتراع في أيار .2018
ه ــذا األم ــر هــو إش ــارة بـحـ ّـد ذات ــه ،إلــى
م ـخــافــة رئ ـي ــس امل ـج ـلــس ت ـك ــرار خطأ
إقـ ــرار قــانــون تـحــت ال ـض ـغــط .فــا هو
ُيريد الوصول الى ربع الساعة األخير
َ
قـبــل مــوعــد االسـتـحـقــاق ،تضطر معه

آلية تحديد الفائزين في اقتراح
ّبري تسمح للوائح الكبرى بالتآمر
إلسقاط مرشحين أقوياء
ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ال ــى االت ـف ــاق على
ق ــان ــون ُ
«ي ـس ـلــق س ـل ــق» ،ك ـمــا ال يــريــد
العودة الى القانون الذي أجريت على
أساسه االنتخابات األخيرة .الواضح
بحسب األفكار املطروحة للنقاش ،أن
أس ــاس مــا يــريــده رئ ـيــس حــركــة أمــل،
الـنـسـبـيــة وف ــق ل ـب ـنــان دائ ـ ــرة واحـ ــدة،
وإلغاء الصوت التفضيلي ،علمًا بأن
ال ـبــدائــل امل ـطــروحــة لكيفية احـتـســاب
النتائج في اقتراح القانون ّ
املقدم قد
ّ
عليه وعلى باقي
تكون عواقبها أمــر ّ
ال ـ ـقـ ــوى .ف ــي ه ـ ــذا الـ ـش ــق الـتـ َفـصـيـلــي
تحديدًا ،يــدور النقاش .فوفق اقتراح
القانون املعروض ُيمكن تحديد سقف
تأهيل للفوز وهو أن تحصل الالئحة
ع ـلــى نـسـبــة  %5م ــن ع ــدد املـقـتــرعــن،
وهــذا يسمح بفوز اللوائح الصغيرة

وأن ت ـت ـم ـثــل ب ـن ــائ ــب أو أك ـ ـثـ ــر) .وإذا
افـتــرضـنــا ان ـت ـخــابــات تـتـنــافــس فيها
ثالث لوائح ،كل منها من  128مرشحًا،
وحصلت الالئحة األولــى على  50في
املئة من األصوات ،فإنها تحصل على
ن ـص ــف م ـق ــاع ــد م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب (64
مقعدًا) .وإذا حصلت الثانية على 25
فــي املـئــة مــن األصـ ــوات ،تحصل على
 32مقعدًا .وإذا حصلت الثالثة على
 25فــي املئة تحصل بــدورهــا على 32
م ـق ـع ـدًا .كـيــف يـتــم اخ ـت ـيــار املــرشـحــن
ال ـفــائــزيــن؟ ي ـنــص اق ـت ــراح حــركـ ُـة أمــل
الجديد على اعتماد الترتيب املسبق
للمرشحني .وينبغي في هــذه الحالة
أن يفوز أول  64مرشحًا مــن الالئحة
األولــى ،وأول  32مرشحًا من الالئحة
الثانية ،وأول  32مرشحًا من الالئحة
الثالثة .لكن ،وفي ظل اعتماد التقسيم
امل ــذهـ ـب ــي واملـ ـن ــاطـ ـق ــي ل ـل ـم ـق ــاع ــد ،قــد
ي ـحــدث أن ي ـكــون امل ــرش ــح األول على
ال ــائ ـح ــة األول ـ ـ ــى ي ـن ـت ـمــي إل ـ ــى نـفــس
م ــذه ــب وق ـ ـضـ ــاء املـ ــرشـ ــح األول مــن
الــائـحــة الـثــانـيــة .فـمــن منهما يـفــوز؟
اق ـت ــراح «الـتـنـمـيــة وال ـت ـحــريــر» ينص
على أن يتم التوزيع بــاملــداورة :يفوز
األول من الالئحة األولى ،ثم األول من
الالئحة الثانية ،ثم األول من الالئحة
الثالثة .وفي حال شغل رأس الالئحة
األول ـ ـ ـ ــى مـ ـقـ ـعـ ـدًا كـ ـ ــان رأس ال ــائ ـح ــة
الثانية مرشحًا عليه ،يؤول الفوز إلى
املرشح الثاني على الالئحة الثانية.
ُ
وتعتمد هــذه اآللـيــة إلــى أن تستوفي
كل الئحة عدد املقاعد الذي فازت به.
مشكلة هذه اآللية ،بحسب رئيس مركز
بيروت لألبحاث ،الخبير االنتخابي
عبدو سعد ،أنها تتيح للوائح الكبرى
الفوز بمقاعد عن أقضية ومذاهب من
دون أن ي ـكــون لــديـهــا أي شعبية في
هذه املناطق وبني أبناء هذه املذاهب.
كذلك يمكنها أن تتآمر في ما بينها
عـ ـل ــى إس ـ ـقـ ــاط مـ ــرشـ ــح م ـ ـحـ ــدد ،رغ ــم
وج ــود شعبية كبيرة لــه فــي قضائه.

)مروان بو حيدر(

ع ـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،ف ــي م ـق ــدور تـيــار
امل ـس ـت ـق ـبــل وح ــرك ــة أمـ ــل أن يـخــوضــا
االنتخابات كل منهما في الئحة ،وأن
يتآمرا إلسقاط الوزير جبران باسيل
في البترون ،حتى لو حصلت الئحته
ع ـل ــى ج ـم ـيــع أص ـ ـ ــوات امل ـق ـت ــرع ــن فــي
ال ـق ـضــاء ،وم ــن دون أن يـحـصــا على
أي ص ــوت ف ـيــه .كـيــف ذل ــك؟ ببساطة،
يكون رأس الئحة حركة أمل في لبنان

مرشحًا مارونيًا في البترون ،ويكون
رأس الئ ـ ـحـ ــة امل ـس ـت ـق ـب ــل ف ـ ــي ل ـب ـنــان
مرشحًا مــارونـيــا فــي الـبـتــرون أيضًا.
وإذا نــالــت كــل واح ــدة مــن الالئحتني
أصواتًا أكثر مما نالته الئحة التيار
الوطني الـحــر ،يــرســب باسيل حكمًا!
ك ــذل ــك ،وفـ ــي حـ ــال خـ ــوض حـ ــزب الـلــه
وحــركــة أم ــل االن ـت ـخــابــات ،كــل منهما
على الئحة مستقلة ،يمكن أن يتآمر

حزب الله واملستقبل إلسقاط الرئيس
نبيه بــري فــي الــزهــرانــي ،مــن دون أن
يكون أي منهما قد حصل على صوت
واحـ ــد ف ــي ال ـق ـضــاء! (بــال ـتــأك ـيــد ،هــذه
فرضية نظرية ،وهي مستحيلة عمليًا
بسبب التحالف بني حزب الله وحركة
أمــل من جهة ،وألن تيار املستقبل لن
يخوض معركة ضد بري).
ومــن الـنـقــاط الـتــي يتضمنها اقـتــراح

اقتراح بري وتوقيته:

إمساك بمفاصل اللعبة الداخلية
القانون وتزيد من تعقيد آلية تحديد
الفائزين ،هو فرضه كوتا نسائية من
عشرين مـقـعـدًا ،مــوزعــة على املــذاهــب
وعدد من املناطق ،بطريقة تجعل من
النساء طائفة إضافية.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،يـتـضـمــن االقـ ـت ــراح
ُ
بـنــودًا تـعـ ّـد مــادة خالفية حتى داخــل
كـتـلــة «الـتـنـمـيــة وال ـت ـح ــري ــر» ،ومـنـهــا
«إنشاء الهيئة املستقلة لالنتخابات،
مهمتها اإلعداد لالنتخابات النيابية
واإلش ــراف عليها ،وهــي هيئة إداريــة
ذات صفة قضائية تتمتع باالستقالل
اإلداري واملـ ــالـ ــي ،ويـ ـك ــون ل ـهــا مــركــز
خــاص» ،إذ يدور النقاش حول ما إذا
كان مجلس النواب هو من سيعينها
أو مجلس الوزراء .كما يطرح القانون
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــوم عـ ـل ــى ن ـس ـب ـي ــة ال ـ ــدائ ـ ــرة
ال ــواح ــدة زيـ ـ ــادة  6م ـقــاعــد تخصص
للناخبني غير املقيمني ،وتشكل دول
االغـ ـ ـت ـ ــراب دائ ـ ـ ــرة ان ـت ـخــاب ـيــة واح ـ ــدة
وفـقــا للنسبية ،وتـتــوزع هــذه املقاعد
مناصفة بــن املسلمني واملسيحيني،
وتـتــوزع وفــق اآلتــي :مقعد واحــد لكل
والروم األرثوذكس والروم
من املوارنة
ّ
الكاثوليك والسنة والشيعة والدروز.
ويمكن أن تـكــون الـلــوائــح مكتملة أو
غـيــر مـكـتـمـلــة ،ش ــرط أن تـضـمــن بحد
أدنـ ــى  %20م ــن امل ـقــاعــد ( 26مـقـعـدًا)
وأن يتمثل كــل قـضــاء بمرشح واحــد
عـلــى األقـ ــل .لكنها فــي الـحــالـتــن هي
لوائح مقفلة ،وأي الئحة غير مكتملة
وحصلت على عــدد مــن املـقــاعــد أكبر
م ـ ــن ع ـ ـ ــدد املـ ــرش ـ ـحـ ــن ،تـ ـخـ ـس ــر ه ــذه
املقاعد التي تنتقل نسبيًا الى اللوائح
الفائزة.
وق ــد زار وف ــد «الـتـنـمـيــة وال ـت ـحــريــر»
ّ
الــذي يتولى طرح هذه األفكار معظم
املكونات السياسية ،باستثناء التيار
الــوطـنــي الـحـ ّـر ال ــذي لــم يـحـ ّـدد موعدًا
حتى اآلن .فيما سيلتقي حزب القوات
ـوم االثنني ،وحــزب الله يـ َ
يـ َ
ـوم الثالثاء
الستكمال النقاش.

هيام القصيفي
في اللحظة التي يغرق فيها لبنان بمناقشة
املــوازنــة والتهديدات االجتماعية املتالحقة
واإلض ـ ــراب ـ ــات ،وم ــراق ـب ــة تـ ـط ــورات امل ـســار
األميركي اإليــرانــي ،أتــى الفتًا توقيت طرح
الــرئـيــس نـبـيــه ب ــري لـقــانــون االن ـت ـخــاب في
لبنان على أساس دائرة واحدة مع النسبية،
وب ــدء جــولــة م ـش ــاورات مــع الـكـتــل النيابية
واألحزاب ملناقشته.
اس ـ ـت ـ ـحـ ــوذت خـ ـط ــوة بـ ـ ــري ع ـل ــى اه ـت ـم ــام
سياسيني من مختلف التيارات ،ومنهم من
ّ
معني بتركيبة قانون االنتخاب .ليس
هو
االقتراح بذاته هو املفاجئ ،وهو مطلب بري
القديم ،إنما ال يمكن عزله عن جو سياسي
عــام لــه عــاقــة ب ــدور الثنائية الشيعية في
املرحلة الراهنة ،بحسب قارئني سياسيني
لـهــذه الـخـطــوة .فـهــذه الثنائية ،بـتــوافــق تام
بــن حــزب الله وب ــري ،وضعت نفسها في
مقدمة الـحــدث الـسـيــاســي ،منذ انتخابات
ً
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،وص ـ ــوال إل ــى قــانــون
االن ـت ـخ ــاب ع ــام  ،2018وم ــن ث ــم تشكيل
الحكومة الحالية ،وتدريجًا إلى وضع ثقلها
فــي امللفات املالية واالقتصادية والعمالية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ب ـح ـيــث أص ـب ـحــت امل ـحــرك
األساسي للمشهد السياسي  -املالي .ليس
العهد هو الــذي يمسك وحــده زمــام الوضع
الداخلي ،إذ تعمل ثنائية حــزب الله وبري
عـلــى اإلم ـس ــاك بـمـفــاصــل دقـيـقــة ،وقــانــون
االنتخاب الـيــوم أهمها .وعــرف بــري كيف
يستفيد مــن ان ـغ ـمــاس ال ـقــوى السياسية
بتركيبات وحــرتـقــات داخـلـيــة ،ليطرح من
خ ـ ــارج ال ـس ـي ــاق الـ ـع ــام ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب،
ويـضــع الـجـمـيــع أم ــام تـحـ ٍّـد مـبـكــر لخوض
هذا االستحقاق من بابه العريض .علمًا أن
شكل القانون هذا ،كان أحد أسباب تأخر
إقرار قانون  ،2018وظل مطلبًا لحزب الله
حتى في ّ
عز املفاوضات مع التيار الوطني

ال ـح ــر ،كـحـلـيــف لـ ــه .ولـ ـ ـ ّـوح ال ــرئ ـي ــس سعد
الـحــريــري أكـثــر مــن مــرة باحتمال القبول
ب ــه ،فــي خـطــوة ع ــدت آن ــذاك غـيــر مسبوقة
من جانب الحريري ،ما اضطر التيار إلى
التراجع عن مطالبه وأشكال القوانني التي
طرحها والقبول بالنسبية في  15دائرة.
في املقابل ،يطرح معارضو بري نظريتني
حـ ــول ال ـت ــوق ـي ــت :األول ـ ـ ــى ق ــائ ـم ــة ع ـل ــى أن
املــرحـلــة اإلقـلـيـمـيــة ال ـتــي قــد ال تـصــب في

أي بحث جدي
في قانون االنتخاب
بين التيار والقوات
سقفه سيكون رئاسة
الجمهورية المقبلة
ّ
خــدمــة إي ــران وســوريــا ،تحتم على حزب
الله وبري املسارعة إلى إقرار قانون يؤمن
إمـســاكـهـمــا بــالــوضــع ال ــداخ ـل ــي ،والـثــانـيــة
تتحدث عــن واق ــع محلي بحت للتوقيت،
بحيث إن بــري يريد استباق الجميع إلى
طرح قانون االنتخاب ،استنادًا إلى تجربة
الـقــانــون الحالي ونتائج االنـتـخــابــات التي
ّ
رأى فيها بــري تراجعًا لقاعدته ،ما حتم
عليه اسـتـنـهــاضــا ســريـعــا لـتــأمــن قــانــون
يعيد اإلرث السابق لعام  ،2018خصوصًا
أن النسبية باتت تشكل قاعدة ضرورية
ألي بـحـ ّـث ف ــي ق ــان ــون االن ـت ـخــاب الـعـتـيــد،
بعدما سلم بها الجميع في القانون الحالي.
لكن املشكلة تكمن في تفاصيلها العملية،

وليسُ في عنوانها العريض فحسب.
ح ــن أقـ ـ ـ ّـر ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب عـ ــام ،2017
تعاملت معه الـقــوى السياسية املسيحية
على أنــه أول ــى خشبات الـخــاص مــن إرث
امل ـح ــادل وال ـق ــوان ــن ال ـتــي أنـتـجـهــا الــوجــود
الـ ـ ـس ـ ــوري .ت ــواف ــق ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر
والقوات اللبنانية على أن هذا القانون رغم
عثرات فيه ،حقق نتائج مهمة على صعيد
تحقيق التوازن املسيحي اإلسالمي بتأمني
حصة نيابية باصوات املسيحيني .ورغم أن
القانون لم ّ
يقر ليكون ملرة واحدة وأخيرة،
إال أن الجميع تصرف على هــذا األســاس،
وم ــا إن ص ــدرت نـتــائــج االن ـت ـخــابــات حتى
سارعوا إلــى الكالم عن ضــرورة املباشرة
بالتحضير لقانون جديد.
اليوم باغت بري هذه القوى ،وبدأ مناقشاته
ً
أوال مع حلفائه املسيحيني ،وفــي مقدمهم
تيار املــردة ونــواب من جبل لبنان مقربني
م ـنــه ،وف ــي ه ــذا الـتـصــرف غ ـمــزة واض ـحــة.
ومــن املـقــرر أن يلتقي الــوفــد النيابي الــذي
كلفه ب ــري الـقـيــام جــولــة م ـش ــاورات التيار
الوطني والقوات اللبنانية .وكال الطرفني ال
يــرغـبــان فــي اسـتـبــاق أي لـقــاء والـكــام عن
مــوقــف الـحــزبــن رسميًا مــن اق ـتــراح بــري،
وه ـمــا مـنـطـلـقــان م ــن ان ـف ـتــاح ت ــام عـلــى أي
م ـشــاورات مـطــروحــة للبحث فــي الـقــانــون.
علمًا أنـهـمــا مـتـفـقــان عـلــى أن أي انطالقة
جدية لقانون االنتخاب يجب أن تكون من
حـيــث انـتـهــى ال ـقــانــون ال ـحــالــي ،أي احـتــرام
امليثاقية ،وما حققه القانون األخير ،لجهة
ان ـت ـخــاب املـسـيـحـيــن ن ــواب ـه ــم ،وتـصـحـيــح
التمثيل وعدالته ،واألخذ باإلصالحات .وأي
قــانــون جــديــد يـجــب أن يخطو خـطــوة إلــى
األمام ،خصوصًا بعد املعارك واملفاوضات
ح ــول ال ـقــانــون واسـتـلــزمــت أش ـه ـرًا طويلة
إلقراره ،ال أن يعيد الزمن إلى الوراء.
تعيش القوات عالقة جيدة مع بــري ،وهذه
نـقـطــة ان ـطــاق أســاس ـيــة لـهــا فــي بـحــث أي

م ـشــروع جــديــد ،مــع الـتــذكـيــر ب ــأن الـقــانــون
املاضي عرف بأنه تكريس ملفاوضات بري
وال ـقــوات عبر الـنــائــب ج ــورج ع ــدوان .وهي
منفتحة على أي قانون من شأنه أن يجسد
امل ـي ـثــاق ـيــة وت ـ ـ ــداول ال ـس ـل ـطــات إلـ ــى جــانــب
الشراكة املسيحية اإلسالمية الكاملة.
ويستند التيار الوطني إلــى موقعه أيضًا
في معادلة السلطة الحالية ،علمًا أن التيار
يخوض معركته حول القانون الجديد منذ
أن أق ــر ال ـحــالــي ،وه ــو ال يــريــد الـقـفــز فــوق
اإلصــاحــات ،ويطالب بتحسينه وتحقيق
«الشراكة املتوازنة» ،ويدخل إلى الحوار مع
بــري بعقل منفتح واسـتـعــداد تــام للحوار
من دون أي عقد ،على قاعدة أن أي قانون
انتخابي عصري من شأنه أن يقدم لبنان
خطوة إضافية نحو الدولة املدنية بمعناها
اإلصالحي وعدالة التمثيل.
لم يبدأ بعد الطرفان بالتنسيق في قانون
ج ــدي ــد ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،مـ ــع أن مــوق ـف ـه ـمــا
معروف من اقتراح بري .فبعيدًا من موقف
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال عـ ــون ،سبق
لــرئـيــس الـتـيــار ج ـبــران بــاسـيــل أن رفضه
مــرارًا عالنية ،وكذلك فعلت الـقــوات .وهما
مضطران في نهاية املطاف إلى أن يجلسا
معًا لبحث مبادرة بري ّ
وأي قانون مطروح،
ت ـحــت س ـقــف الـتـنـسـيــق امل ـس ـي ـحــي .إال أن
التحديات أمامهما فــي هــذا املـجــال كبيرة
وكبيرة جدًا ،ألن التباعد األخير ترك ندوبًا
في العالقة بينهما إثر االنتخابات وتشكيل
الحكومة .وما حصل مع وفــاة الكاردينال
مــار نصر الله بطرس صفير ،والحمالت
العونية التصعيدية ضده والردود القواتية،
أع ــاد نبش القبور بينهما ،وخ ــرق مجددًا
ورق ــة التفاهم ،وأظـهــر أن األحـقــاد ال تــزال
حية لــدى البعض .علمًا أن أي بحث جدي
فــي قــانــون االنـتـخــاب بينهما ،يختلف عن
مرحلة  ،2017ألن سقفه هذه املرة سيكون
رئاسة الجمهورية املقبلة.

قانون عبدو سعد :لبنان دائرة واحدة ،مع النسبية ،وتمثيل األقوى في المذهب والقضاء!
عام  ،1997نشر مدير مركز بيروت
لألبحاث واملعلومات ،عبدو سعد،
تقريرًا في جريدة «السفير» ّ
ضمنه
اقتراحه لقانون انتخابي ،يعتمد لبنان
دائرة واحدة ،مع النسبية ،ومن دون
ً
صوت تفضيلي .وأوجد سعد حال
ملعضلة توزيع املقاعد على اللوائح
الفائزة ،بصورة تحفظ التمثيل لألقوى
داخل املذاهب واألقضية .فالفكرة
التي اجترحها سعد تقوم على أن
يتم اختيار املرشح الفائز ،تبعًا لعدد
األصوات التي حصلت عليها الالئحة
في قضاء ّ
معي ،ومن أبناء مذهب
ً
ّ
معي .مثال ،يمكن افتراض إجراء
انتخابات تخوضها  3لوائح مقفلة ،كل
منها من  128مرشحًا ،ونالت األولى

 50في املئة من األصوات (تحصل على
 64مقعدًا) ،ونالت الثانية  25في املئة
من األصوات ( 32مقعدًا) ،والثالثة 25
في املئة من األصوات ( 32مقعدًا) .بعد
هذه النتيجة ،ينبغي اختيار املرشحني
الفائزين من كل الئحة .كيف ذلك؟ توزع
املقاعد على اللوائح وفقًا للنسبة التي
حصلت عليها كل الئحة ،في القضاء
ومن أبناء املذهب الذين ُيخصص
املقعد ألحدهم .وفي هذه الحالة،
يصبح من الصعب أن تفوز الئحة ما
بمقعد من دون أن يكون لديها تأييد
وازن في القضاء واملذهب اللذين
ينتمي إليهما مرشحها على هذا
املقعد .في ما يلي ،أبرز ما كتبه سعد
قبل  22عامًا:

( )...صـيــغ ه ــذا االق ـت ــراح لقانون
ً
ان ـت ـخ ــاب ــي ج ــدي ــد ل ـي ـك ــون ب ــدي ــا
لـلـقــانــون ال ـحــالــي ،ول ـي ـكــون ق ــادرًا
ع ـلــى م ـحــاكــاة ط ـمــوحــات ال ـتــدرج
ن ـحــو ال ـت ـم ـث ـيــل ال ـن ـس ـبــي الــوط ـنــي
غير املذهبي من دون أن يستفز
ذلك وساوس املذاهب التي ال تزال
ت ـح ــرص ف ــي هـ ــذه امل ــرح ـل ــة عـلــى
األق ــل عـلــى حـضــورهــا التمثيلي.
لقد اعتمد القانون املقترح النظام
النسبي )...( ،على أن حساسيات
ال ـف ـس ـي ـف ـس ــاء امل ــذهـ ـب ــي فــرضــت
اسـتـنـبــاط نـسـبــة مــركـبــة ليصبح
ممكنًا استخدامها كمعيار شامل
للتغيير حيث يكون ذلــك ممكنًا،

وكمعيار جزئي في املواضع التي
ال يحتمل فيها املجتمع اللبناني
تغييرات جذرية)...( .
إن التوازن بني الرغبة في تحديث
قانون االنتخابات الحالي ومراعاة
هدف تجاوز الطائفية على مراحل
هو الذي أملى صياغة هذا القانون
االن ـت ـخــابــي امل ـق ـتــرح ،ال ـقــائــم على
«نـسـبـيــة مــرك ـبــة» ي ـتــم بموجبها
ال ـت ـصــويــت مـ ــرة واحـ ـ ــدة وب ـ ــدورة
ّ
ُ
واحــدة وللوائح مغلقة تسمي كل
منها  128مرشحًا ّ
كحد أقصى،
وت ـت ـن ــاف ــس ف ــي الـ ــدائـ ــرة الــوطـنـيــة
الـ ـكـ ـب ــرى ،واحـ ـتـ ـس ــاب األصـ ـ ــوات
فــي هــذه الــدائــرة يتم على أســاس

النسبية مع التقيد بنصاب إبعاد
ومقدارها  %5من مجموع أصوات
الدائرة الوطنية)...( ...
إذا ك ــان مـجـمــوع أص ــوات الــدائــرة
الــوطـنـيــة ال ـك ـبــرى مـلـيــون ص ــوت،
وح ـص ـلــت ال ــائ ـح ــة  Aع ـلــى مئة
أل ــف ص ــوت فــإن ـهــا تـحـصــل علی
 %10م ــن مـجـمــل األص ـ ـ ــوات ،ما
يؤهلها للفوز بـ  %10من مجمل
مقاعد البرملان مع تدوير الكسور
األعـلــى .وبـهــذا املعنى ،فــإن نتائج
االحـتـســاب على أس ــاس النسبية
فــي ال ــدائ ــرة الــوطـنـيــة ال ــواح ــدة هي
التي تحدد عدد املقاعد لكل الئحة.
كل الئحة ال تحصل على نصاب
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اإلب ـع ــاد  %5م ــن مـجـمــل أص ــوات
الـ ــدائـ ــرة ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـك ـب ــری ،تفقد
إمكانية التمثل بــأي مقعد ،حتى
ل ــو كــانــت حـصـلــت ب ـهــذا الـقـضــاء
أو ذاك على نسبة أص ــوات تفوق
مــا حصلت عليه الـلــوائــح األخــرى
ُ
املـنــافـســة لـهــا ،وتـعـطــى مقاعدها
إل ـ ــى الـ ـل ــوائ ــح املـ ـتـ ـج ــاوزة ن ـصــاب
اإلب ـ ـع ـ ــاد ،ب ـح ـس ــب ال ـن ـس ــب ال ـتــي
حصلت عليها.
بعد أن تحدد نتائج فرز األصوات
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ــدائـ ــرة الــوط ـن ـيــة
ال ـك ـبــرى ع ــدد مـقــاعــد ك ــل الئـحــة،
ُيصار إلى العودة الى أقالم اقتراع
املــذاهــب فــي كــل قـضــاء على حدة

الح ـت ـســاب حـصــة كــل الئ ـحــة من
املقاعد املذهبية لترتيب توزيعها
على الفائزين من اللوائح (حسب
مــا ينص عليه الـقــانــون اللبناني،
وهـ ـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة ن ـص ـط ـل ــح ع ـلــى
تسميتها آل ـيــة اسـتـيـفــاء مقاعد
املذاهب).
مـ ـث ــال ع ـل ــى ذلـ ـ ــك :قـ ـض ــاء جــزيــن
مـخـصــص ل ــه م ـق ـع ــدان ل ـل ـمــوارنــة
وم ـق ـعــد ل ـل ـكــاثــول ـيــك .ال ــائ ـح ــة A
نالت  %50من أصوات املوارنة في
ه ــذا الـقـضــاء و %63مــن أص ــوات
الكاثوليك .الالئحة  Bنالت %33
م ــن أصـ ــوات امل ــوارن ــة و %25من
أصوات الكاثوليك .الالئحة  Cنالت

 %17من أصــوات املــوارنــة و%17
ً
مـ ــن أصـ ـ ـ ــوات ال ـك ــاث ــول ـي ــك .ع ـمــا
بعملية االستيفاء ،نضرب نسبة
األص ـ ــوات ب ـعــدد مـقــاعــد امل ــوارن ــة،
فنحصل على معامل التوزيع.
معامل الـتــوزيــع لالئحة x 50 :A
1=2
معامل التوزيع لالئحة =x2 33 :B
0.66
معامل التوزيع لالئحة =17x2 :C
0.34
وه ـ ـك ـ ــذا ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ـ ـ ــى امل ـق ـع ــد
الكاثوليكي.
فتنال الالئحة  Aمقعدًا للموارنة،
وال ــائ ـح ــة  Bامل ـق ـعــد اآلخ ـ ــرّ ،
ألن

كسورها العشرية ملعامل التوزيع
أع ـ ـلـ ــى م ـ ــن ال ـ ـك ـ ـسـ ــور ال ـع ـش ــري ــة
لالئحتني  AوC
املـ ـقـ ـع ــد الـ ـك ــاث ــولـ ـيـ ـك ــي ت ـ ـفـ ــوز بــه
الــائ ـحــة  Aألن م ـعــامــل الـتــوزيــع
ه ــي األعـ ـل ــى .ان ـظ ــر الـ ـج ــدول فــي
قضاء جزين.
فــي ح ــال ب ــروز ع ــدم تـطــابــق بني
ُ
ع ــدد امل ـقــاعــد ال ـت ــي تـخـصـصـهــا
عملية استيفاء بني عدد املقاعد
ال ـت ــي حــددت ـهــا ال ــدائ ــرة الــوطـنـيــة
ال ـتــي ه ــي امل ـع ـيــار الــوح ـيــد لـعــدد
ّ
مقاعد كل الئحة ،فيحق لالئحة
غير املطابقة سلبًا  -أن تستعيد
مـ ــن ال ــائـ ـح ــة أو ال ـ ـلـ ــوائـ ــح غ ـيــر

امل ـط ــاب ـق ــة إيـ ـج ــاب ــا  +م ـقــاعــدهــا
ال ـت ــي ان ـت ـق ـص ـت ـهــا م ـن ـهــا عـمـلـيــة
االس ـت ـي ـفــاء األول ـي ــة م ــن مـخــزون
م ـقــاعــدهــا ال ـتــي حـصـلــت عليها
ف ــي الـ ــدائـ ــرة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـك ـب ــرى.
وتتم هذه االستعادة من بني تلك
املقاعد التي ُيبني معامل التوزيع
الـخــاص بها األقــرب الــى الـفــوز (
أي ّأن التفاوت بينها وبني معامل
امل ـق ـع ــد ال ـ ــذي م ـن ـحــه االس ـت ـي ـفــاء
األول ــي الئ ـحــة أخ ــرى هــو األدن ــى
باملقارنة مع التفاوتات األخرى)
وه ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــذا تـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــق مـ ـحـ ـصـ ـل ــة
ّ
االستيفاء مع نصيب كل الئحة
من املقاعد)...( .
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سياسة

سياسة
تقرير

االقتصاد منصور بطيش زيادة الرسم الجمركي على الواردات بمعدل  ،%3في مسار أكثر
دخل اقتراح وزير ّ
ّ
جدية .مجلس الوزراء ألف لجنة وزارية لدرسه ،فيما بدأت تتبلور مواقف متفاوتة منه صادرة عن ممثلي
القوى السياسية في الحكومة وعن ممثلي هيئات أصحاب العمل .بينهم من يشترط أن تكون الزيادة
شاملة كل الواردات ،وبينهم من يعتقد أنه يجب ربطها بحماية المنتجات المحلية من اإلغراق ،وحماية
المستهلك ،وبينهم من يستثني تطبيقه مع االتحاد األوروبي والدول العربية

زيادة الرسم الجمركي
بيد الحكومة
بموجب الـقــانــون رقــم  93الـصــادر في
 10تشرين األول  ،2018فــإن مجلس
الـنــواب منح الحكومة سلطة التشريع
فـ ــي الـ ـحـ ـق ــل الـ ـجـ ـم ــرك ــي ملـ ـ ـ ـ ّـدة خـمــس
سنوات ،وهو أمر دأبت عليه الحكومات
املتعاقبة اسـتـنــادًا إلــى أسـبــاب موجبة
تـتـعـلــق ب ـض ــرورة أن ت ـكــون الـسـلـطــات
املختصة مـهـ ّـيــأة فــي كــل وقــت التخاذ
اإلجـ ــراءات الـضــروريــة ووضـعـهــا فــورًا
مــوضــع التنفيذ ،نـظـرًا لـطــابــع السرعة
ال ــذي تتسم بــه التشريعات الجمركية
ولـطــابــع الـســريــة خــال فـتــرة دراستها
وإع ـ ــداده ـ ــا ح ـتــى إص ـ ــداره ـ ــا .بـمـعـنــى
آخ ـ ــر ،إن ال ـح ـك ــوم ــة ل ــدي ـه ــا ال ـح ــق فــي
تـعــديــل ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة بـمــرســوم،
وهي ُمنحت هذا التفويض من مجلس
النواب لسبب بديهي مرتبط بإمكانية
ت ـخ ــزي ــن ال ـت ـ ّـج ــار ل ـل ـب ـضــائــع ف ــي ح ــال
علمهم ب ـ ّ
ـأن هـنــاك زيـ ــادة عـلــى الــرســم
ال ـج ـم ــرك ــي س ـت ـش ـمــل س ـل ـعــا مـعـيـنــة،
وبالتالي سيحققون ً
إثراء على حساب
املستهلك .وفي الحالة الراهنة ،إن إدراج
اقتراح كهذا في املوازنة يعني أن إقراره
ومـنــاقـشـتــه فــي الـلـجــان الـنـيــابـيــة وفــي
الـهـيـئــة ال ـع ــام ــة ،يـمـنــح ال ـت ـ ّـج ــار فــرصــة
طويلة لتخزين السلع التي ُت َ
طرح زيادة
الرسم عليها.

زيادة الرسم الجمركي :%3

أداة للجباية
أم لتحسين االقتصاد؟
محمد وهبة
أث ــار اق ـتــراح وزي ــر االقـتـصــاد منصور
بطيش بــزيــادة الــرســم الجمركي على
ً
الــواردات بمعدل  %3جدال واسعًا بني
املـعـنـيــن .لـلــوهـلــة األول ـ ــى ،ي ـبــدو هــذا
ال ـج ــدل أقـ ــرب إل ــى بـ ــازار مـنـفـصــل عن
أهـمـيــة إق ـ ــرار س ـيــاســات اق ـت ـصــاديــة -
تـجــاريــة هدفها إع ــادة رســم النموذج
االقـتـصــادي اللبناني بما ي ــؤدي إلى
تـعــزيــز ال ـص ــادرات وتخفيف الضغط
ع ــن مـ ـي ــزان املـ ــدفـ ــوعـ ــات .ث ـم ــة خ ـب ــراء
ي ـع ـت ـق ــدون أن ت ــرف ـي ــع االقـ ـ ـت ـ ــراح إل ــى
مستوى السياسات الوطنية ،يتطلب
عزل مراكز املصالح عن النقاش ،سواء
ك ــان ــت هـ ــذه امل ــراك ــز تـتـمـثــل بــالـتـجــار
والـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــن أو ب ـك ـت ــل س ـيــاس ـيــة
تــربـطـهــا عــاقــات ب ــدول مـتـضــررة من
اإلج ـ ـ ــراءات امل ـق ـتــرحــة .األف ـض ــل ،ب ــرأي
ه ــؤالء ،أن ت ـقـ ّـرر الـحـكــومــة سياستها
التجارية ،من خالل تحديد القطاعات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـج ـ ــب ح ـ ـمـ ــاي ـ ـت ـ ـهـ ــا وت ـ ـعـ ــزيـ ــز
تـنــافـسـيـتـهــا تـمـهـيـدًا لــدمـجـهــا ضمن
مـنـظــومــة ال ـت ـجــارة ال ــدول ـي ــة ،وه ــو ما
ي ـ ــؤدي إلـ ــى ت ـق ـل ـيــص ع ـج ــز ال ـح ـســاب
الـخــارجــي ،أي تخفيف نــزف العمالت
األجنبية التي يستقطبها لبنان بكلفة
باهظة لتمويل استيراد السلع.
وباالستناد إلى هذه السياسة ،يمكن
تحديد معايير واضحة لزيادة الرسم
ال ـج ـم ــرك ــي م ـت ـص ـلــة بـ ــاملـ ــدة الــزم ـن ـيــة
وبـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ــرس ـ ــم وال ـ ـس ـ ـلـ ــع ال ـت ــي
يصيبها وع ــاق ــات لـبـنــان م ــع ال ــدول
التي يتبادل معها السلع .قد يكون من

أبرز هذه املعايير التفريق بني السلع
النهائية التي تدخل إلى لبنان واملواد
األولية التي تستخدم في الصناعات
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة أو الـ ـسـ ـل ــع االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة
الحيوية.
املفارقة أن النقاش في لبنان ،كالعادة،
ً
يـنـطـلــق م ــن مـصــالــح ال ـق ــوى ،وص ــوال
إلى إيجاد آلية للموازنة في ما بينها،
م ــا يـ ـ ــؤدي ع ـم ـل ـيــا إل ـ ــى ن ـس ــف ال ـج ــزء
األس ــاس ــي م ــن األه ـ ـ ــداف ال ـت ــي ُوض ــع
االقتراح من أجلها.

التجار مع الرسم الشامل
رئ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة ال ـت ـج ــار ف ــي ب ـي ــروت
نقوال ّ
شماس ،كان رافضًا ملبدأ زيادة
ّ
الــرســم الجمركي ،إال أنــه عــدل موقفه.
ّ
«شـ ـع ــرت ب ـ ــأن ه ـن ــاك إص ـ ـ ــرارًا وإرادة
س ـي ــاس ـي ــة ص ـل ـبــة ل ـ ــدى ت ـك ـتــل ل ـب ـنــان
القوي لالستفادة من محطة املوازنة
لـتـحـقـيــق ث ــاث ــة أه ـ ــداف :رب ــط ال ـشــأن
االق ـت ـصــادي بــاملــالــي ،تقليص العجز
التجاري ،حماية القطاعات اإلنتاجية.
ل ــذا ،نــاقـشــت م ـبــادرة الــوزيــر منصور
بـطـيــش م ــع وزيـ ــر االتـ ـص ــاالت محمد
ش ـق ـيــر وخ ـل ـصــت إلـ ــى م ــوق ــف حــاســم
ب ــإم ـك ــان ـي ــة زيـ ـ ــادة ال ــرس ــم ال ـج ـمــركــي
بمعدل  %2ملــدة ثــاث سـنــوات يشمل
كــل ال ــواردات باستثناء امل ــواد األولية
لـ ـلـ ـصـ ـن ــاع ــة ،واآللـ ـ ـي ـ ــات ال ـص ـن ــاع ـي ــة،
واملشتقات النفطية التي تستخدم في
إنتاج الطاقة الكهربائية».
وي ـت ـشـ ّـدد ش ـ ّـم ــاس ف ــي م ـعــدل ال ــزي ــادة
املطروحة انطالقًا من «كونها مرتفعة
ب ـمــا ف ـيــه ال ـك ـفــايــة لـتـحـقـيــق إي ـ ــرادات

ومتواضعة
بقيمة  300مليون دوالر،
ّ
بـ ـم ــا ي ـك ـف ــي لـ ـع ــدم إط ـ ـ ــاق ال ـت ـض ــخ ــم
والـتـهــريــب وأذي ــة الـتـجــار النظاميني
واملـسـتـهـلـكــن» .ولـكـنــه يـعـتــرض على
«أي اقتراح آخر يرمي إلى زيادة رسوم
جمركية مرتفعة على باقة ّ
محددة من
ال ـس ـلــع ،إذ إن ذل ــك لــن يـفــي بــالـغــرض
املالي املنشود ،وسـيــؤدي إلــى زعزعة
القطاع التجاري وفتح أبواب التهريب
ّ
ودك إ ّيـ ـ ــرادات الـخــزيـنــة وإش ـع ــال نــار
التضخم ورفع بنية األسعار .إن زيادة
ال ــرس ــم الـجـمــركــي بـشـكــل شــامــل على
الواردات هو األمر الوحيد املقبول من
األســرة التجارية مع مــراعــاة هوامش
الصناعيني».

أولوية حماية الصناعة
وب ـح ـســب رئ ـي ــس امل ـج ـلــس الــوط ـنــي
ل ــاق ـت ـص ــادي ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،ص ــاح
ع ـس ـي ــران ،ف ــإن ــه ي ـق ـتــرح زيـ ـ ــادة %10
ملـ ـ ّـدة خ ـمــس س ـن ــوات ع ـلــى الـ ـ ــواردات
التي لها بديل في لبنان يغطي %60
مــن حــاجــات ال ـســوق .ويـشـيــر إل ــى أن
ال ــذريـ ـع ــة امل ـس ـت ـخ ــدم ــة لـ ـض ــرب ه ــذا
االق ـتــراح ساقطة ألنـهــا «تستند إلى
توقيع لبنان اتـفــاقـيــات مــع االتـحــاد
األوروب ــي ومنظمة التجارة العاملية
وغـ ـي ــره ــا الـ ـت ــي تـ ـف ــرض ع ـل ــى ال ـب ـلــد
العضو أن يرفع القيود عن وارداته…
لكن ،على سبيل املـثــال ،إن امل ــادة 34
مــن االتفاقية مــع االتـحــاد األوروب ــي،
تعطي لبنان الحق في فــرض رسوم
حـمــائـيــة أو ردع ـ ّـي ــة مل ــدة مـعـيـنــة إذا
ت ـب ـ ّـن ل ــه أن ــه ي ــواج ــه م ـخــاطــر جـ ّ
ـديــة

الصناعيون مع رسم حمائي يصل إلى  %10على االستيراد من الشرق األقصى
(هيثم الموسوي)

ت ـس ـت ــوج ــب ت ـع ــزي ــز ع ـج ــز ال ـح ـس ــاب
الجاري ،أي أن االتفاقية أعطت لبنان
مساحة واسـعــة مــن الـحــريــة لتعزيز
ص ــادرات ــه وح ـمــايــة صـنــاعـتــه يجب
استغاللها وعــدم الـتـ ّ
ـذرع باالتفاقية
ملنع هذا االقتراح».
ك ــذل ــك ،يـشـيــر نــائــب رئ ـيــس جمعية
ال ـص ـنــاع ـيــن زي ـ ــاد بـ ـك ــداش ،إلـ ــى أن
«زيـ ـ ـ ـ ــادة الـ ــرسـ ــم الـ ـجـ ـم ــرك ــي مـطـلــب
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــن ،وإن ك ـ ــان ـ ــت ن ـس ـبــة
ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة بـ ـمـ ـع ــدل  %3ال تـ ـكـ ـف ــي».
وهـ ـ ــو ي ـن ـط ـل ــق مـ ــن كـ ـ ــون ال ـب ـض ــاع ــة
املـسـتــوردة تــأتــي بفواتير مخفضة،
وهـ ـن ــاك كـ ــام رس ـم ــي ع ــن ال ـ ـ ــواردات
مــن الـصــن املـفــوتــرة بقيمة ملياري
دوالر ،فيما قيمتها بحسب املنشأ
تـبـلــغ  4م ـل ـي ــارات دوالر .ه ــذا يضر
بــال ـخــزي ـنــة ،وي ـض ــرب امل ـنــاف ـســة بني
الصناعة واالس ـت ـيــراد ،وهــو عنصر
ح ــاس ــم لــاس ـت ـن ـتــاج بـ ــأن امل ـس ـتــورد
هــو املستفيد مــن فــرق الـفــوتــرة ،وأن

املستورد هو الوحيد الذي سيخسر
م ــن ربـ ـح ــه ل ـت ـ ّمــويــل زي ـ ـ ــادة ال ــرس ــم،
بينما لــن يـتــأثــر املـسـتـهـلــك نهائيًا.
نحن مع زيادة الرسم  %2أو  %3على
السلع التي يوجد بديل محلي لها،
ومع زيــادة الرسم بمعدل  %10على
السلع اآلتية من الشرق األقصى».

موافقة مشروطة
بأن يكون
من التجار ً
الرسم شامال كل
الواردات

موافقة غير محسومة
وزيـ ـ ـ ـ ـ ّـر االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت مـ ـحـ ـم ــد ش ـق ـي ــر،
ي ـت ـج ــن ــب الـ ـح ــدي ــث عـ ــن م ــوق ــف ت ـيــار
املستقبل من زيــادة الرسم الجمركي،
إال أنــه ّ
يعبر عــن رأي ــه بصفته رئيسًا
لـلـهـيـئــات االق ـت ـص ــادي ــة ،وي ـش ـيــر إلــى
أنــه ال يــوافــق على زي ــادة بمعدل ،%3
ويشترط للموافقة على زيادة بمعدل
ّ
 %2أل تشمل الـسـلــع األســاسـيــة مثل
املحروقات والــدواء والـغــذاء وسواها،
وأن يكون إقــرارهــا مرتبطًا باستثناء
ي ـت ـع ـل ــق ب ـ ــال ـ ــدول ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــدى ل ـب ـنــان
اتفاقيات معها مثل االتحاد األوروبي
واتفاقية التيسير العربية« .االتحاد
األوروبي يساعد لبنان بمبالغ طائلة
هي بمثابة فرق عجز امليزان التجاري
بينه وبني لبنان».
ويــذهــب شقير أبـعــد مــن ذل ــك ،مشيرًا
إلــى أنــه ضـ ّـد «زي ــادة الــرســم الحمائي
عـلــى الـسـلــع ال ـتــي اشـتـكــت م ــن إغ ــراق

واردات وت ــزاي ــده ــا ،مـسـتـعـيـنــا بــذلــك
عـلــى الـتـجــربــة م ــع تــركـيــا بـعــد زي ــادة
رسـ ــم ح ـمــائــي ع ـلــى ب ـعــض ال ـ ـ ــواردات
امل ـ ـس ـ ـت ـ ــوردة م ـ ــن ه ـ ـنـ ــاك ف ـ ــي ال ـس ـن ــة
امل ــاض ـي ــة .ت ـب ـ ّـن أن ال ـخــزي ـنــة خـســرت
إي ـ ــرادات بقيمة  18مـلـيــون دوالر وال
ت ــزال الـبـضــائــع نفسها املـشـكـ ّـو منها
تدخل ّ
مهربة إلى لبنان .يجب أن ننظر
ّ
إلى حماية املستهلك أيضًا وأل نرفع
كلفة املعيشة في لبنان».

