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المشهد السياسي

اإلجراءات الضريبية

رسوم بطعم القيمة المضافة وإعفاءات ضريبية بالجملة:

موازنة الترقيع!
انتهى مجلس الوزراء أمس من دراسة مشروع الموازنة لعام  .2019في  99مادة ،قررت الحكومة
قص ولصق بهدف تحقيق شرط «سيدر» ،بال ّ
إصدار مشروع موازنة «ترقيعية»ّ .
أي رؤية اقتصادية،
مس بأصل َّ
وبال ّ
الدين العام الذي سيبتلع وحده أكثر من  5.5مليارات دوالر .مشروع الموازنة انتقل
إلى مجلس النواب حيث سيواجه اعتراضات شديدة ،في الهيئة العامة ،وفي الشارع!
فرض رسوم على تذاكر السفر للمغادرين بذريعة تشجيع السياحة الداخلية! (هيثم الموسوي)

تجميد التقاعد والتوظيف وخفض منح التعليم!
 إجراء إعادة تقييم استثنائية لألصول الثابتةبضريبة الدخل وللعقارات املشمولة بأحكام قانون
ضريبة الدخل املعدلة.
 إلزام البلديات عند الترخيص باشغال عقاراتمن قبل شركات ومؤسسات تجارية أو صناعية أو
مهنية بإبالغ وزارة املالية باملؤسسات واملهن التي
ليس لديها رقم ضريبي.
 الزام البلديات بإجراء مسح ميداني للشركاتواملؤسسات التجارية الصناعية واملهنية القائمة
ضمن نطاقها وتزويد وزارة املالية بنتيجة املسح.
 قيد عقود التفرغ عن حقوق عينية في السجلالعقاري بمهلة محددة من تاريخ تنظيمها لدى دوائر
كتاب العدل.
 تحديد سقف املبالغ املدفوعة للقضاة لقاء خدماتهمفي اإلدارات العامة بثالثة أضعاف الحد األدنى
لألجور كحد أقصى.
 الغاء جميع املوازنات امللحقة املحدثة ودمجهاباملوازنة العامة.
 -تجميد اإلحالة على التقاعد ملدة ثالث سنوات،

وخصم  25في املئة من الحقوق في حال قبول طلب
اإلحالة.
 وقف التوظيف في اإلدارات العامة ملدة ثالث سنوات. تنظيم التطويع في األسالك العسكرية واألمنيةواإلمتيازات.
 اإلجازة للحكومة إصدار سندات خزينة على أالتتعدى نسبة الفائدة  80في املئة من معدالت فوائد
سندات الخزينة حسب املعدالت الرائجة.
 وضع ّحد أقصى لتعويضات وملحقات الرواتب
التي يستفيد منها العاملون في اإلدارات العامة ،إذ ال
يزيد مجموعها خالل سنة مالية واحدة عن  %75من
مجموع الرواتب األساسية في السنة نفسها.
 عدم جواز الجمع بني املعاش التقاعدي وأي مبلغشهري مهما كانت تسميته مدفوع من املال العام.
 وقف العمل بتوزيع أنصبة األرباح والرواتباإلضافية.
 تحديد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلميذ مسجلفي املدارس الخاصة املجانية ،بحاصل قسمة اإلعتماد
امللحوظ باملوازنة على عدد التالمذة املسجلني.

 إعطاء حوافز للمؤسسات التي تستخدم أجراءلبنانيني جدد بإعفائها ملدة سنتني من تسديد
اشتراكات الضمان االجتماعي عن املوظفني الجدد.
 تحديد الحد األدنى لعدد سنوات الخدمة التيتتيح الحق بالتقاعد .للموظفني ( 25عامًا) ،وللسلك
العسكري ( 23عامًا للرتباء 25 ،عامًا للضباط18 ،
عامًا لضباط اإلختصاص).
 وضع موجبات على املؤسسات والوكاالت الدوليةالعاملة في لبنان فيما يختص بنشاطها.
 تخفيض منح التعليم في القطاع العام بنسبة .%15 تنظيم مسألة املوضوعني بالتصرف وإجازةاستثنائية لتخطي العدد القانوني ملوظفي الفئة
األولى املعينني من خارج املالك ،على اال يتعدى
إجمالي عدد موظفي الفئة األولى املعينني من
خارج املالك  %50من إجمالي عدد املوظفني في
هذه الفئة.
 بيع املصادرات في املزاد العلني. طرح اللوحات العمومية غير املباعة واملسترجعةللبيع للعموم.

ب ـتــأخ ـيــر تـ ـج ــاوز س ـب ـعــة أش ـه ــر عــن
امل ــوع ــد ال ــدس ـت ــوري ،وب ـع ـ َـد عـشــريــن
جـلـســة وان ـق ـضــاء نـحــو نـصــف ع ــام،
أن ـج ــزت ال ـح ـكــومــة م ـش ــروع مــوازنــة
 2019وأحالتها على مجلس النواب.
موازنة تخلو من أي رؤية اقتصادية،
هــدفـهــا األول تـحـقـيــق ش ــروط رعــاة
مــؤتـمــر «س ـي ــدر» ،وي ـخــرج الـقـ ّـيـمــون
ع ـل ـي ـه ــا م ـح ـت ـف ــن بـ ــإن ـ ـجـ ــاز خ ـفــض
ال ـع ـ ًجــز إلـ ــى أقـ ــل م ــن  7.6ف ــي امل ـئــة،
نسبة إلى الناتج املحلي .وكــأن هذا
ّ
ال ــرق ــم ح ــل س ـح ــري ألزم ـ ــات ال ـب ــاد،
اقتصاديًا ،ال يعني شيئًا.
فيما هوّ ،
م ــوازن ــة ت ـقــش ـف ـيــة ،تـسـيــر ع ـكــس أي
مـنـطــق اق ـت ـص ــادي .ف ــي ال ـب ــاد الـتــي
تـعــانــي مــن ر ّك ــود اق ـت ـصــادي ،قــررت
الحكومة التقشف .وبمقارنة بسيطة
بني أرقام املشروع الذي أقره مجلس
الـ ـ ــوزراء أمـ ــس ،واملـ ـس ـ ّـودة ال ـتــي بــدأ
نقاشها قبل عشرين جلسة ،يظهر
أن الخفض الرئيسي طاول النفقات
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،ب ـن ـح ــو  400م ـل ـيــار
ليرة .البنية التحتية ال تحتاج إلى
م ــن ي ـصــف س ــوء حــال ـهــا .رغ ــم ذل ــك،
ق ــررت الـحـكــومــة خـفــض االسـتـثـمــار
فيها ،وإرجــاء اإلنـفــاق على عــدد من
املشاريع إلى سنوات مقبلة ،بهدف
ال ـت ـحــايــل ل ـخ ـفــض ال ـع ـجــز امل ـتــوقــع.
وفـ ــي الـ ـب ــاد ال ـت ــي ي ـش ـكــو ت ـجــارهــا
ت ــراج ــع االس ـت ـه ــاك ،وي ـش ـكــو عـمــوم
ال ـس ـكــان تــراجــع قــدرت ـهــم الـشــرائـيــة،
قـ ـ ـ ــررت الـ ـحـ ـك ــوم ــة زي ـ ـ ـ ــادة الـ ــرسـ ــوم
الـتــي تـمـ ّـس عـمــوم الـسـكــان ،وزي ــادة
االق ـت ـط ــاع م ــن رواتـ ـ ــب امل ـت ـقــاعــديــن،
وتحميل هذه الرواتب عبء ضريبة
الــدخــل ،رغــم أنـهــم سبق أن دفعوها
قبل اقتطاع نسبة من رواتبهم قبل
التقاعد.
أب ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم امل ـ ـ ـفـ ـ ــروضـ ـ ــة ،رسـ ــم
بنسبة  2فــي املـئــة عـلــى االسـتـيــراد،
وه ـ ــو الـ ــرسـ ــم الـ ـ ــذي ي ـت ــوق ــع خ ـب ــراء
وسـيــاسـيــون أن يـكــون لــه أثــر شبيه
بأثر رفع قيمة الضريبة على القيمة
امل ـضــافــة .الــذري ـعــة هـنــا ه ــي حماية
الصناعة املحلية ،فــي بــاد ال طاقة
مستقرة ورخـيـصــة فـيـ ّهــا ،وال بنية
تحتية صناعية ،وتـكــف مصارفها
ع ــن إقـ ــراض ال ـشــركــات واملــؤس ـســات
إال بــأسـعــار فــائــدة مرتفعة إل ــى حد
يـجـعــل االس ـت ـث ـمــار شـبــه مستحيل.
وهـ ــذا ال ــرس ــم سـيـشـمــل ك ــاف ــة امل ــواد
املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوردة (ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء األدويـ ـ ـ ــة
وال ـس ـيــارات الـكـهــربــائـيــة والهجينة
واملـ ـ ـ ـ ــواد األولـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ــدخـ ــل فــي