الجدوى االقتصادية

مــاذا عــن موقف حــزب الله الــذي ّ
عبر
عـ ـن ــه فـ ــي ج ـل ـس ــة م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء؟
الـ ـح ــزب ي ــرف ــض ال ـت ـع ـل ـيــق ،إال أن ما
رشــح من موقفه في جلسات مجلس
الـ ــوزراء أنــه يــرفــض الــزيـ ّـادة الشاملة
ع ـل ــى ك ــل الـ ـ ـ ـ ــواردات ت ـجــن ـبــا إلدخـ ــال
لبنان فــي دوام ــة ارتـفــاع األسـعــار ،إذ
إنه يرفض زيادة الرسوم في الظروف
الحالية .لذا ،يجب تحويل هذا الرسم

إلــى أداة اقتصادية مجدية للتفريق
ب ــن ال ـس ـلــع ال ـتــي ل ـهــا ب ــدائ ــل محلية
وبــن السلع غير الـضــروريــة .الهدف
ح ـمــايــة اإلنـ ـت ــاج امل ـح ـل ــي ،ع ـل ـمــا بــأن
كــل ّ السلع الـتــي لها بــدائــل فــي لبنان
تمثل أقــل مــن  %5مــن مجموع قيمة
السلع املستوردة وقيمتها اإلجمالية
تبلغ  700مليون دوالر ،ما يعني أن
املقاربة يجب أن تكون دقيقة لتحديد
الـسـلــع ال ـتــي يـجــب أن تصيبها هــذه
«الـضــريـبــة» ،إذ ليس منطقيًا زيــادة
الــرســوم على املشتقات النفطية ،وال
على السلع االستهالكية األساسية…
أما إذا كان الهدف هو اإليرادات فقط،
فـسـتـصـبــح زي ـ ــادة ال ــرس ــم الـجـمــركــي
ع ـل ــى ك ــل الـ ـ ـ ـ ــواردات م ـمــاث ـلــة ل ــزي ــادة
الـضــريـبــة عـلــى الـقـيـمــة امل ـضــافــة ،مع
فـ ــرق أن ال ـث ــان ـي ــة تـحـصـيـلـهــا أس ــرع
للخزينة ،وهذا ال يعني بأي شكل من
األشكال أن الحزب يوافق على زيادة
ضريبة القيمة املضافة.

صفير في رحلة الوداع والبابا ّ
يحيي
ً
«رجال حرًا شجاعًا»
ّ
ودع لبنان والطائفة املارونية ،أمس ،البطريرك املاروني الكاردينال مار نصر الله بطرس
صفير في مأتم رسمي وشعبي حمل الكثير من اللحظات املؤثرة.
منذ الصباح الباكر ،بــدأ تــوافــد الجموع للمشاركة فــي وداع صفير ،وســط تدابير أمنية
مشددة ،فيما كان البطريرك الكاردينال بشارة الراعي مستمرًا في تقبل التعازي حتى ما
بعد الظهر .عند الرابعة والنصف ،وعلى وقع تراتيل جوقة الكسليك الخاصة ولحن «الرب
الراعي»ُ ،نقل جثمان صفير من كنيسة سيدة االنتقال التي ّ
سجي فيها على مدى يومني،
حيث أقيمت له قــداديــس املرافقة ورفعت الصلوات لراحة نفسه .تقدم الــراعــي واملطارنة
والكهنة املــوكــب إلــى الباحة الـخــارجـيــة ،وســط تصفيق الجموع الشعبية والشخصيات
الرسمية واملؤسسات الكنسية التي أنشأها صفير ،والتي كانت قد ّ
غصت بها ساحة
ّ
الصرح الخارجية ،حيث أقيمت رتبة الجناز .وجال املوكب بني الجموع ليوضع أمام املذبح
الرئيسي ،وسط الزهور والباقات التي تحمل ألوان الحزن الكنسي.
ُحمل الــراحــل في نعش بسيط ،بعدما نقل النعش الــذي صممه الفنان رودي رحمة الى
متحفه في ريفون ،إلى املذبح األخير في صالة الوداع ،حيث رفعت صور صفير مع كلمة
وداعًا.
ع ـنــد ال ـخــام ـســة ،أق ـي ـمــت رت ـب ــة الـجـنــاز
بمشاركة رؤساء الطوائف املسيحية أو
ممثلني عنهم ،وجمع غفير من األساقفة
والراهبات والرهبان ،وحضور رسمي،
تـ ـق ـ ّـدم ــه رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـشــال
عــون ورئيس مجلس النواب نبيه بري
ورئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد ال ـح ــري ــري،
بمشاركة ممثلني لدول عربية وغربية،
أب ــرزه ــم ال ــوزي ــر ال ـفــرن ـســي ج ــان إيــف
لـ ــودريـ ــان ،ورؤس ـ ـ ــاء ســاب ـقــن ووزراء
ون ــواب ،بعضهم رافــق صفير سنوات
طويلة وعرفه عن كثب.
ُو ِّدع صفير بإنجيل الــراعــي الـصــالــح،
)مروان طحطح(
وألـ ـ ـق ـ ــى الـ ـبـ ـط ــري ــرك امل ـ ـ ــارون ـ ـ ــي ع ـظ ــة،
اسـتـعــرض فيها حـيــاة سلفه وثقافته
ودوره الكنسي .كما ّ
عدد صفاته ودوره ،الفتًا إلى حجم الحشود التي رافقت وداع صفير.
وشكر الحكومة إلعالنها الحداد الوطني ،وتحدث عن مشاركته معه في سنوات الخدمة
ّ
منذ تسلمه مهماته بطريركًا وما مر به من تحديات واعتداءات وتمسكه بالحرية والسيادة
ً
واالستقالل ،متمثال بالبطريركني الياس الحويك وبولس املعوشي ،فكان «لنا قــدوة في
صـبــره وصــاتــه ألنــه آمــن بــأن الصليب ي ــؤدي حكمًا إلــى الـقـيــامــة» .وتـحــدث عــن عالقته
وتنسيقه مع البابا يوحنا بولس الثاني ولقاء قرنة شهوان ،ودوره في الكنيسة املارونية
واإلصالح الكنسي .ووقوفًا ،ألقى املوفد الباباوي الكاردينال ليوناردو ساندري كلمة البابا
فرنسيسّ ،
حيا فيها صفير «الرجل الحر الشجاع ،الذي قام برسالته في ظروف مضطربة،
مدافعًا عن سيادة بلده واستقالله» ،مشيرًا إلى أنه سيبقى وجهًا المعًا في تاريخ لبنان».
ومنح عون البطريرك صفير الوشاح األكبر من وسام االستحقاق اللبناني.
ّ
في ختام الجناز ،وعلى وقع تراتيل بالسريانية ،حمل األساقفة جثمان البطريرك ،وداروا
به ثالث مرات حول املذبحّ ،
وقربوه منه في قبلة الوداع األخيرة للمذبح ،كما يفعل الكاهن
ّ
في ختام قداسه .ثم نقل صفير في رحلته األخيرة على أكف الكهنة واألساقفة وعلى وقع
ترتيلة «مجد لبنان أعطي له» التي رافقته إلى مثواه األخير في مدفن البطاركة في بكركي.
(األخبار)

ﺗﺒ ّﺮع ﺷﻬﺮﻳـــــــــ ًﺎ
وأﻧﻘﺬ ﺣﻴﺎﺗﻬــــﺎ

تقرير

كيف صرفت شركتا الخلوي  661مليون دوالر في 2018؟

إيلي الفرزلي
لــم يتغير تــوصـيــف قـطــاع االت ـصــاالت
منذ سنوات .وبالرغم من كل العقبات
التي رافقته ،ال يزال «نفط لبنان» .وهو
ب ـعــد ال ـضــري ـبــة ع ـلــى ال ـق ـي ـمــة املـضــافــة

هل منع شقير
شركتي الخلوي من
حضور لجنة االتصاالت؟

الـســؤال يطرح في أعقاب غيابهما عن
الجلستني األخيرتني اللتني خصصتا
ملوضوع الخلوي .وفيما يبدو أعضاء
اللجنة مقتنعني بــأن وزيــر االتصاالت
محمد شقير هــو الــذي كــان خلف عدم
ح ـضــوره ـمــا ،إال أن ــه عـنــدمــا سـئــل عن
الـسـبــب ،كــان جــوابــه ال أع ــرف إن كانت
الشركتان مملوكتني للدولة ،مستنتجًا
أنــه ال يمكن إلزامهما بالحضور! وقد
ب ــدا ه ــذا املــوقــف صــادمــا بالنسبة الــى
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 478مليون دوالر هو المعدل السنوي
الذي تدفعه شركتا الخلوي بدل مصاريف
تشغيلية واستثمارية .لكن هذا الرقم
على ضخامته يقل عما صرف في عام
 2018بنحو  200مليون دوالر .كيف
ُصرف هذا المبلغ في سنة؟ سيكون على
الشركتين اإلجابة عن السؤال في جلستين
تعقدهما لجنة االتصاالت النيابية األسبوع
المقبل .ومن اإلجابات قد يتبين السبب
الفعلي لتراجع إيرادات الخلوي

والـ ــرسـ ــوم ال ـج ـمــرك ـيــةُ ،ي ـع ـت ـبــر أفـضــل
مصدر أمــوال للخزينة العامة .شركتا
الخلوي تؤمنان معظم هذه األموال1.6 .
مليار دوالر معدل وسطي فــي السنة.
لكن مع ذلــك ،فإن وزارة املــال تشكو من
تراجع إيرادات القطاع بما يصل إلى 39
في املئة.
هذا التراجع ،مقرونًا بزيادة العجز في
املــوازنــة وتـعــامــل الحكومة مــع أسعار
االتـ ـص ــاالت كـضــريـبــة اس ـت ـهــاك ،حــرم
امل ـش ـت ــرك ــن مـ ــن ح ـق ـهــم فـ ــي تـخـفـيــض
األسعار .القطاع الخدماتي باملبدأ ليس
خدماتيًا في لبنان .هو مورد من موارد
ال ـخــزي ـنــة ،ح ـتــى ل ــو ك ــان ع ـلــى حـســاب
تحسني الـخــدمــة وتخفيض أسعارها
لتتناسب مــع األس ـعــار الـعــاملـيــة .ال بل
أكثر مــن ذلــك ،مــا إن وطــأت قدما وزيــر
االتـصــاالت محمد شقير أرض الــوزارة
حتى هجس بكيفية تحسني اإليــرادات
ال تحسني مـسـتــوى الـخــدمــات املقدمة
أو األسعار .ولذلك ،لم يجد أمامه بداية

س ــوى إل ـغ ــاء ال ـس ـتــن دق ـي ـقــة املـجــانـيــة
التي يحصل عليها مشتركو الخطوط
ال ـثــاب ـتــة (رف ـ ــض اق ـت ــراح ــه م ــن مجلس
الـ ــوزراء) .كذلك عمد شقير إلــى خفض
موازنة الرعايات (أموال دعم الجمعيات
ُ ّ
واألن ــدي ــة واألن ـش ـطــة ،الـتــي تـ ــوزع وفــق
امل ـح ـســوب ـيــات) إل ــى ال ـن ـصــف ،وزيـ ــادة
ح ـصــة ال ــدول ــة م ــن ال ـخ ــدم ــات املـضــافــة
 .VASكما ّ
جمد ،على ما يؤكد ،نحو ألف
خط خلوي كانت موزعة على موظفني
فــي الـقـطــاع الـعــام بسقف مـفـتــوح .تلك
إجراءات ُوصفت بالجيدة من قبل نواب
في لجنة االتـصــاالت النيابية ،إال أنها
لــم تـكــن كــافـيــة ،إذ إنـهــا قــد تـســاهــم في
زيادة اإليرادات بنحو  10ماليني دوالر
ال أك ـثــر ،فيما األزمـ ــة الفعلية أن أكثر
ُ
مــن نـصــف مـلـيــار دوالر تــدفــع سنويًا
بــدل مصاريف تشغيلية واستثمارية،
وبشكل غير مبرر.
بحسب دراسـ ــة أجــرتـهــا لجنة اإلع ــام
واالتـصــاالت ،يتبني أن عام  2018شهد

أعلى معدل إنفاق بتاريخ القطاع ،حيث
أنـفـقــت وزارة االتـ ـص ــاالت  661مليون
دوالر على تشغيل الشبكتني وتطوير
الخدمات وتنويعها .أي ما يعادل 42.5
ف ــي امل ـئ ــة م ــن اإلي ـ ـ ـ ــرادات امل ـحـ ّـص ـلــة من
املشتركني ( 1.554مليار دوالر) .النسبة
الكبيرة ال تبدو مبررة ،إذ لم يعرف أن
استثمارات ضخمة أو أساسية أنجزت
ع ـل ــى ال ـش ـب ـك ــة ،أض ـ ــف إل ـ ــى أن م ـعــدل
اإلن ـفــاق التشغيلي واالسـتـثـمــاري في
األع ــوام من  2010إلــى  2018بلغ 478.8
مليون دوالر سنويًا ،فما الذي ّ
تغير في
عــام  2018حتى يقفز املبلغ نحو 200
مليون دوالر؟
ذل ــك س ــؤال مــن ع ـشــرات األس ـئ ـلــة التي
ّ
وجـهـتـهــا لـجـنــة االت ـص ــاالت إل ــى وزيــر
ُ
ُ
االتصاالت ،والتي ينتظر أن ي َرد عليها
فـ ــي ج ـل ـس ـتــن م ـس ـت ـق ـل ـتــن تـعـقــدهـمــا
اللجنة مع كل من «تاتش» و«ألفا» في
األسبوعني املقبلني.
هـ ـ ــل س ـت ـح ـض ــر إدارت ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـش ــركـ ـت ــن؟

املشاركني في الجلسة ،كما أنــه نوقش
فــي لقاء األربـعــاء النيابي ،حيث أبــدى
الرئيس نبيه بري استغرابه أن يصدر
كالم كهذا عن شقير.
بــاملـحـصـلــة ،يـتـبـ ّـن أن مجمل إيـ ــرادات
الشبكة منذ عام  2010حتى عام 2018
بلغت  14مـلـيــارًا و 440مـلـيــون دوالر،
ح ـ ّـول  9.954مـلـيــارات دوالر منها إلى
وزارة االتـ ـص ــاالت ،فيما ص ــرف املبلغ
املتبقي بدل نفقات تشغيلية ورأسمالية
( 4.492مليارات دوالر).
كذلك يتبني أن مجمل إيرادات الشبكتني
انخفض بنسبة  10في املئة مقارنة مع
عــام  ،2012على الــرغــم مــن ارتـفــاع عدد
املشتركني ما يزيد على مليون مشترك
(ثمة تراجع عاملي بسبب زيادة االعتماد
على «الداتا» (اإلنترنت عبر الخلوي)).
لكن في املقابل ،لم تنخفض التحويالت
إلى وزارة االتصاالت بالنسبة نفسها،
ب ــل تــراج ـعــت  24.5ف ــي امل ـئ ــة .وبــالــرغــم
م ــن أن االن ـخ ـفــاض ف ــي اإليـ ـ ــرادات كــان

مـحــدودًا مــا بــن العامني  2017و2018
( 2.69ف ــي امل ـئ ــة) ،إال أن األمـ ــر ل ــم يكن
مشابهًا بالنسبة الــى التحويالت إلى
الخزينة والتي انخفضت بنسبة 18.65
فــي املـئــة ،فيما ُسـجــل ارتـفــاع كبير في
النفقات التشغيلية والرأسمالية ّقدر بـ
 32.46فــي املئة ( 22فــي املئة فــي «ميك
 »1و 59فــي املـئــة فــي «مـيــك  .)»2وهــذه
املصاريف موزعة عمليًا على األبــواب
اآلتية :رواتب املوظفني ومخصصاتهم،
التسويق والدعاية والرعاية ،الصيانة،
إيجار مواقع محطات اإلرس ــال ،إيجار
املباني واملكاتب وصيانتها ،عموالت
ّ
املوزعني ،واالستشاريني...
بـنـتـيـجــة ك ــل األرق ـ ـ ـ ــام الـ ـت ــي أظ ـهــرت ـهــا
ال ــدراس ــة ،أعـلــن رئـيــس اللجنة النائب
ح ـس ــن الـ ـح ــاج ح ـس ــن أن ال ـل ـج ـنــة لــن
تــرضــى ب ــأن تـبـقــى ال ـحــال عـلــى مــا هو
ع ـل ـيــه م ــن ف ــوض ــى ومـ ـص ــاري ــف ،فيما
تذهب الحكومة إلى الحسم من رواتب
املوظفني .وأشار إلى أن هناك مصاريف

ض ـخ ـم ــة وأن هـ ـن ــاك ض ـ ـ ـ ــرورة لـ ــدرس
أوضاع الشركتني .أضاف :بكل وضوح،
هناك مشكلة كبيرة في املناقصات التي
تشمل التجهيزات والبرامج واملعدات
وال ـص ـيــانــة والـ ـسـ ـي ــارات وامل ـح ــروق ــات
واإلي ـجــارات .كما قــال إن مسألة رعاية
االح ـت ـف ــاالت واإلع ــان ــات ال لـ ــزوم لـهــا،
وخـ ـص ــوص ــا أن رعـ ــايـ ــة االحـ ـتـ ـف ــاالت
ال تـسـتـطـيــع أن ت ـغ ـطــي ك ــل ال ـط ـل ـبــات
وت ـص ـب ــح اس ـت ـن ـس ــاب ـي ــة ،إضـ ــافـ ــة ال ــى
مــداخـيــل ال ـشــركــات مــن بـعــض الـعـقــود
الـتــي تـجــرى فــي مــا يسمى بالخدمات
اإلضــاف ـيــة أو ال ــوك ــاء الــذيــن يــربـحــون
أرباحًا إضافية غير مبررة.
وبـنـ ً
ـاء عليه ،فــإن الشركتني ستكونان،
ً
ك ــا عـلــى ح ــدة ،مـطــالـبــة بــاإلجــابــة عن
عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن األس ـئ ـل ــة ،إض ــاف ــة إلــى
تحضيرها دراسات وتقارير تجيب عن
كل استفسارات اللجنة التي طاولت كل
أعمالهما ،على أن تصدر اللجنة بعد
ذلك توصيتها.
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تقرير

قضية

ّ
المتين من أن يقضي مشروع المنطقة الصناعية المزمع إنشاؤها في بلدتهم على
أهالي
بعض
ف
يتخو
ُ ّ
المصنف محمية طبيعية .مبعث الخشية الحماسة التي يبديها للمشروع رئيس البلدية
كامل «حرش الضيعة»
ُ
المدعى عليه بجناية تزوير خرائط األمالك العامة في البلدة

المشروع سيقضي على ما يراوح بين  10و 70في المئة من محمية البلدة

بعد المنطقة الصناعية...
المتين بال غابة وال ينابيع!

مياه الضيعة ملوثة!
ُ ّ
في ّ ،2016/12/15
أعد الخبير الدكتور جهاد عبود املكلف من قاضي
استند
العجلة في املنت القاضي انطوان طعمة تقريرا حول مياه املتنيُ ،
فريق من الجامعة األميركية في بيروت ،وخلص
الى فحوصات أجراها ُ ّ
غذي البلدة بمياه الشفة ّ
ملوث بمياه الصرف
إلى أن نبع بقليع الذي ي
الصحي لعدد من الفلل املوجودة على عقارات تقع ضمن حرم االمالك
العامة لينابيع البلدة .ويبلغ عدد هذه العقارات املمنوع التشييد عليها
نحو  18عقارا.
رئيس البلدية نفى ذلك مؤكدًا أن «تراخيص البناء قبل صدورها يتم
ّ
التأكد من قانونيتها وال تعطى اال بعد كشف فني للتنظيم املدني».
ُ
فيما يلفت املحامي بو نادر الى أن «التراخيص تمنح من رئيس البلدية،
أما التنظيم املدني فيعطي موافقات فنية» ،الفتًا الى أن املعنيني بهذا
امللف في التنظيم املدني «موضع مالحقة حاليًا بعدما ّ
تبي أنهم أعطوا
ّ ُ
إفادة تخطيط مضللة تفيد بعدم وجود اشارات على العقارات وعدم
إصابتها بأي تخطيط على خالف اإلفادات العقارية».

زرع محرقة داخل الغابة؟
ّ
ّ
تتضمن املدينة الصناعية املزمع
يتخوف ناشطون في البلدة من أن
«زرعها» في الغابة إنشاء محرقة للنفايات .يستند هــؤالء الى ان
كـتــاب املــديــر الـعــام ل ــوزارة الصناعة أش ــار الــى «معالجة النفايات
الـصـنــاعـيــة» .أحــد الناشطني قــال ل ـ «األخ ـب ــار» إن حـضــور الــوزيــر
السابق ف ــادي عـبــود غالبية االجـتـمــاعــات والـلـقــاءات الـتــي يعقدها
رئيس البلدية مع املعنيني توحي بذلك ،كون عبود سبق ان حاول
وضع محرقة في بلدة ضهور الشوير املجاورة من دون أن ينجح.
فيما ّ
شدد رئيس البلدية زهير بو نادر على أن «تصنيف املنطقة
يمنع إنشاء محارق ،وهذا أمر نرفضه رفضًا قاطعًا».

رئيس البلدية:
حرش المتين ال
يخضع ألحكام
قانون حماية
الغابات (األخبار)

هديل فرفور
أكـثــر مــن  70فــي املـئــة مــن غــابــة املتني
(قضاء املنت) ُم ّ
هددة بالتدمير بسبب
مشروع إلنشاء مدينة صناعية .هذا
ما يؤكده ناشطون من أبناء البلدة،
ومــا ينفيه رئيس بلديتها زهير بو
نـ ـ ــادر ،م ــؤكـ ـدًا أن «امل ـ ـشـ ــروع ال ـح ـلــم»
سـيـطــال  80أل ــف مـتــر مــربــع فـقــط من
ال ـغـّـابــة ( %10م ــن مـســاحـتـهــا) الـتــي
ُصنفت محمية العام املاضي.
املـشــروع يأتي ضمن خطة ل ـ «إنشاء
م ـنــاطــق ص ـنــاع ـيــة حــدي ـثــة ( )...عبر
شبكة من الطرق والخدمات امللحقة
م ــن م ـي ــاه وك ـه ــرب ــاء وص ـ ــرف صحي
وم ـعــال ـجــة ن ـفــايــات ص ـنــاع ـيــة» ،وفــق
كـ ـت ــاب ّ
وجـ ـه ــه امل ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـ ــوزارة
الـصـنــاعــة دانـ ــي ج ــدع ــون ال ــى بـلــديــة
امل ـتــن ( 3423ت ــاري ــخ ،)2017/11/6
ّ
م ـ ــؤكـ ـ ـدًا أن املـ ـ ـش ـ ــروع «سـ ـل ــك طــريــق

الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ بـ ـتـ ـم ــوي ــل مـ ـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة
الهولندية».
نــاش ـطــون م ــن أب ـن ــاء ال ـب ـلــدة أرس ـل ــوا
كتابًا الى وزارة البيئة العام املاضي
قانونية ّ
ّ
تبي أن إنشاء
مرفقًا بدراسة
املـنـطـقــة الـصـنــاعـ ّـيــة مـخــالــف لـقــانــون
امل ـح ـم ـ ّـي ــات .وق ــد حـ ـ ّـول وزيـ ــر الـبـيـئــة
الـســابــق  ط ــارق الخطيب الـكـتــاب الــى
ه ـي ـئــة ال ـت ـشــريــع واالس ـ ـت ـ ـشـ ــارات فــي
ّ
وزارة العدل ،التي أكدت ()2018/2/13
أنــه «ال يمكن إنشاء منطقة صناعية
في مشاع بلدة املتني» ،وأن العقارين
 3954و 3955يــ ض ـمــان «غــابــة كثيفة
م ــن األشـ ـج ــار امل ـتــاص ـقــة واملـتـنــوعــة
( )...وأنــواعــا مــن األشـجــار الغريبة».
واسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــادًا ال ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـلـ ــن وزي ـ ــر
الـ ــزراعـ ــة ال ـس ــاب ــق غ ـ ــازي زع ـي ـت ــر فــي
« 2018/06/08حرش الضيعة» القائم
على العقارين غابة محمية تخضع
ألحكام قانون حماية الغابات.

حـتــى اآلن ،لــم تـسـ َـع بـلــديــة املـتــن الــى
إجــراء دراســة األثــر البيئي للمشروع
ّ
وفق ما تقتضيه القوانني ،فيما يؤكد
امل ـحــامــي ج ـهــاد ب ــو نـ ــادر ،امل ــوك ــل من
مخاتير الضيعة ،أن أعضاء املجلس
ال ـب ـلــدي «ل ــم ي ـكــونــوا عـلــى عـلــم بـقــرار
اسـتـثـمــار أكـثــر مــن  %70مــن مساحة
الغابة املحمية» ،وأن رئيس البلدية
«أخ ـ ـفـ ــى كـ ـت ــاب جـ ــدعـ ــون ع ـن ـه ــم ول ــم
يطرح توسعة املنطقة الصناعية في
امل ـج ـل ــس .وفـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،أش ــاع
بـ ــأن املـ ـش ــروع س ـي ـطــال  80ألـ ــف متر
ُ
مربع فقط من الحرج فيما تشير كل
املعطيات الــى أن املنطقة الصناعية
ستستثمر نحو  600ألــف متر مربع
من الغابة التي تبلغ مساحتها نحو
 800ال ــف مـتــر م ــرب ــع» .وم ــا يــؤكــد أن
املــديـنــة سـتـقــام عـلــى غالبية مساحة
الغابة هــو اشـتــراط الهبة الهولندية
ان ت ـكــون ال ـع ـقــارات مـلـكــا لـلـبـلــديــة او

لـلــوقــف ،و«م ـعــارضــة رئ ـيــس البلدية
الشرسة العالن الحرج محمية ألن من
شأن ذلك أن يعرقل املشروع».
رئـيــس الـبـلــديــة ،مــن جـهـتــه ،ال يخفي
اعـتــراضــه .فــي اتـصــال مــع «األخ ـبــار»،
وصــف ُاع ــان حــرش املـتــن محمية بـ
«غـيــر امل ـب ـ ّـرر» و«غ ـيــر الـقــانــونــي» ألن
«الـ ـح ــرش ال يـخـضــع ألح ـك ــام قــانــون
ح ـم ــاي ــة الـ ـغ ــاب ــات ب ـع ـك ــس ادعـ ـ ـ ــاءات
ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر» .وقـ ـ ـ ــال إن مـ ـخـ ـت ــاري ــن مــن
أصـ ــل ث ــاث ــة م ــن ال ـب ـل ــدة امل ـت ــن قـ ّـدمــا
«إفـ ـ ــادة ك ــاذب ــة لـ ـ ــوزارة ال ــزراع ــة تفيد
ب ــأن ال ـع ـقــاريــن ي ـض ـمــان غــابــة كثيفة
مــن األش ـجــار ( )...ق ــرار وزي ــر الــزراعــة
ُبني على إفــادة كاذبة وهــو ،بالتالي،
مبني على باطل»« .الريس» بو نادر
لفت الــى أن إقــامــة املنطقة الصناعية
«حلم قديم كان عليه إجماع وطولبت
ال ـب ـل ــدي ــات امل ـت ـعــاق ـبــة ب ـت ـن ـف ـيــذه .لكن
ه ـن ــاك م ــن ي ـ ّـدع ــي الـ ـي ــوم أن املـنـطـقــة

س ـت ـن ـش ــأ عـ ـل ــى ك ـ ــل حـ ـ ــرش ال ـض ـي ـعــة
إلخــافــة املــواط ـنــن وتـحــريـضـهــم ضد
ّ
ال ـب ـلــديــة» .وأوضـ ــح أن املـنـطـقــة الـتــي
سـ ـيـ ـق ــام ف ــوقـ ـه ــا امل ـ ـش ـ ـ ّـروع مــاص ـقــة
ل ـحــرش الـضـيـعــة ُ
وصــن ـفــت صناعية
بموجب قرار املجلس األعلى للتنظيم
املدني رقــم  11في  .2010/3/24وعزا
ك ـ ــل ه ـ ـ ــذه الـ ـضـ ـج ــة ال ـ ـ ــى «مـ ـع ــارض ــة
سياسية محلية وانتخابية للبلدية».

ّ
وتعد على األمالك العامة
تزوير

وال ـ ــواق ـ ــع أن الـ ـخ ــاف ــات بـ ــن رئ ـيــس
الـبـلــديــة ومـعــارضـيــه ال تقتصر على
امل ـن ـط ـق ــة ال ـص ـن ــاع ـي ــة .ف ـف ــي أيـ ـ ــار مــن
الـعــام املــاضــيّ ،ادع ــت النائبة العامة
اإلستئنافية في جبل لبنان القاضية
غ ـ ــادة ع ـ ــون ع ـل ــى بـ ــو ن ـ ــادر ب ـج ـنــايــة
ال ـت ــزوي ــر وال ـت ـع ــدي ع ـلــى امل ـل ــك ال ـعــام
والشهادة الكاذبة ،ورفع محافظ جبل
لبنان محمد مـكــاوي الحصانة عنه.

كـمــا ّادعـ ــت ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة ،ممثلة
بهيئة القضايا في وزارة العدل ،على
ب ــو ن ـ ــادر ام ـ ــام ق ــاض ــي الـتـحـقـيــق في
جبل لبنان ساندرا املهتار التي قررت
ضم الدعوى الى ادعاء النيابة العامة
االستئنافية.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،فـقــد ت ـق ـ ّـدم مـخـتــارا
الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدة ولـ ـ ـي ـ ــد ال ـ ـق ـ ـن ـ ـطـ ــار ومـ ـ ـ ـ ــارون
الناكوزي ،في أيلول  ،2017بطلب أمام
القاضي العقاري في جبل لبنان لبيب
سلهب إلعادة تكوين خريطة األمالك
العامة لينابيع البلدة ،بعدما ّ
تبي في
ّ
تقرير أعـ ّـده خبير مكلف من القضاء
أن الخريطة التي تستند اليها البلدية
ملنح تراخيص البناء وشق الطرقات
مـ ـ ـ ّ
ـزورة وت ــم ال ـتــاعــب ف ـي ـهــا ،م ــا ّأدى
إل ــى تــدمـيــر ج ــزء كـبـيــر م ــن الـيـنــابـيــع
واالمالك العامة املحيطة بها.
ال ـق ــاض ــي س ـل ـهــب اع ـت ـبــر أن الـتـقــريــر
يتضمن جــرائــم ويـسـتــدعــي اعـتـبــاره
ب ـم ـثــابــة إخـ ـب ــار الـ ــى ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة
اإلسـ ـتـ ـئـ ـن ــافـ ـي ــة .فـ ـق ــد أظـ ـه ــر تـ ـع ـ ّـرض
خريطة املرسوم الجمهوري 2782/k
ّ
املتعلقة بتحديد االمالك العامة حيث
ينابيع الـبـلــدة وال ـحــرم املحيطة بها
للتحوير ،ما ّأدى الى تقليص مساحة
ه ــذه االم ــاك وخـلــق ع ـقــارات وهمية.

بسبب التزوير
والتالعب فإن نحو 22
نبعًا من بين  36نبعًا
في البلدة باتت تقع
ضمن أمالك خاصة

ك ـم ــا تـ ـب ـ ّـن أن هـ ـن ــاك تـ ـع ــدي ــات عـلــى
نـحــو  30أل ــف مـتــر مــربــع مــن األم ــاك
الـعــامــة ،وعـلــى  75ألــف متر مــربــع من
أمالك الحرم املحيطة باالمالك العامة
ُ ّ
واملمنوع البناء عليها .وتشكل هذه
املساحة نحو  56عـقــارًا .كــذلــك ّ
سجل
الـتـقــريــر ت ـعــديــات عـلــى م ـجــرى املـيــاه
ومنح تراخيص على األمــاك العامة.
وخ ـ ـلـ ــص ال ـ ــى ان ـ ــه ب ـس ـب ــب الـ ـت ــزوي ــر
والتالعب ،فــإن نحو  22نبعًا من بني
 36نبعًا فــي الـبـلــدة بــاتــت تقع ضمن
أم ـ ــاك خـ ــاصـ ــة .وم ـ ــن بـ ــن  19خـ ــزان
بـ ــاطـ ــون ع ـم ــوم ــي ل ـل ـم ـي ــاه ،تـ ـب ـ ّـن أن
 12مـنـهــا أي ـضــا بــاتــت ضـمــن «أم ــاك
خ ــاص ــة»! وفـ ــي  16ن ـي ـســان امل ــاض ــي،
اتخذ القاضي العقاري في جبل لبنان
يوسف الحكيم ق ــرارا بــإعــادة تشكيل
خريطة االم ــاك العامة للينابيع في
الـ ـبـ ـل ــدة« ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ُي ـث ـب ــت مـســألــة
تزوير الخريطة ويفتح بابًا ملساءلة
الجهات املعنية ،وأولها البلدية ،حول
حجم ّ
تورطها في هذه املسألة» ،وفق
املحامي بو نادر.
هذه كلها يضعها ُرئيس البلدية في
إطـ ــار «ال ـش ــائ ـع ــات امل ـغ ــرض ــة ال ـت ــي ال
مبرر لها» .واتهم املختارين القنطار
وال ـ ـ ـنـ ـ ــاكـ ـ ــوزي «ألسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ش ـخ ـص ـيــة
وسياسية» بـ «تسويق شائعات بعد
أك ـثــر مــن عـشــر س ـنــوات عـلــى اخـتـتــام
اعـمــال املـســاحــة ،بــأن أعـمــال التحديد
وال ـت ـحــريــر ل ــم تـتـقـيــد ب ــامل ــرس ــوم رقــم
 2782مــا تـسـبــب فــي تـقـلــص مساحة
االمـ ـ ـ ــاك الـ ـع ــام ــة» .ووصـ ـ ــف «ك ـ ــل مــا
يشاع» عن خريطة الينابيع واألمالك
الـعــامــة بــأنــه ُ
«مـفـتـعــل مــن املـخـتــاريــن.
ّ
وإذا سلمنا جــدال بــأن تقرير الخبير
ص ـح ـيــح ،ف ــإن ذل ــك ح ـصــل ف ــي عـهــود
سابقة ،ناهيك عن ان القانون واضح
ّ
ف ـ ــي نـ ـص ــه عـ ـل ــى أن املـ ـ ـ ّـسـ ـ ــاح ي ـن ــظ ــم
محاضر التحديد والخرائط بحضور
املـخـتــار واملــالـكــن ،وال عــاقــة لرئيس
البلدية باألمر».

هيئة التنسيق النقابية تعتمد «الوداعة»:
متى يؤخذ قرار التصعيد؟
فاتن الحاج
قــرار قـيــادة هيئة التنسيق النقابية
بالتريث فــي انـتـظــار ســاعــة الحسم،
أو رؤيـ ـ ــة ال ـت ــواق ـي ــع ال ــرس ـم ـي ــة عـلــى
«ت ـخ ـف ـي ـض ــات» ال ـ ــروات ـ ــب لـلـعــامـلــن
وامل ـت ـقــاعــديــن ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ،ال
يعكس «الغليان» الذي يسود قواعد
األساتذة واملعلمني واملوظفني الذين
ال ت ـن ـط ـل ــي ع ـل ـي ـه ــم ذري ـ ـعـ ــة بـ ـ ــأن مــا
يـســرب فــي الصحف بـشــأن مضمون
امل ـ ـسـ ــاومـ ــات ال ـ ـجـ ــاريـ ــة فـ ــي مـجـلــس
الوزراء مجرد شائعات.
م ـع ـظــم هـ ـ ــؤالء ال ي ـق ـب ـلــون ب ــأق ــل مــن
اإلضـ ــراب املـفـتــوح ف ــورا وص ــوال إلــى
مقاطعة االمتحانات الرسمية ،فيما
العام الدراسي يشارف على االنتهاء.
هذا في الواقع ما ّ
صوتوا عليه اخيرا
ف ــي الـجـمـعـيــات الـعـمــومـيــة بأغلبية
س ــاح ـق ــة ،وه ـ ــذا م ــا ي ـطــال ـبــون هيئة
التنسيق بــاعــانــه ،بعيد االجـتـمــاع
الذي تعقده ،الرابعة بعد ظهر اليوم.
ب ـعــض االس ــات ــذة ال ـثــانــويــن ســألــوا
م ـ ـ ــا اذا ك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـ ـ ــرواب ـ ـ ـ ــط ت ـن ـت ـظ ــر
«الــوحــي الـحــزبــي لـتـتـحــرك» ،و«مل ــاذا
التمييز بــن الــرواتــب والتقديمات»،
مستغربني «ال ــوداع ــة» الـتــي تبديها
الهيئة.
لقاء النقابيني الثانوييني ذهب ابعد
م ــن ذل ــك لـلـقــول ان اس ــات ــذة التعليم
ال ـ ـثـ ــانـ ــوي ال ــرسـ ـم ــي أصـ ـبـ ـح ــوا بــا
غـطــاء نقابي ق ــادر على الـعـبــور بهم
إلى بر األمــان على مستوى الحقوق
واملكتسبات والـحـصــانــة الوظيفية،
ً
ف ـض ــا ع ــن ق ـيــادت ـهــم بـفــاعـلـيــة نحو
اسـتـعــادة موقعهم الوظيفي .ووجــه
الـلـقــاء ن ــداء إلــى  6800اسـتــاذ «ألخــذ
مصيرهم بأيديهم والـبــدء بتشكيل
هيئاتهم في الثانويات واملحافظات
ل ـل ـت ـصــدي ل ــأخ ـط ــار ال ـت ــي ت ـهــددهــم
ك ـق ـط ــاع وك ـف ـئ ــة وظ ـي ـف ـيــة وك ــروات ــب
وتـ ـق ــديـ ـم ــات اج ـت ـم ــاع ـي ــة وح ـص ــان ــة
وثبات وظيفي».
ه ــذا الـضـغــط مــن الـقــواعــد ق ــاد بعض

مـكــونــات هيئة التنسيق إلــى تنظيم
ت ـحــركــات ف ـئــويــة ب ــا اي تـنـسـيــق مع
بــاقــي امل ـكــونــات داخ ــل الـهـيـئــة .وه ــذا
مــا حصل مــع رابـطــة اســاتــذة التعليم
الثانوي التي أعلنت االضراب ليومني
ن ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،ورابـ ـط ــة
مــوظ ـفــي اإلدارة ال ـع ــام ــة ال ـت ــي تنفذ
اليوم إضرابا خاصا بها في اإلدارات
العامة والـ ــوزارات .فيما بــدا الفتا أن
ت ـخ ــرج أص ـ ــوات م ــن ق ــواع ــد املـعـلـمــن
ت ـقــول ان ال مــانــع لــديـهــا م ــن اقـتـطــاع
ع ـش ــرات اآلالف ال ـل ـيــرات عـلــى قــاعــدة
امل ـ ـسـ ــاواة ف ــي ال ـح ـس ــم ب ــن م ـكــونــات
القطاع العام!
ع ـلــى خ ــط م ـ ــواز ،ل ــم ت ـس ـت ـجــب هـيـئــة
الـتـنـسـيــق ملـ ـح ــاوالت راب ـط ــة اس ــات ــذة

تراهن هيئة التنسيق
على أن ما يسرب
هو مجرد شائعات
ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وامل ـت ـق ــاع ــدي ــن
الـعـسـكــريــن ال ـت ــواص ــل مـعـهــا بـهــدف
توسيع كتلة املواجهة ،بذريعة أن لكل
قطاع خصوصيته التي يدافع عنها.
رغم ذلــك« ،ال بديل عن توحيد القوى
املـ ـتـ ـض ــررة» ،ك ـمــا ق ــال رئ ـي ــس راب ـطــة
االس ـ ــات ـ ــذة امل ـت ـف ــرغ ــن فـ ــي ال ـجــام ـعــة
الـلـبـنــانـيــة يــوســف ض ــاه ــر .وه ــو عــزا
ص ـعــوبــة الـتـنـسـيــق ال ــى «ال ـشــائ ـعــات
الرسمية املـقـصــودة بأنه ليس هناك
تـخـفـيــض ه ـن ــا ،ب ــل تـخـفـيــض ه ـنــاك،
اض ــاف ــة ال ـ ــى ال ـت ـح ــزب وعـ ـ ــدم وج ــود
عـمــل نـقــابــي صـ ــرف» .وأعـ ــرب ضاهر
عـ ــن اعـ ـتـ ـق ــاده ب ـ ـ ــأن األم ـ ـ ــر ي ـم ـك ــن ان
يـتـبـلــور أك ـثــر عـنــدمــا يـشـعــر الجميع
بالوجع الحقيقي« ،لكن أخشى وقتها

أن يـ ـك ــون قـ ــد ف ـ ــات الـ ـقـ ـط ــار ،ك ـم ــا أن
السلطة تستطيع دائما إيجاد الطرق
لبعثرة القوى الحية .كما فعلت منذ
ال ـت ـس ـع ـي ـنــات بـ ـض ــرب ك ــل ال ـن ـقــابــات
وتدجينها».
اإلضراب املستقل لإلدارة العامة اليوم
ه ــو ملــواك ـبــة جـلـســة مـجـلــس ال ـ ــوزراء
ولـ ـل ــوق ــوف ع ـل ــى ص ـح ــة ال ـش ــائ ـع ــات،
بـحـســب رئـيـســة الــراب ـطــة ن ــوال نصر.
وعـ ــن ال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ب ــاق ــي امل ـكــونــات
ق ــال ــت« :امل ـه ــم نـعـمــل حــركــة بــالـشــارع
وسننسق مــع بــاقــي ال ــرواب ــط ،ابـتــداء
من االثنني املقبل».
رئـ ـي ــس رابـ ـط ــة امل ـع ـل ـمــن الــرس ـم ـيــن
فــي التعليم األســاســي الرسمي بهاء
تـ ــدمـ ــري ق ـ ــال «ان ـ ـنـ ــا ال ن ـس ـت ـط ـيــع أن
نـ ــرفـ ــع دعـ ـ ـ ــوى ضـ ــد مـ ـجـ ـه ــول ودون
اسناد حقيقي ونأخذ الناس رهينة،
فـلـنـنـتـظــر امل ـ ـقـ ــررات واذا كـ ــان هـنــاك
مـ ـ ـس ـ ــاس م ـ ـبـ ــاشـ ــر أو غ ـ ـيـ ــر م ـب ــاش ــر
بحقوقنا ستنفذ توصيات باالضراب
املفتوح».
من جهته ،نفى رئيس رابطة اساتذة
الـتـعـلـيــم ال ـث ــان ــوي ن ــزي ــه جـ ـب ــاوي أن
تـ ـك ــون راب ـ ـطـ ــة اإلدارة الـ ـع ــام ــة «ق ــد
شــاورتـنــا فــي اضــرابـهــا» ،مشيرا إلى
ان ال ـت ـن ـس ـيــق ي ـق ــوم ب ـش ـكــل أس ــاس ــي
بني قطاعات التعليم الثالث الثانوي
واألس ــاس ــي وامل ـه ـن ــي« .وال م ــان ــع ان
يـ ـتـ ـح ــرك ك ـ ــل ق ـ ـطـ ــاع عـ ـل ــى ح ـ ـ ــدة كــي
يتلمس املـســؤولــون غضب كــل منا».
ولكن ،هل خيار مقاطعة االمتحانات
الرسمية واردا؟ يجيب« :كل الخيارات
واردة ،وكان هناك إجماع من القواعد
ع ـلــى اإلض ـ ــراب امل ـف ـت ــوح ،ودع ــون ــا ال
نحرق كل االوراق».
رئ ـيــس راب ـط ــة االس ــات ــذة املـتـقــاعــديــن
غطاس مدور ،من جهته ،ال يوافق على
نظرية أن لكل قطاع خصوصيته ،إذ
«يمكن وضع خطة مشتركة لكل هذه
املكونات لتصليب املوقف ومواجهة
قـ ـض ــم الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــوق» ،ك ــاشـ ـف ــا أن ق ـ ــرار
الـتـصـعـيــد ل ــن يـتـخــذ ب ـعــد ف ــي هيئة
التنسيق.