يتوقع خبراء وسياسيون
أن يكون للرسم على االستيراد أثر
شبيه بأثر زيادة الـTVA
ال ـصَّ ـنــاعــة) ،ال ت ـلــك ال ـتــي ل ـهــا بــديــل
ُيصنع محليًا حصرًا.
ت ـكــاد اإلي ـجــاب ـيــة ت ـكــون م ـح ـصــورة،
وج ــزئ ـي ــا ،ف ــي ب ـنــد وحـ ـي ــد ،ه ــو بند
زيــادة الضريبة على أربــاح الفوائد
ع ـلــى ال ــودائ ــع امل ـصــرف ـيــة ،م ــن  7في
املـئــة إل ــى  10فــي امل ـئــة .ف ــزي ــادة هــذه
الـ ـض ــريـ ـب ــة ،بـ ـش ــرط خ ـف ــض أس ـع ــار
الـفــائــدة وإج ــراءات أخــرى لــم تقترح
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة أيـ ـ ـ ــا م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،يـ ـمـ ـك ــن أن
ُي ـس ـه ــم ف ــي زيـ ـ ــادة االس ـت ـث ـم ــار ب ــدل

إيـ ـ ــداع األم ـ ـ ــوال ف ــي امل ـ ـصـ ــارف .لـكــن
«اإلي ـج ــاب ـي ــة» تـبـقــى م ـن ـقــوصــة ،ألن
الضريبة تساوي بني كبار املودعني
ـأت تـصــاعــديــة
وص ـغ ــاره ــم ،إذ ل ــم تـ ـ ِ
ك ـمــا ه ــي ال ـح ــال ف ــي غــال ـب ـيــة ال ــدول
التي تزعم الطبقة الحاكمة السعي
إلــى التشبه بها ،حيث تدخل أربــاح
الـفــوائــد ضـمــن الــدخــل املـ ّ
ـوحــد الــذي
ُ
تفرض عليه ضرائب تصاعدية.
غ ـيــاب ال ــرؤي ــة يـبـلــغ ذروتـ ــه ف ــي بند
خدمة الـ َّـديــن الـعــام .فقد أقـ ّـر مجلس
الـ ـ ــوزراء م ـش ــروع امل ــوازن ــة ،م ــن دون
أن ي ـك ـشــف وزيـ ـ ــر املـ ـ ــال ع ـل ــي حـســن
خليل لزمالئه عــن مضمون االتفاق
الــذي عقده مع حاكم مصرف لبنان
وجمعية املصارف ،من أجل االكتتاب
بسندات خزينة نحو  12ألــف مليار
ل ـي ــرة ،ب ـف ــائ ــدة  1ف ــي امل ـئ ــة ،ع ـلــى 10
سنوات .هذا االتفاق يجري التسويق
له على قاعدة أنه سيعفي الدولة من
نحو  700مليار ليرة كانت ستدفعها
ك ـ ـفـ ــوائـ ــد ع ـ ـلـ ــى س ـ ـ ـنـ ـ ــدات ال ـخ ــزي ـن ــة
ُ
وس ـنــدات ال ـيــوروبــونــدز .وســتـصـ َّـور
ه ــذه الـخـطــوة كــإنـجــاز عـظـيــم ،علمًا
بأن الدولة ستدفع  8312مليار ليرة
(أكثر من  5.5مليارات دوالر) ،فيما
هي «حركة تجميلية» تسمح للدولة
بالتهرب من استحقاق إعادة ّ هيكلة
الـ َّـديــن الـعــام ال ــذي كــان سيمثل حقًا
رؤية اقتصادية جدية.
أقصى درجــات العبثية في مشروع
امل ـ ـ ـ ــوازن ـ ـ ـ ــة تـ ـظـ ـه ــر ف ـ ـ ــي «األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب
امل ــوجـ ـب ــة» القـ ـت ــراح ــات ال ـت ـعــديــات
ال ـق ــان ــون ـي ــة .فــال ـح ـكــومــة ت ـع ـت ـبـ َـر أن
فرض رسم ألف ليرة على كل «نفس
أرغيلة» في املطاعم والفنادق ،سببه
ّ
أن «ه ـ ـ ــذه ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة انـ ـتـ ـش ــرت بــن
الشباب والشابات بنحو متزايد ،ما
يــؤدي إلى ازديــاد املخاطر الصحية
الـ ـن ــاجـ ـم ــة ع ـ ــن ال ـ ـتـ ــدخـ ــن املـ ـب ــاش ــر
وغ ـي ــر امل ـب ــاش ــر ،وي ـسـ ّـبــب أي ـض ــا في
رف ــع ال ـفــاتــورة الـصـحـيــة ،وح ـيــث إن