حق الرد
شركة ألبان لبنان:
نكافح التلوث
تعليقًا على مــا نشرته «األخ ـبــار» ( ،)2019/5/13حول
حفر الترسيب التي استحدثتها شركة ألبان لبنان حول
معملها في قضاء بعلبك لتحويل الصرف الصناعي اليها
مؤقتًا ،نؤكد اآلتي:
من أولويات شركة ألبان لبنان صحة املواطن واملحافظة
عـلــى الـبـيـئــة ومـكــافـحــة ت ـلــوث نـهــر الـلـيـطــانــي .لــذلــك فقد
اخذت املبادرة ،رغم الوضع العام والوضع املالي للشركة
حــالـيــا ،بتحمل كلفة انـشــاء مـشــروع بيئي لتكرير املياه
الناتجة عن املعمل واملزرعة ،بما يزيد على مليوني دوالر
مــن خــال قــرض مــدعــوم مــن مـصــرف لـبـنــان ،الــى جانب
الكلفة التشغيلية السنوية التي تزيد على  500ألف دوالر
وتتحملها الـبــان لبنان كــامـلــة ،وذل ــك حفاظًا على البيئة
وصحة اهل املنطقة.
وقد اعددنا كل الدراسات الالزمة بالتعاون مع وزارة البيئة
لتحديد املـشــاكــل كــافــة واخـتـيــار التقنية األك ـثــر مــاءمــة
للنفايات الناتجة عن نشاطاتنا .ووقعنا في  22تشرين
االول  2018في السراي الحكومي ،عقدًا مع شركة LWR
الكندية ،وال تــزال وزارة البيئة تتابع امللف وتشرف على
سير االعمال بشكل دوري من خالل مشروع .LEPAP
ونظرًا الى أهمية األمر ولتسريع التنفيذ ،بادرنا مباشرة
بالتمويل حتى قبل االستحصال على موافقة مصرف
لبنان لــدعــم الـفــائــدة .وقــد أنهينا حتى اآلن اعـمــال البنى
التحتية واعمال البناء التابعة للمشروع ،ونحن في انتظار

وصول املعدات كافة من الشركة الكندية خالل اشهر ليتم
التركيب والتشغيل ضمن املهلة التي أعطتها وزارة البيئة
وتنتهي آخر العام .2019
ومــن جهة اخــرى ،فقد بــادرنــا بالتعاون الكامل مــع طلب
املدعي العام املالي في تشرين الثاني  ،2018الى حفر برك
تجميع االسـمــدة السائلة الناتجة عــن املــزرعــة مــع زراعــة
القصب على االطــراف وضمنها .والتزمنا بانشاء بركة
خــامـســة لتجميع امل ـيــاه ضـمــن مهلة اسـبــوعــن ب ـ ً
ـدءا من
 2019/04/30بناء لطلب القاضية الجزائية املنفردة في
بعلبك ،حرصًا منا على تطبيق القانون واثبات املصداقية
بـمـتــابـعــة امل ـش ــروع حـتــى الـنـهــايــة .عـلـمــا أن اح ــد مـجــاري
ال ـصــرف الـصـحــي الـتــابـعــة الت ـحــاد ب ـلــديــات غ ــرب بعلبك
مالصق الرض معمل البان لبنان ويصب في مجرى املياه
الذي يصل الى الليطاني ،ورغم ذلك لم يبادروا باتخاذ اي
خطوة النشاء معمل تكرير.
أخيرًا ،تجدد شركة البان لبنان التزامها بالقوانني البيئية
واستعدادها للتعاون الكامل مع كافة الــوزارات واالدارات
املعنية لتطبيق كل االجراءات املطلوبة للوصول الى االلتزام
الـبـيـئــي وتـتـمـنــى عـلــى املـعـنـيــن فــي ق ـضــاء بعلبك اتـخــاذ
التدابير الــازمــة للتأكد مــن عــدم تصريف املـيــاه املبتذلة
املنزلية الــى مـجــرى نهر الليطاني مـبــاشــرة مــن دون اي
معالجة.
شركة ألبان لبنان

8

الجمعة  17أيار  2019العدد 3759

الجمعة  17أيار  2019العدد 3759

رياضة

رياضة

9

قضية

كتب ورسائل إلى االتحاد والفيفا

ّ
التالعب «شماعة» األندية!
عبد القادر سعد

الجمعية
العمومية
قد تضطر
للتصويت
على قرار
إلغاء الهبوط
(عدنان الحاج
علي)

انـ ـتـ ـه ــى مـ ــوسـ ــم ( )2019-2018لـكــن
تــداعـيــاتــه مـسـتـمــرة .فـجــأة استيقظت
ب ـع ــض األنـ ــديـ ــة ب ـع ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ــدوري
وبـ ــدأت ال ـحــديــث ع ــن ت ــاع ــب .ت ـعـ ّـددت
ظــروف كل طــرف .جــزء فتح امللف بعد
أن خ ـ ــرج خ ــال ــي الـ ــوفـ ــاض فـ ــي أسـ ــوأ
م ــوس ــم لـ ــه ،ولـ ــم ي ـجــد لـلـتـبــريــر ســوى
ش ـم ــاع ــة ال ـت ــاع ــب ل ـت ـع ـل ـيــق اإلخـ ـف ــاق
عـلـيـهــا .ج ــزء آخ ــر وج ــد نـفـســه ي ـ ّ
ـودع
دوري األضــواء ففتح امللف لغايات قد
تتوضح الحقًا ،حني سيجري الحديث
عن املطالبة بعدم إسقاط ّ
أي فريق إلى
الدرجة الثانية.
أول مــن أمــس بــرز إلــى الــواجـهــة كتاب
ّ
املوجه إلى الفيفا ،يتحدث
نادي البقاع
فيه عن تالعب بالنتائج وخرق قوانني،
وعـ ـ ـ ــدم م ـت ــاب ـع ــة ج ــدي ــة مـ ــن االتـ ـح ــاد
اللبناني لكرة القدم .بدا الكتاب أقرب

إلــى «زكــزكــة» منه إلــى كـتــاب ج ـ ّـدي .ال
ي ـخ ـفــي رئ ـي ــس الـ ـن ــادي أح ـم ــد حسني
املوسوي هــذا األمــر كاشفًا في اتصال
مــع «األخ ـبــار» أنــه منذ سقوط الفريق
ابـتـعــد كليًا عــن ك ــرة ال ـقــدم اللبنانية.
«زرعنا وردة في البقاع وسقيناها من
ً
دم قلبنا ،وبدال من أن تتم حمايتها من
االتـحــاد تــراه غائبًا ويتلهى أعضاؤه
بالخالفات في ما بينهم».
الــرئ ـيــس امل ــوس ــوي ل ــم ي ـكــن ع ـلــى عـلـ ٍـم
بالكتاب املــرســل« .الشباب في النادي
ّ
ه ــم م ــن أرسـ ـل ــوه ،ل ـعــلــه يـشـكــل جــرس
إنــذار إليقاظ األشـخــاص النائمني في
االتحاد» ،يقول لـ«األخبار».
ع ـ ـ ــدم ج ـ ـ ّ
ـدي ـ ــة مـ ـضـ ـم ــون ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ب ــدا
واضحًا على َأكثر من صعيد .البداية
م ــن الـجـهــة املــخــاط ـبــة أي «ال ـف ـي ـفــا» إذ
ال ي ـم ـك ــن ت ــوج ـي ــه كـ ـت ــاب إل ـ ــى ال ـف ـي ـفــا
( ،)Messrs FIFAبــل إلــى دائ ــرة معنية
ف ـي ــه ،وت ـح ــدي ـدًا لـجـنــة االن ـض ـب ــاط في

االتحاد الدولي .كما أن الكتاب تضمن
العديد من األخطاء سواء على صعيد
املصطلحات املـغـلــوطــة ك ـ ـ ــ(Playing in
ً
 )resultsبدال من ( )Match fixationإلى
جانب توصيفات وأمور أخرى بعيدة
عن عالم كرة القدم.
خ ـطــأ آخـ ــر ح ـصــل ف ــي ع ـن ــوان ال ـبــريــد
اإللـكـتــرونــي ال ــذي أرس ــل إلـيــه الـنــادي،

تطالب بعض األندية
بعدم إسقاط أي فريق
إلى الدرجة الثانية

وب ـ ــدا ذلـ ــك م ــن خـ ــال رد ال ـف ـي ـفــا على
ال ــرس ــال ــة .ف ـف ــي الـُـب ــري ــد اإلل ـك ـت ــرون ــي
املرسل من الفيفا ذكر أن الكتاب وصل
لكن ال يمكن اعتماده أو قبوله ،كونه
ً
مرسال إلى عنوان بريدي غير معتمد،
وب ــالـ ـت ــال ــي س ـي ـت ــم ت ـج ــاه ـل ــه ،وي ـجــب
إرســال الكتاب إلى عنوان بريدي آخر
مذكور في الرد .وال تتوقف املالحظات
ال ـش ـك ـل ـيــة ع ـن ــد ه ـ ــذا الـ ـح ــد ،فــال ـك ـتــاب
املرسل ممهور بختم الـنــادي فقط مع
توقيع غير معروف من هو صاحبه.
هذا في الشكل ،أما في املضمون فال
يـمـكــن إرس ـ ــال ك ـت ــاب دون تضمينه
أدل ــة ووث ــائ ــق يـمـكــن لـلـجـهــة املعنية
الـ ـبـ ـن ــاء ع ـل ـي ـه ــا ،أض ـ ــف إل ـ ــى ذل ـ ــك أن
الكتاب املــرســل إلــى الفيفا ،والكتاب
اآلخ ــر ال ــذي تــم إرســالــه إل ــى االتـحــاد
ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ب ـم ـض ـمــون
مـخـتـلــف ي ـح ـمــان ت ــاري ـخ ــن .كـتــاب
الفيفا مرسل في  3أيار  2019وكتاب

االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي م ــرس ــل فـ ــي 29
نيسان  .2019مــا يعني أن الكتابني
مــرســان بعد انتهاء ال ــدوري فــي 21
نـيـســان .وفــي هــذه الـحــالــة قــد ّ
تطبق
املـ ــادة  5-23مــن ن ـظــام االت ـح ــاد التي
تنص على أنه «يسقط حق الجمعية
فــي تقديم االع ـتــراضــات بعد انتهاء
املــوســم الــريــاضــي امل ـحــدد فــي امل ــادة
 20-22مــن ن ـظــام االت ـح ــاد األســاســي
وال ــداخـ ـل ــي ب ـش ــأن أحـ ـ ــداث وق ـضــايــا
ّ
تمت خالل املوسم الرياضي عينه».
ك ـتــاب ال ـب ـقــاع لــم يـكــن الــوح ـيــد الــذي
وصل إلى االتحاد ،فالراسينغ أيضًا
أرســل كتابًا كما أفــاد رئيس النادي
جورج فرح في اتصال مع «األخبار».
«طــالـبـنــا االت ـح ــاد بفتح تحقيق في
ما يحكى عن تالعب ومراهنات ،كما
طالبنا بــإلـغــاء الـهـبــوط ه ــذا املــوســم
وعـقــد جمعية عمومية استثنائية،
إلقـ ــرار ه ــذا األم ــر ســريـعــا ك ــي نـحــدد
طــري ـقــة الـتـحـضـيــر لـلـمــوســم املـقـبــل.
فالتحضير للدرجة األول ــى يختلف
عن التحضير للدرجة الثانية».
ويتشابه التوقيت في إرسال الكتاب
م ــع ت ــوق ـي ــت نـ ـ ــادي ال ـب ـق ــاع أي بـعــد
ان ـت ـهــاء ال ـ ـ ــدوري ،ل ـكــن م ــا ق ــد يحمي
ـن مـ ــن امل ـ ـ ـ ــادة  5-23هـ ــو أن
ال ـ ـنـ ــاديـ ـ ُ
الكتابني أرســا قبل تثبيت النتائج
من اللجنة التنفيذية.
املطالبة بإلغاء الهبوط تكررت أيضًا
فــي ك ـتــاب الـبـقــاع فــي فـقــرتــه األخ ـيــرة،
م ــا يـمـ ّـهــد ملـخــالـفــة ج ــدي ــدة ق ــد ترتكب
ف ـ ــي ح ـ ــال ات ـ ـخـ ــذ ال ـ ـق ـ ــرار بــال ـج ـم ـع ـيــة
العمومية .أمــا بالنسبة إلــى التحقيق
في التالعب ،فاألندية تطالب االتحاد
بالتحقيق بتالعب في الدرجة األولى،
في حني أنه لم َ
يقو على اتخاذ قرارات
بــالـتــاعــب ف ــي ال ــدرج ــة ال ـثــال ـثــة ،وب ــدا
كأنه لــم يشاهد مــا حصل فــي الدرجة
الرابعة حتى اجتمعت اللجنة وقررت
في بندها الثاني التحقيق في بعض
املبارياتٌ .
بند ظن البعض أنه يتعلق
بــالــدرجــة األولـ ــى فــي حــن أن ــه يتعلق
بالدرجة الرابعة.
وبحسب مصادر متابعة ،فمن ال يقوى
على اتخاذ قرارات في الدرجة الثالثة،
أو حـتــى يــذكــر فــي تعميمه استبعاد
مـلـعــب املــدي ـنــة الــريــاض ـيــة بـعــد إقـفــال
منصته في مـبــاراة النجمة واألنصار
ّ
بقرار من إدارة املدينة ،ما شكل صفعة
الت ـح ــاد الـلـعـبــة ،ه ــل يستطيع اتـخــاذ
ً
قـ ــرارات قــد تشكل زلـ ــزاال فــي البطولة
األهم في الدرجة األولى؟ األيام املقبلة
ستوضح األمور.

الدويهي يرفع السقف :على اتحاد الكرة أن يستقيل
عبد القادر سعد
ع ـ ــادت ج ـل ـس ــات ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـن ـف ـيـ ّ
ـذيــة
ل ــات ـح ــاد ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم إل ــى
االنـ ـعـ ـق ــاد ب ـع ــد طـ ــول غـ ـي ــاب ،وهـ ــدأت
األمـ ــور نسبيًا بـعــد خــافــات أدت الــى
تغييب االجتماعات ملا يزيد على شهر
ونصف .الهدوء االتحادي يبدو أنه لن
ً
يكون شامال .كــان الفتًا عــدد األعضاء
الـ ــذيـ ــن ح ـ ـضـ ــروا االجـ ـتـ ـم ــاع األخـ ـي ــر.
ال ـن ـصــاب ش ـبــه مـكـتـمــل ،وغـ ــاب عضو
واحـ ـ ــد ه ــو س ـم ـع ــان ال ــدويـ ـه ــي ،لـيــس
ل ـع ــذر ،ول ـك ــن اع ـت ــراض ــا .ح ــن ّ
وج ـهــت
الدعوة الى االعضاء لحضور الجلسة
األخيرة ،أرسل الدويهي رسالة هاتفية
اعترض فيها على طريقة إدارة األمور
وغـ ـي ــاب ال ـج ـل ـس ــات م ــن دون م ـعــرفــة
األسـبــاب ،ومــن ثــم الــدعــوة إلــى عقدها

أي ـضــا مــن دون مـعــرفــة ال ـظ ــروف التي
ساعدت على عــودة الجلسات .وأشــار
الــدويـهــي الــى أن األعـضــاء يتعرضون
النـتـقــادات ح ــادة مــن الـشــارع الـكــروي،
وهـ ـ ــم ال يـ ـع ــرف ــون مـ ـ ـ ــاذا ي ـح ـص ــل فــي
االتـ ـ ـح ـ ــاد ،وب ــال ـت ــال ــي «ال ي ـم ـكــن عـقــد
جلسة قبل ما نعرف شو صار».
موقف الدويهي يشير الــى أن العضو
ال ـش ـمــالــي ذاهـ ــب ب ــاألم ــور إل ــى م ــا هو
أبعد من مقاطعة الجلسات .الدويهي
س ـي ـع ـقــد اج ـت ـم ــاع ــا الـ ـي ــوم م ــع رئ ـيــس
نـ ـ ــادي الـ ـس ــام زغ ــرت ــا األب اس ـط ـفــان
فرنجية لطرح موضوع استقالته من
االتحاد ،بعد أن «طفح الكيل» ،بحسب
ما يقول لـ«األخبار» .يتحدث الدويهي
ً
طويال عن واقع االتحاد« ،بعد انتهاء
انتخابات االتـحــاد اآلسـيــوي فوجئنا
بــرســالــة هــاتـفـيــة م ــن الــرئ ـيــس هــاشــم

حـيــدر يعلن فيها تسليم صالحياته
الـ ــى ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس ريـ ـم ــون سـمـعــان
طلبًا للراحة .بعد فترة قصيرة سمعنا
ب ــالـ ـخ ــاف الـ ـ ـ ــذي حـ ـص ــل ب ـ ــن ح ـي ــدر
واألم ـ ـ ــن الـ ـع ــام جـ ـه ــاد ال ـش ـح ــف عـلــى
أمـ ــور تـتـعـلــق بـعـمــل االتـ ـح ــاد ،لـنـعــود
إل ــى املـشـكـلــة ال ـتــي تـتـكــرر دائ ـم ــا .فــإذا
كــان هناك خــاف بني حيدر والشحف
على طريقة العمل ،فهناك خياران أمام
الرئيس :إما تغيير األمــن العام ،وفي
ّ
حال تعذر ذلك العتبارات غير رياضية،
فحينها يـجــب عـلـيــه االس ـت ـقــالــة .عند
حـصــول أي مشكلة تغيب الجلسات،
وأن ــا طالبت بعقد جلسة واسـتــأذنــت
نــائــب الــرئ ـيــس ري ـم ــون سـمـعــان ال ــذي
طلب مهلة ،قبل أن نعرف أن الرئيس
حـيــدر فــي صــدد عقد جلسة األسـبــوع
امل ــاض ــي ،لـكـنـهــا عـ ــادت وت ــأج ـلــت الــى

مــا بعد جلسة املصالحة الـتــي عقدت
بــرعــايــة حــزب ـيــة» ،ي ـقــول الــدوي ـهــي في
حــديـثــه م ــع األخـ ـب ــار .ويـضـيــف عضو
اللجنة التنفيذية مـعــددًا مــآخــذه على
ع ـمــل االتـ ـح ــاد« ،ف ــي ك ــل م ــرة يحصل
ّ
خ ــاف يـتــم إدخـ ــال الـحــزبـيــن لحلها.
ّ
أال نستطيع حــل مشكالتنا بأنفسنا؟
غــابــت االج ـت ـمــاعــات وعـ ــادت م ــن دون
أن نعرف كيف .أعضاء يتحدثون عن
ض ــرورة االسـتـقــالــة وف ــي الــوقــت عينه
ي ـقــات ـلــون ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى م ـقــاعــد في
ل ـجــان االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي .كـلـمــا أردت
أمرًا لتسيير العمل عليك االتصال .وإذا
اتصلت بطرف يزعل الطرف اآلخر».
ويـسـتـطــرد الــدوي ـهــي فــي اعـتــراضــاتــه
لـ ـيـ ـص ــل ال ـ ـ ـ ــى انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات االت ـ ـح ـ ــاد
اآلسيوي ،معترضًا على الطريقة التي
انـسـحــب فـيـهــا رئ ـيــس االت ـح ــاد هاشم

حـيــدر مــن املـنــافـســة عـلــى مــركــز نيابة
الــرئ ـيــس .فــاالن ـس ـحــاب ّحـصــل بكتاب
خطي أرسله الرئيس موقعًا منه ومن
األم ــن ال ـعــام جـهــاد الـشـحــف مــن دون
مـعــرفــة أع ـض ــاء االتـ ـح ــاد« .أت ـح ــدى أن
يكون هناك قرار من اللجنة التنفيذية
أو ح ـت ــى م ـ ـش ـ ــاورات ه ــات ـف ـي ــة .ات ـفــق
الرئيس واألمني العام وأرسال الكتاب،
وبعد انتهاء االنتخابات اختلفا .هل
ُ
ه ـك ــذا ت ـ ــدار األمـ ـ ـ ــور؟» ي ـس ــأل سـيـمــون
الدويهي.
وي ـخ ـت ــم ع ـض ــو االت ـ ـحـ ــاد ح ــدي ـث ــه إل ــى
«األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» ب ـ ــدع ـ ــوة االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ــى
االستقالة .وحني ُيسأل ملاذا ال تستقيل
ً
أوال من اللجنة التنفيذية ،يجيب« ،إذا
كــانــت اسـتـقــالـتــي كــاف ـيــة فــأنــا جــاهــز.
وعلى العموم ،اجتماعي اليوم مع األب
فرنجية سيحسم األمور».

حسن معتوق الى أين؟
سؤال أصبح مطروحًا
بقوة بعد انتهاء عقد
النجم اللبناني مع فريق
النجمة وبدء الحديث عن
القميص الذي سيلبسه
في الموسم المقبل .هل
سيبقى مرتديًا قميص
النجمة ،أم سيلبس قميص
العهد أم األنصار؟ أسئلة
سيكون الجواب عنها
في األسابيع المقبلة.
األولوية لنادي النجمة في
حال كان العرض مناسبًا.
أمس ،كان ٌ
لقاء بين رئيس
نادي النجمة أسعد صقال
والالعب اللبناني من دون
الوصول الى اتفاق ،مع
عدم إغالق الباب أمام
التجديد ،في ظل إشاعة
أجواء إيجابية بعد االجتماع
(عدنان الحاج علي)

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
3160 sudoku
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أفقيا

 -1شخص ذو سلطة قانونية يشهد ُ
ويصادق على صحة وثيقة وأخذ التصريحات
ّ
واإلفــادات أو موثق العقود في الدوائر الرسمية –  -2شهر هجري – بلدة جنوبية
ش ـهــدت م ـج ــازر دم ــوي ــة عـلــى ي ــد ال ـع ــدو الـصـهـيــونــي –  -3دول ــة أفــريـقـيــة – نــرشــد
ّ
القياسية – -5
ونهدي –  -4وعاء الخمر – أحد الوالدين – موسوعة عاملية لألرقام
بعوض وبرغش –  -6أعمال تقوم بها الشركة من أجل تطوير حساباتها وخططها
املستقبلية – عـبـ ّـوديــة –  -7ورك – فـنــانــة لـبـنــانـيــة –  -8دول ــة عــربـيــة – خاصتك
باألجنبية –  -9دق وكسر – عاصمة أوروبية – إلهي وخالقي –  -10مؤسس الحزب
السوري القومي اإلجتماعي من مؤلفاته " نشوء األمم "

عموديًا

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.

 -1من أسماء وحيد القرن – مالذ ومعقل وحصن خاصة زمن الحروب –  -2سلسلة
جبال تركية شرقي خليج اإلسكندرونة – يقوم بهجوم واسع –  -3تقبض وتجذب
إليها – رجل من أرض أدوم امتحنه ّ
الرب فصبر ذكر في التوراة والقرآن ّ–  -4عاصمة
املوتى له رأس ابن آوى – أدق الجرس –
ـارس
سورينام –  -5من آلهة الفراعنة وحـ
ّ
 -6مشى على الطريق – يبس اللحم –  -7شــق عصا طاعة الــوالــد – مــن األشجار
املثمرة –  -8مرفأ اسباني جنوبي بلنسية – عاصمة اليابان في العصور القديمة
–  -9عاصمة أوروبية – من الحبوب – مناص –  -10بلدة لبنانية في قضاء الشوف

أفقيا

1

 -1بيروت ‒ ڤيشي ‒  -2لنب ‒ كريت ‒  -3ان ‒ مستيتا ‒  -4ليبيا ‒ ناسا ‒  -5السراب ‒
 -6نورا ‒ عتم ‒ ُ -7ونسان ‒ رع ‒  -8بونو ‒ مازدا ‒  -9انا ‒ طيشك ‒  -10حاتم الطائي

عموديًا
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مشاهير 3160

حلول الشبكة السابقة

 -1بالل بن رباح ‒  -2يبني ‒ آنو ‒  -3رن ‒ بارونات ‒  -4ميالنو ‒  -5تكساس ‒ طا ‒ -6
رت ‒ رساميل ‒  -7ڤيينا ‒ ناشط ‒  -8يتتابع ‒ زكا ‒  -9اس ‒ ّ
ترد ‒  -10يم ‒ املعادي

حل الشبكة 3159

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ـدأت الــرقــص بــاكـرًا ثم
راقـصــة وممثلة وفنانة مصرية ( .)1997-1915بـ ُ
تعرفت على بديعة مصابني وانضمت الى فرقتها .تعتبر آخر العظماء
في تاريخ الرقص الشرقي
 = 8+7+6+5بهار هندي ■  = 11+1+9+10حصة في اإلنتخابات ■ 4+3+2
= ثعبان وأفعى

حل الشبكة الماضية :بنيلوبي كروز

ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1718وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة40 - 37 - 21 - 17 - 14 - 4 :
الرقم اإلضافي27 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ املــرت ـبــة ال ـثــان ـيــة (خ ـم ـســة أرق ـ ــام م ــع الــرقــم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 279,525,086ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة10 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة279,525,086 :ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 51,328,170ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 224 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2,333,099 :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:
 51,328,170ل.ل..
 عدد الشبكات الرابحة 970 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 52,916 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 118,328,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14,791 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 1,506,552,282 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 0 :ل.ل.
نتائج زيد
جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1718
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح75735 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 33,615,939 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 0 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.5735 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.735 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.35 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 831
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة959 :
• يومية أربعة5374 :
• يومية خمسة37507 :
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رياضة

رياضة

تحقيق

واضحة
الكرة المعولمة مخاض صعب تعيشه بريطانيا اليوم .حكومة تيريزا ماي مطالبة بوضع رؤية
ُ
للخروج من االتحاد األوروبي خالل مهلة محددة ،وهي رؤية ال يمكنها أن تستثني كرة القدم التي تعتبر
عصبًا مهمًا في المملكة المتحدة .تأثير كرة القدم وصل إلى الحكومة ومجلس العموم ،فطالب رئيس
حزب العمال جيريمي كوربن رئيسة الوزراء تيريزا ماي قبل أيام بأن تستفيد من مدرب ليفربول يورغن
كلوب ،لتحقق نتائج إيجابية في أوروباّ ،
وردت هي عليه بالقول إن ما قام به ليفربول أمام برشلونة يؤكد
أن العودة ممكنة حتى لو كانت صعبة .كرة القدم تشغل بريطانيا ،ولكنها أيضًا ّ
مهددة بسبب «بريكسيت»

ّ
الالجئون إلى المدرجات :مجرد شغب
المكان الذي يأتي منه جمهور الوحدات األردني ،عمومًا ،ال يختلف
كثيرًا عن المكان الذي يأتي منه جمهور النجمة اللبناني .جميعهم
تقريبًا يأتون من الموقع الطبقي نفسه .نتحدث عن السائد وال يعني
ذلك أن المدرجات هي مساحة محايدة طبقيًا .فهناك «المنصة
الرئيسية» وهناك أزمة األمن الطويلة ،وهناك الذين يستطيعون
الدخول والذين ال يستطيعون .لكن ما يستدعي االلتفات ،تحديدًا،
بعد مباراة النجمة البيروتي والوحدات األردني ،هو الملعب ،كمسرح
ّ
متجدد إلعادة تعريف العالقة بين السياسة والمجتمع
أحمد محسن
بـ ـ ــدأت امل ـ ـبـ ــاراة ب ــال ـش ـت ــائ ــم .ال ـش ـتــائــم
ِم ـلــح امل ـب ــاري ــات ،وامل ـب ــاري ــات بــدونـهــا
ف ـ ــي ح ـ ـسـ ــابـ ــات جـ ـم ــاهـ ـي ــره ــا ت ـب ـعــث
ع ـلــى امل ـل ــل ،أو لـيـســت م ـب ــاري ــات على
ّ
اإلطالق .يجب أن نتفق منذ البداية ،أن
الشتائم جزء من اللعبة ،وأن ما يسمى
«ال ــروح الــريــاضـيــة» ،ال ينسحب على
املــدرجــات ،أثـنــاء سير األح ــداث .وهــذا
االع ـت ــراف لـيــس س ــوى مـحــاولــة أولــى
لــردم هــوة كبيرة بني املشجعني وبني
دفتر الشروط األخالقي املفروض على
هؤالء من خارج اللعبة .املدرجات لها
قــوان ـي ـن ـهــا املـسـتـقـلــة ع ـمــا ي ـح ــدث في
َ
مستهجنًا خارج
الخارج ،وما ُيعتبر
حـ ـ ــدود امل ـل ـع ــب ،ي ـع ـت ـبــره امل ـش ـج ـعــون
ع ــادي ــا .املـسـتـطـيــل ال ــذي أمــام ـهــم ،هو
مكان أرحــب ،أو على األقــل أكثر عدالة
من املستطيل الذي في الخارج .قواعد
ال ـل ـع ـبــة واضـ ـح ــة ه ـن ــا .ال يـحـتــاجــون
إلــى تحديد موقعهم في الـصــراع ،ألن
ك ــل ش ــيء ي ـبــدو واض ـح ــا أم ــام ـه ــم .ما
ي ـح ـتــاجــون إلـ ــى ت ـعــري ـفــه ،بــالـضـبــط،
ه ــو ال ـع ــاق ــة ب ــن وجـ ــودهـ ــم ف ــي ه ــذا
املكان ،وفي هذا الوقت ،وبني الخارج.

افترض المشجعون
أن الخصوم يفهمون لغتهم
العنيفة ،وتاليًا ،سيفهمون
هذا «االستقبال» العنيف
إنـ ــه م ـك ــان االع ـ ـتـ ــراض ع ـل ــى ال ـخ ــارج
بـ ـص ــوت م ــرتـ ـف ــع ،فـ ــي م ـح ـيــط خ ــاص
ّ
تصورات خاصة
بهم ،أو للتأكيد على
للمشهد ال ـخــارجــي ،فــي مـكــان خــاص
بهم .وقد ال يكون االعتراض اعتراضًا،
بقدر ما يكون محاولة إلعادة صياغة
خ ـط ــاب ال ـ ـخـ ــارج ،ب ـ ـ ــأدوات املـهـ ّـمـشــن
عندما يسيطرون على املشهد .وهــذا
م ــدخ ــل رئـ ـي ــس ل ـ ـقـ ــراءة األح ـ ـ ـ ــداث فــي
م ـبــاراة الـفــريــق اللبناني ال ــذي يتبعه
مــن ال ـضــواحــي جـيــش مــن املـهـ ّـمـشــن،
وب ــن فــريــق امل ـخـ ّـي ـمــات الفلسطينية
في األردن ،وجمهوره صاحب أصول
عريقة في التشجيع.

جماهير بال تاريخ؟
ث ـم ــة س ـ ـ ــؤال ب ــديـ ـه ــي .مل ـ ـ ــاذا اس ـت ـق ـبــل
ج ـم ـهــور الـنـجـمــة ض ـيــوفــه بــالـشـتــائــم
عـ ـن ــد تـ ـ ـ ـ ــرداد أسـ ـم ــائـ ـه ــم ف ـ ــور ب ــداي ــة
امل ـبــاراة؟ع ـل ـمــا أن ــه ذه ــب إل ــى الـفـنــدق،
ل ـي ـل ــة املـ ـ ـب ـ ــاراة ،وأع ـ ـلـ ــن ب ــامل ـف ــرق ـع ــات
والـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــراخ ،أن األمـ ـ ـ ـ ــر «يـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز»
ال ــري ــاض ــة .ي ـم ـكــن اإلجـ ــابـ ــة م ــن ث ــاث
زوايـ ــا رئ ـي ـســة .ال ــزاوي ــة األول ـ ــى ،وهــي
ال ــزاوي ــة امل ـب ــاش ــرة ،م ــن داخ ــل املـلـعــب،
أي مــن داخــل هــذا العنف ،وبالطريقة
ً
ال ـتــي تـتـعــامــل فـيـهــا الـجـمــاهـيــر ع ــادة
مع الحدث .من هذه الزاوية ،كل شيء
يبقى مرتبطًا باملباراة وباللعبة .من
الضيف
هذه الزاوية ،ال يعود الفريق
ّ
م ـس ـت ـهـ َـدفــا ب ـس ـبــب ه ـ ّ
ـوي ـت ــه .وتـجــنـبــا
لوضع الجمهور اللبناني في القفص،
يجب التوضيح أن العنف الجماهيري
يبدأ بالصراخ واألهــازيــج ،وهــو قابل

لـلـتـطــور بـ ــدون ح ـس ــاب ــات .امل ــدرج ــات
ال تصلح لـهــواة الـتـ ّ
ـأمــل .وفــي امللعب،
َ
شـعــر الجمهور أنــه ق ــادر على إطــاق
ّ
الـشـتــائــم ،ألنــه فــي مــوقــع ال ـقــوة ،حيث
أن امل ـب ــاراة ت ـجــري عـلــى أرضـ ــه .وهــذا
يعني أن املحيط «أليف» .ذلك ال يلغي
أن الـضـيــف ت ـع ـ ّـرض الس ـت ــاب معلن،
وأن ال ـ ِـج ـه ــة الـ ـت ــي م ـن ـعــت مـشـجـعـيــه
ّ
تحججها
م ــن ح ـضــور املـ ـب ــاراة ،رغ ــم
بأسباب تنظيمية وتقنية ،فعلت األمر
ً
على نحو مريع .وبدال من أن ُيستقبل
ً
الـفــريــق الضيف اسـتـقـبــاال خــاصــا ،أو
أن ُي ــدع ــى إل ــى م ـشــاهــدة املـ ـب ــاراة إلــى
جــانــب الـجـمــاهـيــر الـلـبـنــانـيــة ،ظـهــرت
ذرائ ـ ـ ـ ــع األمـ ـ ــن وال ـت ـن ـظ ـي ــم مل ـن ـع ــه مــن
الحضور واملـشــاركــة .املـفــارقــة األولــى،
أن يلتقي الجمهور مع األمــن .املفارقة
ال ـثــان ـيــة ،أن ذاكـ ــرة الـفـلـسـطـيـنـيــن قد
ّ
تتسع للمدينة الرياضية ،حيث جرت
املـ ـب ــاراة ،أك ـثــر مـمــا تـتـســع لـهــا ذاك ــرة
اللبنانيني .فهي تقع على مقربة من
َّ
مخيمي صـبــرا وشــاتـيــا الشهيرين،
ّ
كما دمرها االجتياح اإلسرائيلي في
 ،1982أث ـن ــاء مـ ـط ــاردة قـ ــادة امل ـقــاومــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ف ــي ب ـ ـيـ ــروت .امل ـف ــارق ــة
أي ـضــا ،أن تــاريــخ الـنـجـمــة الـبـيــروتــي،
مثل تاريخ األنصار والفرق البيروتية
التاريخية ،يحفظ مكانًا واسعًا لالعب
ُ
الفلسطيني .وعندما ت َح ِّدث نجماويًا
عتيقًا فسيتذكر جـمــال الخطيب بال
تـ ّ
ـردد .وهذا يقود إلى الزاوية الثانية،
أي العالقة غير املباشرة مع الخصم.
بــوضــوح ت ــام ،اف ـتــرض املـشـجـعــون أن
ال ـخ ـصــوم يـفـهـمــون لـغـتـهــم الـعـنـيـفــة،
وتــالـيــا ،سيفهمون هــذا «االستقبال»
ـرجــم العـبــو
الـعـنـيــف ،عـلــى أم ــل أن ي ـتـ ِ
فــري ـق ـهــم (ال ـن ـج ـم ــة) هـ ــذا ال ــدع ــم عـلــى
أرض املـلـعــب ،وي ـقـ ّـدمــوا عــرضــا يليق

بــالـحـمــاســة الـكـبـيــرة .ال ــزاوي ــة الثالثة
للنظر إلى الحادثة ،تستدعي االبتعاد
ً
قـلـيــا عــن امل ــدرج ــات ،ولـكــن لـيــس إلــى
خ ـ ـ ــارج ح ـ ـ ــدود املـ ـلـ ـع ــب .ن ـت ـح ــدث عــن
العالقة املباشرة بالخصم ،وعن املكان
الـ ــذي ي ــأت ــي م ـنــه امل ـش ـج ـعــون ،طـبـقـ ّـيــا
وسـيــاسـيــا .بــاملــاحـظــة وامل ـعــاي ـنــة ،ملا
ت ـب ـقــى ِم ـ ــن مـ ــدرجـ ــات ك ـ ــرة الـ ـق ــدم فــي
ّ
لـبـنــان ،يــتـضــح للمتابع أن السياسة
ّ
ح ــاض ــرة دائ ـم ــا ف ــي ال ـحــيــز الـ ـع ــام .ما
يـ ـج ــري ع ـل ــى امل ـ ــدرج ـ ــات ه ــو «إعـ ـ ــادة
تدوير» للخطاب .وهذا االلتباس يعيد
ال ـن ـظ ــر ف ــي ال ــزاويـ ـت ــن األســاس ـي ـت ــن.
ّ
لكن املــدرجــات اللبنانية تعطلت ،في
األســاس ،ألسباب سياسية .إذًا ،يجب
إعادة صياغة السؤال عن العالقة بني
الـسـيــاســة خـ ــارج امل ــدرج ــات ،وح ــدود
ح ـضــورهــا لـحـظــة االع ـت ــراض عليها.
ورب ـم ــا ي ـكــون م ــن امل ـف ـيــد امل ـ ــرور ِلــامــا
عـلــى ح ــاالت «جـمــاهـيــريــة» فــي أمــاكــن
أخـ ــرى ،ولـكـنـهــا مـثـيــرة لــان ـت ـبــاه ،في
ش ـج ــع
م ـ ـحـ ــاولـ ــة ل ـت ـف ـس ـي ــر س ـ ـلـ ــوك امل ـ ً
الـلـبـنــانــي «ال ـس ـي ــاس ــي» ،خ ــاص ــة وأن
السلوك الذي نتحدث عنه ،وفي جانب
رئـيــس مـنــه ،كــان ضـ ّـد الــاجـئــن حتى
عندما يكون هــؤالء الجئني فــي مكان
آخ ـ ــر .رغـ ــم أن هـ ــذا ي ـب ــدو م ــأل ــوف ــا في
لبنان ،حيث أن التحريض ال يقتصر
على «الجماهير» ،بل يتجاوزها إلى
الـ ـ ـ ــوزراء واألح ـ ـ ـ ــزاب ،ومـ ــا ُي ـت ــوق ــع من

الجماهير ،أن ترفض  -فــي ملعبها -
الخطاب املهيمن ،أو على األقــل تعيد
صـيــاغـتــه ب ــأدوات ـه ــا .لـلــوهـلــة األول ــى،
يـ ـب ــدو أن ال ـس ـب ــب ال ــرئ ـي ــس ل ـه ـجــران
امل ـ ـ ــاع ـ ـ ــب ،ه ـ ــو تـ ـح ــولـ ـه ــا إلـ ـ ـ ــى م ـ ــادة
لالستهالك .لكن الحقيقة هي أن ثمة
من ال يرغب بسماع صوت الجماهير
وه ــو يــرت ـفــع ،م ــن دون أن ي ـكــون ذلــك
ّ
مخططًا له.

األلتراس سبق الثورة
نحن أمام مقاعد زرقاء جميلة وفارغة.
بالنسبة إلى مباراة كرة القدم ،املشهد
صــار كــارثـيــا .فـهــذه كــرة قــدم وليست
غولف ،أي إن الجمهور جزء أساسي
من اللعبة ،رياضيًا وسوسيولوجيًا.
وإذا اس ـت ـعــرنــا الـ ـص ــورة الـفــانـتــازيــة
ُ
التي تظهرها القنوات الناقلة ،سيبدو
املعلب ِمــن فــوق أشـبــه بعلبة خــاويــة.

هـ ـ ــذه هـ ــي أح ـ ـ ـ ــوال مـ ـص ــر ،بـ ـع ــد مـنــع
الجماهير من مشاهدة املباريات في
القاهرة .وليس هناك حاجة للتذكير
ب ــدور األل ـت ــراس فــي ال ـثــورة املـصــريــة،
ّ
ك ـج ـهــاز م ـن ــظ ــم ،وجـ ــد ن ـف ـســه ي ـشــارك
فــي صناعة حــدث سياسي تاريخي.
ول ـي ــس ه ـن ــاك ح ــاج ــة ل ـل ـتــذك ـيــر ،ب ــأن
األلـ ـت ــراس امل ـص ــري ل ــم يـنـشــأ كـحــركــة
سياسية في األساس ،إن كان ذلك في
حالة «ألـتــراس أهــاوي» ،أو في حالة
«وايـ ـ ــت ن ــاي ـت ــس» ل ـل ــزم ــال ــك .ل ـقــد كــان
األمــر في األصــل بسيطًاِ :مــن محاولة
الصعود على مسرح .القيام بعرض.
ّ
اشتد العرض في يناير .على عكس
ثم
الـحــالــة الـلـبـنــانـيــة ،يـشـيــر الـكـثـيــر من
الباحثني ،إلــى أن الــذيــن ط ـ ّـوروا فكرة
األلـ ـت ــراس ف ــي م ـصــر ،ك ــان ــوا ينتمون
إلى ما ّ
يسمى ،في الخطاب الليبرالي
ِّ
الـ ــدارج ،بمتعلمي الطبقة الــوسـطــى.

في الواقع ،أثتبت الثورة املصرية ،ما
أثبته األلتراس على املدرجات ،مرتني.
فــي امل ــرة األول ـ ــى ،أثـبـتــت األح ـ ــداث أن
الطبقة الوسطى هي عبارة عن سلوك،
أكـثــر مــن كونها طبقة حقيقية يقوم
االنتماء إليها على وعي ،أو تجمعها
مـصــالــح واض ـح ــة وم ـش ـتــركــة .أثبتت
ّ
الهرمية التي في الخارج
املدرجات أن
وه ـ ــم ،بـمـعـنــى أن ال ـط ـب ـقــة الــوس ـطــى
قــاب ـلــة لــان ـه ـيــار ب ـســرعــة ره ـي ـبــة .في
الوقت ذاته ،تثبت املدرجات أن البناء
الهرمي داخل الطبقة الوسطى عرضة
لـلـتــاعــب وت ـب ــادل امل ــواق ــع .وك ــان هــذا
إيـجــابـيــا ف ــي الـ ـث ــورة ،بـحـيــث وج ــدت
مجموعات األلـتــراس املنظمة نفسها
أكـثـ ّـر حــريــة مــن التنظيمات الحزبية
ً
ال ــرث ــة .ل ــم ي ــدم ذل ــك ط ــوي ــا .ف ــي امل ــرة
الـثــانـيــة ،أثـبـتــت م ـجــزرة ب ــور سعيد،
أن ال ـع ــاق ــة م ــع األم ـ ــن ومـ ــع ال ـج ـهــاز
(عدنان الحاج علي)
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األيــديــولــوجــي هــي عــاقــة مستحيلة.
وأيـضــا ،ليس هناك أي داع للتذكير،
بــأنــه فــي مذبحة بــور سعيد ،أطفئت
ّ
مشجعي
األنوار وأغلقت األبواب على
األهـلــي .املـجــزرة املنظمة ال تكون من
ف ـعــل ال ـج ـمــاه ـيــر ،ب ــل م ــن ف ـعــل األم ــن،
مـهـمــا حــدثــت م ـح ــاوالت لتصويرها
ك ـمــا ل ــو أن ـه ــا «مـ ـج ـ ّـرد ش ـغ ــب» .األم ــن
بـحــاجــة إل ــى ع ـنــف م ـضــاعــف ،يــرتـفــع
ّ
فـ ـ ـ ــوق أي عـ ـ ـن ـ ــف ،ل ـ ـكـ ــي يـ ـتـ ـم ــك ــن مــن
ال ـه ـي ـم ـن ــة ،ومـ ـ ــن م ـح ــو االس ـت ـق ـط ــاب
األف ـ ـقـ ــي عـ ـل ــى امل ـ ـ ــدرج ـ ـ ــات .بـ ـع ــد مـنــع
الجماهير فــي مـصــر ،فقد املصريون
فــرصــة االع ـتــراض والتنظيم ،و«ســاد
األمن» .ويختلف هذا كثيرًا عن الحالة
اللبنانية ،نظرًا إلى طبيعة الجماهير
وعالقتها بالسلطة ،إذ تلعب العوامل
األنتروبولوجية دورًا أساسيًا هنا،
ف ــي تـشـكـيــل الـبـنـيــة ال ـطــائ ـف ـيــة ،الـتــي
ّ
ت ـش ــك ــل الـ ـف ــرق ال ــري ــاض ـي ــة ب ــدوره ــا،
ويصير االسـتـقـطــاب عـمــوديــا؛ وعلى
ه ـ ــذا األسـ ـ ـ ـ ــاس :ال ـع ـه ــد لـ ـح ــزب ال ـل ــه،
األنـ ـص ــار ل ـت ـيــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،الـحـكـمــة
برعاية املطرانية املارونية ،وعلى هذا
املنوال.

افتتاح سوق االنتقاالت...

تبعات « »Brexitتهدّد الـ«بريميرليغ»
أرباح األندية
مهددة

مسرح لنزاعات الطوائف
رغـ ـ ــم ال ـ ـ ـفـ ـ ــارق ف ـ ــي االسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب بــن
ال ـ ـت ـ ـجـ ــرب ـ ـتـ ــن ،امل ـ ـصـ ــريـ ــة الـ ـش ــاسـ ـع ــة
والكبيرة ،واللبنانية ّ
ّ
باملتغير
املكبلة
الـ ـط ــائـ ـف ــي ،ث ـم ــة شـ ـب ــه .مـ ــا ت ـت ـشــاركــه
ال ـج ـم ــاه ـي ــر ل ـي ــس ِخـ ـف ــة فـ ــي ال ــوع ــي،
ب ـ ـقـ ــدر مـ ــا هـ ــو رغ ـ ـبـ ــة ب ــالـ ـتـ ـم ـ ّـرد ضــد
«ال ـس ـي ـس ـت ــم» .األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة هــي
أج ـ ـهـ ــزة أمـ ـنـ ـي ــة ،م ـث ــل املـ ـي ــدي ــا وم ـثــل
الـ ــدولـ ــة .أجـ ـه ــزة أي ــدي ــول ــوج ـي ــة تــديــر
مصالح طبقية ،باملعنى األلتوسيري
للكلمة .ورب ـمــا ،لـهــذا الـسـبــب ،وصــف
غ ــرامـ ـش ــي ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ب ــأن ـه ــا ن ـضــال
تـحــت الـشـمــس ال ـع ــاري ــة .لـكـنــه نـضــال
ملتبس في بعض الحاالت .في أماكن
ً
أخ ــرى ،كـبــولـنــدا م ـثــا ،هـنــاك مـصــادر
واضـ ـح ــة ي ـس ـت ـقــي م ـن ـهــا امل ـش ـج ـعــون
اعـتــراضــاتـهــم .وه ــي اع ـتــراضــات على
االسـتــابـلـشـمـنــت ولـكـنـهــا م ــن داخ ـلــه.
ورغ ـ ــم أن م ـع ـظــم امل ـش ـج ـع ــن ل ـي ـســوا
متدينني ،إال أنهم يلتزمون باألصول
الـكــاثــولـيـكـيــة ويـسـتـخــرجــون الــرمــوز
منها .مهووسون بالقومية البولندية.
لـيـســوا حــالــة اعـتــراضـيــة عـلــى النظام
بقدر مــا أنهم محاولة لالنقالب على
م ــوق ــع الـسـلـطــة ف ـيــه لـتـسـعــن دقـيـقــة.
وفــي هــذا ،قد نجد شبهًا بينهم وبني
املشجعني اللبنانيني ،إذا استثنينا
ّ
الجدي لأللتراس البولندي،
التنظيم
األيديولوجي إلى الفاشية.
وجموحه
َ
ورب ـ ـمـ ــا ،مـ ــا ي ـج ـع ــل ال ــش ـ َـب ــه حـقـيـقـيــا
ب ــال ـف ـع ــل ،هـ ــو ال ـ ـخـ ــروج مـ ــن حـقـبـتــن
زم ـن ـي ـت ــن م ـش ــاب ـه ـت ــن .ش ـب ــه طــريــف
وم ـحــزن فــي آن .فــي ع ــام  ،2000وجــد
اللبنانيون أنفسهم يـشــاهــدون كأس
آس ـي ــا ف ــي بـ ـي ــروت ،وفـ ــي  2004وجــد
البولنديون أنفسهم يشاهدون كأس
األمم األوروبية في بولندا (باالشتراك
م ــع أوك ــرنـ ـي ــا) .ك ــان ــت م ـحــاولــة جـيــدة
إلق ـنــاع ـهــم بـ ــأن كـ ــرة الـ ـق ــدم ه ــي م ــادة
ترفيهية ،وطبعًا استهالكية ،وعليهم
أن يتعاملوا معها كما يملي عليهم
ال ـب ــارادي ـغ ــم ال ـل ـي ـب ــرالــي .ف ــي بــول ـنــدا،
َّ
تــرتــب على هــذا الخطاب انـقــاب ترك
أثـ ـرًا فــي غــايــة ال ـس ــوء ،بحيث ازدادت
نقمة املشجعني على كل ما يعتبرونه
مـ ــن م ـن ـت ـج ــات الـ ـخـ ـط ــاب ال ـل ـي ـب ــرال ــي،
كالنسوية والهوموفوبيا .في لبنان،
األم ــور أسـهــل .لــم تـتـحـ ّـول اللعبة إلــى
استهالك ،ألنها غير مربحة ،والنقاش
مــ ّ
ـؤج ـ ــل ع ـ ــن ن ـس ـب ــة امل ـن ـس ـح ـب ــن مــن
املدرجات ،مقابل الذاهبني إليها .وهذه
نتيجة ،ولـيـســت سـبـبــا ،إذ استحسن
الذين «يديرون» اللعبة أن تبقى على
حالها :مسرحًا لصراعات الطوائف.

ً
سيكون لالعب اإلنكليزي دور أكبر مستقبال (عن الويب)

حسين فحص
ب ـعــد ن ـج ــاح ال ـت ـصــويــت ع ـلــى خ ــروج
ب ــري ـط ــان ـي ــا مـ ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي،
ي ـع ـي ــش الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ــات فــي
ّ
حقيقية ،إثــر التغيير
إنكلترا صدمة
ّ
املـتــرتــب على هــذا ال ـخــروج .الفوضى
بشكل أساسي ،بعد
طالت كــرة القدم
ٍ
وض ــع شـ ــروط الن ـت ـقــال الــاع ـبــن من
دول االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي إلـ ــى أن ــدي ــة
امل ـم ـل ـكــة املـ ـتـ ـح ــدة ،م ــا هـ ـ ـ ّـدد ب ـتــراجــع
القيمة التسويقية للدوري اإلنكليزي
بمختلف درجاته على املدى البعيد.
املــوســم اإلنـكـلـيــزي األخـيــر ُيعتبر من
األنـجــح على مختلف الـصـعــد ،وبعد
فـتــح س ــوق االن ـت ـق ــاالت قـبــل ســاعــات،
ت ـس ـع ــى األن ـ ــدي ـ ــة ل ـت ــدع ـي ــم ص ـفــوف ـهــا
بأفضل الطرق املمكنة ،إال أن الصورة
ال تـ ـ ــزال ض ـب ــاب ـ ّـي ــة ،خ ــاص ــة ح ـ ــول مــا
يـتـعـلــق بــان ـت ـقــال ال ــاع ـب ــن ،وش ــروط
دخولهم إلى بريطانيا.
تقف عقبة الـ«بريكسيت» عائقًا أمام
تعويل إنكلترا على نجاحها الحالي
للمضي قــدمــا فــي املستقبل الـقــريــب،
نظرًا إلى التغييرات التي قد تطرأ على
نظام االنتقاالت ،النقطة األقــوى التي
ساهمت في بــروز ا ًل ــدوري اإلنكليزي
ّ
كقوة صاعدة مقارنة بباقي الدوريات
األوروبية الكبرى.
ّ
إليـ ـج ــاد حـ ــل ي ـم ـنــع ح ـ ــدوث ال ـك ــارث ــة،
حضر ٌ
وفد من االتحاد اإلنكليزي لكرة
ّ
ّ
ال ـقــدم قـبــل أي ــام قــمــة وزارة الــداخـلـيــة
ب ــن مـمـثـلــن ع ــن اإلدارات ومـجـلــس
الـ ـعـ ـم ــوم ،ل ـتــوض ـيــح ق ــواع ــد ال ـه ـجــرة
ّ
والتأشيرات الجديدة .تخلل االجتماع
م ـحــاوالت ملـنــع االلـتـبــاس ح ــول نظام
ال ـه ـجــرة ،لـكــي ال ينعكس سـلـبــا على
نظام اإلمـضــاءات الجديدة ،إذ حاول
مـســؤولــو وزارة الــداخـلـيــة الـعـمــل مع

س ـل ـط ــات ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ل ـل ـت ــأك ــد مـ ــن أن
الجميع على دراية بنظام التأشيرات
الجديد عندما يدخل حيز التنفيذ.
مـ ــن امل ـ ـق ـ ـ ّـرر أن ي ـ ـبـ ــدأ ت ـط ـب ـي ــق ن ـظ ــام
ال ـه ـجــرة ال ـجــديــد اع ـت ـبــارًا م ــن كــانــون
الـثــانــي/يـنــايــر ع ــام  ،2021فــي نهاية
الـفـتــرة االنـتـقــالـيــة ل ـخــروج بريطانيا
م ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي .يـ ـع ـ ّـد شـهــر
يـنــايــر أ ًح ــد أكـثــر األش ـهــر فــي إنكلترا
مـســاهـمــة فــي تـحــديــد مصير األنــديــة
كــافــة ،إذ ي ـصــادف ه ــذا الـشـهــر بــدايــة
سوق االنتقاالت الشتوية الذي ّ
يعدل
املدربون خالله خططهم ،بغية تحقيق
أه ـ ــداف اإلدارات م ــع ن ـهــايــة امل ــوس ــم.
ّ
فـ ــي ظ ـ ــل الـ ـ ـص ـ ــورة األولـ ـ ـي ـ ــة ل ـق ــوان ــن
الهجرة ،سيفقد العديد من الالعبني
األوروبيني الحق التلقائي في املجيء
واللعب في ال ــدوري اإلنكليزي ،وهذا
ّ
سيخلف خسائر مالية هائلة لألندية
واالتـ ـح ــاد .وهـ ــذه الـ ـش ــروط يـمـكــن أن
ت ـب ــدأ ب ـم ـس ـتــوى أقـ ــل اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن هــذا
املوسم.

االعتماد على الالعب األوروبي
رغــم النجاح الكبير للكرة اإلنكليزية
أوروبـ ـي ــا ه ــذا امل ــوس ــم ،إال أن ثمانية

حضر ٌ
وفد من االتحاد
اإلنكليزي لكرة القدم
اجتماع وزارة الداخلية
لتوضيح قواعد الهجرة

العـ ـ ـب ـ ــن إنـ ـكـ ـلـ ـي ــز فـ ـ ـق ـ ــط ،هـ ـ ــم الـ ــذيـ ــن
شــاركــوا فــي استحقاقات دور نصف
َ
الـنـهــائــي م ــن بـطــولــتــي دوري أبـطــال
أوروبــا والــدوري األوروبــي ،مع الفرق
األربعة املتأهلة( ،ليفربول ،توتنهام،
تشيلسي ،آرس ـنــال) ،فــي حــن شهدت
التشكيالت األرب ــع اكتساحًا لالعبني
األوروب ـيــن .تشير اإلحصائيات إلى
ف ـض ــل ال ــاع ـب ــن األوروب ـ ـي ـ ــن بـتــألــق
الـكــرة اإلنكليزية هــذا املــوســم ،إذ إنه
من بني األهــداف ال ـ  12التي سجلتها
األنـ ـ ــديـ ـ ــة األرب ـ ـ ـعـ ـ ــة ف ـ ــي م ــواج ـه ــات ـه ــا
األوروب ـيــة األسـبــوع املــاضــي ،جــاء 11
هدفًا من العبني أجانب ،في حني كان
الهدف اإلنكليزي الوحيد من تدوين
نجم تشيلسي الـشــاب روب ــن لوفتس
تشيك في اليوروباليغ.
كــان م ــدرب املنتخب اإلنكليزي األول
غ ــاري ــث س ــاوث ـغ ـي ــت ح ــاضـ ـرًا ب ـ ــدوره
اجتماع األسبوع املاضي ،وقد اشتكى
ســاب ـقــا م ــن ان ـخ ـفــاض ع ــدد الــاعـبــن
اإلنكليز فــي فــرق املقدمة مــن الــدوري
ّ
اإلنكليزي املمتاز .إذ شكل الالعبون
اإلنكليز ربع عدد الالعبني املشاركني
ف ــي مـنــافـســات نـهــايــة األسـ ـب ــوع .رغــم
مخاوف أغلب األندية اإلنكليزية ،التي
تعتمد بالدرجة األولى على استقدام
الــاع ـبــن األوروب ـ ـيـ ــن ،م ــن تــداع ـيــات
ّ
تصب الترتيبات
الوضع الجديد ،قد
اآلتية في مصلحة ساوثغيت ،كفرصة
ل ــزي ــادة عـ ــدد ال ــاع ـب ــن امل ـح ـل ـيــن في
الفرق اإلنكليزية الكبرى.
ومـ ــع اح ـت ـم ــال تـقـلـيــل عـ ــدد الــاع ـبــن
األوروبـ ـي ــن ف ــي الـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي،
ّ
يــتـجــه ات ـح ــاد ك ــرة ال ـق ــدم ف ــي إنـكـلـتــرا
إلى زيادة املواهب املحلية ،عبر زيادة
الـحــد األدن ــى لـعــدد الــاعـبــن محليي
ّ
املنشأ في كل فريق من ثمانية إلى ،12
وبالتالي هذا يعزز املنتخب األول.

بعد انتهاء املوسم اإلنكليزي
( 2018ـ  )2019وتتويج
نادي مانشستر سيتي
بلقب الدوريّ ،
تبي أن نادي
ليفربول الوصيف حقق
أرباحًا أكثر من البطل،
وذلك بفضل عائدات النقل
التلفزيوني .أرباح ليفربول
وصلت إلى  173مليون
يورو ،بينما أرباح مانشستر
سيتي لم تتجاوز 171.7
مليون يورو .وتتوزع أرباح
ليفربول على الشكل التالي
( 38.8مليون) من النقل
التلفزيوني ،و( 42.5مليون)
جائزة الوصيف ،إضافة
إلى  92مليونًا يحصل
املوسم.
عليها النادي خالل ُ
هذه األموال في حال ط ّبق
القرار بعدم السماح بانتقال
الالعبني األوروبيني إلى
الدوري اإلنكليزي بطريقة
سهلة ،قد تتراجع ،ألن
نسبة املنافسة في الدوري
ستنخفض ،وبالتالي نسبة
املتابعة من ِقبل الجماهير
حول العالم ،أي أن أرباح
النقل التلفزيوني ستنخفض
هي األخرى .وفي حاالت
كهذه ،ستتأثر األندية التي
تعتمد كثيرًا على التلفزيون
والتسويق ،وبالتالي فإن
ّ
سيتعرض
الدوري ككل
لنكسة كبيرة ،كما حصل
في إيطاليا خالل السنوات
املاضية ،على قاعدة أن
الدوري الذي ال يضم النجوم،
يتأثر ماليًا.

بموجب القواعد الحالية ،يتمتع جميع
الــاعـبــن مــن دول االت ـح ــاد األوروب ــي
بـ ـح ــري ــة امل ـ ـج ـ ــيء وال ـ ـل ـ ـعـ ــب ل ــأن ــدي ــة
اإلنكليزية ،تبعًا لقواعد الحركة الحرة
ل ــات ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي .سـ ــوف تـتــوقــف
هـ ــذه ال ـق ــواع ــد ع ــن الـتـطـبـيــق بـمـجــرد
انتهاء الفترة االنتقالية ( ،)2021حيث
ّ
سيتعي على األندية تأمني تأشيرات
دخـ ـ ـ ــول ل ـن ـج ــوم ـه ــا ال ـ ـ ـجـ ـ ــدد .ل ـت ــأم ــن
التأشيرة ،يتعني على الالعبني التقدم
بطلب للحصول على موافقة مجلس
اإلدارة من االتحاد اإلنكليزي ،وتعتمد
أهليتهم على مجموعة مــن العوامل،
بما في ذلــك عــدد مــرات ظهورهم على
املـسـتــوى الــدولــي وتــرتـيــب منتخبهم
الوطني.
ب ـف ـع ــل عـ ــائـ ــدات ال ـن ـق ــل ال ـت ـل ـفــزيــونــي
الـ ـه ــائـ ـل ــة ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي،
ّ
شكلت إنكلترا بيئة جــاذبــة لالعبني
األوروبـيــن ،ما انعكس على مستوى
الدوري إيجابًاّ .
الحد من عدد الالعبني
األوروبـيــن قد يضعف الــدوري ،وهو
ما يحاول ّ
القيمون على البريميرليغ
ّ
تجنبه .إنكلترا في أزمةٍ حقيقية.
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أهل الشام
وجوه

ريبورتاج

ضياء ّ
الخراط« :شيخ شباب الناعم» في دمشق

رمضان السوريين في أوروبا

«بيتوتي» برعاية «»Video Call
ُي َع ّد شهر رمضان بالنسبة إلى
شريحة واسعة من السوريين
شهرًا «كرنفاليًا» بطقوسه
ومظاهره المجتمعية ،ابتداءً
من األسواق المزدحمة ،وليس
ً
انتهاء بمائدة اإلفطار الغنية .في
أوروبا يبدو األمر مختلفًا ،في ظل
غياب المظاهر الكرنفالية ،األمر
الذي دفع إلى البحث عن بدائل
تعيد إلى هذا الشهر بعضًا من
تفاصيل سوريا وأيامها التي خلت
عالء حلبي
«األسـ ـ ـ ـ ــواق ه ـن ــا م ـل ـي ـئــة ب ـك ــل شـ ــيء.
ج ـم ـي ــع األص ـ ـنـ ــاف الـ ـت ــي اع ـت ــدن ــاه ــا
متوافرة في املتاجر ،يمكنك شراء ما
تحتاجه وكــأنــك فــي س ــوري ــا» .بهذه
الكلمات تفتتح أم أحمد ،ابنة مدينة
حلب ،الحديث عن شهر رمضان الذي
تعيشه مــع عائلتها فــي مدينة قرب
العاصمة الهولندية أمستردام .تكرر
مـ ــرات ع ــدة أن «ك ــل ش ــيء م ـت ــواف ــر»،
قـبــل أن ت ـس ـتــدرك« :رغـ ــم ذل ــك نفتقد
ً
ل ــرم ـض ــان فـ ـع ــا ،ون ـ ـحـ ــاول إيـ ـج ــاده
داخــل منزلنا» .منذ الصباح الباكر،
تبدأ أم أحمد اإلعــداد ملائدة اإلفطار،
ّ
تجهز الوجبة الرئيسية ،واملقبالت،
ُ
ّ
ك ــذل ــك ت ـع ــد شـ ــراب ال ـس ــوس والـتـمــر
ال ـه ـن ــدي ،وال ـف ــاف ــل ،وال ـف ـت ــة ،وحـتــى
ال ـف ــول وال ـح ـ ّـم ــص .ت ـق ــول« :ال أطـبــخ
كميات كبيرة ،ولكنني أحــرص على
التنوع» .تحرص السيدة أيضًا على
صناعة بعض ًاملعجنات الرمضانية،
وتــوضــح قــائـلــة« :يــوجــد مـحــل يبيع
امل ـ ـعـ ــروك ،ول ـك ـن ــه ال ي ـش ـبــه املـ ـع ــروك

الذي نعرفه في سوريا ،لذلك أصنعه
ّ
بنفسي» .تؤكد أم أحمد أن األمــر «ال
يتعلق بالطعام .هذا ما اعتدناه في
شهر رمـضــان ،مــائــدة متنوعة تضم
ج ـم ـيــع أف ـ ـ ــراد الـ ـع ــائـ ـل ــة» .وت ـض ـيــف:
ّ
ّ
العامة،
«الغصة ال تتعلق بالطقوس
أو الـ ـطـ ـع ــام امل ـ ـتـ ــوافـ ــر عـ ـل ــى م ــائ ــدة
اإلفطار ،بل بالعائلة التي اعتدنا أن
نــراهــا مجتمعة على املــائــدة .الحرب
حرمتنا تلك ّ
اللمة».
ّ
لم شمل ...افتراضي
فــي مدينة ميونيخ األملــانـيــة يعيش
وسيم عيسى ،ابن مخيم «اليرموك»
الــدم ـش ـقــي ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن عــائـلـتــه الـتــي
ما زالــت في ســوريــا .وعلى خــاف أم
أحمد ،ال يتعب وسيم نفسه كثيرًا في
إعداد مائدة اإلفطار ،فهو يتسوق من
وي ّ
متجر قريب من منزلهُ ،
عد مائدة
سـ ّ
ـوريــة تشبه تلك التي اعتادها في
بـيـتــه .ي ـقــول ال ـش ــاب« :صـحـيــح أنني
أفتقد جـ ّـو العائلة ،وش ــوارع دمشق
خـ ــال ش ـهــر رمـ ـض ــان ،ل ـكــن عــائـلـتــي
ـاوز هــذا
ت ـســاعــدنــي ك ـث ـي ـرًا ع ـلــى ت ـج ـ ُ
األم ـ ـ ــر» ،وي ـض ـي ــف« :كـ ــل يـ ــوم أجـ ــري
مـكــاملــة فـيــديــو مــع أه ـلــي ،وأشــاركـهــم
إف ـط ــاري ،األم ــر ال ــذي ي ـقـ ّـرب املـســافــة
البعيدة بيننا».
يسكن راغب األحمد في مدينة ماملو
ال ـس ــوي ــدي ــة ،م ــع زوج ـت ــه وث ــاث ــة من
أبنائه ،فيما يتوزع بقية أفراد أسرته
بــن ســوريــا وتــرك ـيــا .ي ـقــول األح ـمــد،
الــذي ينحدر مــن ريــف دمـشــق« :على
الــرغــم مــن ســاعــات الـصـيــام الطويلة
(نحو  19ساعة) ،فإن درجــة الحرارة
امل ـن ـخ ـف ـضــة ت ـس ــاع ــدن ــا ك ـث ـي ـرًا ،إذ ال
ّ
نـشـعــر بــال ـع ـطــش» .يــؤكــد ال ــرج ــل أن
«ثـ ـم ــة اخـ ـت ــاف ــات ك ـب ـي ــرة ب ــن شـكــل
الحياة هنا وشكل الحياة في سوريا.
ً
هنا ال نشعر بالوقت فعال ،فما بني
ّ
دروس ت ـعــلــم ال ـل ـغ ــة ،وبـ ــن ســاعــات
ال ـع ـم ــل ،يـنـقـضــي ال ـ ـيـ ــوم» .ويـضـيــف
ضــاح ـكــا« :لــدي ـنــا مـتـســع م ــن الــوقــت
ل ـل ـن ــوم أيـ ـض ــا ،ق ـب ــل م ــوع ــد اإلفـ ـط ــار
ّ
يضج بــاالتـصــاالت مــع أبنائي
الــذي

فــي تركيا وســوريــا» .قبل سفره إلى
ال ـســويــد ،ع ــاش راغ ــب بـعــض الــوقــت
فــي تركيا ،األم ــر ال ــذي جعله يختبر
طـ ـق ــوس رم ـ ـضـ ــان فـ ــي ث ــاث ــة ب ـل ــدان
(ســوريــا ،تركيا ،والـســويــد) .فــي هذا
السياق يشرح« :ال تختلف الطقوس
ب ـ ــن س ـ ــوري ـ ــا وتـ ــرك ـ ـيـ ــا ك ـ ـث ـ ـي ـ ـرًا ،مــن
ناحية األس ــواق املزدحمة ،واألجــواء
الـ ـع ــائـ ـلـ ـي ــة ،خـ ـص ــوص ــا أن ـ ـنـ ــي ك ـنــت
أعيش فــي أحــد أحـيــاء أنـقــرة ،بجوار
ع ــدد م ــن أق ــرب ــائ ــي» .وي ـض ـيــف« :كـنــا

ن ـت ـبــادل الـسـكـبــات (أط ـب ــاق الـطـعــام)
بــن امل ـنــازل ،والـعــزائــم .وك ــان األت ــراك
يحتفلون بهذا الشهر بنحو لطيف،
ّ
إذ تـ ـ ـ ــرش الـ ـبـ ـل ــدي ــة مـ ـ ــاء الـ ــزهـ ــر فــي
الشوارع عصرًا ،ويوقظنا املسحراتي
وطبلته» .أما عن تجربته في السويد،
فيقول« :هنا ال توجد تلك الطقوس،
ال ع ــاق ــات ق ــوي ــة م ــع الـ ـجـ ـي ــران ،وال
ت ـبــادل لـلـسـكـبــات .طـقــوسـنــا تقتصر
عـلــى مـســاحــة مـنــزلـنــا ف ـقــط ،وداخ ـلــه
نفعل ما نشاء ،هذه طبيعة السكان،

وعلينا أن نحترمها».
«يوتيوب» هربًا من «دسم األتراك»
قبل نحو عــام ونـصــف ،وصــل أمجد
وزوجته ياسمني إلى مدينة بروكسل
البلجيكية ،بعد رحلة طويلة .يواظب
ّ
أمجد على دروس تعلم اللغة ،فيما
شغل شهر رمـضــان زوجـتــه عــن تلك
ال ـ ـ ـ ــدروس .ت ـق ــول ي ــاس ـم ــن« :لـ ــم أكــن
أتـقــن الطبخ كـثـيـرًا ،ولـكــن مــع الوقت
ب ــدأت أتعلم إع ــداد بعض األط ـبــاق»،
وتتابع« :أتواصل مع حماتي يوميًا،

وأت ـع ـلــم مـنـهــا كـيـفـيــة تـحـضـيــر عــدد
م ــن ال ــوج ـب ــات ال ـت ــي يـحـبـهــا أم ـجــد،
وأستعني أيضًا بيوتيوب في بعض
األوقـ ــات» .تنتشر فــي هــولـنــدا مئات
امل ـ ـطـ ــاعـ ــم ومـ ـ ـح ـ ــال بـ ـي ــع امل ـع ـج ـن ــات
والـ ـحـ ـل ــوي ــات الـ ـت ــي ي ـع ـمــل ف ـي ـهــا أو
يـمـلـكـهــا األتـ ـ ـ ــراك ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ح ـ ّـول
األط ـع ـمــة وال ـح ـلــويــات الـشــرقـيــة إلــى
مــا يـشـبــه الـحـكــر عـلــى األتـ ـ ــراك ،وفــق
تعبير أم أحمد ،التي توضح أنه «في
البداية كنا نشتري بعض الحلويات
وامل ـع ـج ـن ــات م ــن املـ ـح ــات ال ـتــرك ـيــة،
طـعـمـهــا يـشـبــه ت ـلــك ال ـت ــي نصنعها
فــي ســوريــا ،ولكنها دسـمــة بنحو ال
يصدق .لذلك ،قررت أن أتعلم صناعة
هذه الحلويات بنفسي على الطريقة
السورية» .وكحال ياسمني ،تستعني
أم أح ـم ــد ب ـمــوقــع «ي ــوتـ ـي ــوب» ال ــذي
ي ـح ــوي عـ ـش ــرات ال ـق ـن ــوات ال ـخــاصــة
ب ـت ـع ـل ـي ــم ف ـ ـنـ ــون الـ ـطـ ـب ــخ وصـ ـن ــاع ــة
ال ـح ـلــويــات ال ـشــرق ـيــة .ت ـق ــول« :أتـعـلــم
األساسيات فقط ،وأطورها بنفسي.
مــع الـتـكــرار ب ــدأت أتـقــن صناعة عدد
من األصـنــاف .أخــذت معي أمــس إلى
املــدرســة بعض الـحـلــويــات ،للمعلمة
التي تعلمنا اللغة الهولندية» .تقول
أم أحمد إن املعلمة «رفضت أن تأكل
الـ ـحـ ـل ــوي ــات ف ـ ـ ــورًا ألنـ ـن ــا ص ــائ ـم ــون،
وحـ ـ ـ ّـولـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــدرس إل ـ ــى حـ ــديـ ــث عــن
ش ـهــر رم ـض ــان وط ـق ــوس ــه ،م ـثــل هــذه
التصرفات اللطيفة تعوضنا كثيرًا
عن الشعور بالغربة هنا».

عام على انتهاء «كابوس القذائف» في دمشق« :تنذكر وما تنعاد»
ّ
عن
حل السؤال ّ
البنزين محل
أسئلة القذائف
وضحاياها
(أ ف ب)

لمى علي
عـــ ٌ
ـام مـ ـ ـ ّـر عـ ـل ــى آخـ ـ ــر ق ــذيـ ـف ــة هـ ــاون
استهدفت العاصمة دمـشــق .اليوم
اخـ ـتـ ـل ــف نـ ـم ــط ح ـ ـيـ ــاة ال ــدم ـش ـق ـي ــن
وت ـ ـغ ـ ـيـ ــرت ه ـ ـمـ ــوم ـ ـهـ ــم ،وأصـ ـبـ ـح ــت
ق ـصــص ق ــذائ ــف الـ ـه ــاون ع ـب ــارة عن
«ت ـن ــذك ــر ومـ ــا ت ـن ـع ــاد» .اخ ـت ـفــت مــن
ال ـتــداول أسـئـلــة مــن قـبـيــل :أيــن كنت
عند سقوط تلك القذيفة؟ هل تعرف
أح ـ ـدًا م ــن ض ـح ــاي ــا ذلـ ــك ال ـت ـف ـج ـيــر؟
ّ
لتحل محلها أسئلة مــن قبيل :أين
وص ــل ال ـ ــدور ف ــي ط ــاب ــور الـبـنــزيــن؟
ومـ ــن ي ـس ـت ـط ـيــع أن ي ــؤم ــن ل ــك ج ــرة
غاز؟
عـ ـ ـ ــادت حـ ــركـ ــة الـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي م ـش ـفــى
«املـجـتـهــد» إلــى مــا كــانــت عليه قبل
ّ
ال ـحــرب ،ول ــم يـعــد «ال ـتــأهــب الــدائــم»
الزم ـ ـ ـ ــا ،بـ ـع ــد أن اخـ ـتـ ـف ــت ال ـ ـحـ ــاالت
ال ـطــارئــة الـنــاجـمــة عــن ال ـقــذائــف من

«ق ـس ــم اإلس ـ ـعـ ــاف» .أح ـم ــد إبــراه ـيــم
«رئ ـ ـي ـ ــس ت ـ ـمـ ــريـ ــض» ف ـ ــي املـ ـشـ ـف ــى،
عـمــل فــي قـســم اإلس ـعــاف بــن عامي
 2011و ،2018وك ـ ــان ش ــاهـ ـدًا عـلــى
الفترة العصبية؛ يقول لـ «األخبار»:
«أحيانًا كنا نواجه أكثر من تفجير
فــي الـيــوم نـفـســه ،وع ــددًا مــن قــذائــف
ال ـه ــاون فــي مـنــاطــق قــريـبــة وبشكل
متتال».
ٍ
ال ينسى الصحافي فراس القاضي،
تــاريــخ  16أي ــار  ،2018ي ــوم أصـيــب
ب ـ ـ «آخ ــر قــذي ـفــة هـ ـ ــاون» اس ـت ـهــدفــت
ال ـع ــاص ـم ــة .س ـق ـطــت ال ـق ــذي ـف ــة ق ــرب
«ج ـســر ف ـي ـك ـتــوريــا» ،وكـ ــان نصيب
ال ـقــاضــي إص ــاب ــة ف ــي الـ ــرأس ك ــادت
ت ـ ـ ــودي ب ـح ـي ــات ــه .يـ ـق ــول ال ـق ــاض ــي:
«سقطت القذيفة في منطقة ُ شديدة
االزدح ـ ـ ـ ــام وس ـ ــط امل ــديـ ـن ــة .أس ـع ــف
املـ ـص ــاب ــون إلـ ــى م ـش ـف ـيــي امل ـج ـت ـهــد
وامل ــواس ــاة ،فـكـنــا ن ـحــو  14مـصــابــا

ذهبت رهبة األمكنة
التي ارتبط اسمها
بكلمة قذيفة

ف ــي امل ـج ـت ـه ــد» ،وي ـض ـي ــف« :الـ ـي ــوم
عادت الحياة إلى طبيعتها ،ذهبت
رهـبــة األمـكـنــة الـتــي ارت ـبــط اسمها
ب ـك ـل ـمــة ق ــذي ـف ــة ،ك ـســاحــة األم ــوي ــن،
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوي ،ب ـ ـ ــاب ت ـ ــوم ـ ــا ،ج ــرم ــان ــا،
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا .الـ ـ ـي ـ ــوم نـ ـمـ ـش ــي ف ـ ــي كــل
ش ــوارع ال ـشــام مـطـمـئـنــي ال ـب ــال ،قد
نـتــذكــر ي ــوم سـقـطــت قــذيـفــة هـنــا أو

«المركزي»
وتدهور الليرة
الفرجة (ليست) ببالش
نسرين زريق

اليوم بين
ينقضي ّ
دروس تعلم اللغة
وبين ساعات العمل

ّ
يتذكر راغب في السويد كم كانت طقوس رمضان متشابهة بين سوريا وتركيا (األناضول)

أحوال الليرة

هناك ،وقد ال نتذكر أبدًا».
تـسـكــن اب ـت ـســام ن ـع ـمــان ،فــي منطقة
«امل ـ ـ ـ ــزة» الـ ـت ــي ن ــال ــت ن ـص ـي ـب ـهــا مــن
ق ـ ــذائ ـ ــف ال ـ ـ ـهـ ـ ــاون ط ـ ـ ـ ــوال س ـ ـنـ ــوات.
امتنعت السيدة وأطفالها لفترة عن
الـخــروج مــن املـنــزل ،إال لـلـضــرورات.
الح ـق ــا ،ك ـســرت «ال ـح ـصــار ال ــذات ــي»،
بـ ـع ــد أن سـ ـلـ ـم ــت أم ـ ــره ـ ــا ل ـل ـق ـض ــاء
وال ـق ــدر .ت ـقــول« :ك ــان قـلـبــي يـقــع في
كــل م ــرة أس ـمــع فـيـهــا ص ــوت قــذيـفــة،
وأت ـ ـخ ـ ـيـ ــل م ـ ـشـ ــاهـ ــد م ـ ــؤمل ـ ــة ك ــال ـت ــي
نتابعها في نشرات األخبار .أصابت
بعض الـقــذائــف ع ــددًا ممن أعرفهم،
وكــان بعضها قريبًا مني أحيانًا».
وت ـ ـض ـ ـيـ ــف« :ال ـ ـح ـ ـمـ ــد ل ـ ـلـ ــه ن ـج ــون ــا
جـســديــا .لكننا حتى ال ـيــوم ،نعاني
نـفـسـ ّـيــا آث ــار تـلــك املــرح ـلــة .مــا زلـنــا،
أنا وطفلتي الكبرى ،نصاب بالذعر
عـ ـن ــد س ـ ـمـ ــاع أي ص ـ ـ ــوت مـ ـف ــاج ــئ،
يذكرنا بتلك األيام الصعبة».

«يلي الهوا رماك يا ناعم ،رماك ّ
وكسر عضامك
يا ناعم ،كل سنة والحبايب ساملة يا ناعم ،يلي
وجهك حلو يا ناعم .»...يصيح ضياء ّ
الخراط
على أقراص «الناعم» املـ ّ
ـدورة بعد أن ّ
«كحلها»
بــدبــس العنب ،وبــاتــت جــاهــزة لــ«الـقــرمـشــة» .ال
يتجاوز عمر الـشــاب الثانية والعشرينّ ،
لكن
ع ـمــر خ ـبــرتــه ف ــي صـنـعــة «ال ـن ــاع ــم» زاد على
عشرة مواسم .يمتاز «الناعم» بأنه مخصص
لشهر رمضان فحسبُ ،ويصنع من الطحني
امل ـع ـجــون ب ــامل ــاء ،ث ـ ّـم ُي ـصــب ف ــي ش ـكــل أرغ ـفــة
ّ
ت ـش ـبــه أرغـ ـف ــة ال ـخ ـب ــز ،ل ـكــن ـهــا أك ـث ــر هـشــاشــة
ونـعــومــة ،لـ ُـيـقـلــى بــالــزيــت ،وي ـضــاف إلـيــه دبــس
ً
العنب بعد أن ينضج .منذ كــان طـفــا ،اعتاد
ضياء الجلوس في زاوية سوق «باب سريجة»،

لصناعة «الناعم» وبيعه طــوال شهر الصيام.
«الناس حفظوا شكلي ،والبعض ينسى اسمي،
حتى صــاروا ينادونني بشيخ شباب الناعم»،
يقول الشاب لـ«األخبار» .ويضيف« :الناعم أكلة
خفيفة ونظيفة ،ال تحتاج إال الطحني األبيض،
واملاء ،وزيت القلي ،والدبس» ،ثم يبتسم ويقول:
ً
«وقليال مــن املـهــارة والنفس الـشــامــي»ُ .يــراوح
سعر طبق الناعم عند ضياء بني الخمسمئة
واألل ــف ل ـيــرة ،بحسب ع ــدد األرغ ـفــة فـيــه« .إنــه
ح ـلــويــات الـبـسـطــاء وال ـف ـق ــراء» ي ـقــول ال ـخ ـ ّـراط،
وي ـت ــاب ــع« :ال ق ـ ــدرة مل ـع ـظــم الـ ـن ــاس الـ ـي ــوم على
شراء املعمول بالفستق ،أو البقالوة بالقشطة.
أمــا ر ّغـيــف الـنــاعــم ،فالجميع يستطيع شــراءه
والتحلي به بعد طعام اإلفطار».

«ثورة» في الحسكة :االنتصار للكرامة
تنهمك ث ــورة الـبــاشــا الـسـلـمــان ،بتحميل مولد
كهرباء صغير وبعض الحاجيات من أمــام أحد
مـحــال «ســاحــة الـســاعــة» و َســط مدينة الحسكة.
عمر ثورة  33عامًا ،وهي أول امرأة تقود شاحنة
ص ـغ ـيــرة ،لـتــوصـيــل الـطـلـبــات ف ــي امل ـحــاف ـظــة .لم
تستسلم أم عهد لواقع الحرب والظروف القاسية
التي جعلتها فجأة املعيل الوحيد ألوالدها وأوالد
أخيها ،بعد أن توفي زوجها وشقيقها ،وقبلهما
والـ ــداهـ ــا .ت ـق ــول ال ـش ــاب ــة ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»« :ع ـنــدمــا
تــواج ـهــك ظ ّــروف ال ـح ـيــاة الـصـعـبــة ،سـتـبــذل كل
جهدك للتغلب عليها وقهرها .هذا أفضل بكثير
من أن ترمي بنفسك على الناس» .ورغم أنها ال
تستطيع التحكم إال بقدم واحدة ،نتيجة إصابتها
بحادث سير ،ال تكتفي ّ
السيدة بنقل األمتعة على
منت آليتها الصغيرة ضمن الحسكة ،بل تقضي
الكثير من وقتها على طريق الحسكة ـ ـ دمشق
( 800كـيـلــومـتــر) ،لـنـقــل بـضــائــع إل ــى العاصمة
وبالعكس .تقول «بعد أن أصبحت معيلة لكوم

مــن اللحم فــي املـنــزل ،جميعهم مــن القاصرين،
ُ
قررت بيع ألبسة على بسطة صغيرة» .وتضيف
«تعبت من التحميل والسير بالبضاعة مسافات
طويلة ،فـقــررت بيع بعض املمتلكات الصغيرة،
واقتناء سيارة» ،لتتحول تلك اآللية إلى مصدر
رزق رئـيــس لـهــا وألســرت ـهــا .تبتسم ث ــورة عند
ال ـســؤال عــن تعاملها مــع ال ـس ـيــارة ومشاكلها،
وتقول «املهنة جعلتني أتعلم كل ما يتعلق بعمل
السيارة امليكانيكي والكهربائي .ال أجد صعوبة
مطلقًا في تبديل دوالب ،أو إجراء صيانة طارئة».
ت ـق ـ ّـر أم ع ـهــد ب ـت ـعــاطــف أفـ ـ ــراد امل ـج ـت ـمــع مـعـهــا،
إذ ي ـحــرص كـثـيــر مـنـهــم ع ـلــى اخ ـت ـيــارهــا لنقل
البضائع ،ويقوم باملساعدة في التحميل ،وذلك
رغ ــم نـظــرة االس ـت ـغــراب الـتــي تـقــرأهــا فــي عيون
معظم من يشاهدونها وهي تقود آليتها .تبدي
السيدة ثقة عالية بالنفس ،وتــؤكــد أنـهــا تشعر
بالفخر ألنها تنتصر لكرامتها ،وبـ«متعة الكسب
من دون الحاجة إلى أحد ،لتربية أطفال أيتام».

شهر رمضان هو شهر «الفرجة» عند الكثيرين ،إذ
اقترن منذ سنوات طويلة بالدراما ومسلسالتها،
وص ــار الـبـعــض يـنـتـظــره ك ــي ي ـت ـفـ ّـرجّ .
وألن لكل
قــاعــدة ش ــواذًا ،هناك مــن احـتــرف الـتـفـ ّـرج فــي كل
ّ
الـشـهــور ،ومــن دون الحاجة إلــى صــنــاع الــدرامــا!
ً
خـ ــذوا م ـث ــا مـسـلـســل ت ـه ــاوي ال ـل ـي ــرة ال ـســوريــة
ّ
املستمر أمــام «األخـضــر» ،واليابس! هل نصنفه
تحت اسم التراجيديا؟ أم الكوميديا السوداء؟ هذا
ليس مهمًا ،املهم أن «املركزي» ما زال ّ
يتفرج ،رغم
أن سعر الدوالر كسر في الشهور األخيرة حاجز
ال ـ ــ 500فــي ال ـســوق الـ ـس ــوداء ،واسـتـمــر بــالــزحــف
ً
وصــوال إلــى «حيطان الـ ــ .»600الـيــوم ،يزيد سعر
«الدوالر األسود» عن نظيره الرسمي بـ 140ليرة،
ما يعني فقدان  %25من قيمة العملة الرسمية،
بـبـســاطــة .امل ـف ــارق ــة ،أن «ال ـ ــدوالر األس ـ ــود» ليس
ً
م ـمـ ّـوال لـلـمـسـتــوردات ،بــل ال ــدوالر الــرسـمــي ،ومع
ذلك ،وعلى امتداد الحرب ،ما زال «األسود» ذريعة
دائمة الرتفاع أسعار السلع .عالوة على ذلك ،باتت
الفجوة الواسعة بني السعرين ،سببًا في خسارة
ال ـســوريــن رب ــع قيمة ال ـح ــواالت الـتــي تــردهــم من
الخارج ،وتعينهم على ّ
سد الرمق! فالقوانني ّ
تنص
عـلــى تسليم ال ـح ــواالت بــالـلـيــرة ال ـســوريــة ،ووفــق
سـعــر ال ـصــرف الــرس ـمــي (يــرســل قــريـبــك حــوالــة
قدرها  100دوالر ،فتقبض أنت  43000ليرة ،أما
قيمتها في السوق فتصل إلى نحو  57000ليرة).
أمام هذا الواقع ،بات كثير من السوريني يلجأون
إل ــى اس ـت ـق ـبــال ح ــواالت ـه ــم ب ـطــرق أخ ـ ــرى ،خــافــا
لـلـقــانــون ،عـبــر بـعــض ص ـ ّـراف ــي ال ـســوق ال ـســوداء
وت ـجــار ال ـع ـمــات .يــدفــع ال ـســوريــون ثـمــن تـهــاوي
ليرتهم م ــرات كـثـيــرة ،فــرواتـبـهــم مــا زال ــت تعيش
ف ــي زم ــن «الـ ـ ــدوالر بـخـمـســن» ،أم ــا مــدفــوعــاتـهــم
(م ــن أث ـمــان سـلــع ،وبـعــض ال ـضــرائــب ،والــرســوم)
ُ
فتحسب بسعر الصرف األس ــود! يمكننا تفهم
الـتـمـســك بسعر «ال ـ ــدوالر الـجـمــركــي» منخفضًا
هكذا ،منعًا الرتفاع أسعار السلع .هــذا جيد من
حيث املبدأ ،لكن األسعار ما زالت ترتفع وترتفع!
ي ـ ــؤذي إهـ ـم ــال س ـعــر الـ ـص ــرف «س ـم ـعــة ال ـل ـيــرة»
واالقـت ـصــاد عـمــومــا ،ويــزيــد الـتـضـخــم ،ويخفض
الـقــوة الشرائية لليرة محليًا وخــارجـيــا .املشكلة
ّأن البعض سيعتبر أي نجاح محتمل في إعــادة
«الــدوالر األســود» إلى عتبة الــ 500ليرة «إنجازًا»،
ّ
برغم أنــه سيظل أعلى من السعر الرسمي بـ70
لـيــرة ،بينما اإلن ـجــازات االقتصادية عــادة تتمثل
(بـعــد تغيير سـعــر ال ـصــرف) بتخفيض أسـعــار
البضائع املحلية ،ال بتخفيض أسعار الصادرات
ً
كما يحدث .هناك من يتجاهل أن االقتصاد فعال
متضرر بشدة ،نتيجة حرب طويلة رافقها فشل
اقتصادي ذي أثر طويل ،وعقوبات .من الطبيعي
أن يـخـلــف ك ــل ه ــذا ت ــده ــورًا ف ــي سـعــر ال ـصــرف،
يجب حلهّ .
لكن األفـكــار االقتصادية الحكومية،
تـفـتـقــد وج ـ ــود االق ـت ـص ــاد ف ـي ـهــا م ــن األس ـ ــاس!
فــا منهج أو خطة مــوضــوعــة لتوجيه السياسة
النقدية في البالد ،ســواء لالرتفاع أو االنخفاض
أوال ـث ـب ــات .املـهـمــة م ـتــروكــة لـتـيــار مـحـســوب على
«السوق السوداء» ،التي تتحكم بها قوى العرض
والطلب (وخــارج البالد أكثر من داخلها) .معظم
السوريني يستخدم ال ــدوالر لــادخــار ال للتداول،
مــا يخفض قــدرة الـشــارع على التأثير فــي سعر
الصرف .املتداولون للدوالر بيعًا وشـ ً
ـراء ،يبقون
محدودين إن تحدثنا عن الكتلة النقدية العظمى،
وإن تجاهلنا فكرة أن «البنك املــركــزي» هــو أحد
مــالـكــي أكـبــر الـكـتــل الـنـقــديــة مــن العملة الصعبة.
وإذا افترضنا حسن النية ،وأزحـنــا جانبًا فكرة
صلة املركزي بقوى العرض والطلب ،فهو حتمًا
يـعــرف مــن هــم املـضــاربــون الحقيقيون القالئل،
لكنه ال يفعل شيئًا ،باستثناء الـعــزف على وتر
«العامل النفسي» .مع العلم أن تأثير هذا العامل لن
يتجاوز في أفضل األحوال هامش الـ %10صعودًا
أو هبوطًا ،ولو اجتمع على دعم الليرة الشعب كله.
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العالم

العالم

ّ
فريق بولتون يتلقى صفعة أولى

الحدث

ليبيا

وإن لم يتالش التصعيد تمامًا في المنطقة ،إال أن حدة المواقف
األميركية بدأت تتبدد لصالح ظهور الخالفات داخل المؤسسات حول
تقييم فريق بولتون ـ بومبيو للملف اإليراني ،والرغبة في التصعيد.
رغبة ال يالقيها ترامب ،الذي حسم أمس خياره :ال أريد خوض مواجهة
عسكرية مع اإليرانيين

ترامب للبنتاغون:
ال أريد حربًا مع إيران
ل ــم ت ـت ـجــاوز املـنـطـقــة ب ـعـ ْـد الـتــوتــر
ّ
املخيم منذ ارتفاع حدة التصعيد
بــن الــواليــات املـتـحــدة وإي ــران .إال
أن امل ــؤس ـس ــات األم ـي ــرك ـي ــة تـشـهــد
عملية فرز بني دعاة الحرب وعدم
الــراغـبــن فــي خــوضـهــا ،بلغت ّ
حد
ت ــدخ ــل ال ــرئ ـي ــس دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب،
للتعبير عــن أن الـقــرار بـيــده ،وأنــه
ال يـ ــريـ ــد ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب .انـ ـحـ ـي ــاز
ص ــري ــح أكـ ــده ال ــرج ــل ،ب ـعــد تــزايــد
الـ ـ ـج ـ ــدل ح ـ ـ ــول امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ال ـت ــي
تواصل وسائل اإلعــام األميركية
تسريبها في شأن الخالفات حول
ً
ملف إي ــران داخــل اإلدارة ،وصــوال
ُ
إلى خالفات حول تقييم ما اعتبر

تهديدات إيرانية ملصالح أميركية
فــي ال ـشــرق األوسـ ــط ،مــا اسـتــدعــى
الـ ـتـ ـح ــرك الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ل ــواش ـن ـط ــن.
وقـ ـ ــد ح ـ ـ ــاول تـ ــرامـ ــب أخ ـ ـي ـ ـرًا نـفــي
األنباء عن الخالفات داخل إدارته،
ع ـل ــى ق ــاع ــدة أن ـ ــه ص ــاح ــب الـ ـق ــرار
األخير بعد النقاشات .لكن حجم
التسريبات في شــأن موقف فريق
املـتـطــرفــن ،عـلــى رأسـهــم مستشار
األمـ ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي ج ـ ـ ــون ب ــولـ ـت ــون،
ل ــم ت ـع ــد م ـم ـك ـنــة ال ـت ـغ ـط ـيــة ع ـل ـيــه،
خ ـصــوصــا أن أغ ـل ــب ال ـت ـســري ـبــات
ت ـت ـقــاطــع ع ـنــد ان ــزع ــاج م ـســؤولــن
أميركيني من دفع بولتون باتجاه
الحرب.

ميل ترامب نحو التعاطي الدبلوماسي تجلى في لقائه الرئيس السويسري (أ ف ب)

وتتضح يومًا بعد آخر املعلومات
الـ ـ ـت ـ ــي اس ـ ـت ـ ـنـ ــدت إل ـ ـي ـ ـهـ ــا اإلدارة
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــك ح ــامـ ـل ــة
ال ـ ـطـ ــائـ ــرات «أبـ ـ ــراهـ ـ ــام ل ـي ـن ـكــولــن»

وإرس ـ ـ ـ ــال ق ـ ــاذف ـ ــات إل ـ ــى ال ـخ ـل ـيــج.
ووف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق م ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــات صـ ـحـ ـيـ ـف ــة
«نيويورك تايمز» األميركية ،فإن
ن ـش ــر الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري ص ــواري ــخ

عـ ـل ــى زوارق ت ـق ـل ـي ــدي ــة خ ـش ـب ـيــة
ف ــي م ـي ــاه ال ـخ ـل ـيــج ك ــان ــت م ــن بــن
ال ـت ـهــديــدات ال ـتــي اس ـت ـنــدت إلـيـهــا
إدارة تـ ــرامـ ــب ل ـت ـب ــري ــر االن ـت ـش ــار

ّ
ّ
«الفصائل» جاهزة ألي مواجهة ...و«المرجعية» تحسم موقفها اليوم؟
بغداد ـــ األخبار
بـ ـع ــدم ــا راج ـ ـ ـ ــت أنـ ـ ـب ـ ــاء عــن
إيعازها إلى رئيس الوزراء،
عـ ــادل ع ـبــد املـ ـه ــدي ،ات ـخــاذ
م ــوقــف ال ـح ـيــاد ف ــي امل ــواج ـه ــة ال ــدائ ــرة
بني واشنطن وطهران ،تسري توقعات
بــأن تعلن «املــرجـعـيــة الدينية العليا»
(آي ـ ــة ال ـل ــه ع ـلــي ال ـس ـي ـس ـتــانــي) ،ال ـيــوم
الجمعة ،موقفًا واضحًا في هــذا امللف.
وف ـي ـمــا ي ــرف ــض ب ـعــض امل ـط ـل ـعــن على
أجــواء النجف تأكيد هذه التوقعات أو
نفيها ،ال تتردد مصادر سياسية أخرى
فــي ترجيحها ،على اعـتـبــار أن موقف
«املــرجـعـيــة» سيكون حاسمًا فــي رسم
املــوقــف ال ـعــراقــي مــن الـتــوتــر اإلقليمي
الراهن.
وت ــذه ــب امل ـص ــادر إل ــى أن «املــرجـعـيــة»
سـتـكـ ّـرر موقفها الـســابــق ،ال ــذي أطلقه
الـسـيـسـتــانــي خ ــال اسـتـقـبــالــه رئيسة
بعثة األمــم املتحدة فــي الـعــراق جينني

ه ـي ـن ـيــس ب ــاسـ ـخ ــارت (قـ ـب ــل شـهــريــن
تـقــريـبــا) ،حـيــث أش ــار إل ــى أن «ال ـع ــراق
ي ـط ـمــح إلـ ــى أن ت ـك ــون ع ــاق ــات ــه طيبة
ومـ ـت ــوازن ــة م ــع ج ـم ـيــع دول الـ ـج ــوار،
ع ـلــى أس ـ ــاس امل ـص ــال ــح امل ـش ـت ــرك ــة ،من
دون التدخل في شؤونها الداخلية أو
املساس بسيادتها واستقاللها ،كما أنه
يرفض أن يكون محطة لتوجيه األذى
ألي بلد آخ ــر» ،فــي مــا تــم تفسيره بأن
النجف ترفض أن يكون العراق منطلقًا
ألي عمل عدواني ضد إيران.
وت ـض ـيــف املـ ـص ــادر ،ف ــي حــديـثـهــا إلــى
«األخ ـ ـب ـ ــار» ،إن «امل ــرج ـع ـي ــة ال تعتمد
أس ـل ــوب ال ــرس ــائ ــل ...ب ــل تــدلــي بموقف
واض ـ ـ ـ ــح وص ـ ــري ـ ــح ف ـ ــي أي م ــوض ــوع
يستدعي ذلك» في ّرد غير مباشر على
م ــا ت ــم ت ــداول ــه ف ــي ال ـيــومــن املــاضـيــن
م ــن أن ال ـنــائــب ال ـس ــاب ــق ،ع ـبــد ال ـهــادي
الحكيم ،نقل خــال زيــارتــه للرئاسات
الثالث دعوة السيستاني إلى «ضرورة
إب ـع ــاد الـ ـع ــراق ع ــن الـ ـص ــراع األمـيــركــي

(أ ف ب)

ـ ـ ـ ـ اإليـ ــرانـ ــي ...واع ـت ـمــادسـيــاســة الـنــأي
بالنفس» ،وهو ٌ
أمر نفاه الحكيم بنفسه،
ً
قائال إن «زيارتي للرئاسات الثالث قبل
أيـ ــام كــانــت زيـ ــارة شـخـصـيــة ،ول ــم أكــن
أحمل رسالة إليها من املرجعية العليا».
ع ـل ــى خـ ــط مـ ـ ـ ــواز ،وصـ ـف ــت «ع ـص ــائ ــب
أهــل الـحــق» و«حــركــة النجباء» (كبرى
ف ـصــائــل امل ـق ــاوم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة) ،حــديــث
واش ـن ـط ــن ع ــن ت ـهــديــد مـصــالـحـهــا في
العراق ،بـ«الذرائع» ،وذلك بعد إعالنها
سحب موظفيها غير األســاسـيــن من
هذا البلد .ونقلت وكالة «فرانس برس»
عن «املعاون العسكري للنجباء» ،نصر
ال ـش ـمــري ،قــولــه إن «واش ـن ـطــن تـحــاول
صنع ضجة في العراق واملنطقة تحت
أي ذريـعــة» ،فيما اعتبر مدير «املكتب
السياسي» لـ«العصائب» ،ليث العذاري،
أن «التصريحات والخطوات األميركية
األخ ـي ــرة م ـجــرد اس ـت ـف ــزازات ،وال ـهــدف
منها تصعيد الحرب النفسية».
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ت ـق ــول مـ ـص ــادر مـيــدانـيــة

مطلعة ،في حديثها إلى «األخبار» ،إن
«التهويل األمـيــركــي م ـ ّ
ـرده الـخــوف من
ّرد فـعــل فـصــائــل امل ـقــاومــة» ،الفـتــة إلــى
أن األميركيني ،وفــي أكثر مــن مناسبة
أخـ ـيـ ـرًا ،ط ــال ـب ــوا ال ـح ـكــومــة االت ـح ــادي ــة
ب ــ«ض ـبــط» حــركــة الـفـصــائــل «املـقـلـقــة»،
متابعة أنهم «يريدون إجراء مفاوضات
م ـع ـن ــا بـ ـه ــدف رسـ ـ ــم قـ ــواعـ ــد اش ـت ـ ّب ــاك
تضبط إيقاع التوتر من جهة ،وتخفض
م ــن حــرك ـت ـنــا ض ــد الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة
املنتشرة على طول خريطة البالد ،من
ُجهة أخرى» .وتنفي املصادر ،أيضًا ،ما
نقل عن قائد «قوة القدس» في الحرس
الـ ـث ــوري اإليـ ــرانـ ــي ،ق ــاس ــم سـلـيـمــانــي،
مــن أنــه دعــا الفصائل إلــى «االستعداد
ل ـ ـحـ ــرب ض ـ ــد األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــن» ،م ــؤك ــدة
«أن ـنــا مستعدون أســاســا ،وإمكاناتنا
م ــوج ــودة ،وال نـحـتــاج إل ــى إشـ ــارة من
أحـ ـ ــد» ،م ــدرج ــة م ــا ُيـ ـش ــاع ف ــي اإلعـ ــام
الغربي في هذا السياق في إطار «حرب
إعالمية ـ ـ نفسية علينا».

َ
ُ
ّ
جنرال إسرائيلي :أميركا لم تعد دولة عظمى ...وفقدت صدقيتها!
يحيى دبوق
بـ ـ ـ ــدأ ح ـ ــدي ـ ــث إس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل،
تجاه املواجهة األميركية
ـ ـ ـ ـ اإلي ــرانـ ـي ــة وت ـطــورات ـهــا
األخ ـي ــرة ،ينتقل مــن ال ـت ـفــاؤل بقرب
إخضاع إيران وتراجعها ،إلى القلق
ّ
تحول املوقف األميركي
من إمكانية
وتــراجـعــه .وكــانــت النقطة الحاسمة
ف ــي ذل ـ ــك ،م ــا ُي ـن ـســب إلـ ــى إيـ ـ ــران من
ردة فعل استهدفت مصالح نفطية
ل ــدول خليجية شــريـكــة فــي الضغط
االقـ ـتـ ـص ــادي ع ـل ــى ط ـ ـهـ ــران ،إض ــاف ــة
إل ــى خشية واشـنـطــن مــن اسـتـهــداف
ق ــوات ـه ــا ف ــي ال ـس ــاح ــة ال ـع ــراق ـي ــة ،ما

ت ـسـ ّـبــب ب ـتــراج ـع ـهــا إلـ ــى الـتـمــوضــع
الدفاعي.
َ
وت ـ ـ ِـرد فــي الـتـعـلـيـقــات اإلســرائـيـلـيــة،
ّ
التي تحولت على النحو املشار إليه
في األيام القليلة املاضية ،تساؤالت
حول إرادة الواليات املتحدة ،إن كانت
ً
معنية فعال باستهداف إيران بأكثر
م ــن ال ـض ـغ ــط االقـ ـتـ ـص ــادي ،ال ـل ـجــوء
إل ــى الـضـغــط الـعـسـكــري ال ــذي كانت
ت ـه ـ ّـدد ب ــه ،ب ـعــد االح ـت ـك ــاك اإلي ــران ــي
معها ومع مصالحها عبر حلفائها.
وتــرمــي ه ــذه ال ـت ـســاؤالت إل ــى الـقــول
لو كانت واشنطن ّ
الحديث
جادة في
ّ
عن الخيار العسكري ،لكانت تلقفت
«االعتداءات» على املصالح النفطية

الخليجية في اإلمــارات والسعودية،
وب ــادرت إلــى استهداف إي ــران مــع أو
من دون دليل.
في هذا اإلطــار ،رأى مستشار األمن
اإلسرائيلي السابق ،اللواء يعقوب
عـ ـمـ ـي ــدرور ،أن «ص ــدق ـي ــة ال ــوالي ــات
املـتـحــدة بــاتــت مـفـقــودة ،وعـلــى هــذه
الـخـلـفـيــة لــم تـعــد ه ــذه ال ــدول ــة دولــة
ع ـظ ـم ــى ،وإن ك ــان ــت ل ــدي ـه ــا قـ ــدرات
عـسـكــريــة هــائ ـلــة» .وق ــال فــي حــديــث
إلـ ــى اإلذاع ـ ـ ــة ال ـع ـبــريــة م ـت ـح ـس ـرًا إن
«أم ـيــركــا تـفـقــد صــدقـيـتـهــا ،والــدولــة
العظمى دون صــدقـيــة ليست دولــة
عـظـمــى ،وع ـنــدمـ ُـا ال يـهـتــم أح ــد بها
وال ي ـم ـن ــع م ــوق ــفـ ـه ــا اآلخ ـ ــري ـ ــن مــن

ف ـعــل م ــا يـ ــريـ ــدون» .وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن
االع ـ ـتـ ــداء ات اإلي ــران ـي ــة ف ــي الـخـلـيــج
كانت اع ـتــداء ات صــارخــة ج ـدًا ،ومن
الـصـعــب رؤي ــة عملية أكـثــر خـطــورة
منها.
وفـ ــي ت ـق ــدي ــره مل ـس ــار امل ــواجـ ـه ــة بــن
إيـ ـ ــران وأم ـي ــرك ــا ،رأى ع ـم ـي ــدرور أن
الكرة باتت اآلن في امللعب األميركي،
ب ـع ــدم ــا ق ـ ــال اإليـ ــران ـ ـيـ ــون كـلـمـتـهــم،
وأكــدوا أنهم ال يخشون املجازفة ،إذ
إن من يخشى األميركيني ال يقومون
ب ـم ــا ق ــام ــوا بـ ــه .وقـ ـ ــال إن واش ـن ـطــن
اآلن ف ــي اخ ـت ـبــار فـعـلــي ،وإذا ق ــررت
أن تخرج مــن املنازلة مــع اإليرانيني
ب ــ«ص ــوت ضـعـيــف» ،ف ـهــذا يـعـنــي أن

ال دولة في املنطقة ،وربما أيضًا في
العالم ،ستعير الواليات املتحدة أي
اهتمام أو تعتمد على كالمها.
وحــول املوقف اإلسرائيلي ،ومــا إذا
كانت تل أبيب ستشارك األميركيني
فــي املــواجـهــة إن قـ ّـررتـهــا واشـنـطــن،
قـ ــال عـ ـمـ ـي ــدرور« :ال أرى أح ـ ـ ـدًا فــي
إســرائـيــل سـيـبــادر إل ــى الـتـطــوع في
هــذه املواجهة بني إيــران والــواليــات
امل ـت ـحــدة ،إذ لـيــس لــديـنــا مــا نبحث
ع ـنــه ه ـن ــاك .ل ـكــن م ــا يـهـمـنــا ،ه ــو أن
ال يـ ـتـ ـح ــرك حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ف ـ ــي ل ـب ـن ــان
ض ــد إس ــرائـ ـي ــل ،نـ ـظـ ـرًا إلـ ــى ق ــدرات ــه
(العسكرية) ،األمر حينها سيتطلب
منا التحرك ضده».
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العسكري .هذه املعلومات وغيرها
ال تـ ـ ــزال ض ـب ــاب ـي ــة ل ـج ـه ــة تـفـسـيــر
ّ
سبب التأهب العسكري اإليراني،
لكن النقاش األميركي ال يستبعد
احـتـمــال أن تـكــون هــذه التحركات
اإليرانية بخلفية دفاعية وتحسبًا
للتهديدات ،وهو رأي «األوروبيني
والـ ـع ــراقـ ـي ــن وأعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـح ــزب ــن
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس وب ـ ـعـ ــض ك ـب ــار
املـ ـس ــؤول ــن ف ــي اإلدارة» بـحـســب
«نـيــويــورك تــايـمــز» ،إال أن توجهًا
آخــر داخــل اإلدارة بــدا مصرًا على
وض ــع املـعـلــومــات فــي إط ــار نــوايــا
إيرانية لضرب املصالح األميركية.
ومن املقرر أن ُيطلع مسؤولون في
االس ـت ـخ ـبــارات ،ق ــادة الـكــونـغــرس،
ع ـلــى ال ـت ـط ــورات ف ــي م ـلــف إيـ ــران،

«واشنطن بوست»:
الرئيس محبط وغاضب
من بعض مستشاريه

وس ـ ـ ـ ــط ض ـ ـ ـغـ ـ ــوط م ـ ـ ــن امل ـ ـشـ ــرعـ ــن
ع ـلــى اإلدارة الع ـت ـمــاد الـشـفــافـيــة،
وم ـط ــال ـب ـت ـه ــم إي ــاه ــا بـ ـت ــزوي ــد كــل
الـ ـن ــواب ب ـكــامــل امل ـع ـل ــوم ــات حــول
مـ ــا ي ـ ـجـ ــري ،ك ـم ــا ش ـ ـ ــددت رئ ـي ـســة
مجلس الـنــواب نانسي بيلوسي.
وفي رسالة مشتركة ّ
وجهها أمس
رؤساء ثالث لجان في الكونغرس،
إلى وزير الخارجية مايك بومبيو،
ظـ ـه ــر ات ـ ـهـ ــام واض ـ ـ ــح ل ـل ـخــارج ـيــة
بتسييس مـعـلــومــات استخبارية
حـ ـ ـ ــول إيـ ـ ـ ـ ـ ــران «عـ ـ ـ ـ ـ ــادة مـ ـ ــا تـ ـك ــون
م ــوض ــوعـ ـي ــة» ،وأب ـ ـ ــدى امل ــوق ـع ــون
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة قـ ـلـ ـقـ ـه ــم حـ ـي ــال
اس ـت ـغ ــال وت ـس ـي ـيــس امل ـع ـلــومــات
ك ــون «ت ـصــرفــات اإلدارة ف ــي شــأن
إيـ ـ ـ ــران ت ـع ـط ــي نـ ـت ــائ ــج ع ـك ـس ـي ــة».
إزاء ك ــل م ــا يـ ـج ــري ،خـ ــرج مــوقــف
تــرامــب بـصــورة أكـثــر عقالنية من
السابق ،عبر إبــاغــه وزيــر الدفاع
بــالــوكــالــة بــاتــريــك شــانــاهــان ،بأنه

ال ي ــري ــد خ ــوض ح ــرب م ــع إيـ ــران،
وفق معلومات نشرتها «نيويورك
ت ــاي ـم ــز» أم ـ ــس ،أشـ ـ ــارت إلـ ــى أن ـهــا
ت ـعــود إل ــى ص ـبــاح األربـ ـع ــاء .وقــد
عبرت بيلوسي عن ترحيبها بما
اع ـت ـبــرتــه ع ــدم رغ ـب ــة الــرئ ـيــس في
خوض صراع عسكري مع طهران.
ووف ــق تـقــديــر شـبـكــة «س ــي أن أن»
األمـيــركـيــة ،ف ــإن مـيــل تــرامــب نحو
التعاطي الدبلوماسي بدا واضحًا
ّ
بـ ـع ــد تـ ـص ــاع ــد ال ـ ـتـ ــوتـ ــر ،وت ـج ــل ــى
ف ــي ل ـق ــائ ــه ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــوي ـس ــري
أول ـ ــي م ـ ـ ــاورر ،ال ـ ــذي ت ـل ـعــب ب ــاده
دور ال ــوسـ ـي ــط ومـ ـمـ ـث ــل م ـصــالــح
واشـ ـنـ ـط ــن فـ ــي طـ ـ ـه ـ ــران ،ف ـي ـم ــا لــم
تـخــرج بعد تفاصيل واضـحــة عن
فحوى اللقاء سوى تطرقه للملف
اإلي ـ ــران ـ ــي .وانـ ـحـ ـي ــاز ت ــرام ــب ه ــذا
للدبلوماسية ،على عكس بولتون
وآخرين ،أكدته «واشنطن بوست»
هي األخرى ،في ما ينذر بخالف مع
بولتون لم يصل بعد ّ
حد الصدام
داخ ــل إدارة ال ت ـعــرف االس ـت ـقــرار.
ّ
وتضمن تقرير «واشنطن بوست»
تـفــاصـيــل ح ــول مــوقــف تــرامــب من
سـيــاســة مـسـتـشــاريــه ح ـيــال إي ــران
ً
نقال عن مصادر في اإلدارة .وقالت
املصادر إن الرئيس كان «محبطًا»
مـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــض مـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــه الـ ــذيـ ــن
ي ــدفـ ـع ــون الـ ـب ــاد ن ـح ــو امل ــواج ـه ــة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة مـ ـ ــع إي ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،وخـ ـ ــرق
تعهده االنتخابي باالنسحاب من
ال ـح ــروب ال ـخــارج ـيــة املـكـلـفــة .كما
ك ــان تــرامــب «غــاض ـبــا» مــن مــا رآه
«تخطيطًا حربيًا يتجاوز أفكاره
الخاصة» .وقال مسؤول كبير في
اإلدارة على علم بمحادثات ترامب
وبــوم ـب ـيــو وب ــول ـت ــون إن الــرئـيــس
«يريد الحديث إلى اإليرانيني ،هو
يــريــد ات ـف ــاق ــا» ،وه ــو مـنـفـتــح على
التفاوض مع الحكومة اإليرانية.
ف ــي امل ـح ـص ـل ــة ،ي ـم ـكــن االس ـت ـن ـت ــاج
مـبـكـرًا أن فــريــق بــولـتــون والـجـنــاح
امل ـن ــادي بــإش ـعــال امل ـعــركــة عسكريًا
تلقى أول انتكاسة لعملية إشعال
ّ
الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــر ،عـ ـب ــر م ـ ـسـ ــاريـ ــن ت ـج ــل ـي ــا
بوضوح أمس :األول حسم الرئيس
خياره لصالح الدبلوماسية وعدم
خ ـ ــوض ح ـ ــرب تـ ـع ــارض بــرنــام ـجــه
االنتخابي في ما يتعلق بالتدخالت
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،والـ ـث ــان ــي ه ــو تـعـبـيــر
امل ــؤسـ ـس ــات األم ـي ــرك ـي ــة ع ــن رف ــض
هذا الخيار وانتقادها صراحة هذا
الفريق .وهــي أخبار ستكون سارة
لــوزيــر الـخــارجـيــة اإلي ــران ــي ،محمد
ج ــواد ظــريــف ،ال ــذي يـكــرر تحذيره
لترامب من «فريق الباءات األربعة»
(ب ـ ــولـ ـ ـت ـ ــون وبـ ـنـ ـي ــام ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو
واملحمدان ابــن سلمان وابــن زايــد).
وأم ــس ،ومــن الـيــابــان ،ثــانــي محطة
ل ــه ف ــي ج ــول ــة آس ـي ــوي ــة ب ــدأه ــا مــن
ال ـه ـنــد ويـخـتـمـهــا ف ــي ال ـص ــن ،أكــد
ظ ــري ــف أن بـ ــاده ت ـم ــارس «أق ـصــى
درج ــات ضـبــط الـنـفــس ،عـلــى الــرغــم
م ـ ــن ح ـق ـي ـق ــة ان ـ ـس ـ ـحـ ــاب ال ـ ــوالي ـ ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة» مـ ــن االت ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي،
م ـع ـت ـب ـرًا أن ال ـت ـص ـع ـيــد األم ـي ــرك ــي
«أمـ ـ ـ ّـر غ ـي ــر م ـق ـب ــول وال مـ ـب ــرر ل ــه».
وحذر ظريف من أن سياسة الحرب
الـتــي تتبعها «مجموعة املتآمرين
ومفتعلي الحروب» ستكون بمثابة
«انـتـحــار سـيــاســي» ،وأض ــاف عقب
لقائه نظيره الياباني أن طهران «ال
تسعى إلــى املــواجـهــة ،لكنها لطاملا
دافـعــت بـقــوة عــن مصالحها ،واآلن
تواصل العمل ذاته».
(األخبار)

جولة مضادة لجولة السراج:
حفتر في روما ...ثم باريس
على وقع االشتباكات في محيط طرابلس ،انتقل المشير
خليفة حفتر ،أمس ،إلى روما ،للقاء رئيس الوزراء جوزيبي
كونتي .ويأتي هذا اللقاء بجهود إيطالية ،ومن المنتظر أن
يعقبه ّتوجه حفتر إلى باريس في سياق السعي األوروبي
إليجاد حل لألزمة الليبية ،بعد فشل الهجوم على العاصمة،
وتوقفه عند حدودها الجنوبية
م ــع ان ـت ـه ــاء ج ــول ــة رئـ ـي ــس ح ـكــومــة
ال ــوف ــاق ،فــائــز الـ ـس ــراج ،األوروبـ ـي ــة،
ي ـبــدو أن املـشـيــر خـلـيـفــة حـفـتــر ق ـ ّـرر
تنظيم جولته الخاصة التي انطلقت
أمــس مــن روم ــا ،ولــن تنتهي عندها
ع ـلــى األرجـ ـ ــح؛ وذلـ ــك ل ــوج ــود دع ــوة
م ـمــاث ـلــة م ــن بـ ــاريـ ــس .ول ـ ــم يـتــوقــف
ال ـت ــواص ــل ب ــن حـفـتــر واألوروبـ ـي ــن
ّ
قــط ،فمن جهة قالت سابقًا مصادر
دب ـلــومــاس ـيــة إن ال ــرج ــل الـعـسـكــري
الـ ـلـ ـيـ ـب ــي أرسـ ـ ـ ـ ـ ــل ،ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـحـ ــو غ ـيــر
معلن ،وف ــودًا إلــى فرنسا وإيطاليا
بـعــد إط ــاق هـجــومــه عـلــى طــرابـلــس
ب ــأي ــام .وم ــع ت ـط ـ ّـور الـ ـح ــرب ،أعـلـنــت
ال ـ ـعـ ــاص ـ ـم ـ ـتـ ــان ،مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ث ــانـ ـي ــة،
رغبتهما الرسمية في التواصل معه
ولقائه.
ل ــم ي ــرش ــح الـكـثـيــر ع ــن ل ـق ــاء كــونـتــي
ً
وح ـف ـتــر ،ب ـخــاف أن ــه ك ــان «ط ــوي ــا»
(اسـ ـتـ ـم ـ ّـر س ــاعـ ـت ــن) ،وأن امل ـس ــؤول
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ط ــال ــب ض ـي ـف ــه ب ــإب ــاغ ــه
بالتطورات ،ودع ــاه أيضًا إلــى وقف
إطـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار ،ان ـس ـج ــام ــا م ــع ب ـيــان
مـجـلــس ال ـخــارج ـيــة األوروبـ ـ ـ ــي قبل
أيام .والجدير ذكره ،هنا ،أن حكومة
الوفاق سبق أن رفضت وقف إطالق
ال ـنــار فــي ح ــال ع ــدم انـسـحــاب قــوات
حـفـتــر إل ــى مــواقـعـهــا الـســابـقــة على
الهجوم.
لـكــن ،ثـمــة مـفــارقــة متصلة بــالــزيــارة
تـمـثـلــت ف ــي أن ت ـصــري ـحــات كــونـتــي
ال ـت ــي حـمـلــت طــاب ـعــا ح ـيــاديــا تـجــاه
م ــا يـحـصــل ف ــي ط ــراب ـل ــس ،اخـتـلـفــت
عـ ـم ــا قـ ــالـ ــه ال ـس ـف ـي ــر اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي فــي
لـيـبـيــا ،جــوزي ـبــي غــري ـمــالــدي ،ال ــذي
الـ ـتـ ـق ــى أمـ ـ ــس وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة فــي
«ال ــوف ــاق» ،فتحي بــاشــاغــا ،فــي ّ
مقر
ال ـ ــوزارة فــي طــراب ـلــس ،حـيــث ناقش
مـعــه «املـسـتـجــدات األم ـن ـيــة» .إذ أكــد
غ ــريـ ـم ــال ــدي دعـ ـ ــم بـ ـ ـ ــاده ل ـح ـكــومــة
الـ ـ ــوفـ ـ ــاق «بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــا ال ـح ـك ــوم ــة
ً
الشرعية واملعترف بها دوليًا» ،قائال
إن «املــوقــف اإليـطــالــي واض ــح بشأن
ع ــدم دع ــم م ــا ق ــام ب ــه ح ـف ـتــر» ،وذل ــك
وفق بيان الجهة الليبية طبعًا.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى رغ ـ ـ ـ ــم ع ـ ـ ـ ــدم إع ـ ـ ـ ـ ــان ح ـف ـت ــر
تـحــركــاتــه مـسـبـقــا ،يـبــدو أن وجهته
التالية ستكون باريس ،حيث أعرب
وزيــر الخارجية الفرنسي قبل أيــام
عن رغبة بالده في استقباله .وخالل
األعوام األخيرة املاضية ،صار ُينظر
إلى فرنسا باعتبارها داعمة لحفتر
ب ــأش ـك ــال م ـت ـع ــددة ،ف ــي ح ــن ُيـنـظــر
إلى إيطاليا على أنها منحازة أكثر
إلــى حكومة الــوفــاق ،مــع أن املــواقــف
تداخلت عقب الهجوم على طرابلس،
لتتخذ طــابـعــا أك ـثــر ح ـيــاديــة خوفًا
م ــن االن ـح ـيــاز إل ــى ط ــرف ق ــد يخسر
املعركة.

حراك في واشنطن
وقبل ساعات من زيــارة حفتر ،عقدت
«لجنة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ّ
املتفرعة عن لجنة
واإلرهاب الدولي»،
الخارجية فــي الكونغرس األميركي،
ج ـل ـس ــة اسـ ـتـ ـم ــاع ألرب ـ ـعـ ــة مـخـتـصــن
فــي الـشــأن الليبي .وقــدمــت مــداخــات
الـبــاحـثــن وتـعـقـيـبــاتـهــم عـلــى أسـئـلــة
ال ـل ـج ـنــة رؤيـ ـ ــة مـ ـت ــوازن ــة بـخـصــوص
مــا يـحـصــل فــي لـيـبـيــا ،لكنها رسمت

لم يرشح الكثير عن لقاء
كونتي وحفتر بخالف
الدعوة المتجددة إلى
وقف إطالق النار
ص ـ ــورة ت ـص ـ ّـب ف ــي مـصـلـحــة حـكــومــة
ال ــوف ــاق ،وخ ــاص ــة لـجـهــة أن الـهـجــوم
عـ ـ ـل ـ ــى طـ ـ ــراب ـ ـ ـلـ ـ ــس ي ـ ـ ـهـ ـ ــدد امل ـ ـصـ ــالـ ــح
األمـيــركـيــة ،عـبــر تـهــديــد قـطــاع النفط
وخ ـلــق ف ـض ــاءات ت ـحــرك للتنظيمات
اإلرهابية بسبب فوضى االقتتال.
وال ي ـب ــدو تـنـظـيــم االس ـت ـم ــاع بــريـئــا
س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــا ،ف ـ ـهـ ــو يـ ـحـ ـم ــل ره ـ ــان ـ ــات
أمـ ـي ــركـ ـي ــة م ـح ـل ـي ــة وأخـ ـ ـ ــرى ل ـي ـب ـيــة.
إذ يـسـعــى الــدي ـمــوقــراط ـيــون ،الــذيــن
يمثلون األغلبية في مجلس النواب،
إلى االستفادة من ضبابية سياسة
ترامب تجاه ليبيا ،وتضارب موقفه،
هو ومستشاره لألمن القومي جون
بولتون ،مع موقف وزارة الخارجية
ّ
التي تبنت على عكسه موقفًا مضادًا
ّ
ل ـه ـج ــوم ح ـف ـت ــر ،ف ــي ت ــواص ــل ل ـخــط

سـيــاسـتـهــا ال ـعــامــة ت ـج ــاه طــرابـلــس
مـنــذ أعـ ــوام .مــن الـجـهــة الليبية ،بــدا
الفـ ـت ــا أن ش ـخ ـص ـي ـتــن م ـحــوري ـتــن
ت ــاب ـع ـت ــن ل ـح ـك ــوم ــة الـ ـ ــوفـ ـ ــاق ،هـمــا
رج ـ ـ ـ ــل األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال وال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاس ـ ــي
الـســابــق ورئـيــس «الجبهة الوطنية
إلن ـ ـق ـ ــاذ لـ ـيـ ـبـ ـي ــا» إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ص ـه ــد،
والــدبـلــومــاســي الـســابــق واملستشار
لدى «الوفاق» عصام عميش ،حضرا
ه ـمــا أي ـض ــا ال ـج ـل ـســة .ول ـئ ــن اقـتـصــر
ح ـضــور الــرجـلــن عـلــى املـتــابـعــة ،إال
أن دورهـ ـم ــا ف ــي واش ـن ـطــن ملصلحة
ح ـك ــوم ــة ط ــرابـ ـل ــس ي ـم ـن ـحــه دالالت
أخ ـ ــرىّ .وال ـج ــدي ــر ذكـ ــره أن حـكــومــة
الوفاق وقعت ،نهاية الشهر املاضي،
ع ـق ـدًا م ــع ش ــرك ــة «مـ ـي ــرك ــوري بـبـلــك
أفـ ـ ـ ـ ــارز» ل ـل ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة بـقـيـمــة
م ـل ـي ــون ــي دوالر ،وآخ ـ ـ ــر مـ ــع شــركــة
«بــرايــم بــولـيـســي غـ ــروب» ،يقضيان
بتنظيم أنشطة ضغط ملصلحتها،
ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن ال ـش ــرك ـت ــن امل ــذك ــورت ــن
عملتا سابقًا على تنظيم اتصال بني
عضو الكونغرس ،ليندسي غراهام،
ورئيس حكومة الوفاق ،فائز السراج.
واآلن ،تبدو جلسة االستماع من بني
إنجازات الشركتني أيضًا.
يضاف إلى ما تقدم أن املطلب األبرز
للخبراء ّ
املقربني من «الوفاق» ،خالل
ّ
ج ـل ـس ــة االسـ ـتـ ـم ــاع ،ت ـم ـث ــل ف ــي ح ــث
الــواليــات املتحدة على أداء دور في
امللف الليبي ،على اعتبار أنها قادرة
على فرض االستقرار وإنهاء التقاتل
وال ـض ـغــط عـلــى الـ ــدول األخـ ــرى ملنع
تدخلها الضار عبر التسليح ،وهذا
بــال ـض ـبــط م ــا ي ـس ـعــى إل ـي ــه ال ـس ــراج
وحـكــومـتــه ،وخــاصــة أن الــدعــم الــذي
ي ـح ـص ــل ع ـل ـي ــه ح ـف ـت ــر مـ ــن ح ـل ـفــائــه
(مـصــر ،اإلم ــارات والـسـعــوديــة) أكبر
وأهـ ـ ـ ـ ّـم مـ ـم ــا ي ـح ـص ــل ع ـل ـي ــه هـ ــو مــن
داعميه (قطر وتركيا أساسًا).
(األخبار)

أعرب وزير الخارجية الفرنسية قبل أيام عن رغبة بالده في استقبال حفتر (أ ف ب)
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اليمن

فلسطين

ّ
عمان بال نتائج:
مشاورات
انفراط
ّ

العدو يطرق ّباب «التبادل» مجددًا:
«حماس» متمسكة بشروطها

«التحالف» يتمسك بالتجويع سالحًا

على رغم تصديق األمم المتحدة
على خطوة انسحاب «أنصار الله» من
موانئ الحديدة الثالثة ،بما يقتضي
وفق اتفاق السويد االنتقال إلى
إقرار آلية ّتضمن تحييد االقتصاد عن
الصراع ،ظلت الحكومة الموالية
للرياض ومن ورائها «التحالف»
ّ
متمسكين باستخدام الرواتب سالحًا
بوجه سلطات صنعاء ،على رغم
االنعكاسات الكارثية لذلك على
األوضاع المعيشية لليمنيين
تطالب سلطات صنعاء بفتح حساب خاص َ
تودع فيه إيرادات الموانئ (أ ف ب)

صنعاء ـــ رشيد الحداد
فشلت امل ـش ــاورات التكميلية التـفــاق
ّ
السويد ،املتعلقة بالشق االقتصادي،
َ
والتي دارت يومي األربعاء والخميس
ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة األردن ـ ـيـ ــة عـ ـ ّـمـ ــان ،فــي
االتـفــاق على آلـيــة لتحييد االقتصاد
ال ـي ـم ـنــي ،ب ـس ـبــب م ــا سـ ّـم ـتــه سـلـطــات
ّ
صـنـعــاء «ت ـصــلــب» مــواقــف الحكومة
امل ـ ــوالـ ـ ـي ـ ــة لـ ـ ـل ـ ــري ـ ــاض ،ورف ـ ـض ـ ـهـ ــا كــل
املـســاعــي ال ـهــادفــة إل ــى ص ــرف روات ــب
ّ
وينص اتفاق السويد،
موظفي الدولة.
الذي تم التوصل إليه في استوكهولم
فــي ال ـ  13مــن كــانــون األول /ديسمبر
ُ
املاضي ،على أن تودع جميع إيرادات
م ــوان ــئ ال ـحــديــدة ال ـثــاثــة (ال ـحــديــدة،
ال ـص ـل ـي ــف ورأس عـ ـي ـ ـسـ ــى) ،والـ ـت ــي
انسحبت منها «أنـصــار الـلــه» أواخــر
األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ،فـ ــي ف ـ ــرع ال ـب ـنــك
ّ
امل ــرك ــزي ف ــي ال ـح ــدي ــدة ،ل ـحــل مشكلة
الرواتب.
وم ـ ـ ـ ّـع ق ـ ـيـ ــام «أن ـ ـ ـصـ ـ ــار الـ ـ ـل ـ ــه» بـتـنـفـيــذ
الـشــق املتعلق بها مــن املــرحـلــة األولــى
م ــن عـمـلـيــة إع ـ ــادة االن ـت ـش ــار ،وتسليم
امل ــوان ــئ ل ـفــريــق رق ــاب ــة أم ـم ــي ،وتــأكـيــد
رئيس «لجنة تنسيق إعــادة االنتشار»

املعنية بتنفيذ اتفاق الحديدة ،مايكل
لوليسغارد ،سالمة هذه الخطوة ،كان
لزامًا على األمم املتحدة تنفيذ الجانب
االقـتـصــادي مــن االت ـفــاق .وانـطــاقــا من
ُ
ذلــك ،استؤنفت في العاصمة األردنية
ع ـ ّـم ــان ،بــرعــايــة امل ـب ـعــوث األم ـم ــي إلــى
ال ـي ـم ــن م ــارت ــن ج ــري ـف ـي ــث ،امل ـ ـشـ ــاورات
الـتـكـمـيـلـيــة ب ـه ــدف االتـ ـف ــاق ع ـلــى آلـيــة
لصرف رواتب موظفي الدولة .لكن وفد
حكومة الرئيس املنتهية واليـتــه ،عبد
رب ــه مـنـصــور ه ـ ــادي ،الـ ــذي قـبــل خــال
املشاورات أن يتم توريد إيرادات املوانئ
إل ــى ف ــرع الـبـنــك امل ــرك ــزي فــي الـحــديــدة،
ُ
اشـتــرط أن تـصــرف ه ــذه اإلي ـ ــرادات في
صــورة روات ــب دائمة ملوظفي محافظة
الـ ـح ــدي ــدة امل ــدن ـي ــن فـ ـق ــط ،وأن ت ـكــون
تحت تصرف «مــركــزي ع ــدن» .وهــو ما
قوبل برفض وفد صنعاء الــذي يرأسه
م ـحــافــظ ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي مـحـمــد أحـمــد
السياني ،وإل ــى جانبه ممثل «اللجنة
االق ـت ـصــاديــة الـعـلـيــا» أح ـمــد الـشــامــي،
وت ـم ـس ـكــه ب ـ ـضـ ــرورة صـ ــرف امل ــرت ـب ــات
ل ـكــل مــوظ ـفــي ال ــدول ــة ف ــي ال ـي ـمــن وفـقــا
لكشوفات عام .2014
وح ـ ّـم ــل ع ـضــو ف ــري ــق ح ـكــومــة ه ــادي،
م ـح ـم ــد ال ـ ـع ـ ـمـ ــرانـ ــي« ،أن ـ ـص ـ ــار الـ ـل ــه»

مسؤولية فشل املباحثات ،عازيًا ذلك
إلى إصرار الحركة على «تقسيم البنك
املــركــزي وإي ــرادات ــه ،وإرسـ ــال إي ــرادات
امل ــوان ــئ إل ــى ص ـن ـع ــاء» .ل ـكــن الـشــامــي
أوضــح أن سلطات صنعاء إنما تريد
ُ
فتح حساب خاص توضع فيه إيرادات
املــوانــئ تحت إشــراف دولــي ،ويتم من
خالله دفــع الــرواتــب لجميع اليمنيني
م ــن دون اسـ ـتـ ـغ ــال األم ـ ــر س ـيــاس ـيــا.
وأشـ ــار إل ــى أن «أن ـص ــار ال ـل ــه» ال تثق
بالسلطات النقدية التي تشرف عليها
الحكومة املــوالـيــة لـلــريــاض ،الفتًا إلى
أن تـلــك الـسـلـطــات لــم تـثـبــت مقدرتها

ّ
جددت «أنصار الله»
عدم ثقتها بالسلطات
النقدية التي تديرها
حكومة هادي
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على إدارة السياسة النقدية أو سعر
ال ـص ــرف أو ال ـس ـيــولــة ،وه ــو م ــا فــاقــم
الصعوبات املعيشية أمــام اليمنيني.
م ــن ج ـه ـتــه ،أك ــد م ـص ــدر ف ــي «الـلـجـنــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا» فـ ــي ص ـن ـعــاء
لـ«األخبار» أن «مطالب الوفد الوطني
في مباحثات ّ
عمان لم تخرج عن إطار
اتفاق ُ ّالسويد؛ فخطوة إعادة االنتشار
التي نفذت من طرف واحد ،والتي ُت ّ
عد
أهــم خـطــوات تنفيذ االتـفــاق ،تقتضي
تنفيذ الـشــق اآلخ ــر املرتبط بــإيــرادات
مــوانــئ ال ـحــديــدة ،وال ـتــي كــانــت نقطة
خــاف جــوهــريــة قبل أن يـتـ ّـم التوافق
ع ـل ـي ـهــا ف ــي اس ـت ــوك ـه ــول ــم ،ب ـم ــا ي ـلــزم
األط ـ ـ ــراف ك ــاف ــة ب ـتــوح ـيــد ع ـمــل الـبـنــك
املــركــزي فــي صنعاء وع ــدن ،وتوحيد
ّ
اإلي ــرادات ،مــن أجــل دفــع املــرتـبــات لكل
موظفي الدولة في جميع املحافظات».
وق ــال امل ـصــدر إن «الـلـجـنــة ،عـلــى رغــم
عـ ــدم ت ـف ــاؤل ـه ــا م ـن ــذ بـ ــدء ال ـتــرت ـي ـبــات
األول ـ ـ ـ ـ ــى لـ ـنـ ـق ــل ال ـ ــوف ـ ــد املـ ـ ـش ـ ــارك فــي
مباحثات ّ
عمان بسبب عرقلة تحالف
الـ ـ ـع ـ ــدوان إقـ ـ ــاع الـ ـط ــائ ــرة م ــن م ـطــار
صنعاء الدولي ،ال تــزال منفتحة على
ك ــل خـ ـي ــارات ال ـت ـف ــاوض وال ـت ـن ـس ـيــق،
التي من شأنها التخفيف من معاناة

املـ ـ ـ ــواطـ ـ ـ ــن ،واإلف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء إلـ ـ ـ ــى ت ـح ـي ـيــد
االق ـت ـص ــاد ودف ـ ــع م ــرت ـب ــات املــوظ ـفــن
ورفع الحصار» ،مطالبًا الطرف اآلخر
بـ«تحكيم العقل واملصلحة الوطنية،
وال ـت ـعــاطــي اإلي ـجــابــي م ــع املـبــاحـثــات
التي تعتبر فرصة أخيرة».
ـدث ال ـ ـشـ ــامـ ــي ع ـ ــن «ح ــل
وفـ ـيـ ـم ــا ت ـ ـحـ ـ َ
وس ـ ــط» س ـي ـنــاقــش ف ــي ج ــول ــة أخ ــرى
م ــن امل ـح ــادث ــات ،م ــن املـنـتـظــر أن تـبــدأ
ال ـش ـهــر امل ـق ـبــل ،ج ــدد امل ـص ــدر دعــوتــه
ّ
«تحمل مسؤوليتها
األمم املتحدة إلى
فـ ـ ــي ال ـ ـض ـ ـغـ ــط ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـطـ ـ ــرف اآلخـ ـ ــر
لــال ـتــزام بتنفيذ االت ـف ــاق ،فــي سبيل
تحييد مصالح عامة الناس وشؤون
حياتهم ،ومنع العدوان من استخدام
ال ــورق ــة االق ـت ـصــاديــة ك ـســاح ح ــرب»،
مؤكدًا أن سلطات صنعاء عاقدة العزم
على «الدفاع عن املصالح االقتصادية
ل ـل ـي ـم ـن ـيــن ب ـك ــل ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات امل ـت ــاح ــة
لديها» ،وأن «الطرف اآلخر واملجتمع
ّ
يتحمالن مسؤولية التداعيات
الدولي
ّ
الـتــي قــد تـحــدث» .وذك ــر بــأن «اللجنة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة رفـ ـع ــت خ ـ ـيـ ــارات ال ـ ـ ّ
ـرد
إلــى الـقـيــادتــن الـثــوريــة والسياسية،
وهي تنتظر التوجيهات لتنفيذ تلك
الخيارات الكبيرة واملزعجة في حال
ف ـش ــل م ـب ــاح ـث ــات ع ـ ّـم ــان ف ــي تـحـقـيــق
م ـط ـلــب تـحـيـيــد االقـ ـتـ ـص ــاد ،وإي ـق ــاف
استهداف املنشآت االقتصادية ،ودفع
الـ ــرواتـ ــب ،ورف ـ ــع ال ـح ـص ــار ع ــن سفن
املشتقات النفطية».
هـ ــذه الـ ـخـ ـي ــارات ،ال ـت ــي ي ـت ـ ّـم الـتـلــويــح
ّ
ّ
بها ،شكل اسـتـهــداف خــط نقل النفط
ال ـس ـعــودي م ــن املـنـطـقــة الـشــرقـيــة إلــى
الساحل الغربي يوم الثالثاء املاضي،
باكورتها ،فاتحًا الباب على املزيد من
َ
اقتصادي
«العمليات النوعية» ضــد
ّ
السعودية واإلم ــارات ،وفق ما تتوعد
به سلطات صنعاء ،وخصوصًا بعدما
عمد «التحالف» إلى تشديد الحصار
االقتصادي ،وتوسيع دائرة استهداف
الشركات الحكومية الخدمية كـ«شركة
االتـصــاالت الدولية ـ ـ تليمن» ،و«بنك
الـتـسـلـيــف الـتـعــاونــي ال ــزراع ــي» الــذي
ّ
تعرض أخيرًا للقرصنة.

قد ال يكون تنفيذ بقية
تفاهمات التهدئة الحدث
الوحيد الذي تنتظره غزة
في الوقت القريب ،إذ نقل
المصريون إلى «حماس» ّنية
تل أبيب فتح ملف الجنود
اإلسرائيليين األسرى بعد
تشكيل حكومة العدو
الجديدة ،وهو ما ّردت عليه
الحركة بتأكيد اشتراطاتها
السابقة ،مشددة على أن أي
معلومات سيكون ثمنها
اإلفراج عن النساء واألطفال
غزة ــــ هاني إبراهيم
على مــدى العامني املاضيني ،ناقشت
املـ ـخ ــاب ــرات الـ ـع ــام ــة املـ ـص ــري ــة ،مل ــرات
متتالية ،ملف الجنود اإلسرائيليني
األسرى لدى حركة «حماس» في قطاع
غ ـ ــزة ،م ــع وف ـ ــود ق ـي ــادي ــة م ــن ال ـحــركــة
زارت الـقــاهــرة ،لكن مــن دون التوصل
إلــى صفقة .فــي األيــام املاضية ،طــرأت
مـ ـسـ ـتـ ـج ــدات عـ ـل ــى هـ ـ ــذا امل ـ ـلـ ــف ،وف ــق
م ــا ع ـل ـم ـتــه «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،ب ـع ــدم ــا أب ـلــغ
امل ـص ــري ــون «حـ ـم ــاس» بـ ــ«وج ــود نية
إسرائيلية لبدء مباحثات إجراء صفقة
تبادل جديدة» قريبًا .وتقول مصادر
ف ــي ال ـحــركــة إن ال ـقــاهــرة نـقـلــت إلـيـهــا
أن ال ـعــدو مـعـنـ ّـي بـفـتــح مـلــف الـجـنــود
ب ـعــد تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة
ّ
مستعد لـ«بحث
الجديدة ،ولذلك هو
الشروط املسبقة التي تضعها حماس
قبل بدء أي مفاوضات».
فــي املـقــابــل ،ج ــددت الـحــركــة للوسيط
امل ـص ــري ت ـشــديــدهــا ع ـلــى ض ـ ــرورة أن
يلتزم العدو شروطها قبل مفاوضات
الصفقة ،وهــو ما وعــد الوسيط ببذل
الـجـهــود مــن أج ـلــه ،أو بــالـحـ ّـد األدن ــى
الــوصــول إلــى حلول يقبلها الطرفان.

وب ـح ـس ــب املـ ـ ـص ـ ــادر ،كـ ـ ــررت ال ـق ــاه ــرة
نقاشاتها مع «حماس» حول الجنود
األس ــرى فــي غــزة أكـثــر مــن تسع مــرات
خـ ــال الـ ـع ــام امل ــاض ــي .وب ـ ــدأ ال ـن ـقــاش
بطلب مصري بمعرفة مصير الجنود
الــذيــن تقول إســرائـيــل إنهم مفقودون
فـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ،وهـ ـ ــو مـ ــا ق ــوب ــل دومـ ــا
بــالــرفــض ،عـلــى اعـتـبــار أن املعلومات
إحـ ـ ـ ــدى أوراق ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ف ـ ــي ه ــذه
القضية.
خ ــال م ـبــاح ـثــات ال ـعــامــن املــاض ـيــن،
ال ـتــي ح ـضــرهــا ك ـبــار قـ ــادة «ح ـمــاس»
ِب ـ ـ َـم ـ ــن ف ـي ـه ــم أعـ ـ ـض ـ ــاء ف ـ ــي «امل ـج ـل ــس
األع ـلــى للجناح الـعـسـكــري» للحركة،
«ك ـ ـت ـ ــائ ـ ــب الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام» ،ج ـ ـ ـ ــدد ه ـ ـ ــؤالء
الـتـمـســك بـمــوقـفـهــم ،لـكـنـهــم أفـصـحــوا
عــن معلومة وحـيــدة تتعلق باعتراف
واض ـ ــح بـ ــوجـ ــود أرب ـ ـعـ ــة جـ ـن ــود ل ــدى
«حماس» ،من دون معلومات إضافية
عــن حــالـتـهــم .وف ــي مـبــاحـثــات سابقة،
اقـ ـت ــرح املـ ـص ــري ــون ت ــأج ـي ــل الـ ـش ــروط
«الحمساوية» ،على أن يكون تنفيذها
بــال ـتــزامــن م ــع تـنـفـيــذ صـفـقــة الـتـبــادل
الجديدة ،وهــو ما قبلته الحركة بعد
ض ـغ ــط م ـ ـصـ ــري ،ل ـك ــن ه ـ ــذا االق ـ ـتـ ــراح
رفضته الحكومة اإلســرائـيـلـيــة ،وهو
مـ ــا س ـ ّـب ــب اس ـت ـق ــال ــة م ـ ـسـ ــؤول «م ـلــف
األس ــرى واملفقودين (اإلسرائيليني)»
ف ــي مـكـتــب بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،لـيــؤر
ً
لوتان ،في آب /أغسطس  ،2017معلال
ذلك بـ«جمود الحكومة (اإلسرائيلية)
ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ـُـع امل ـ ـ ـلـ ـ ــف» .وت ـب ـع ــت
ه ــذا األمـ ـ َـر عــرق ـلــة «امل ـج ـلــس الـ ــوزاري
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي امل ـص ـغ ــر» (ال ـك ــاب ـي ـن ــت)
ت ـمــريــر م ـس ــودة الـصـفـقــة ال ـت ــي كــانــت
تحوي أعداد األسرى املطلوب اإلفراج
ع ـن ـهــم وت ـف ــاص ـي ــل ف ــي ش ــأن ـه ــم ،بـعــد
رفـضــه ع ــددًا مــن األسـمــاء على رأسها
األسـ ـي ــر ح ـس ــن س ــام ــة امل ـع ـت ـقــل مـنــذ
نحو  21سـنــة ،وهــو مــا أع ــاد القضية
إلى املربع األول (راجع العدد  3444في
.)17/4/2018
بـعــد ذل ــك ،رف ـضــت امل ـقــاومــة عــروضــا
نقلها املـصــريــون بــرفــع الـحـصــار عن
غزة كليًا وإنعاش القطاع اقتصاديًا،
مـقــابــل اإلف ـ ــراج عــن ال ـج ـنــود األس ــرى

خ ـ ـ ـ ــارج إط ـ ـ ـ ــار صـ ـفـ ـق ــة ت ـ ـ ـبـ ـ ــادل ،ل ـكــن
«ح ـ ـمـ ــاس» رفـ ـض ــت ه ـ ــذه ال ـ ـعـ ــروض.
وهـ ــي َحــال ـيــا تـ ـع ـ ّـول ع ـلــى أن تـسـبــق
ٌ
خطوات من قبيل
الصفقة األساسية
«ت ـق ــدي ــم االحـ ـت ــال ت ـس ـه ـيــات ثــابـتــة
إل ــى األسـ ـ ــرى ،واإلف ـ ــراج ع ــن األط ـفــال
وال ـن ـســاء» ،لـقــاء تقديمها معلومات
عن مصير الجنود ،ومن ثم التباحث
فـ ــي ع ـ ــدد الـ ــذيـ ــن ي ـج ــب ع ـل ــى ال ـع ــدو
اإلفـ ــراج عـنـهــم مـقــابــل األرب ـع ــة ،طبقًا
لـلـمـصــادر .وال ي ــزال مـصـيــر الـجـنــود
األس ـ ـ ـ ـ ــرى لـ ـ ـ ــدى «ك ـ ـتـ ــائـ ــب ال ـ ـق ـ ـسـ ــام»
ً
م ـج ـهــوال ،عـلــى رغ ــم إصـ ــدار األخ ـيــرة
ّ
أكثر من شريط مرئي يخص القضية
وي ـح ـم ــل ب ـع ــض ال ـت ـخ ـم ـي ـنــات ،فـيـمــا
ّ
َّ
الجنديني ،هدار غولدن
تشكك عائلتا
وشــاؤول أرون ،في ما أعلنه الجيش
اإلسرائيلي من أن املقاومة اختطفت
َ
جـثــتـيـهـمــا ،لـكــن الـجـيــش ال يـنـفــي أن
الجنديني أبــراهــام منغستو وهشام
ُال ـس ـيــد (مـ ــن أصـ ــل إف ــري ـق ــي وع ــرب ــي)
أسرا وهما على قيد الحياة.
ومــن ضمن الـشــروط املسبقة ،تشدد
امل ـصــادر عـلــى ض ــرورة إف ــراج الـعــدو
ع ــن ق ــراب ــة  60أسـ ـيـ ـرًا م ــن ُمـ ـح ـ َّـرري
ص ـف ـق ــة «وفـ ـ ـ ــاء األح ـ ـ ـ ـ ــرار» امل ـع ــروف ــة

بصفقة «شاليط» ،لكون اعتقالهما
خالف الصفقة السابقة .لكن حكومة
املصريني أن هناك
الـعــدو نقلت إلــى
َّ
ق ـ ــوان ـ ــن إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ُس ـ ــن ـ ــت خ ــال

اإلفصاح
رفضت «القسام»
ّ
عن أي معلومة سوى أن
عدد الجنود 4
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات امل ــاضـ ـي ــة ت ـم ـن ــع تـنـفـيــذ
صفقات مع «حماس» بأعداد كبيرة،
وأن إمكانية تغيير هذه القوانني غير
واردة إال بعد تليني الحركة موقفها
ف ــي ه ــذا امل ـل ــف .وكـ ــان الـكـنـيـســت قد
أقـ ـ ّـر ،خ ــال األع ـ ــوام الـسـتــة املــاضـيــة،
عددًا من القوانني التي تمنع اإلفراج
عــن األس ــرى الفلسطينيني بموجب
ص ـف ـقــات تـ ـب ــادل ،وت ـف ــرض عـقــوبــات
ع ـلــى أس ـ ــرى ّ
أي ف ـص ـيــل فلسطيني
ُيـ ـ ـق ـ ـ ِـدم عـ ـل ــى ع ـم ـل ـي ــة أسـ ـ ــر ل ـج ـن ــود،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى احـ ـتـ ـج ــاز ج ـثــامــن
شهدائه إلى حني اإلفراج عن الجنود.
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــهّ ،
روج ـ ـ ــت ت ـقــاريــر

سبق أن قبلت المقاومة عرضين مصريين ،لكن تل أبيب عرقلتهما (أ ف ب)

إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ك ـث ـي ــرة أن  100أس ـيــر
م ــن ُمـ ـح ـ َّـرري «ش ــال ـي ــط» ع ـ ــادوا إلــى
«ممارسة نشاطات إرهابية» .ووفق
ت ـق ــري ــر ل ـل ـق ـنــاة ال ـع ـب ــري ــة ال ـســاب ـعــة،
قـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش إن ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك أسـ ـ ـ ــرى
«انـ ـتـ ـهـ ـك ــوا ش ـ ــروط اإلف ـ ـ ـ ــراج ع ـن ـهــم،
وأعيد أكثر من  50منهم إلــى قضاء
محكومياتهم الـســابـقــة ،إل ــى جانب
م ـح ـكــوم ـيــات إض ــاف ـي ــة لـنـشــاطــاتـهــم
ال ـج ــدي ــدة» .وادعـ ــت الـقـنــاة أن هناك
أسـ ـ ـ ــرى ُم ـ ـحـ ـ َّـرريـ ــن خـ ـ ـ ــارج امل ـن ــاط ــق
التي تقع تحت السيطرة العسكرية
اإلســرائ ـي ـل ـيــة «ي ـم ــارس ــون نـشــاطــات
مـحـظــورة ومـخــالـفــة لـلـصـفـقــة» ،لكن
مـصــادر ُفلسطينية تــؤكــد أن جميع
األسرى امل َ
فرج عنهم في تلك الصفقة
رفضوا التوقيع على أوراق تلزمهم
ب ـع ــدم م ـمــارســة أي ن ـشــاطــات تـضـ ّـر
أمن إسرائيل .وأضافت تلك املصادر
ّ
أن مــن بــن  56أسـيـرًا هـنــاك اثـنــان ال
ت ــزال قضيتهما عالقة أم ــام املحاكم
ول ـج ـنــة االس ـت ـئ ـن ــاف ،ف ـي ـمــا رفـضــت
األخـيــرة اتهامات ضــد ثالث وقــررت
إطالق سراحه ،قبل أن يقدم الجيش
التماسًا أمام املحكمة العليا لم ُي َب ّت
ً
ف ــي ش ــأن ــه ،لـيـبـقــى مـعـتـقــا م ــن دون
قضاء محكوميته السابقة (بموجب
حكم إداري).
في غضون ذلــك ،قالت عائلة الجندي
األس ـيــر ل ــدى امل ـقــاومــة ،ه ــدار غــولــدن،
إن ـه ــا ال تـعـتـقــد ب ـق ــرب تـنـفـيــذ صفقة
تـبــادل فــي هــذه املــرحـلــة ،نافية وجــود
أي اتفاق في املرحلة الحالية .واتهمت
الـ ـع ــائـ ـل ــة ،الـ ـحـ ـك ــوم ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة،
بـ«تضييع الكثير من الفرض للضغط
عـلــى ح ـمــاس مــن أج ــل إج ـبــارهــا على
إع ــادة الجنود األس ــرى لديها» ،كذلك
ه ــاج ـم ــت رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ـن ـيــامــن
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،ب ـق ــول ـه ــا إنـ ـ ــه «ي ـس ـت ـس ـلــم
لـحـمــاس ،فــإدخــال األم ــوال (الـقـطــريــة)
وزي ــادة مساحة الصيد وفتح املعابر
يشكل استسالمًا غير مسبوق» .أيضًا،
اتهمت العائلة« ،حماس» ،بـ«التالعب
بأعصاب عائالت الجنود عبر إشاعة
ب ـع ــض املـ ـعـ ـل ــوم ــات عـ ــن ق ـ ــرب تـنـفـيــذ
الصفقة».

تقرير

السعودية تتهم إيران ...وتثأر من المدنيين!
لم يجد «التحالف» ،في ّ
رده على «عملية التاسع من
ّ
رمضان» ،سوى استهداف املدنيني .إذ شنت طائراته ،أمس،
 17غارة على العاصمة صنعاء ،مستهدفة خصوصًا
حي الرقاص السكني ،ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى
والجرحى .وأفادت وزارة الصحة في صنعاء بأن القتلى
هم أربعة أطفال من أسرة واحدة ورجالن ،مبينة أن عدد
ً
ً
الجرحى بلغ  ،71هم  27طفال و 17امرأة و 27رجال.
وادعى «التحالف» ،من جانبه ،أن الضربات جاءت ً
بناء على
«معلومات عسكرية واستخبارية» ،وأنها استهدفت ّ «قواعد
ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة» ،و«حققت
أهدافها ( )...بكل دقة» .وجاءت الغارات على صنعاء بعد
يومني من إطالق ّالقوات املسلحة اليمنية سبع طائرات
مسيرة على محطتي ّ
ّ
ضخ بتروليتني تابعتني ّلشركة
«أرامكو» ،ما أدى إلى توقف نقل النفط عبر خط أنابيب
رئيسي في السعودية قبل أن ُيعلن استئنافه مساء أمس.
وقال نائب وزير الدفاع السعودي ،خالد بن سلمان ،إن
العملية تثبت أن «أنصار الله» «ليست سوى أداة لتنفيذ
أجندة إيران» ،معتبرًا أن ما تقوم به الحركة «بأوامر عليا
من طهران تضع به حبل املشنقة على الجهود السياسية
الحالية» ،فيما وصف وزير الدولة السعودي للشؤون
الخارجية ،عادل الجبير« ،أنصار الله» بأنها «جزء ال يتجزأ
من قوات الحرس الثوري اإليراني ويأتمرون بأوامره».

غريفيث ...ال ييأس
علــى رغــم األجــواء التشــاؤمية التــي أحاطــت
بمشــاورات ّ
عمــان ،أصـ ّـرت األمــم املتحــدة
علــى وصــف مــا شــهدته العاصمــة األردنيــة
بأنــه «مشــاورات إيجابيــة وبنــاءة فــي شــأن
تنفيــذ البنــود االقتصاديــة التفــاق الحديــدة».
وأكــد البيــان الصــادر عــن مكتــب األمــن العــام
لألمــم املتحــدة بهــذا الخصــوص «اســتمرار
املبعــوث األممــي إلــى اليمــن ،مارتــن غريفيــث،
فــي التواصــل مــع األطــراف اليمنية الســتكمال
النقاشــات للمضـ ّـي قدمــا فــي تنفيــذ االتفــاق».
وكان غريفيــث قــد أشــاد ،أول مــن أمــس ،فــي
إحاطــة أمــام مجلــس األمــن الدولي ،بانســحاب
«أنصــار اللــه» مــن موانــئ الحديــدة الثالثــة،
داعيــا أعضــاء املجلــس إلــى الترحيــب بهــذه
الخطــوة .كمــا طالبهــم بحـ ّـث طرفــي النــزاع
علــى «العمــل العاجــل مــع رئيــس لجنة تنســيق
إعــادة االنتشــار فــي الحديــدة ،الجنــرال مايكل
لوليســغارد» ،مشــددًا علــى ضــرورة «تحــرك
مجلــس األمــن ســريعًا نحــو دعــم التوصــل
إلــى حــل سياســي لألزمــة».
(األخبار)

نتنياهو بين حكومة أقلية والسقوط :المفتاح بيد ليبرمان
علي حيدر
ع ـلــى رغـ ــم فـ ــوز م ـع ـس ـكــر ال ـي ـم ــن ،مــن
حلفاء رئيس حزب «الليكود» بنيامني
نـتـنـيــاهــو ،بـ ــ 65مـقـعـدًا فــي الكنيست،
ب ـم ــا ي ـس ـم ــح ل ـه ــم م ـب ــدئ ـي ــا بـتـشـكـيــل
حـكــومــة يمينية بأغلبية مــريـحــة ،إال
أن الـتـنــاقـضــات داخ ــل املعسكر نفسه
حالت حتى اآلن دون تشكيلها.
م ـ ـ ــن الـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــب تـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ّـور أن ي ـس ـب ــب
َ
الـخــاف داخ ــل البيت الــواحــد سقوط
حـكــومــة الـيـمــن وانـتـقــالـهــا إل ــى ضفة
خـصــوم نتنياهو فــي امل ــدى املنظور،
إال أن ع ــام ــل ال ــوق ــت ي ـش ـكــل ضـغـطــا
ع ـلــى األط ـ ـ ــراف ج ـم ـي ـعــا ،ح ـتــى الــذيــن
يستغلون حاجة نتنياهو إلى تأييد
ّ
كــل منهم .والقضية السجالية األبــرز
بني نتنياهو ورئيس حزب «إسرائيل
ب ـي ـت ـنــا» ،أف ـي ـغ ــدور ل ـي ـبــرمــان ،تتمثل
ب ـت ـج ـن ـي ــد الـ ـح ــري ــدي ــم ف ـ ــي ال ـج ـي ــش،
إل ــى جــانــب الـخـيــار الــواجــب اعـتـمــاده
ضـ ــد املـ ـق ــاوم ــة فـ ــي قـ ـط ــاع غ ـ ــزة .وإذ
ي ـص ـ ّـر ل ـي ـبــرمــان ع ـلــى م ــواق ـف ــه ،حتى
لو ّ
سبب إعــادة إجــراء انتخابات كما
لـ ّـوح بذلك ،تعتبر األحــزاب الحريدية
الـتـجـنـيــد قـضـيــة مـصـيــريــة بالنسبة
إلـ ـيـ ـه ــا ،ألس ـ ـبـ ــاب ع ـق ــائ ــدي ــة وأخـ ـ ــرى

متصلة بالقلق على هوية الشخصية
الحريدية .بعد مضي  28يومًا ،وعلى
ّ
مـســافــة أق ــل مــن أسـبــوعــن مــن انتهاء
ال ـف ـتــرة الـقــانــونـيــة ال ـتــي تــوجــب على
رئيس الــدولــة ،رؤوفــن ريفلني ،إعــادة
إجراء مشاورات نيابية لتكليف عضو
كـنـيـســت آخـ ــر تـشـكـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ،ما
زالــت املحادثات االئتالفية عالقة بني
األطــراف .وهو ما يشكل تحديًا جديًا
أم ــام نـتـنـيــاهــو ،سـتـكــون ل ــه مفاعيله
على مصيره السياسي والشخصي.
وت ـن ـبــع مـشـكـلــة ن ـت ـن ـيــاهــو م ــن أنـ ــه ال
يستطيع تشكيل حكومة تستند إلى
أغـلـبـيــة  61ع ـضــو كـنـيـســت ،م ــن دون
ح ـ ــزب ل ـي ـب ــرم ــان الـ ـ ــذي ي ـم ـلــك خـمـســة
أعضاء من أصل  .65وهو ما أقدم عليه
نتنياهو في املرحلة األولى من واليته
الحكومية الـســابـقــة ،عـنــدمــا استثنى
ّ
ليبرمان وشــكــل حكومة بأغلبية 61
ع ـض ــو ك ـن ـي ـس ــت ،إل ـ ــى ح ــن ان ـض ـمــام
األخير إليها الحقًا .لكن املشكلة اآلن
أن نـتـنـيــاهــو يـمـلــك ن ـظــريــا تــأي ـيــد 60
عضو كنيست فقط من أصل .120
ُ
وي َع ّد تشكيل حكومة أقلية أو حكومة
ال تستند إلى أغلبية أعضاء الكنيست
ب ـع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فـ ـ ـ ــورًا ،ح ــال ــة غـيــر
مسبوقة فــي تــاريــخ إســرائ ـيــل .لكنها

غ ـي ــر م ـس ـت ـح ـي ـلــة ن ـظ ــري ــا وق ــان ــون ـي ــا،
انـطــاقــا مــن أن االئ ـتــاف يـحـتــاج إلــى
ت ــأيـ ـي ــد أغ ـل ـب ـي ــة أع ـ ـضـ ــاء ال ـك ـن ـي ـســت،
ول ـيــس بــال ـضــرورة أغـلـبـيــة  61عضو
كنيست ،وهــو مــا يستوجب فــي هذه
الحالة أن يغيب البعض أو يمتنعوا
عـ ــن الـ ـتـ ـص ــوي ــت حـ ـت ــى ي ـت ـح ـق ــق ه ــذا
ال ـس ـي ـنــاريــو .وم ــن غ ـيــر ال ـتــوف ـيــق بني
املطالب املتعارضة لـ«إسرائيل بيتنا»
واألح ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـ ـحـ ــريـ ــديـ ــة ،ل ـ ــن ي ـت ـم ـكــن
نتنياهو من تشكيل ائتالف حكومي
يستند إلى أغلبية أعضاء الكنيست.
فــي ه ــذه األج ـ ــواء ،ذك ــرت م ـصــادر في
ح ــزب «الـلـيـكــود» أن نتنياهو يــدرس
بـ ـج ــدي ــة إمـ ـك ــانـ ـي ــة ت ـش ـك ـي ــل ائـ ـت ــاف
ح ـك ــوم ــي م ــن دون ح ـ ــزب «إس ــرائ ـي ــل
بيتنا» ،باالستناد إلى تأييد  60عضو
كنيست .ويـبــدو أن مــا دفــع نتنياهو
إلــى التلويح بـهــذا الخيار هــو ضغط
ال ــوق ــت ،وضـ ـ ــرورة دف ــع األطـ ـ ــراف إلــى
تـلـيــن مــواق ـف ـهــا وش ــروط ـه ــا .يستند
ف ــي ذلـ ــك إلـ ــى ره ــان ــه ع ـل ــى أنـ ــه خ ــال
الـتـصــويــت فــي الكنيست ،لــن يخاطر
لـيـبــرمــان بــالـتـسـبــب بـسـقــوط حكومة
اليمني عبر حجب الثقة عن الحكومة
املطروحة ،حيث ستكون النتيجة في
هذه الحالة التعادل الــذي يحول دون

تشكيلها .فــي ضــوء هــذا السيناريو،
ينبغي لرئيس الدولة إجراء مشاورات
مـ ــن ج ــدي ــد مـ ــن أجـ ـ ــل ت ـس ـم ـي ــة عـضــو
كنيست آخــر لتشكيل الحكومة خالل
ُ
 28يومًا ،وإال ت َعد االنتخابات .أما في
حــال امـتـنــاع أعـضــاء حــزب «إســرائـيــل
بـ ـيـ ـتـ ـن ــا» عـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت ،س ـت ـك ــون
النتيجة نيل الحكومة الثقة بأغلبية
 60عضو كنيست مقابل  55عضوًا.

يتمثل التحدي األساسي
أمام حكومة نتنياهو بمطالب
ليبرمان الثالثة
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،يـ ـسـ ـع ــى رئ ـ ـيـ ــس ح ــزب
«كـ ـ ـ ــوالنـ ـ ـ ــو» ،م ــوشـ ـي ــه ك ـ ـح ـ ـلـ ــون ،إل ــى
االحتفاظ بمنصب وزيــر املالية ،على
رغــم تــراجــع كتلته مــن  10أعـضــاء في
الكنيست السابق إلى  .4وهو يرفض
حتى اآلن التوقيع على اتفاق ائتالفي
مع حزب «الليكود» ،مبررًا ذلك بأنه لن
يتولى وزارة املالية في حكومة مؤلفة
م ــن  60ع ـض ــو ك ـن ـي ـســت فـ ـق ــط ،ألن ـهــا
سـتـكــون حـكــومــة ضعيفة ،وسـتــواجــه
الخزانة مطالب غير واقعية من جميع

أحــزابـهــا .وأعـلــن أنــه سيحسم موقفه،
فقط بعد رؤية املطالب املالية لجميع
األح ـ ـ ـ ـ ــزاب امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة،
وال ـت ــوص ــل إل ــى ت ـفــاهــم م ــع نـتـنـيــاهــو
حول تلك التي يمكن تلبيتها.
مع ذلك ،يتمثل التحدي األساسي أمام
حكومة نتنياهو في مطالب ليبرمان
ال ـثــاثــة :هــزيـمــة حــركــة «ح ـم ــاس» في
قطاع غزة ،إحباط إجراء أي تغييرات
ف ــي ق ــان ــون ت ـن ـظ ـيــم ت ـج ـن ـيــد ال ـي ـهــود
الـحــريــديــم ،وإن ـهــاء بعض املـمــارســات
في الحاخامية الحكومية في التعامل
مع املهاجرين الروس ،مثل فحوصات
ال ـح ـمــض ال ـن ــووي لـفـحــص ال ـعــاقــات
العائلية اليهودية.
من جهته ،يحاول رئيس حزب «يوجد
مستقبل» ،وعضو الكنيست عن قائمة
«كاحول الفان» ،يائير لبيد ،استغالل
األزمة التي يواجهها نتنياهو .إذ دعا
ليبرمان إلى عدم التوقيع على اتفاق
ل ــان ـض ـم ــام إل ـ ــى ح ـك ــوم ــة ن ـت ـن ـيــاهــو،
واالنضمام إلى حكومة بديلة تشكلها
قائمته ،مـحــذرًا إي ــاه مــن أنــه فــي حال
انـضـمــامــه إل ــى األولـ ــى ،سيضطر إلــى
الـ ـتـ ـن ــازل ع ــن م ـخ ـص ـصــات ال ـت ـقــاعــد،
وس ـي ـخ ـس ــر ج ـ ـم ـ ـهـ ـ ُ
ـور (املـ ـه ــاج ــري ــن)
الروس كل شيء.
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السودان دفعت خيارات «المجلس العسكري» الضيقة في
المفاوضات مع قوى «الحرية ّوالتغيير» إلى تعليقها من
جانبه .فهو إن تــرك االعتصام تتسع رقعته سيبقى في
موقف الضعيف على طاولة المفاوضات ،وقد يخسر نسبة
تمثيل مرضية لحلفائه الخارجيين في الحكم ،وإن واجه
المتظاهرين كما ارتأى أخيرًا ،سيواجه زيادة ّاحتقان الشارع
وتصاعد االحتجاج واحتمال ّ
تمرد الضباط األقل رتبة

تقرير

الشرطة األميركية تستبيح سفارة كاراكاس

تضييق الخناق على أنصار مادورو
في وقت أفيد فيه عن
استئناف المباحثات بين
الحكومة والمعارضة
الفنزويليتين في العاصمة
النرويجيةّ ،
صعدت واشنطن
عمليات التضييق على
أنصار الرئيس نيكوالس
مادورو على أراضيها،
مسدلة الستار على اعتصام
سفارة كاراكاس باقتحام
المبنى ،ومحاولة إخراج
المعتصمين منه بالقوة

«العسكري» ينسحب من المفاوضات

عودة إلى مربع
التسويف

ّ
عــلــق «املـجـلــس الـعـسـكــري االنـتـقــالــي»
امل ـفــاوضــات مــع تـحــالــف ق ــوى «إع ــان
ال ـحــريــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» مل ــدة ث ــاث ــة أي ــام،
اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن أمـ ـ ــس ،رف ـض ــا ل ـل ـت ـفــاوض
القائم على ضغط الشارع ،بعد جولة
ّ
ث ــال ـث ــة ت ـم ــك ــن خ ــال ـه ــا الـ ـط ــرف ــان مــن
ال ــوص ــول إل ــى ح ـل ــول وس ــط ف ــي شــأن
ب ـعــض ال ـن ـق ــاط ال ـعــال ـقــة ف ــي الــوثـيـقــة
الدستورية ،التي طرحها قادة الحراك
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي عـ ـل ــى ال ـ ـطـ ــاولـ ــة األس ـ ـبـ ــوع
املاضي .وتتعلق تلك الحلول باالتفاق
على هياكل الحكم والسلطة االنتقالية،
إلـ ــى ج ــان ــب اتـ ـف ــاق مـ ـح ــدود ف ــي شــأن
النسب تحصل بموجبه قوى «الحرية
وال ـت ـغ ـي ـي ــر» ع ـل ــى ث ـل ـثــي املـ ـق ــاع ــد فــي
املجلس التشريعي (ال ـبــرملــان) كــإقــرار
بتمثيلها لـلـحــراك الشعبي ،وتحديد
مــدة الفترة االنتقالية بثالث سنوات،
كـحــل وس ــط بــن مطلب «الـعـسـكــر» أن
ت ـكــون ع ــام ــن ،وم ـط ـلــب ق ــوة «ال ـحــريــة
والتغيير» أن تكون أربع سنوات.
وب ـ ـ ـ ّـرر رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ،ع ـب ــد ال ـف ـتــاح
الـ ـب ــره ــان ،ق ـ ــرار ت ـع ـل ـيــق املـ ـف ــاوض ــات
بضرورة «تهيئة املناخ املالئم إلكمال
االتـ ـف ــاق» كـمــا قـ ــال ،مـتـهـمــا املحتجني
بــأنـهــم خــرقــوا «تـفــاهـمــا» مــع الجيش
م ـ ــن شـ ــأنـ ــه وقـ ـ ـ ــف الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد أثـ ـن ــاء
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ،مـ ــن خ ـ ــال س ـ ـ ّـد ال ـط ــرق
خ ـ ــارج م ـن ـط ـقــة االعـ ـتـ ـص ــام وتـعـطـيــل
الحياة فــي العاصمة ،الفتًا كذلك إلى
«إص ـ ــدار جـ ــدول بــالـتـصـعـيــد ال ـث ــوري
من ِق َبل أحــدى مكونات إعــان الحرية

والتغيير بالتزامن مع سير التفاوض،
واالستفزاز املباشر واالســاءة البالغة
للقوات املسلحة وقوات الدعم السريع»،
علمًا أن رفض املجلس التفاوض تحت
ضغط الشارع بــدا واضحًا منذ اليوم
ّ
األول للمفاوضات .فقبل أن تشن قوات
«الــدعــم الـســريــع» ،الـتــي يــرأسـهــا نائب
ر ُئ ـ ّيــس املـجـلــس مـحـمــد ح ـمــدان دقـلــو،
امللقب بـ«حميدتي» ،هجومني دمويني
بــالــرصــاص يـ َ
ـومــي الـثــاثــاء واألربـعــاء
املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،عـ ـل ــى س ــاح ــة االعـ ـتـ ـص ــام
ـرات ال ـج ـيــش ف ــي ال ـخ ــرط ــوم،
أم ـ ــام مـ ـق ـ ّ
ملـحــاولــة فــض االعـتـصــام املـفـتــوح منذ
الـ 6من نيسان /أبريل املاضي بالقوة،
كـ ــان امل ـج ـلــس ق ــد م ـنــع تــوس ـيــع رقـعــة
االحـتـجــاج عـلــى اعـتـبــار أن مــا يحدث
خـ ــارج مـنـطـقــة االع ـت ـصــام «شـ ــأن آخــر
يستوجب الحسم» ،كما قــال في بيان
السبت املــاضــي ،ردًا على إعــان «قوى
ً
ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر» جـ ــدوال لتصعيد
ّ
يتضمن مواكب عصرية
االحتجاجات،
وليلية تتجه إلــى ساحات االعتصام،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ــى م ـ ــواك ـ ــب ل ـل ـم ـه ـن ـيــن
تحضيرًا إلض ــراب ع ــام ،بــالـتــزامــن مع
إغ ــاق املـعـتـصـمــن فــي حينها شــارع
الـنـيــل ،أح ــد ال ـش ــوارع الــرئـيـســة وســط
الخرطوم.
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،رأت قـ ـ ـ ــوى «ال ـ ـحـ ــريـ ــة
والتغيير» أن تعليق التفاوض «يسمح
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى م ــرب ــع ال ـت ـس ــوي ــف فــي
تسليم السلطة» ،وأكدت في بيان أمس،
استمرار «اعتصامنا بالقيادة العامة
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أعلنت الــواليــات املـتـحــدة الـحــرب على
امل ـح ـت ـج ــن عـ ـل ــى س ـي ــاس ــات ـه ــا ت ـج ــاه
ف ـ ـنـ ــزويـ ــا ،داخـ ـ ـ ــل سـ ـ ـف ـ ــارة ك ـ ــاراك ـ ــاس
لـ ــدى واش ـن ـط ــن .إذ ،وب ـع ــد م ـح ــاوالت
عـ ــديـ ــدة إلخ ـ ـ ـ ــراج امل ـع ـت ـص ـم ــن ه ـن ــاك
ب ــال ـق ــوة ،ك ــان آخ ــره ــا االث ـن ــن املــاضــي
إثـ ــر ق ـطــع إمـ ـ ـ ــدادات املـ ـي ــاه وال ـك ـهــربــاء
عــن مبنى الـسـفــارة ،اقتحمت الشرطة
األمـيــركـيــة املـبـنــى أم ــس ،وف ــق مــا أفــاد
به نشطاء ،بهدف اعتقال مجموعة من
املـتـظــاهــريــن املــوجــوديــن فــي الـسـفــارة
مـ ـن ــذ  24ن ـ ـي ـ ـسـ ــان /أب ـ ــري ـ ــل املـ ــاضـ ــي،
بدعوة من الدبلوماسيني الفنزويليني
مل ـن ــع واشـ ـنـ ـط ــن واملـ ـع ــارض ــة امل ــوال ـي ــة
ل ـهــا م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى م ـق ـ ّـر الـبـعـثــة
الدبلوماسية .وقالت ميديا بنيامني،
مــن الـنــاشـطــن امل ـشــاركــن املـنــاصــريــن
للرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو،
عبر موقع «تويتر»« :اقتحمت الشرطة
ال ـس ـف ــارة ،وي ـج ــري اآلن ال ـق ـبــض على
مجموعة حماية الـسـفــارة» .وأضــافــت
بنيامني« :ألـقــت الشرطة القبض على
األشخاص األربعة الباقني في سفارة
ف ـنــزويــا ك ـجــزء م ــن مـجـمــوعــة حماية
ال ـس ـفــارة ،فــي انـتـهــاك التـفــاقـيــة فيينا.
أمـ ٌـر مخجل» .مــن جهته ،نـ ّـدد الرئيس
الفنزويلي بـ«انتهاك حرمة» السفارة،
ً
ُم ـ ـحـ ـ ّـمـ ــا فـ ــي خـ ـط ــاب م ـت ـل ـف ــز ن ـظ ـيــره
األم ـيــركــي دون ــال ــد ت ــرام ــب املـســؤولـيــة
«عن هذا االنتهاك الخطير ،ليس فقط

أكدت «قوى التغيير» استمرار االعتصام أمام القيادة العامة وفي الميادين كافة (أ ف ب)

يتهم البرهان المحتجين بأنهم
خرقوا «تفاهمًا» من شأنه وقف
التصعيد أثناء المفاوضات
وكــافــة ميادين االعتصام فــي الـبــاد».
وبالنظر إلــى مـســار املـفــاوضــات التي
اتـسـمــت بــالـتـســويــف مـنــذ انطالقتها،
كـ ـ ــان «املـ ـجـ ـل ــس الـ ـعـ ـسـ ـك ــري» هـ ــو مــن
يــدفــع «قـ ــوى ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر» إلــى
الضغط بالشارع .ففي الجولة األولى،
حــاول االلتفاف عليها بتوسيع دائرة
ال ـت ـف ــاوض م ــع ق ــوى سـيــاسـيــة أخ ــرى
بـعـض ـهــا ك ــان ــت م ـش ــارك ــة ف ــي ال ـن ـظــام
البائد ،وعدم االعتراف باألولى كممثل
ع ــن الـ ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي ع ـلــى ال ـط ــاول ــة،
ً
وص ــوال إلــى الـجــولــة الـثــانـيــة ،الـتــي ما
كانت لتنعقد لوال الدعوة إلى مسيرة
مليونية تطالب بتسليم السلطة إلى
ّ
املــدنـيــنُ ،ســلـمــت عـلــى إثــرهــا الوثيقة

الــدس ـتــوريــة ال ـتــي تـضــع ت ـصــور ق ــادة
الـ ـح ــراك لـلـمــرحـلــة االن ـت ـقــال ـيــة ،وال ـتــي
ج ــرى ال ـت ـف ــاوض حــول ـهــا ف ــي الـجــولــة
ال ـث ــال ـث ــة ،ب ـعــد ت ـلــويــح «ق ـ ــوى ال ـحــريــة
والتغيير» بتوسيع رقـعــة االحتجاج
ً
وصوال إلى العصيان املدني.
ّ
وفي ظل هذا الواقع ،يجد «العسكري»
نفسه في الحلقة األضعف على طاول
امل ـفــاوضــات ،وه ــو يخشى االسـتـمــرار
في الطريقة نفسها في معالجة النقاط
العالقة املتبقية ،كنسب التمثيل في
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وامل ـج ـلــس ال ـس ـيــادي.
واألخ ـي ــر هــو أك ـثــر مــا ي ـصـ ّـر فـيــه على
«ال ـشــراكــة» مــع املــدنـيــن ،ويـطـمــح إلــى
أغ ـل ـب ـي ــة ف ـي ــه ل ـل ـع ـس ـك ــري ــن ،فـ ــي حــن
ُي ـ ـبـ ــدي اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادًا ل ـت ـش ـك ـيــل ح ـكــومــة
تـكــون للمدنيني األغـلـبـيــة فـيـهــا؛ كــون
امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاديَ ،الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـص ــدر
قـ ــراراتـ ــه «بــأغ ـل ـب ـيــة ث ـلــثــي األعـ ـض ــاء»
كـمــا نـصــت الــوثـيـقــة الــدس ـتــوريــة ،هو
ّ
األع ـ ـلـ ــى فـ ــي هـ ـ ــرم الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،فـ ــي ظ ــل
الـ ـحـ ـك ــم امل ـ ــرك ـ ــزي الـ ــرئـ ــاسـ ــي ال ـح ــال ــي

الــذي يجعل رئيس الجمهورية ،الذي
يـمـثــل رأس ال ــدول ــة ،عـلــى رأسـ ــه ،علمًا
أن قــادة الـحــراك يطالبون فــي الوثيقة
ب ـح ـكــوم ــة م ــدن ـي ــة م ــن ك ـ ـفـ ــاءات ت ـقــود
عملية ت ـحــول دي ـمــوقــراطــي لـلـســودان
خ ـ ــال امل ــرح ـل ــة االن ـت ـق ــال ـي ــة ،لـيـصـبــح
ج ـم ـهــوريــة مــدن ـيــة دي ـم ــوق ــراط ـي ــة ،ما
يستدعي ّ
الحد من صالحيات الرئيس
وت ـ ـطـ ــويـ ــر واسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــداث ق ـ ــوان ـ ــن مــن
شــأنـهــا تحقيق م ـبــدأ «ح ـكــم الـشـعــب»
مـ ــن خـ ـ ــال م ـم ـث ـل ــن عـ ـن ــه م ـن ـت ـخ ـبــن.
ك ـمــا ي ـخ ـشــى «ال ـع ـس ـك ــري» أي ـض ــا مــن
أن يـ ــؤدي الـتـصـعـيــد ف ــي ال ـش ــارع إلــى
التأثير على صغار الضباط والجنود
املـ ـت ــواج ــدي ــن ف ــي س ــاح ــة االع ـت ـص ــام،
ـواء يقعون
خصوصًا وأنـهــم على الـسـ ّ
ضـحـيــة الـهـجـمــات ال ـتــي تـشــنـهــا أذرع
ّ
املـجـلــس ك ــ«ال ــدع ــم ال ـس ــري ــع» ،ف ــي ظــل
ت ـعــارض مــوقـّفــه الــرسـمــي ال ــذي يؤكد
أنه ال يريد فض االعتصام بالقوة مع
الــواقــع عـلــى األرض ،بـمــا يفتح الـبــاب
أما سيناريوات سابقة ،ال سيما إبان

انتفاضة  1985التي أطاحت بالرئيس
جعفر النميري.
وف ـي ـم ــا ُتـ ـ ّ
ـوجـ ــه أصـ ــابـ ــع االت ـ ـهـ ــام إل ــى
«العسكر» في قتل خمسة معتصمني
وضابط وإصابة عدد كبير بالرصاص
الـحــي ،يـحــاول املجلس تبرئة ساحته
دولـ ـي ــا م ــن ال ـع ـنــف ال ـ ــذي ح ـ ــذرت مـنــه
ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة ودول أوروب ـ ـيـ ــة،
ويسعى إلــى إلصاقها بـ«مجموعات
غير تابعة للقوات النظامية» ،حسب
ال ـ ـشـ ــرح ال ـ ـ ــذي ق ــدم ــه رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة
األمنية فــي املجلس ،مصطفى محمد
مصطفى ،لـسـفــراء أوروبـ ــا والــواليــات
امل ـت ـحــدة وك ـن ــدا .واألمـ ــر نـفـســه طــرحــه
املتحدث باسم املجلس ،شمس الدين
ك ـب ــاش ــي ،لـ ــدى ل ـق ــائ ــه ب ـس ـف ــراء الـ ــدول
اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة واألفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــة امل ـع ـت ـم ــدي ــن
لـ ــدى الـ ـخ ــرط ــوم ،ال ـخ ـم ـيــس امل ــاض ــي،
ب ـع ــد سـ ــاعـ ــات مـ ــن إطـ ــاعـ ــه ال ـب ـع ـثــات
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة عـ ـل ــى آخ ــر
التطورات ،وفق بيان سابق.
(األخبار)

قانونيًا بل أخالقيًا أيضًا» .وشدد على
أن ــه «ال يمكن ألي ق ــاض فــي الــواليــات
املتحدة أن يأمر بطردهم» ،معتبرًا أن
«ه ــذا جـنــون حقيقي ،ومــن الـضــروري
اح ـتــرام حـصــانــة الـسـفــارة الفنزويلية
واألرض الـقــائـمــة عـلـيـهــا» ،مـعـلـنــا أنــه
س ـي ـث ـي ــر هـ ـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة فـ ــي امل ـح ــاف ــل
الدولية.
وتــوازيــا مع اشتغالها على التضييق
عـلــى مـنــاصــري مـ ــادورو فــي الــواليــات
املتحدة ،تواصل واشنطن محاوالتها
تأليب املؤسسة العسكرية الفنزويلية
عـلــى الـحـكــومــة الـفـنــزويـلـيــة .وف ــي هــذا
اإلط ــار ،كشف املمثل الــدائــم لكاراكاس
لــدى األم ــم املـتـحــدة ،خــورخــي فــالـيــرو،
عن وجود نشط لـ«وكالة االستخبارات
األمـيــركـيــة املــركــزيــة» (ســي آي إي) في
ف ـنــزويــا ومـ ـح ــاوالت ل ــرش ــوة الـقـيــادة
ال ـع ـس ـك ــري ــة لـ ـلـ ـب ــاد .وخ ـ ـ ــال مــؤت ـمــر
صحافي في جنيف ،أمس ،قال فاليرو
إن ت ـ ــرام ـ ــب «ي ـ ــري ـ ــد ت ـغ ـي ـي ــر األن ـظ ـم ــة
م ــن خ ـ ــال االن ـ ـقـ ــابـ ــات .لـ ـه ــذا الـسـبــب
ي ــوج ــد أفـ ـ ــراد ال ــوك ــال ــة ب ــأع ــداد كـبـيــرة
ف ــي فـ ـن ــزوي ــا» ،م ـض ـي ـفــا إنـ ــه «ح ــدث ــت
محاوالت من طرف سي آي إي لرشوة
ضـبــاط فــي الجيش رفيعي املستوى،

لكن هذه املحاوالت لم تنجح» .وأشار
ّ
إلــى أن اإلدارة األميركية «تـشــن حربًا
ضد فنزويال ،وتقوم بقرصنة حديثة»،
مـ ـعـ ـتـ ـبـ ـرًا أن ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة
األحــاديــة الـجــانــب «هــي سبب معاناة
الفنزويلي وفقره ومجاعته».
الشعب
ّ
وأكـ ــد أن ــه «إذا شــنــت واش ـن ـطــن حــربــا
حـقـيـقـيــة ض ــد ب ــادن ــا ،ف ــإن  25مليون
م ــواط ــن ف ــي ف ـنــزويــا س ـيــداف ـعــون عن
بلدهم».
ّ
على خــط م ــواز ،وعـلــى رغــم التصعيد
األمـ ـي ــرك ــي امل ـس ـت ـم ـ ّـر ض ــد كـ ــاراكـ ــاس،
أعلن املمثل الــدائــم لفنزويال فــي األمــم
املـ ـتـ ـح ــدة أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة واملـ ـع ــارض ــة

نفى االنقالبي خوان
غوايدو وجود «أي
نوع من التفاوض»
مع الحكومة

ألقت الشرطة القبض على من تبقى من مجموعة الحماية في سفارة فنزويال (أ ف ب)

اس ـت ــأن ـف ـت ــا م ـب ــاح ـث ــات ـه ـم ــا ب ــوس ــاط ــة
نــرويـجـيــة ،بـعــد احـتـقــان سـيــاســي دام
أشهرًا في بــاده .وقــال فاليرو في هذا
الـخـصــوص« :ن ـعــم ،هـنــاك ل ـقــاءات بني
ممثلي الحكومة الفنزويلية والجناح
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ــؤمـ ــن ب ــال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة مــن
املـعــارضــة»ّ ،
تجر
ملمحًا إلــى أنها «لــم
ِ
يدل بتفاصيل
بشكل مباشر» ،لكنه لم ِ
إضــافـيــة .ورأى أن هـنــاك «جـنــاحــا من
املعارضة يؤمن بالديموقراطية ،وآخر
يــدعــو الــى اإلره ــاب وال ـحــرب» ،واصفًا
األخير بأنه «دمية الواليات املتحدة».
كذلك ،نقلت وكالة «أسوشيتد برس»،
أمس ،عن أعضاء في الجمعية الوطنية
(البرملان) قولهم إن «مسؤولني رفيعي
املستوى من كال الطرفني سيشاركون
فــي م ـشــاورات تمهيدية فــي العاصمة
ال ـن ــروي ـج ـي ــة» ،ب ـع ــدم ــا ك ــان ــت وس ــائ ــل
إع ــام إسـبــانـيــة قــد أف ــادت باستئناف
«مفاوضات السالم» في مكان ّ
سري في
أوسلو منذ «عــدة أيــام» .وتعليقًا على
األمــر ،قالت املتحدثة باسم الخارجية
النرويجية ،آن هافاردسداتير لوندي،
إنـ ــه «ال نـسـتـطـيــع أن ن ـن ـفــي أو نــؤكــد
انخراط النرويج في عمليات سالم أو
مبادرات حوار».
وف ــي حــن أك ــد الـتـلـفــزيــون الـنــرويـجــي
الـ ـ ـع ـ ــام أن «مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات سـ ـ ـ ــام» بــن
ممثلني للسلطات الفنزويلية وآخرين
من املعارضة ُعقدت هــذا األسـبــوع في
أوسلو ،خرج االنقالبي خوان غوايدو،
أم ـ ـ ــس ،ل ـي ـن ـفــي وج ـ ـ ــود «أي نـ ـ ــوع مــن
ال ـت ـفــاوض» ،على رغــم إق ــراره بــإرســال
«موفدين» من فريقه في إطار «وساطة»
تعمل عليها النرويج منذ عدة أشهر.
وخالل اجتماع سياسي في كاراكاس،
ق ــال غ ــواي ــدو إن «لــدي ـنــا م ـنــدوبــن في
النرويج» ،موضحًا أنها «املرة الثانية»
التي تدعو فيها الحكومة النرويجية
م ـم ـث ـل ــن ل ـل ـس ـل ـط ــة وامل ـ ـع ـ ــارض ـ ــة فــي
م ـحــاولــة ل ـتــولــي «وسـ ــاطـ ــة» ،م ــن دون
أن يوضح ما إذا كانت هــذه الوساطة
انـتـهــت أو أن ـهــا ال تـ ــزال قــائ ـمــة .وك ـ ّـرر
تشديده على أن الغاية الــوحـيــدة ألي
تقارب يجب أن تكون «نهاية استغالل
الـسـلـطــة مــن جــانــب م ـ ــادورو ،وتــألـيــف
ح ـكــومــة ان ـت ـقــال ـيــة ت ـج ــري ان ـت ـخــابــات
حرة».
(األخبار ،أ ف ب)

سوريا

ّ
أسواق «البالة» تتمدد« ...حاجة الفقراء» لم تعد رخيصة!
تحت غطاء الحرب
محال
وحدت ّ
والفقرّ ،
«البالة» واجهاتها بعبارة
«أحدث األلبسة األوروبية»،
في تناغم بين أصحابها
«مهربين»
المصنفين
ّ
صناعيي وتجار
في نظر
ّ
األقمشة واأللبسة.
المحال
واجتذبت تلك
ّ
السوريين ،سواء الفقراء
العاجزين عن شراء ألبسة
جديدة ،أو ميسوري
سرًا
الحال الذين يزورونها ّ
خوفًا على «مكانتهم»

رحاب اإلبراهيم
ّ
عـ ـ ــزز ارت ـ ـفـ ــاع عـ ــدد الـ ـفـ ـق ــراء ف ــي سـنــي
الحرب األخيرة ،انتشار محال «البالة»
التي تبيع ألبسة ال يجوز استيرادها
وف ــق ال ـقــانــون ،عـلــى رغ ــم أن ميسوري
ال ـحــال هــم عـلــى رأس الئـحــة زبــائـنـهــا.
ي ـق ــول أحـ ــد ب ــاع ــة «الـ ـب ــال ــة» ف ــي ســوق
اإلطفائية امل ـعــروف ،إن «الـبــالــة ليست
ح ـك ـرًا ع ـلــى ال ـف ـق ــراء واملـ ــوظ ـ ـفـ ــن ...بــل
يقصدها ميسورو الحال الذين ّيدعون
الح ـق ــا أن م ـل ـبــوســات ـهــم م ــن امل ــارك ــات
الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة» .ل ـك ـن ــه ي ـش ـي ــر فـ ــي ال ــوق ــت
ن ـف ـســه إل ـ ــى أن األغـ ـنـ ـي ــاء «يـ ـخـ ـت ــارون
أفضل األن ــواع ،املعروفة باسم الكريم
وال ـس ــوب ــر ك ــري ــم ،وه ــي ت ـبــاع بــأسـعــار
مــرت ـف ـعــة» ع ــن س ــواه ــا .وي ــؤك ــد ج ــاره
األربعيني ،أبو محمد ،أن بعض املحال
التجارية تشتري من «البالة» ،وتبيع
األل ـب ـس ــة ع ـلــى أن ـه ــا ج ــدي ــدة بــأس ـعــار
م ـض ــاع ـف ــة .وي ـ ـ ــروي أنـ ــه رأى الـقـطـعــة
ّ
ّ
نفسها املعروضة في محله معلقة في

واج ـه ــة أح ــد امل ـح ــال امل ـش ـهــورة بسعر
مرتفع.
ال يجد أصحاب الدخل املحدود حرجًا
فــي التوجه إلــى «الـبــالــة» ،حيث تؤكد
الشابة الثالثينية ،وفــاء عـبــاس ،أنها
ت ـج ــد ف ـي ـهــا ط ـل ـب ـهــا ل ـنــاح ـيــة امل ــودي ــل
والـجــودة والسعر املناسب ،فيما ّ
ترد
سـيــدة فــي الخمسني مــن عـمــرهــا على
س ـ ــؤال حـ ــول ت ـغ ـيــر نــوع ـيــة الـبـضــاعــة

يطالب صناعيون وتجار بتنظيم
«البالة» ومنع منافستها
للمنتجات المحلية
ع ـ ــن أيـ ـ ـ ــام م ـ ــا قـ ـب ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ،ب ـل ـه ـجــة
ش ــامـ ـي ــة والـ ـضـ ـحـ ـك ــة عـ ـل ــى وج ـه ـه ــا:
«ش ـ ــي بـ ـيـ ـش ـ ّـه ــي» .وتـ ـت ـ ّ
ـرح ــم ســوســن
أح ـم ــد (م ــوظ ـف ــة) ع ـلــى أيـ ــام «األل ـب ـســة
األوروبية» قبل الحرب ،أثناء الحديث
مـعـهــا ف ــي مـنـطـقــة الـشـيــخ سـعــد الـتــي

ّ
معظم األلبسة التي تبيعها محال «البالة» تأتي من معامل في دول شرق آسيا (أ ف ب)

ّ
تضم محال «بــالــة» أكثر من
أصبحت
ت ـلــك ال ـت ــي ت ـب ـيــع م ـل ـبــوســات ج ــدي ــدة،
وتـقــول« :قـبــل الـحــرب ،كنا نجد قطعًا
مـ ـمـ ـي ــزة غـ ـي ــر مـ ـلـ ـب ــوس ــة ،م ـ ــع أح ـ ــدث
املــوديــات وأرخ ــص األس ـع ــار ...الـيــوم،
ّ
نفتل الـســوق كله وال نجد قطعة مثل
الخلق والعالم ،واألسعار نار».

«أوروبية» باالسم

ّ
مـعـظــم األل ـب ـس ــة ال ـت ــي تـبـيـعـهــا م ـحــال
«البالة» تأتي من معامل في دول شرق
آس ـيــا ،ولـيـســت فــي أوروبـ ــا كـمــا ُي ـ َّ
ـروج
ل ـه ــا .وهـ ــو م ــا ي ــؤك ــده رئ ـي ــس «ات ـح ــاد
ّ
املصدرين السوريني» ،محمد السواح،

ما قل
ودل
ف ـي ـقــول« :م ـن ــذ ع ـشــر سـ ـن ــوات ،ل ــم يعد
ه ـنــاك ص ـنــاعــة أوروب ـ ـيـ ــة ،ب ـعــد انـتـقــال
املعامل إلى شرق آسيا ،لذا أغلب ألبسة
البالة اليوم صناعة صينية وبنغالية
وفيتنامية» .ويشرح أن «بعض التجار،
ّ
وهم قلة ،يتولون إحضار بقايا املعامل
فــي ش ــرق آسـيــا وعــرضـهــا فــي الـبــالــة».
ويـ ـب ــن ال ـ ـس ـ ــواح أن «ال ـ ـبـ ــالـ ــة خـمـســة
أصناف ،سوبر كريم وكريم ونــوع أول
وثان وثالث ،والصنفان األوالن ال يقدر
ٍ
الفقراء على شرائهما بسبب أسعارهما
املــرتـفـعــة ،أم ــا ال ـنــوعــان األول والـثــانــي
فيباعان بسعر املنتج الوطني ويباع
الثالث على البسطات».
ّ
عـ ــرض مـ ـح ــال ال ـب ــال ــة ب ـض ــاع ــة تــركـيــة
وشرق آسيوية واالدعاء بأنها أوروبية،
أثـ ـ ــار اس ـت ـه ـج ــان ال ـب ـع ــض فـ ــي س ــوق
اإلطـ ـف ــائـ ـي ــة ،ف ـي ـمــا ّرد ص ــاح ــب مـحــل
«ب ــال ــة» بحنق عـلــى س ــؤال عــن أسـبــاب
عرض منتجات تركية مع وضع بطاقة
ج ــدي ــدة ت ـبــرز س ـعــرهــا ،ب ــال ـق ــول« :شــو
ب ـي ـهـ ّـمــك ش ــو م ـص ــدر ال ـب ـضــاع ــة ،املـهــم

نوعية جيدة وسعر مقبول للمواطن».
وي ـ ــرج ـ ــع صـ ــاحـ ــب إحـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـصـ ــاالت
املـ ـع ــروف ــة ف ــي س ـ ــوق اإلط ـف ــائ ـي ــة غ ــاء
األس ـعــار إلــى التهريب .فـبــرأيــه ،دخـ ّـول
البضاعة بطريقة نظامية كان سيوفر
أجــور الشحن .ويوضح أن «تكلفة نقل
البضاعة من الحدود اللبنانية ارتفعت
إلــى  35ألــف ليرة بعدما كانت  25ألفًا،
ع ـل ـمــا ب ـ ــأن س ـع ــر الـ ـ ّ
ـرصـ ــة (م ـس ـتــوعــب
ّ
تضم قرابة  70كيلوغرامًا،
صغير) التي
يـصــل إل ــى  200أل ــف ل ـيــرة ،وم ــع أجــور
النقل واألتاوات ،يصبح املبلغ  300ألف
ليرة».

«ضرر كبير»
ان ـت ـش ــار «الـ ـب ــال ــة» ف ــي امل ـ ــدن ال ـســوريــة
م ــن دون اس ـت ـث ـنــاء ،يـثـيــر ش ـك ــاوى من
صناعيني وتجار ألبسة جديدة .يمكن
فهم ذلك خالل جولة في منطقة الشيخ
ّ
سـ ـع ــد ،ح ـي ــث ي ــدخ ــل ال ــزب ــائ ــن م ـح ــال
«الـبــالــة» بينما ي ـمـ ّـرون أم ــام تلك التي
تـبـيــع ألـبـســة ج ــدي ــدة م ــن دون تــوقــف.

نـســأل صبية عشرينية ،صاحبة أحد
م ـحــال األل ـب ـســة ال ـج ــدي ــدة ف ــي املنطقة
ذات ـه ــا ،عــن تــأثـيــر «ال ـب ــال ــة» ،ل ـتـ ّ
ـرد بكل
ب ـســاطــة« :ال ـ ــرزق ع ـلــى ال ـل ــه ،وال ـحــركــة
التجارية عادية ،يوم بيصير بيع ويوم
ما بيصير ،لكن حتمًا البالة أثرت على
املنتج الوطني».
ويـ ـص ــف رئـ ـي ــس ات ـ ـحـ ــاد املـ ـص ــدري ــن،
«ض ـ ــرر ال ـب ــال ــة» ع ـلــى امل ـن ـتــج امل ـح ـلــي،
ب ــأن ــه «ت ــدم ـي ــر ل ـص ـنــاعــة ال ـن ـس ـيــج في
ســوريــا ،تحت مسمى حــاجــة الفقير».
وي ـس ـت ـغ ــرب «ع ـ ـ ــدم دخ ـ ـ ــول ال ـج ـم ــارك
واملــال ـيــة إلـيـهــا رغ ــم أن ـهــا مـهــربــة ،عــدا
عـ ـ ــن ضـ ـ ــررهـ ـ ــا عـ ـل ــى املـ ـنـ ـت ــج امل ـح ـل ــي
وصـ ـح ــة اإلن ـ ـس ـ ــان ،ف ــأح ـي ــان ــا ت ـحــوي
مواد مسرطنة ،ومع ذلك ال أحد يجرؤ
ع ـل ــى االق ـ ـتـ ــراب م ـن ـه ــا ،ف ـق ــد أصـبـحــت
كالخبز تمامًا» .يتفق معه خازن غرفة
صناعة دمشق وريفها ،ماهر الزيات،
مشيرًا إلــى أن «الـحــرب أدت إلــى إفقار
ن ـس ـبــة ك ـب ـي ــرة م ــن الـ ـس ــوري ــن ،ال ــذي ــن
ي ـب ـح ـثــون ع ــن ال ـب ـض ــاع ــة الــرخ ـي ـصــة،

بغض النظر عــن جــودتـهــا ،الـتــي ّ
تعد
أقل جودة من املنتج الوطني» .ويلفت
إل ــى أن «الـبـضــاعــة ال ـســوريــة مـعــروفــة
بـجــودتـهــا ...وهـنــاك منتجات أرخــص
مــن البالة بكثير ،ألن األخـيــرة لــم تعد
رخيصة كونها تأتي من لبنان تهريبًا،
وتحتاج إلى مسيرة طويلة لدخولها».
ويرى أن «من الضروري تنظيم سوق
الـبــالــة وإدخـ ــال بـضــاعــة وطـنـيــة فيها
إذا لم تقدر الحكومة على مكافحتها،
م ــن أجـ ــل ال ـف ـق ــراء وح ـم ــاي ــة الـصـنــاعــة
املـحـلـيــة» .فــي حــن ي ــرى م ـعــاون وزيــر
االقتصاد والتجارة الخارجية ،بسام
حـ ـي ــدر ،أن «ال ـ ـ ـ ــوزارة ع ـم ـلــت امل ـط ـلــوب
ل ـح ـم ــاي ــة املـ ـنـ ـت ــج الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،ف ــال ـب ــال ــة
ممنوعة من االستيراد لضررها على
الصناعة املحلية وضــررهــا الصحي،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي مـ ـس ــؤولـ ـي ــة م ـكــاف ـح ـت ـهــا
تـقــع عـلــى ال ـج ـهــات املـعـنـيــة بمكافحة
ال ـت ـه ــري ــب» ،م ـطــال ـبــا «اتـ ـح ــاد ال ـغ ــرف
ال ـت ـجــاريــة» بـتـنـظـيـمـهــا واس ـت ـيــرادهــا
نظاميًا بدل دخولها تهريبًا.

تستأنف الخطوط الجوية العراقية،
السبت المقبل ،رحالتها المباشرة من
بغداد إلى مطار دمشق الدولي ،بعد
ّ
استمر أكثر من ثماني سنوات،
انقطاع
وفق ما قال متحدث باسم الشركة،
أمس .وقال المتحدث باسم الخطوط
الجوية العراقية ،ليث الربيعي ،إن
الرحالت ستكون «بمعدل رحلة واحدة
أسبوعيًا» ،موضحًا أن هذا الخط
الجوي «مهم نظرًا الى حجم الجالية
العراقية في سوريا ،إضافة إلى زيادة
حجم التبادل التجاري واالقتصادي،
وتفعيل جانب الزيارات الدينية
والسياحية» .من جهتها ،نشرت وزارة
النقل السورية ،عبر صفحتها الرسمية
على «فايسبوك» ،بيانًا ّ
ترحب فيه بقرار
«استئناف الخطوط الجوية العراقية
تشغيل رحالتها باتجاه مطار دمشق
الدولي»( .أ ف ب)
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إعالنات

إعالنات

◄ وفيات ►
بالرضى والتسليم ملشيئته تعالى
ننعى إليكم فقيدنا الغالي املرحوم
املحامي األستاذ حافظ أنيس جابر
زوجته نجوى بهيج شيا
أوالده املحامي طالل زوجته ميرنا
أبو شقرا
املحامي عمر زوجته زينة حيدر
زلفا زوجة املحامي طارق يحيى
أشقاؤه املرحوم املحامي شكيب
امل ــرح ــوم ــة ف ــري ــدة أرمـ ـل ــة امل ــرح ــوم
الدكتور كميل ّ
الريس
املرحوم املهندس ملحم
املهندس الطيار رياض
األستاذ منصور
املهندس زهير
امل ـن ـت ـق ــل إل ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
األربعاء الواقع فيه  15أيار .2019
تقبل الـتـعــازي بـعــد ال ـيــوم الجمعة
والسبت واألحــد  17و  18و  19أيار
 2019من الساعة الثالثة بعد الظهر
ح ـتــى ال ـســاب ـعــة مـ ـس ـ ً
ـاء ف ــي م ـنــزلــه،
شارع البساتني ،عاليه.
ويــوم االثـنــن  20أيــار  2019فــي دار
طائفة املوحدين الدروز من الساعة
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر حتى
ً
مساء.
الساعة السادسة
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـض ــائ ــه :آل ج ــاب ــر ،آل
شهيب ،آل شيا وعموم أهالي عاليه.

انتقل الى رحمته تعالى املرحوم
مصطفى توفيق غالييني
مـ ــديـ ــر عـ ـ ــام ت ـس ـل ـي ــف بـ ـن ــك ل ـب ـنــان
واملهجر سابقًا
والدته :املرحومة ريا صيداني
زوجته :نعمت محمد اسماعيل
ابنتاه :ديما زوجة ايهاب خليل
ريا زوجة جواد يحي
شـقـيـقــاتــه :امل ــرح ــوم ــة وداد زوج ــة
املرحوم محمود غالييني
املـ ــرحـ ــومـ ــة غـ ـ ـف ـ ــران زوجـ ـ ـ ــة اح ـم ــد
العيتاني
املرحومة سميرة زوجة عبد الرزاق
غالييني
ح ـيــاة زوج ــة امل ــرح ــوم عـبــد الغني
غالييني
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ــومـ ــي ال ـج ـم ـعــة
وال ـ ـس ـ ـبـ ــت  17و 18أي ـ ـ ـ ــار اوتـ ـي ــل
رادي ـ ـ ـسـ ـ ــون بـ ـل ــو ف ـ ـ ـ ــردان DUNES
 Centreالـطــابــق االول مــن الساعة
الثانية حتى السادسة.
االس ـف ــون :آل غــايـيـنــي ،صـيــدانــي،
اسماعيل ،خليل ،يحي ،عيتاني.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
من امانة السجل العقاري في عاليه
طلب فادي بدري عبد امللك وكيل الياس
عـبــدالـلــه الـبـيـطــار بــوكــالـتــه ع ــن عــاطــف
ع ــزات زه ـن ــان سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
للعقار  4881عاليه.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الــى املنفذ عليها The Executlves
 .investment l.l.cكوكوليز جوكليت.
ً
عـمــا بــاحـكــام امل ــادة  409أ.م.م .تعلمكم
دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ بـ ـي ــروت ب ـ ــأن ل ــدي ـه ــا فــي
امل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رقـ ــم 2018/2838
ان ــذارًا تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالبة
التنفيذ شركة  Drive Dentsu s.a.lممثلة
بــامل ـص ـف ـيــة ف ـي ــرا ش ـل ـهــوب ون ــات ـج ــا عن
طلب تنفيذ الحكم الصادر عن القاضي
امل ـ ـن ـ ـفـ ــرد امل ـ ــدن ـ ــي ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت ال ـن ــاظ ــر
ف ــي ال ـق ـض ــاي ــا امل ــال ـي ــة رقـ ــم 2017/255
تــاريــخ  2017/12/20واملتضمن بــالــزام
املــدعــى عليها شــركــة The Executlves
 .investment l.l.cكوكوليز جوكليت دبي
بأن تدفع للمدعية شركة Drive Dentsu
 s.a.lممثلة باملصفية فيرا شلهوب مبلغ
/290250/دوالر امـيــركــي او مــا يـعــادل
ه ــذا املـبـلــغ بــالـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة بـتــاريــخ
الــدفــع مــع الـفــائــدة القانونية املستحقة
م ــن ت ــاري ــخ اق ــام ــة ه ــذه ال ــدع ــوى وحـتــى
ال ــدف ــع ال ـف ـع ـلــي وبـتـضـمـيـنـهــا الـنـفـقــات
كـ ــافـ ــة وعـ ـلـ ـي ــه ت ــدع ــوك ــم هـ ـ ــذه الـ ــدائـ ــرة
لـلـحـضــور الـيـهــا شخصيًا او بــواسـطــة
وكيل قانوني الستالم االنذار التنفيذي
واالوراق املــرفـقــة بــه علمًا ب ــأن التبليغ
ي ـت ــم ق ــان ــون ــا ب ــان ـق ـض ــاء م ـه ـلــة عـشــريــن
ي ــوم ــا ع ـل ــى ن ـش ــر هـ ـ ــذا االعـ ـ ـ ــان وع ـلــى
تعليق نسخة عنه وعــن االنــذار املذكور
على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة تنفيذ
بيروت ويصار بعد انقضاء هذه املهلة
ومهلة االن ــذار التنفيذي البالغ خمسة
ً
ايام الى متابعة التنفيذ بحقكم اصوال
حتى الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
ازدهار عاصي
إعالن
ح ـ ـضـ ــرة مـ ـس ــاهـ ـم ــي شـ ــركـ ــة ك ــاريـ ـف ــرت
ش.م.ل .اوف شور املحترمني
حـيــث إن ـنــا مـفــوضــي مــراقـبــة اســاسـيــن
ل ـل ـش ــرك ــة ن ــدع ــوك ــم الـ ـ ــى عـ ـق ــد جـمـعـيــة
عمومية عادية بتاريخ  2019/06/06في
مكتبنا الـســاعــة الــواحــدة ظـهـرًا ويكون
موضوعها كالتالي:
 – 1البيانات املالية لالعوام السابقة.
 – 2ابراء ذمة مجلس االدارة القديم.
 – 3انتخاب مجلس ادارة جديد.
 – 4اخ ــذ الـعـلــم بــوفــاة مـســاهــم ودخ ــول
ورثته.
 – 5أمور أخرى.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
مفوض املراقبة
د .رياض عبد القادر أرناؤوط
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/821
طالب التنفيذ :بنك االعـتـمــاد اللبناني
لــاسـتـثـمــار ش.م.ل .وكـيـلـتــه املـحــامـيــة
ندى رزق الله
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :م ـح ـم ــد كـ ــامـ ــل م ـن ـصــور
تحويطة الغدير  -شارع البركات  -قرب
صيدلية الكوثر  -بناية الهوندا الطابق
الخامس بلوك A
السند التنفيذي :عقد قرض سكني مع
سند ديــن مقسط مــوثــق بتأمني بقيمة
/21505.58/د.أ .عدا الفوائد واللواحق.
تاريخ قرار الحجز  - 2017/5/13تاريخ
تسجيله2017/6/7 :
املطروح للبيع 2400 :سهم من القسم 23
 Aمن العقار  /546تحويطة الغدير:
طابق خامس يتألف من مدخل وصالون
وطـ ـع ــام وث ـ ــاث غـ ــرف وم ـط ـبــخ وح ـمــام
وخــاء وشــرفــات ولــدى الكشف تبني ان

ما ذكــر اعــاه ينطبق على الواقع  -حق
مختلف  -يشترك بملكية الحقني  1و3
 Aتــأمــن درج ــة اول ــى مــع حــق التحويل
وفـ ــائـ ــدة ح ـس ــب شـ ـ ــروط ال ـع ـق ــد ال ــدائ ــن
ب ـن ــك االعـ ـتـ ـم ــاد ال ـل ـب ـنــانــي لــاس ـت ـث ـمــار
ش.م.ل/ .امل ـ ــدي ـ ــن م ــال ــك الـ ـقـ ـس ــم قـيـمــة
التأمني /45000/د.أ .تأمني درجة ثانية
م ــع ح ــق ال ـت ـحــويــل ح ــق وف ــائ ــدة حسب
شــروط العقد الدائن االعتماد اللبناني
ش.م.ل .املدين مالك القسم قيمة التأمني
/40000/د.أ.
مساحته /139/ :م 2تقريبًا.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/139000/ :د.أ – .الـ ـط ــرح
بـ ـ ـع ـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض  %5و %7و:%5
/69999.71/د.أ.
تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :وقـ ـ ــد ت ـحــدد
موعد املــزايــدة نهار الجمعة الــواقــع في
 2019/6/14الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا
امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر
عدل بعبدا املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او مـصــرف مـقـبــول بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن بيع صــادر
عــن دائ ــرة تنفيذ بعبدا باملعاملة رقم
567/99
(الرئيس يوسف الحكيم)
طالب التنفيذ :فرنسبنك ش.م.ل .وكيله
املحامي جميل كنعان.
املنفذ عليهم - 1 :زيــاد مصطفى جابر
 م ـج ـهــول م ـحــل املـ ـق ــام ،اب ـل ــغ بــواسـطــةالطرق االستثنائية.
 - 2باسم مصطفى عيد  -مجهول محل
املقام ،ابلغ بواسطة الطرق االستثنائية.
 - 3مالك أيوب ،وكيله أسعد سعيد.
 - 4ح ـ ـسـ ــان م ـح ـم ــد إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،وك ـي ـلــه
املحامي ابراهيم املوسوي.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :عـ ـق ــد فـ ـت ــح
اعـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري
وكـ ـ ـشـ ـ ــف حـ ـ ـسـ ـ ــاب ج ـ ـ ــار االول بقيمة
/74997321/ل.ل .وال ـثــانــي ب ـق ـي ـمــة
/201793،27/د.أ ع ـ ـ ـ ـ ـ ــدا الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ــد
واللواحق.
وبـ ـ ـتـ ـ ــاريـ ـ ــخ  2/8/2000ص ـ ـ ـ ــدر قـ ـ ـ ــرار
الحجز وسجل على الصحيفة العينية
بـ ـت ــاري ــخ  25/9/2000وب ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ــخ
 13/7/2001وض ـ ــع م ـح ـضــر الوصف
وس ـ ـج ـ ــل ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة ال ـع ـي ـن ـي ــة
ًَ
بـ ـت ــاري ــخ  23/10/2001تحصيال لدين
املنفذ املبني اعاله.
امل ـطــروح للبيع :كامل العقار رقــم /483/
الحدث:
ق ـط ـعــة ارض ض ـم ـن ـهــا بـ ـ ـنـ ـ ــاء ق ـيــد
االنـ ـ ـشـ ـ ــاء ولـ ـ ـ ــدى الـكـشــف تـبــن ان هــذا
ال ـع ـقــار عليه ب ـنــاء ض ـخــم مــؤلــف م ــن
 6أب ـن ـيــة متصلة ب ـع ـض ـهــا ب ـب ـعــض
ولـ ـك ــل م ـن ـهــا مــدخ ـل ـهــا الـ ـ ـخ ـ ــاص وق ـ ـ ــد
ج ـ ـ ــرى تـ ـصـ ـنـ ـي ــف الـ ـبـ ـن ــاء باألقسام
 A-B-C-D-E-Fب ــاعـ ـتـ ـب ــار ان ال ـع ـقــار
غ ـي ــر م ـ ـ ـف ـ ـ ــرز وم ـع ـظ ـمــه م ـ ـ ـب ـ ـ ــاع كـشـقــق
لـسـكــن وم ـح ــات ت ـجــاريــة والـقـلـيــل منه
غير جــاهــز واي ـضــًا ال ـق ـل ـيــل م ـنــه عــائــد
للجهة امل ــالـ ـك ــة .وهـ ـن ــاك أيـ ـض ــا ال ـطــابــق
الـ ـ ـسـ ـ ـفـ ـ ـلـ ـ ــي وه ـ ـ ــو ك ـنــايــة ع ــن مـسـتــودع
ومدخله لجهة البناء املعطى القسم رقم
 Aوهــو بإشغال الـســادة أحمد وحسني
ومحمد عواد.
ً
أوال :البناء األول :القسم رقم  /A/وفيه:
- 1ال ـطــابــق االرضـ ــي :يتألف مــن محلني
ب ـبــابــني بــإش ـغــال ع ـبــد ال ـلــه ش ــري -
ب  -وي ـتــألــف مــن م ـحــل ب ـبــاب واحـ ــد
بــإش ـغــال اب ــراهـ ـي ــم شـ ــوز  -ج وي ـتــألــف
م ــن مــدخــل البناء وبيت الــدرج وبيت
املصعد وقسم منه مستودع ل ـخــزانــات

امل ـيــاه باالضافة الى غرفتني ولهما باب
حديد 331/2000.من علي برو ضد مالك
أيــوب ورفـ ــاقـ ــه ب ـط ـلــب اف ـ ـ ــراز الـ ـبـ ـن ــاء
وت ـس ـج ـيــل الـشـقــة فــي الـطــابــق الثالث
على اسم املدعي  -دعــوى لــدى القاضي
املنفرد املدني في بعبدا برقم
 - 2الـطــابــق األول :ويـتــألــف مــن شقتني
شقة بــاشـغــال علي قـبــان وشـقــة ثانية
بإشغال احمد عواد.
 - 3الطابق ال ـثــانــي :ويتألف مــن شقتني
شقة بإشغال إبراهيم كريم وشقة ثانية
بإشغال حسام البرجاوي.
 - 4ال ـطــابــق ال ـثــالــث :وي ـتــألــف مــن
شقتني شقة بإشغال جالل جمعة وشقة
بإشغال ابراهيم ترحيني.
 - 5الـ ـ ـطـ ـ ــابـ ـ ــق الـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــع :ويـ ـ ـتـ ـ ــألـ ـ ــف مــن
ش ـق ـت ــن شـ ـق ــة ب ــإشـ ـغ ــال حـ ـس ــن ح ـم ــود
وشقة بإشغال مصطفى سعد.
 - 6الطابق الخامس :ويتألف من شقتني
ش ـقــة عـ ـ ــائـ ـ ــدة لـلـمــالــك وش ـقــة ثــان ـيــة
ع ـ ـ ــائ ـ ـ ــدة ل ـل ـمــالــك دون تـبـلـيــط وأدوات
صحية.
 - 7الطابق السادس :ويتألف من شقتني
ش ـقــة بــإش ـغــال ع ـلــي شـ ـ ـ ــري وش ـقــة
عــائــدة ل ـج ـمــال ن ـع ـيــم وشـ ــاغـ ــرة .هـ ــذا
م ــع ال ـع ـلــم أن كـ ــل شـ ـق ــة تـ ـت ــأل ــف مـ ــن
مـ ــدخـ ــل ومـ ـ ـمـ ـ ــر وص ــال ــون وط ـع ــام و3
غرف للنوم وشرفات وح ـمــامــات  -إن ـمــا
س ــت ش ـقــق ل ـكــل شقة ح ـمــامــني وس ــت
ش ـقــق اخ ــرى ل ـكــل ش ـقــة  3حمامات.
ثــان ـيــًا) ال ـب ـنــاء الـ ـث ــان ــي :ال ـق ـســم رقـ ــم
 /B/ويتألف من:
 - 1ال ـطــابــق األرضـ ــي :يتألف مــن محلني
م ـحــل بـ ـ ــاسـ ـ ــم ح ـســن عـ ـ ـبـ ـ ــاس واآلخـ ـ ـ ــر
بــاســم عـ ــدنـ ــان فـ ــرحـ ــات بـ ــاالضـ ــافـ ــة
ال ـ ــى مــدخــل ل ـل ـب ـنــاء وبـ ـي ــت الـ ـ ــدرج
واملـ ـصـ ـع ــد وغــرفــة الناطور.
 - 2الطابق االول :ويتألف مــن  3شقق
شقة بإشغال علي صالح وشقة اخرى
لـلـجـهــة املـ ـ ــالـ ـ ـكـ ـ ــة مـ ـ ــؤجـ ـ ــرة وال ـثــال ـثــة
بــإش ـغــال جمال شهاب.
 - 3الطابق الثاني :ويتألف مــن  3شقق
ش ـ ـقـ ــة بـ ــإش ـ ـغـ ــال اب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ش ـ ـ ــوز
وشـ ـق ــة ب ــإشـ ـغ ــال م ـح ـمــد دب ـ ــوق وشـ ـق ــة
بــإش ـغــال يحي يحيا.
- 4الطابق ال ـثــالــث :ويتألف مــن  3شقق
ش ـقــة بــإش ـغــال ع ـبــد الـ ـ ـنـ ـ ــور غ ـصــن
واخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ب ــإشـ ـغ ــال حـ ـس ــن عـ ـب ــد ال ـل ــه
وال ـثــال ـثــة بــإش ـغــال آل قـبـيـســي شــاغــرة

وغير مكتملة.
 - 5ال ـطــابــق الــرابــع :وي ـتــألــف مــن 3
شقق ،شقة بإشغال قاسم شريم وشقة
بإشغال مـ ـصـ ـطـ ـف ــى عـ ـيـ ـس ــى وش ـ ـقـ ــة
بـ ــاسـ ــم م ــال ــك العقار.
 - 6ال ـط ــاب ــق ال ـخ ــام ــس :وي ـت ــأل ــف م ــن 3
شـ ـق ــق ،ش ـق ــة ب ــإشـ ـغ ــال حـ ـس ــان ال ـح ــاج
وشـقــة ألحــد مــن آل ب ــزي ب ــدون ب ـلـاط
وأدوات صـحـيــة وغ ـيــر مـكـتـمـلــة وشـقــة
عائدة لعلي عيسى.
 - 7الـ ـط ــاب ــق ال ـ ـ ـسـ ـ ــادس :ويـ ـت ــأل ــف مــن
 3شـ ـق ــق ،ش ـق ــة ع ــائ ــدة ل ـي ــوس ــف م ــروة
وش ــاغ ــرة وش ـق ــة ع ــائ ــدة لـعـلــي راضـ ـ ــي
وشقة عائدة لحسن عــز الــديــن شــاغــرة
وغ ـيــر م ـك ـت ـم ـلــة .وهــذه الشقق منها مــا
يتألف مــن خمس غرف ومنها ما يتألف
مــن أرب ــع غ ــرف ،بــاالضــافــة ال ــى املطبخ
والحمامات والشرفات.
ثــال ـثــًا) ال ـب ـنــاء الـ ـث ــال ــث :ال ـق ـســم رقـ ــم
 /C/ويتألف من:
 - 1الـ ـط ــاب ــق األرض ـ ـ ــي :ي ـتــألــف م ــن
بيت الدرج واملصعد.
 - 2الـطــابــق االول :ويـتــألــف مــن شقتني
شقة عائدة الى علي صالح وأخــرى الى
نظير بسام.
 - 3الطابق ال ـثــانــي :ويتألف مــن شقتني
ش ـقــة عـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــدة ل ـس ـم ـيــرة ح ــرق ــوس
وأخـ ــرى لنزيه أبو طعام.
 - 4ال ـطــابــق ال ـثــالــث :وي ـتــألــف مــن
شقتني شقة عائدة الى سميرة حرقوس
ومؤجرة واخرى عائدة ليوسف يونس.
 - 5ال ـطــابــق الـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــع :وي ـتــألــف مــن
ش ـق ـتــن شـ ـ ـقـ ـ ــة عـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــدة إل ـ ـ ـ ـ ــى حـ ـ ـسـ ـ ــن
درويـ ــش وأخ ــرى إلى علي حمدان.
 - 6الطابق الخامس :ويتألف من شقتني
شقة عــائــدة الــى علي سعيد واخ ــرى
الى اسعد حيدورة.
 7ـ الطابق السادس :ويتألف من شقتني،
ش ـق ــة عـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــدة ال ـ ـ ـ ـ ــى م ـح ـم ــد ع ـب ــد ال ـلــه
واخـ ـ ــرى الــى محمود زراق ــط .مــع العلم
بأن كل شقة م ــن هـ ــذه ال ـش ـقــق ت ـتــألــف
م ــن أربـ ـ ـ ـ ـ ــع غـ ـ ــرف وحـمــامــن وم ـمــر و3
شرفات ومطبخ.
رابـ ـع ــًا) ال ـب ـنــاء الـ ــرابـ ــع :ال ـق ـســم رقـ ــم
 /D/ويتألف من:
 - 1الـ ـ ـطـ ـ ــابـ ـ ــق االرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي :ي ـتــألــف مـ ـ ــن
محلني ،محل عائد الــى نمر قمح وآخر
الـ ــى اب ــراهـ ـي ــم ع ــاش ــور ب ــاالض ــاف ــة ال ــى
مدخل البناء وبيت الدرج واملصعد.

 - 2الطابق االول :ويتألف من  3شقق،
شقة بــإش ـغــال ح ـســن مــاجــد واخ ـ ــرى
بـ ـ ــإشـ ـ ـغـ ـ ــال م ـح ـمــد رزق والـ ـث ــالـ ـث ــة
ب ــإشـ ـغ ــال فــاط ـمــة جعفر.
 - 3ال ـط ــاب ــق الـ ـث ــان ــي :وي ـت ــأل ــف مـ ـ ـ ــن 3
شقق ،االول ـ ـ ــى عـ ــائـ ــدة الحـ ـم ــد عـ ـ ــادل
عـ ـب ــد ال ـلــه والثانية الى محمد االشقر
والثالثة الى عدنان غدار.
 - 4ال ـطــابــق الـ ـ ـثـ ـ ــالـ ـ ــث :وي ـتــألــف مـ ـ ــن 3
شقق ،االولـ ـ ــى ع ــائ ــدة الـ ــى ن ـمــر ق ـمــح
وال ـثــان ـيــة الــى حسني فــرحــات والثالثة
الــى سلمان حراجلي.
 - 5ال ـطــابــق الــرابــع :وي ـتــألــف مــن 3
شـ ـق ــق ،االول ـ ـ ــى ع ــائ ــدة الـ ــى ع ـل ــي صـفــا
والثانية الى خضر عطوي والثالثة الى
محمد سعد.
- 6الـ ـط ــاب ــق الـ ـخ ــام ــس :وي ـت ــأل ــف م ــن 3
ش ـقــق ،االولـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــى ع ـق ـيــل ش ـهــاب
وال ـثــان ـيــة الــى احمد البنا والثالثة الى
جهاد خير.
 - 7ال ـط ــاب ــق ال ـ ـسـ ــادس :وي ـت ــأل ــف م ــن 3
شقق ،االول ـ ـ ــى والـ ـث ــانـ ـي ــة والـ ـث ــالـ ـث ــة
عـ ــائـ ــدة ال ــى حسن الحاج وهي مؤجرة.
مع العلم بــأن ك ــل ش ـقــة ت ـتــألــف م ــن 3
غـ ــرف وح ـمــامــات وشرفات ومطبخ.
خــام ـســا) ال ـب ـنــاء ال ـخــامــس :الـقـســم رقــم
 /E/ويتألف من:
- 1الطابق األرضي :يتألف من  3محالت:
مـ ـ ـحـ ـ ــل ملـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــك ق ـب ــان وآخـ ـ ـ ـ ـ ــر ل ـع ـلــي
حـ ـ ـمـ ـ ــدان والـ ـث ــال ــث م ـق ـفــل وش ــاغ ــر
وع ــائ ــد للجهة املــالـكــة بــاالضــافــة الــى
مدخل البناء وبيت الدرج واملصعد.
 - 2الـطــابــق االول :ويـتــألــف مــن شقتني
شقة إلــى زينب نــور الدين وأخــرى الــى
محمد قاووق.
 - 3الطابق ال ـثــانــي :ويتألف مــن شقتني
ش ـق ــة إل ـ ــى م ـح ـم ــد ش ـ ــري وأخـ ـ ـ ــرى ال ــى
سوزان شهاب.
 - 4ال ـطــابــق ال ـثــالــث :وي ـتــألــف مــن
شقتني شـقــة إلـ ـ ــى جعفر خـيــر واخ ــرى
الــى جهاد فرحات.
 - 5ال ـطــابــق الـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــع :وي ـتــألــف مــن
ش ـق ـتــن ش ـق ــة ال ـ ـ ـ ــى ع ـب ــد ال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــه ش ـ ـ ــري
وأخ ـ ـ ـ ـ ــرى لـلـجـهــة امل ــال ـك ــة غ ـيــر مكتملة
وشاغرة.
 - 6الـ ـط ــاب ــق ال ـ ـخـ ــامـ ــس :ويـ ـت ــأل ــف مــن
شـقـتــن شـقــة ع ــائ ــدة الـ ـ ــى ع ـ ـ ــادل قـبــان
واخــرى الى حسن قبالن.
 - 7الطابق السادس :ويتألف من شقتني

شـقــة عــائــدة الـ ـ ــى جـمــال نـعـيــم واخـ ـ ــرى
الــى اب ــراهـ ـي ــم شـ ـه ــاب .م ــع ال ـع ـلــم ان
ك ــل شـقــة م ــن هـ ــذه ال ـش ـقــق ت ـتــألــف
م ــن ارب ـ ــع غـ ـ ــرف وشــرفــات وحـمــامــات
ومطبخ.
س ــادس ــا) ال ـب ـنــاء الـ ـس ــادس :الـقـســم رقــم
 /F/ويتألف من:
 - 1الـطــابــق األرضـ ــي :يـتــألــف مــن محل
عائد للجهة املالكة باالضافة الى غرفة
ناطور وبيت الدرج واملصعد.
 - 2الطابق األول :ويتألف من  3شقق،
ش ـقــة عـ ـ ــائـ ـ ــدة ال ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـحـ ـ ـمـ ـ ــود قـ ـ ــاسـ ـ ــم
وال ـثــان ـيــة الــى هــاشــم عـبــود والثالثة
الى أحمد فرحات.
 - 3الطابق الثاني :ويتألف مــن  3شقق،
ش ـق ــة ال ـ ــى ح ـس ــن خ ـي ــر ال ــدي ــن وأخ ـ ــرى
عائدة الى حسني صفا وثالثة الى زين
كركي.
 - 4ال ـطــابــق الـ ـ ـثـ ـ ــالـ ـ ــث :وي ـتــألــف مـ ـ ــن 3
شقق ،االولــى الــى علي غريب والثانية
الى علي برو والثالثة الى ماجد برو.
 - 5ال ـطــابــق الــرابــع :وي ـتــألــف مــن 3
ش ـقــق ،االولـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــى حـ ـ ـسـ ـ ــن زع ـي ـتــر
وال ـثــان ـيــة الــى محمد زعيتر والثالثة
الى زينب بيضون.
 - 6ال ـط ــاب ــق ال ـخ ــام ــس :وي ـت ــأل ــف م ــن 3
ش ـقــق ،ش ـقــة الـ ـ ـ ـ ــى ح ـســني م ـن ـصــور
وأخـ ـ ــرى الــى محمد قاسم والثالثة إلى
بسام دبوق.
 - 7ال ـط ــاب ــق ال ـ ـسـ ــادس :وي ـت ــأل ــف م ــن 3
شقق ،واحــدة الــى عباد خير والثانية
الــى علي ن ـجــم وال ـثــال ـثــة الـ ــى زيـ ـن ــب
بـ ـ ـيـ ـ ـضـ ـ ــون .م ــع ال ـع ـلــم ان هـ ــذه الـشـقــق
تتألف كل منها من  3غ ــرف وح ـمــامــات
وش ــرف ــات م ـن ـهــا ست شقق لكل منها
اربـ ـ ـ ــع ش ـ ــرف ـ ــات وان االب ـ ـن ـ ـيـ ــة ش ـع ـب ـيــة
والقسم االكـبــر منها غير مـطــروش من
الخارج والبعض منها من الداخل.
إشـ ـ ـ ـ ــارة :إن ه ــذا ال ـع ـقــار ي ـقــع ض ـمــن
ً
نـ ـط ــاق ارت ـ ـفـ ــاق املـ ـط ــار نـ ـق ــا ع ــن افـ ــادة
تخطيط تصديق  -تخطيط  -استمالك
باملرسوم رقــم  - 7728/67اس ـت ـح ـضــار
دعـ ـ ـ ــوى رقـ ـ ـ ــم  3532/98مـ ـ ـ ــن املــدعـيــان
ي ــوس ــف سعيد يــونــس وف ــدى محمود
املحمود ضد شركة غــروب اي املهندس
باسم عيد واملطلوب ادخ ــالـ ـه ــم م ــال ــك
وحـ ـم ــود أي ـ ــوب وح ـســان م ـص ـط ـفــى
إبـ ــراه ـ ـيـ ــم :ت ـس ـج ـيــل شـ ـق ــة فــي الطابق
ال ـث ــال ــث ال ـج ـهــة ال ـش ـمــال ـيــة ب ـل ــوك  -ت -

اشارة قيد احتياطي ملصلحة زيد حسن
بسام باتفاقية مشاركة تشييد مشروع
سكني مــع مــال ـكــي ال ـع ـقــار  -دع ــوى لــدى
ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد املــدنــي فــي ب ـع ـبــدا
عــدد  211/99مــن زي ــد ب ـســام ضــد مــالــك
أيـ ـ ـ ــوب وحـ ـس ــان اب ــراه ـي ــم وش ــرك ــاه ــم -
يطلب تنفيذ ات ـفــاق ـيــة ح ـجــز تنفيذي
وم ـح ـضــر وصــف ص ــادري ــن ع ــن دائ ـ ــرة
ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ـبــدا بــرقــم  567/99الحاجز:
فرنسبنك ضد املحجوز ع ـل ـي ـهــم مـ ــالـ ــك
أي ـ ـ ــوب وح ـ ـسـ ــان اب ــراهـ ـي ــم وزيـ ــاد
جـ ـ ــابـ ـ ــر وبـ ـ ــاسـ ـ ــم عـ ـ ـيـ ـ ــد  -دع ـ ـ ـ ــوى لـ ـ ــدى
ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد املــدنــي فــي ج ـبــل
لـبـنــان رق ــم  334/2001مــن بـســام دبــوق
ض ــد ش ــرك ــة ب ــارت ــز وب ــاس ــم ع ـيــد وزيـ ـ ــد
بسام واملطلوب ادخــال ـهــم :مــالــك ايـ ــوب
وحـ ـ ـسـ ـ ــان ابـ ـ ــراهـ ـ ـيـ ـ ــم بـ ـ ـ ــإلـ ـ ـ ــزام امل ــدع ــى
ع ـل ـي ـهــم ب ـت ـس ـج ـيــل ال ـش ـقــة فــي الطابق
الـخــامــس عـلــى اسـ ـ ــم املــدعــي  -دعـ ــوى
لـ ـ ـ ــدى ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد املـ ـ ــدنـ ـ ــي في
بـعـبــدا رق ــم  21/2001مــن هــاشــم عبود
ضــد املـهـنــدس بــاســم عـيــد ومــالــك أيــوب
وح ـس ــان ابـ ـ ــراهـ ـ ـيـ ـ ــم يـطـلــب تـنـفـيــذ عقد
بيع وإلــزامــه بالتسجيل  -دعــوى لدى
القاضي املنفرد املــدنــي فــي بعبدا رقــم
 12/2001مــن زين العابدين كركي ضد
مالك ايوب وحسان ابــراه ـيــم وامل ـط ـلــوب
ادخـ ـ ــالـ ـ ــه احـ ـ ـمـ ـ ــد مـحـمــد خـلـيـفــة يطلب
إلـ ـ ـ ــزامـ ـ ـ ــه بـتـسـجـيــل شـ ـ ـقـ ـ ــة ف ــي ال ـطــابــق
الثاني  -اشــارة اتفاقية بيع في الطابق
الرابع بلوك  -ب  -العقار  /483/الحدث
سندًا التفاقية بيع مسجلة لدى الكاتب
الـ ـع ــدل ف ــي ب ـع ـب ــدا ب ــال ــرق ــم 648/2001
ملصلحة مصطفى محمد عيسى بمبلغ
 /27000/دوالر امـ ـي ــرك ــي ت ــأم ــني درج ــة
اولى ملصلحة فرنسبنك امل ــدي ــن مــال ـكــي
الـ ـعـ ـق ــار ال ـح ـصــة املــؤم ـنــة كامل العقار
لقاء مبلغ /250000/دوالر اميركي تدفع
حسب شروط العقد.
ح ـ ــدوده :ي ـحــده غــربــًا وشــرقــًا طــريــق
ً
عــام وشماال  1557وجنوبًا مجرى ماء
عام والعقارين  4234و.1752
مساحته/3817/ :م.م.
قـ ـيـ ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــني /3899970/ :دوالر
اميركي.
قيمة الطرح بعد التخفيض/429594/ :
دوالر اميركي.
تاريخ ومكان املــزايــدة :وقــد تحدد موعد
املزايدة نهار الجمعة تاريخ 28/6/2019

ال ـســاعــة الـ ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا أم ـ ــام
رئ ـيــس دائ ـ ـ ــرة تنفيذ بـعـبــدا فــي قصر
عــدل بعبدا املبنى الجديد.
ش ـ ـ ـ ـ ــروط املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :ف ـع ـل ــى ال ـ ــراغ ـ ــب فــي
الـشــراء وقـ ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة بـ ــاملـ ــزايـ ــدة
اي ـ ـ ــداع م ـب ـلــغ مــواز لثمن ال ـطــرح فــي
ص ـنــدوق الخزينة او مـ ـص ــرف م ـق ـبــول
ب ــاس ــم رئـ ـي ــس دائـ ــرة تنفيذ ب ـع ـبــدا أو
ت ـقــديــم ك ـفــالــة مصرفية تضمن املبلغ
وات ـ ـ ـخ ـ ـ ــاذ م ـحــل اقـ ـ ــامـ ـ ــة ض ـمــن نـ ـ ـطـ ـ ــاق
ال ــدائ ــرة ك ـمــا ع ـل ـيــه وبخالل ثالثة ايــام
مــن صـ ـ ــدور قـ ـ ــرار االحــالــة ايـ ـ ــداع الثمن
تـحــت طــائـلــة اعـ ـ ـ ــادة املـ ـ ــزايـ ـ ــدة بالعشر
على م ـســؤول ـي ـتــه ك ـمــا ع ـل ـيــه وبخالل
عشرين ي ــوم ــا تـ ـل ــي االح ـ ــال ـ ــة دف ـ ــع
الـ ـثـ ـم ــن ورسـ ــم الــداللــة خمسة باملاية
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طـلـبــت ك ـلــود ســامــي ال ـق ــدوم بــوكــالـتـهــا
ع ــن سـبـيــرس طــان ـيــوس مـحـفــوظ سند
تمليك بدل عن ضائع في العقارين رقم
 2015و 2016من منطقة حاالت العقارية
قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن بيع باملزاد العلني
للمرة الثالثة
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ مــرج ـع ـيــون
ب ــرئ ــاس ــة الـ ـق ــاض ــي "م ـح ـم ــد ع ـب ــد ال ـل ــه"
ف ــي املـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2016/21
املتكونة فيما بني:
ط ــال ــب الـتـنـفـيــذ :ش ــرك ــة م ـص ــري غ ــروب
ش.م.م.
املنفذ عليه :علي محمد األمني.
السند التنفيذي :استنابة دائــرة تنفيذ
النبطية رقم  2016/55تاريخ 2016/5/5
ً
تحصيال لدين بالغ مئة وخمسون الف
دوالر أم ـيــركــي ع ــدا ال ــرس ــوم وال ـفــوائــد
واللواحق.
تاريخ التنفيذ .2016/2/11
تاريخ تبليغ االنذار.2016/2/13 :
تاريخ قرار الحجز.2016/4/21 :

تــاريــخ التسجيل فــي الـسـجــل الـعـقــاري
.2016/4/23
تاريخ محضر وصف العقار 2017/3/23
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـقــاري
2017/4/1
العقار املطروح للبيع:
 2400سهم في العقار رقم  /2207منطقة
اب ــل ال ـس ـقــي ال ـع ـقــاريــة وه ــو ع ـب ــارة عن
قطعة ارض مساحتها  700مـتــر مربع
ت ـقــري ـبــا عـلـيـهــا ب ـن ــاء ي ـتــألــف م ــن ثــاث
طوابق:
طـ ــابـ ــق س ـف ـل ــي مـ ــؤلـ ــف م ـ ــن خـ ـ ـ ــزان م ــاء
ومستودع له مدخل خاص.
طــابــق ارضـ ــي مــؤلــف م ــن شـقـتــن :شقة
جنوبية تتألف من ثــاث غــرف ومطبخ
وحمام وكوردور وشرفة.
وشـقــة شمالية تـتــألــف مــن مـمــر وثــاث
غرف ومطبخ وحمامني وشرفة.
ط ــاب ــق اول :م ــؤل ــف مـ ــن شـ ـق ــة واحـ ـ ــدة
ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى مـ ـ ــوزع وم ـم ــر وص ــال ــون
وغرفة جلوس وثالث غرف نوم ومطبخ
وثـ ـ ـ ــاث ح ـ ـمـ ــامـ ــات وشـ ـ ــرفـ ـ ــات وت ـ ـ ــراس
مسقوف بالقرميد وتبلغ مساحة البناء
 486مـتــر مــربــع تـقــريـبــا وحــال ـتــه جـيــدة
جدًا.
يوجد على هذا العقار تأمني درجة اولى
دون مزاحم ملصلحة املؤمن حسني علي
زري ــق تأمينًا لــديــن ق ــدره خمسون الف
دوالر أميركي.
حدوده:
من الشمال العقار رقم 2174
من الشرق العقارين رقم  2170و2181
من الجنوب العقار رقم 2181
من الغرب العقار رقم 2176
قيمة التخمني  486000دوالر أميركي.
قيمة ال ـطــرح بـعــد التخفيض 236.196
دوالر أميركي.
مكان املــزايــدة وتاريخها نهار االربعاء
الـ ـ ــواقـ ـ ــع فـ ـي ــه  2019/06/12ال ـس ــاع ــة
الواحدة ظهرًا امام رئيس دائرة التنفيذ
في مرجعيون.
فعلى الراغب بالشراء ايداع بدل الطرح
فــي قلم الــدائــرة بموجب شيك مصرفي
منظم المر رئيس دائرة تنفيذ مرجعيون
وات ـخ ــاذ مـحــل اقــامــة ضـمــن ن ـطــاق هــذه
الدائرة واال عد قلمها مقامًا مختارًا له
ً
ما لم يكن ممثال بمحام وعليه تسديد
كامل الثمن ورسمي الداللة والتسجيل
خالل املهل القانونية.
رئيس القلم
محمد حرب

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►
مطلوب للعمل يف مرصف
محام يف االستئناف مختص
يف أمورالتنفيذ لديه مثانية
سنوات خربة عىل االقل.
يرجى إرسال السرية
الذاتية بالتفصيل
hirelawyer2019@gmail.com
وعدم اإلرسال لغرياملؤهلني.

◄ للبيع ►
للبيع صيدلية
يف منطقة فرن الشباك
 عني الرمانة تعملبشكل جيد  -للجادين
فقط 03 /055201
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

تاريخ العين

في التسعينيات ،سافر مصورون وفنانون إلى بلدان عالمية للبحث عن صور فوتوغرافية ومجموعات حيث تقيم الجاليات العربية
ّ
«المؤسسة ّ
العربية للصورة» الذي وصل إلى « 500غرض صوري» .اليوم ،تطلق
واللبنانية تحديدًا .كانت تلك المرحلة األولى في بناء أرشيف
ّ
ّ
األرشيف البصري في العالم العربي منصتها اإللكترونية بالتزامن مع عيدها الثاني والعشرين .ليست المنصة وحدها
إحدى أكبر مؤسسات ّ
الحدث بذاته .يتجاوز المنظمون فكرة عرض المجموعات لديهم ،إلى إعادة التفكير في مفهوم األرشيف ،وأدوات الحفظ ،وكيفية
خلق نقاشات سياسية وفنية وتاريخية معاصرة حول الصور وممارسات األرشفة ،أمام ّ
التحوالت الرقمية السريعة .أسئلة كثيرة تثيرها هذه
التجربة الجديدة للمؤسسة :ماذا يعني أن تملك مؤسسة ما اليوم مجموعات فوتوغرافية للمنطقة منذ ستينيات القرن الثامن عشر إلى
اليوم؟ كيف يمكن تفعيلها عبر الفضاء الرقمي؟ وكيف يمكن قراءة هذه الوثائق بوصفها مواد حية ال قطعًا من الماضي؟

ّ
«المؤسسة العربية للصورة»:
ّ
ّ
منصة رقمية تبتكر المستقبل
روان عز الدين

حفلة عشاء،
سوريا ،حوالى
،١٩٦٠-١٩٥٠
طبعة تظهير
بالجيالتين.
مجموعة هيفا
كوكاش

فريد األطرش في
منزله ،فان ليو،
القاهرة ،مصر،
 .١٩٥٩مجموعة
فان ليو

ت ـحــوي «املــؤس ـســة الـعــربـيــة لـلـصــورة»
 500ألـ ــف وث ـي ـق ــة ب ـص ــري ــة م ــن ص ــور،
وفـ ـي ــدي ــوه ــات ،ون ـي ـغــات ـي ـفــات ،وأفـ ــام
وأغــراض من استديوهات فوتوغرافية
ووث ــائ ــق أخ ـ ــرى .ج ـغ ــراف ـي ــا ،ت ـج ــاوزت
املجموعة حدود لبنان ،لتشمل املنطقة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وش ـ ـمـ ــال أف ــري ـق ـي ــا وبـ ـل ــدان
الشتات العربي منذ ستينيات القرن
الثامن عشر إلى اليوم .مع ذلك ،ال يمكن
فصل هذه التجربة عن مرحلة ما بعد
ال ـحــرب .إذ إنـهــا لــم تبصر الـنــور ّربما
إال بـفـضــل أسـئـلــة تـلــك املــرح ـلــة ،ضمن
ّ
التوجه ّ
امللح للفنانني والباحثني نحو
الـ ــذاكـ ــرة .ذاك ـ ــرة ال ـح ــرب ت ـح ــدي ـدًا .لعل
ال ـص ــورة الـفــوتــوغــرافـيــة كــانــت املـجــال
األم ـث ــل ل ـل ـعــودة إل ــى ال ـت ــاري ــخ وفـهـمــه،
ب ـص ـف ـت ـه ــا وثـ ـيـ ـق ــة م ـ ـنـ ــه ،إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
قدرتها على توالد املعلومات واملعاني
إلـ ـ ــى مـ ــا ال نـ ـه ــاي ــة مـ ــع مـ ـ ـ ــرور ال ــزم ــن.
أدى األرش ـ ـيـ ــف ال ـب ـص ــري وامل ـك ـت ــوب،
بـمــا يـحــويــه مــن أحـ ــداث تــاريـخـيــة بني
الـ ــواقـ ــع وامل ـت ـخ ـيــل دورًا أس ــاس ـي ــا في
هـ ــذه الـ ـتـ ـج ــارب ال ـف ـن ـي ــة ،ال ـت ــي أق ــام ــت
قطيعتها مــع تـجــارب املــاضــي ،لتعود
إليه بطريقتها .املؤسسة كانت واحدة

ممارسات األرشفة

نزهة ،المغرب ،غير مؤرخة ،طبعة تظهير بالجيالتين .مجموعة مامي برغاش

واملهمات .لم تعد املؤسسة قــادرة على
استقبال مجموعات أخرى ،لذلك تطمح
إلــى العمل على التحكم باملجموعات
التي تريدها ،باالعتماد على املواضيع
التي
واألج ــزاء والحقبات واملجتمعات ّ
تغيب عنها .أما الخطوة األبرز ،فتتمثل
بــاملـنـصــة الــرقـمـيــة ال ـتــي تـطـلــق ال ـيــوم،
ب ــدع ــم م ــن «آف ـ ــاق» و«م ــؤس ـس ــة ف ــورد»
والسفارة النرويجية في لبنان.

تحتوي على  25ألف
صورة لم ّتعرض من
قبل ،وتشكل  %5من
مجموعات المؤسسة

م ــع ال ــوق ــت يـكـتـســب األرش ـي ــف معاني
جديدة من املكان أو الفضاء الذي يحويه.
يـعــود هــذا إلــى أول أشـكــال األرشيفات
في املــدن اإلغريقية التي كانت تفرض
عزل األرشيف العام في أماكن خاصة،
بعيدًا عن أعني الناس .إشكالية ّبددها
العصر الرقمي الذي جعل الحدود بني
الـخــاص وال ـعــام أكـثــر ضبابية ،بينما
ع ـبــث ب ـ ــدور األرش ـ ـيـ ــف وم ـف ـهــومــه في
وقت لم يعد يمكن فيه اللحاق بسرعة
ت ــراك ـم ــه ب ــوت ـي ــرة ت ـج ـعــل م ــن ح ـي ــوات
الـنــاس الـخـ ّ
ـاصــة ،الــوثــائــق املستقبلية
الـعــامــة .بعد إغ ــاق املــؤسـســة لحوالى
ث ــاث س ـن ــوات ،تــأتــي املـنـصــة الرقمية
لتشريع هذه الصور أمام الناس مجددًا
«ع ـل ــى هـ ــذا األس ـ ـ ــاس وض ـع ـن ــا ب ــرام ــج
متعددة وأدوات جديدة بهدف الوصول
إل ــى جمهور أوس ــع ،وب ـهــدف فهم دور
ّ
التوجه الذي ينبغي
املؤسسة» .لكن ما
للمؤسسات األرشيفية اتباعه لرقمنة
وث ــائ ـق ـه ــا ،خ ـص ــوص ــا إذا ك ــان ــت ذات
ً
طبيعة مادية كالصور مثال؟ الخطوة
األولــى لرقمنة أرشيف املؤسسة بدأت
عــام  .1997تبعتها رقمنة مجموعات
كبيرة من الصور بني  2009حتى ،2016
لـكــن ذل ــك ت ـ ّـم بطريقة كالسيكية ،وفــق
معركش ،من خالل ّ
قص الصورة حسب
إطــارهــا ،أي االكتفاء بما كانت تظهره
ّ
املصورين .كان على املؤسسة
عدسات
أن تبحث عن أساليب جديدة لالنتقال

بمجموعاتها إلى الفضاء الرقمي ،مع
اتـبــاعـهــا تسمية «ال ـغ ــرض ال ـصــوري»
ال ـت ــي ّ
وسـ ـع ــت م ــن م ـح ـتــوى الـ ـص ــورة.
ه ـكــذا ص ــارت تتسع لــدالئــل وعــامــات
أخـ ـ ـ ــرى ،م ـث ــل امل ـع ـل ــوم ــات والـ ـعـ ـب ــارات
الـ ـت ــي ي ـك ـت ـب ـهــا أصـ ـح ــاب امل ـج ـمــوعــات
ً
على الــوجــه الخلفي مـثــا ،والتحوالت
امل ــادي ــة وال ـت ـفــاعــات الكيميائية التي
تصيب هيكلها مــع ال ــوق ــت ...يخبرنا
م ـعــركــش أن الـ ـص ــورة تــؤخــذ ك ـمــا هي
اآلن ب ـك ــاف ــة أوج ـه ـه ــا وج ــوانـ ـبـ ـه ــا .إذ
ي ـتــم ت ـصــويــر الـنـيـغــاتـيــف ن ـف ـســه ،قبل
تظهيره ،باإلضافة إلى تركيز األضرار
والـ ـت ــدخ ــات ال ـب ـش ــري ــة ف ـي ـه ــا ،ب ـهــدف
استخراج الكمية األكبر من املعلومات.
ك ـ ــل ه ـ ــذا سـ ـيـ ـض ــاف إل ـ ــى امل ـع ـل ــوم ــات
الـتــوثـيـقـيــة ع ــن امل ـج ـم ــوعــات وطــريـقــة
وصــول ـهــا إل ــى املــؤس ـســة ،وتــواريـخـهــا
وم ـمــارســات مـصــوريـهــا ال ـتــي سترفق
مــع امل ـعــروضــات باللغتني اإلنكليزية
وال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة .أس ـ ـل ـ ــوب جـ ــديـ ــد ي ـح ـيــي
الجانب امل ـ ّـادي للصورة داخــل الفضاء
الرقمي الــذي كــان أول ما فعله التخلي
ع ــن جـسـمـهــا امل ـل ـم ــوس .ف ــي مرحلتها
األول ـ ــى ،سـتـحــوي املـنـصــة الــرقـمـيــة 25
ألفًا من هذه الصور لم تعرض من قبل،
ّ
وتـشــكــل  %5مــن مـجـمــوعــات املؤسسة

ّ
ّ
الرقمية
المنصة

راقصة ،مصر ،حوالى ،١٩٥٠-١٩٤٠
طبعة تظهير بالجيالتين .مجموعة
ُ المؤسسة العربية للصورة .صور الملف
تنشر بإذن من المؤسسة العربية للصورة

متاحًا لهم تقديم معلومات عن الصور،
إن أرادوا ،عبر نوافذ محددة ال تتبناها
املؤسسة قبل التأكد منها.

 22سنة من حفظ التراث الفوتوغرافي وإحيائه

مــن ه ــذه ال ـت ـجــارب الجماعية الـفــرديــة
لــدى تأسيسها عــام  .1997تبلغ إحدى
أك ـبــر مــؤس ـســات األرش ـي ــف ف ــي الـعــالــم
العربي واملنطقة  22عامًا هــذه السنة.
ل ـكــن اآلن ل ــم ي ـعــد األرشـ ـي ــف مـحـكــومــا
باملاضي تمامًا ،وال بالحرب ،بل صار
وثيقة ّ
حية ومفتوحة أم ـ ّـام احتماالت
ونقاشات جديدة .لم تتوقف املؤسسة
عن مساءلة مفاهيم األرشيف والوثائق
وال ـص ــور ،مــن خ ــال دراس ـت ـهــا« .الـيــوم
ال تقتصر ّ
مهمة ال ـصــورة على تاريخ
م ـعــن ،ب ــل عـلــى م ـمــارســات تصويرية
مختلفة ،وبلدان وجماعات ،»...يخبرنا
م ــدي ــر امل ــؤس ـس ــة م ـ ــارك م ـعــركــش وهــو
يصف ّ
مهمتها الـجــديــدة الـتــي أعيدت
صياغتها أخـيـرًا .سـنــوات طويلة منذ
أطـلــق امل ـصــور الـلـبـنــانــي ف ــؤاد خ ــوري،
والـفـنــان أكــرم زعـتــري ،واملـصــور سامر
معضاد املؤسسة للحفاظ على الصور
ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي وف ـه ــم م ـمــارســات
الـتـصــويــر ف ـيــه .إل ــى جــانــب الفنانتني
امل ـص ــري ــة الرا ب ـل ــدي وامل ـغ ــرب ـي ــة إيـتــو
برادة ،سافر هؤالء إلى الشرق األوسط،
وإلــى بلدان أفريقيا وأميركا الالتينية
مثل مصر واملكسيك والسنغال واملغرب
وال ـعــراق وم ــدن اإلسـكـنــدريــة والـقــاهــرة
ودمـشــق وح ـلــب ...السنوات األول ــى من
ع ـمــر امل ــؤسـ ـس ــة ،اق ـت ـص ــرت ع ـلــى بـنــاء
األرشـ ـي ــف ومــراك ـم ـتــه وح ـف ـظــه .وج ــوه
وأمكنة وأساليب فوتوغرافية مختلفة
ك ــان ــت تـ ـتـ ـك ـ ّـدس فـ ــي م ــرك ــز امل ــؤس ـس ــة
ف ــي األش ــرفـ ـي ــة ال ـ ــذي ل ــم ي ـك ــن مـجـهـزًا
حينها ،أبــرزهــا املـمــارســات املخضرمة
ملـ ـ ـص ـ ــوري ـ ــن صـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـي ـ ــن وف ـ ـنـ ــانـ ــن
استديوهات ،باإلضافة إلى
وأصحاب
ّ
ص ــور ه ــاوي ــة تـتـمــثــل ف ــي املـجـمــوعــات
الـخــاصــة واألل ـبــومــات العائلية .بقيت
في صناديق ولــم تخرج منها إال لدى
انتقال املبنى إلى ستاركو حيث ّ
جهزت
ّأول غرفة ّ
مبردة ،باإلضافة إلى استقدام
مـ ـ ـ ــواد أرش ـ ـفـ ــة ب ـ ـهـ ــدف الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
املـجـمــوعــات وحمايتها« .ه ــذه الغرفة
كانت األولى عربيًا ،مع العلم أنها كانت
تـفـتـقــر إل ــى الـتـكـنــولــوجـيــا األص ـل ـيــة».
إذ إن امل ــؤس ـس ــة ت ـع ــاون ــت م ــع شــركــة
ّ
تكييف لتركيب نـظــام خــاص (يتحكم
بالحرارة والرطوبة) ال يــزال يستخدم
ّ
حتى اليوم .محطات كثيرة مـ ّـرت فيها
ّ
املؤسسة التي تخلت منذ الـبــدايــة عن
حـصــر مـهــامـهــا بـمــركــز أرش ـيــف بحت،
م ـق ــاب ــل ت ـف ـع ـي ـلــه ومـ ـ ـ ّـد س ـي ــاق ــات فـنـيــة
ل ــه ،ع ـبــر م ـع ــارض ولـ ـق ــاءات وأب ـح ــاث،
أبــرزهــا م ـعــارض أك ــرم زع ـتــري ،وولـيــد
رع ــد ،وك ـتــابــات ج ــال ت ــوف ـي ــق ...بقيت
املجموعات تصل حتى عام  ،2011إلى
حني انتقالها إلــى الجميزة ،أي ّ
مقرها
الـ ـح ــال ــي ،ال ـ ــذي يـ ـح ــوي ق ـس ــم الـحـفــظ
والقسم الرقمي ،باإلضافة إلــى مكتبة
ّ
تضم أكثر مــن  2400كتاب متخصص
ب ــال ـت ـص ــوي ــر ومـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات األرشـ ـ ـف ـ ــة،
وأبحاث عن املنطقة .ماذا عن مستقبل
هـ ــذا األرش ـ ـيـ ــف؟ ي ـخ ـبــرنــا م ـعــركــش أن
املؤسسة التي انضمت إليها كليمانس
كـ ــوتـ ــار هـ ــاشـ ــم ع ـ ــام  ،2016ك ـم ــدي ــرة
مـســاعــدة ،شـهــدت تجديد فــي األه ــداف
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التي تتعدى  300مجموعة .هناك أيضًا
ّ
ستحمل على مراحل
 35ألــف ص ــورة،
الحقة ،فيما يسعى القائمون إلى رقمنة
 15أل ــف غ ــرض س ـنــويــا ،ب ـهــدف إتــاحــة
كل املجموعات للجمهور .هكذا حرص
القائمون على تمثيل كل مجموعة من
خـ ــال  3أغ ـ ــراض ص ــوري ــة ،سـتـعــرض
ّ
تتنوع
ضمن قسم «املجموعات» التي
ب ـ ــن أس ــالـ ـي ــب الـ ـتـ ـص ــوي ــر امل ـخ ـت ـل ـف ــة،
وم ــواده ــا مـثــل النيغاتيف ،والــزجــاج،
واملطبوعات ...أمام كل هذه التمايزات،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى امل ـن ــاط ــق وامل ــواض ـي ــع
والــوجــوه التي تحويها الـصــور ،كيف
ستتم أرشفتها؟ يشرح مارك أن تقسيم
املـ ـجـ ـم ــوع ــات عـ ـل ــى املـ ـن ـ ّـص ــة يـخـضــع
للتقسيم املــادي للصور ،والــذي يعتمد
وف ـ ــق ع ـم ــل امل ــؤسـ ـس ــة ،ع ـل ــى ال ـطــري ـقــة
التي وصلت فيها إليها .إال أن أدوات
البحث على اإلنـتــرنــت ستتيح للزائر
الــوصــول إلــى الـصــور مــن خــال كلمات
مفتاحية أيضًا (تواريخ ،مواد ،مناطق،
م ــواضـ ـي ــع…) .ض ـمــن ن ـظ ــرة املــؤسـســة
إلى مفهوم األرشفة ،وضــرورة إحيائه،
تـحــوي املـنـ ّـصــة قـســم «املـخـتـبــر» ،الــذي
يــدعــو ال ـف ـنــانــن وال ـبــاح ـثــن وال ـك ـتــاب
وطـ ــاب ال ـجــام ـعــات إل ــى إق ــام ــات عبر
اإلنـ ـت ــرن ــت ،م ــن خـ ــال اخ ـت ـي ــار ص ــورة
أو مـجـمــوعــة منها كــركـيــزة بحثية أو
فنية أو كتابية« .نسعى إلى استخراج
األرش ـ ـيـ ــف إل ـ ــى ن ـق ــاش ــات م ـع ــاص ــرة»،
يـ ـق ــول م ـع ــرك ــش ،ح ـي ــث س ـت ـت ـيــح ه ــذه
ال ـخ ـط ــوة ك ـتــابــة س ـيــر ل ـل ـصــور مبنية
على استخدامات ال ـ ّ
ـزوار االفتراضيني
وتفاعلهم معها .أما القسمان األخيران،
فهما «اكـتـشــف» املخصص لنشاطات
املــؤس ـســة وإص ــداراتـ ـه ــا وم ـعــارض ـهــا،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى  engageحـ ــول كيفية
التواصل مع املؤسسة ،والــوصــول إلى
املحفوظات واملـجـمــوعــات أو تقديمها
ل ـه ــا .األه ـ ــم م ــن هـ ــذا ك ـلــه أن امل ـشــاركــة
مـفـتــوحــة أم ــام ك ــل ال ـن ــاس .إذ سيكون

مــن خ ــال م ـب ــادرة  MEPPIبــالـتـعــاون
مــع «معهد غيتي للحفظ» ،و«متحف
مـتــروبــولـيـتــان» ،وجــامـعــة ،Delaware
وح ــوال ــى  112مــن مــؤسـســات األرش ـفــة
فــي ال ـشــرق األوس ـ ــط ،ب ــدأت «املــؤسـســة
ال ـعــرب ـيــة ل ـل ـص ــورة» بـتــرجـمــة م ـصــادر
مـتـخـصـصــة ف ــي األرشـ ـي ــف وال ـص ــورة
من اإلنكليزية والفرنسية إلى العربية،
وخلق أدواتها في الحفظ ،وبناء حقل
م ـع ـج ـمــي ل ـل ـك ـل ـمــات ال ـت ـق ـن ـيــة بــالـلـغــة
العربية .في السنوات األخيرة ،أحدثت
املؤسسة تعديالت على املصطلحات،
وأعـ ـ ـ ـ ــادت ال ـن ـظ ــر فـ ــي ط ـ ــرق األرش ـ ـفـ ــة،
بالتزامن مع التغيرات الرقمية .تسمية
«الغرض الصوري» فرضت تغييرًا في
مفهوم الصورة ،من خالل نظرة شاملة
ال تقف عند الـظــاهــر منها .مــن ناحية
ثــانـيــة ،يخبرنا مـعــركــش ،أن املؤسسة
لن تكون مركزًا أرشيفيًا فحسب ،إنما
مكان يطرح أسئلة نقدية جديدة :ماذا
يـعـنــي أن تمتلك مــؤسـســة م ــا أرشـيـفــا
ً
هــائــا الـيــوم؟ كيف يمكن تفعيله؟ هل
عـلــى املــؤس ـســات اس ـت ـيــراد املـمــارســات
األرشـيـفـيــة مــن ال ـخــارج وف ــق مقاييس
م ـع ـتــرف ب ـهــا ع ــامل ـي ــا؟ ه ـك ــذا تـنـصــرف
املؤسسة إلــى البحث عــن أدوات حفظ
خــاصــة ،تـنــاســب املـنـطـقــة واملـعـلــومــات
التي يحويها األرش ـيــف .فــي طريقتها
لحفظ ال ـصــور ،ال تـجــري املــؤسـســة أي
تدخل أو تعديل على الـغــرض .تكتفي
ب ـت ـن ـظ ـي ـف ـهــا ،ق ـب ــل وض ـع ـه ــا ف ــي غ ــرف
م ـب ـ ّـردة وال يـتــم إخــراج ـهــا إال مــن أجــل
رقمنتها ،أو في حال مشاركتها ضمن
مـعــارض أو مناسبات .كــذلــك ،ستعلن
ّ
للعامة،
املـنـ ّـصــة عــن مــواعـيــد ال ــزي ــارات
ال ـت ــي س ـت ـك ــون م ـخ ـص ـصــة م ــرت ــن في
ّ
األسـبــوع بسبب قلة عــدد العاملني في
املؤسسة الذين يصل إلى ثمانية فقط.
«اخترنا هوية للمؤسسة تجمع ما بني
ممارسات األرشفة وتحليلها ونقدها
وما بني املمارسات الفنية الحالية التي
تسمح أن نستخرج حــواريــة معاصرة
وف ـهــم ال ـحــاضــر» .يــأخــذ الـقــائـمــون في
االع ـت ـبــار كــل م ــا يــأتــي مــن مجموعات
الـصــور خــال رحلتها ووصــولـهــا إلى
املــؤس ـســة« :ل ــم تـعــد أولــويـتـنــا تقتصر
على الحفاظ على ما ُيــرى من الغرض
ال ـ ـصـ ــوري .ق ــد تـخـتـلــف األولـ ــويـ ــة بني
غ ــرض وآخـ ــر .أح ـيــانــا ي ـكــون االهـتـمــام
بـمـمــارســة امل ـصــور ،وأحـيــانــا بالحقبة
الزمنية ...خصوصًا أن أحد أهم أهدافنا
هو فهم ممارسات التصوير في املنطقة
ّ
وتطورها منذ اكتشاف تقنيات
العربية
التصوير األول ــى حتى ال ـيــوم» .هنا ال
يمكن الحديث عن تاريخ واحد للمنطقة
العربية ،إذ أن املنصة «تدعو إلى قراءة
ّ
متنوعة للثقافات والتواريخ املتعددة
في املنطقة».
/http://www.arabimagefoundation.org

تركيب صوري ،زحلة ،لبنان،
 ،١٩٣٦طبعة تظهير بالجيالتين.
مجموعة ألين مانوكيان

بورتريه امرأة،
سليم أبو
عز الدين،
مصر ،القرن
العشرون،
تحويل رقمي
لنيغاتيف
على زجاج.
مجموعة
فيصل أبو عز
الدين

بورتريه امرأة مأخوذ داخل االستوديو،١٩٦٠-١٩٥٠ ،
نيغاتيف صبغي على أسيتات السليولوز .مجموعة أرغش

صورة دعائية
تظهر تعديالت
أرادها المصور،
ألفريدو يزبك،
المكسيك ،غير
مؤرخة .مجموعة
ألفريدو يزبك

طريق المنارة،
أوجين كوتار،
بيروت ،لبنان،
 ،١٩١٤صورة
مجسمة
زجاجية.
مجموعة
أوجين كوتار
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
العصفور

صورة
وخبر

فـي الـدورة الثانيـة والسـبعين مـن «مهرجـان كان السـينمائي الدولـي» (تختتـم فـي 25
أيـار /مايـو الحالـي) ،تـرأس اللبنانيـة ناديـن لبكـي لجنـة تحكيـم تظاهـرة «نظـرة مـا» ،لتكـون
ّ
ّ
خلفًا
المهمـة.
أول مخرجـة عربيـة تقـوم بهـذه
لـدى اإلعلان عـن اختيارهـا لهذا المنصـب ّ
لألميركـي ـــ اإلسـباني بينيسـيو ديـل تـوروّ ،
توجهـت صاحبـة فيلـم «كفرناحـوم» إلـى صناع
األفلام المشـاركة ضمـن هـذه الفئـة ،بالقـول« :أكـون كطفلـة ،أمضـت سـاعات ُعديـدة
غرفـة نومهـا تشـاهد العالـم ينبـض بالحيـاة .بتلـك العيـون نفسـها ستشـاهد
علـى نافـذة
ّ
أفالمكـم» .يذكـر أن الـدورة الحاليـة مـن المهرجـان تعتبـر اسـتثنائية بـكل المقاييـس ،مـع
أسـماء مـن العيـار الثقيـل تشـارك فـي المسـابقة الرسـمية أمثـال جيـم جارمـوش ،وكيـن
لوتـش ،وتارنتينـو ...وعربيـا ،ينافـس ايليـا سـليمان بفيلمـه «ال بـد مـن أن تكـون الجنـة» بعـد
 17عامـا علـى فـوز فيلمـه «يـد إلهيـة» بجائـزة لجنـة التحكيـم فـي المهرجان( .كريسـتوفر
سـيمون ـــ أ ف ب)

دانيال ّفاروجان
عصي على الزمن
«حليب ،قرنفل وأنشودة إلهية»
( 175د ـ  ،)2013فيلم تكريمي
للشاعر دانيال فاروجان (1884
ـ  /1915الصورة) ،وهو أطول
الوثائقيات األرمنية على اإلطالق.
من خالل دراسة شعر فاروجان،
يحاول العمل استيعاب ّ
تطور
تاريخ أرمينيا الفكري واألدبي
والروحي من أيام الوثنية إلى
التاريخ املعاصر ،فيما يثبت
صمود كلمات دانيال وتحديها
للزمن واللغة والجغرافيا .في 21
ّأيار (مايو) الحالي ،يمكن للراغبني
مشاهدة الشريط الذي أخرجه
السوري نيغول بيزجيان ()1955
في «دار النمر للفن والثقافة».
«حليب ،قرنفل وأنشودة إلهية» :الثالثاء
 21أيار ـ الساعة السادسة والنصف
ً
مساء ـ «دار النمر للفن والثقافة»
(كليمنصو ـ بيروت) .الدخول مجاني.
لالستعالم01/367013 :

ُ َ َّ
ّ ...ثمَ ،
ُ
ودللوه,
أطعموه وسقوه
بعد ْأن
ً َ
صار ما َي ُ
َ
صير عادة  ،فـت ِـعبوا.
ْ َ
َ
وإطعام ِهُ ،
وسقياه.
دليل ِه،
ِ
تعبوا من ت ِ
ُ ُ
َ
وأصابهم امللل
ت ِعبوا
ّ
غناءه (الذي َ
ملوا َ
َم ّلوا َ
ريش ِه،
كان بهيجًا).
بهاء ِ
َ
َ
ورشاقة جناحيه ،وطالوة موسيقاه.
َ ُّ
َم ّلوا م َ
سذاجة الت َـحـن ِـن
ومن
ن
ِ
العصفور الذي القفصِ ,
ِ
ُِ ُ َ
ُ
عصفور يدور ويـثـر ِثـر في قفص.
على
ٍ
ّ
ْ
ملوا من العصفور والقفص...
َ َ
ّ
الغبي الذي َ
َ
ّ
كان
العصفور
القفص ،وأطلقوا
فحطموا
َ
ُ
ُ
ُ
يأكل َوي ُ
سماء
موسيقاه السخيفة في
رقص َويعزف
ِ
القفص.
وم ّلوا فأطلقوووهْ.
َت ِعبوا َ
َ
َ
العصفور في األعالي ..في أعالي األعالي.
أطلقوا
ُ
ُ
كرماء ّ
ُ
عصفور
رؤية
سعدهم
وألنهم
وطيبون وال ت ِ
ِ
َيحزن،
َ َّ ًَ
ً
جعلوا َ
تحت جناحي ِه أشجارًا وارفة ,وينابيع دفاقـة،
َ
وزرعًا كثيرًا كثيرًا...
ً
وجعلوا ُ
ً
ً
سماء وسيعة وقاحلة.
سماء...
فوقه
ّثم ،ألنهم كانوا متعبني،
دخلوا إلى كهوفهم وأغلقوها
َ
ُ
ُ
أغلقوها وأحكموا إغالقها ،بحيث ال يعود ممكنًا
ُ
عصفور ينتحب.
صوت
سماع
ِ
ٍ
َ
نومهم
أغلقوها ،وانسحبوا إلى
متاهات ِ
َِ
ََ
َ
وآالم
خالية من ِعل ِل
بكوابيس
َليـتـن َّـعموا
ٍ
ِ
الجمال ِ
املوسيقى.
2018/1/10