رفـ ــع ال ــرس ــم ع ـل ــى ال ـت ـب ــغ ق ــد ي ــؤدي
إلــى مــزيــد مــن الـتـهــريــب ،ولـلـحـ ّـد من
هــذه الظاهرة الخطرة على الصحة
العامة  .»...الحكومة واعية ملخاطر
ال ـت ــدخ ــن امل ـب ــاش ــر وغـ ـي ــر امل ـب ــاش ــر،
ً
وب ـ ـ ـ ـ ــدال مـ ـ ــن تـ ـطـ ـبـ ـي ــق قـ ـ ــانـ ـ ــون م ـنــع
ً
التدخني فــي األمــاكــن الـعــامــة ،وبــدال
مــن السعي إلــى الـحـ ّـد مــن التهريب،
تـ ـعـ ـت ــرف ب ــال ـع ـج ــز ع ـ ــن م ـك ــاف ـح ـت ــه،
وت ـقــرر وض ــع رس ــم  1000لـيــرة على
«ال ـنــرج ـي ـلــة» ،ب ـه ــدف ج ـبــايــة املــزيــد
م ــن األمـ ـ ـ ــوال ،لـكـنـهــا ق ـ ــررت تغليف
ه ــذا االق ـت ــراح بــأسـبــاب صـحـيــة! أمــا
األس ـ ــوأ ،فـهــو الـسـبــب ال ــذي تــذرعــت
بــه الـحـكــومــة ل ـفــرض رس ــم ق ــدره 75
ألف ليرة على تذاكر سفر املغادرين
على درجــة رجــال األعـمــال ،و 25ألف
لـيــرة عـلــى الــدرجــة الـسـيــاحـيــة .فهي
فعلت ذلك بقصد «تشجيع السياحة
الداخلية» ،فيما في بند آخر تفرض
رس ـم ــا ج ــدي ـدًا ع ـلــى إش ـغ ــال ال ـغــرف
الـفـنــدقـيــة ،وتـسـمــح بتهشيم البيئة
من خالل تحويل املقالع والكسارات
إل ـ ــى مـ ـص ــدر ل ـل ـج ـب ــاي ــة ،وال تــرصــد
ال ـق ــدر ال ـكــافــي م ــن األم ـ ــوال ملعالجة
األزمات البيئية.
م ــوازن ــة «ال ـت ــرق ـي ــع» ت ـت ـج ـلــى أي ـضــا
فــي ازدواج ـي ــة امل ـشــروع ال ــذي اعتبر
أن إلـ ـ ـغ ـ ــاء االع ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاءات ال ـج ـم ــرك ـي ــة
هــدفــه زي ـ ــادة اإليـ ـ ـ ــرادات ،ف ــي مـقــابــل
تضمينه  10بنود تتضمن إعفاءات
سيستفيد منها كبار املكلفني ،مبررة
ذلك بالظروف االقتصادية الصعبة
يمر بها املكلفون ،فيما لم ُت َ
التي ّ
راع
الظروف نفسها في فرض الضرائب
والرسم التي تصيب جميع السكان،
وبينهم صغار املكلفني.
مـشــروع املــوازنــة صــدر أمــس فــي 99
مـ ـ ــادة ق ــان ــون ـي ــة (ال ـ ـ ـكـ ـ ــادرات املــرف ـقــة
تتضمن أبرز تلك املواد) ،بعد جلسة
«هــادئــة» فــي القصر الجمهوري في
بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون.

إعفاءات ضريبية
 إعـفــاء املــؤسـســات العامة والـبـلــديــات واتـحــادالـبـلــديــات وســائــر أشـخــاص الـقــانــون الـعــام من
الغرامات املتوجبة عليها.
 اعفاء املكلفني املعنيني بأحكام املــادة  53منق ــان ــون ضــري ـبــة ال ــدخ ــل م ــن غ ــرام ــات التحقق
وال ـت ـح ـص ـيــل ،ش ــرط ت ـســديــد  %25م ــن قيمة
الـضــرائــب خ ــال مهلة سـتــة أشـهــر مــن تــاريــخ
نشر قانون املوازنة.
 تقسيط دفــع الـضــرائــب املتقطعة عند املنبعوالضريبة على القيمة املضافة.
 اجـ ـ ـ ــراء ت ـس ــوي ــة ع ـل ــى ال ـت ـك ــال ـي ــف امل ـت ـع ـل ـقــةبــالـضــرائــب الـتــي تحققها وتحصلها مديرية
املالية العامة أمــام لجان اإلعـتــراضــات ،وتحدد
قـيـمــة ال ـت ـســويــة ب ـ ـ  %50م ــن قـيـمــة ال ـضــرائــب
املعترض عليها.
 شطب الـشــركــات واملــؤسـســات التجارية منالسجل التجاري والشركات املدنية من السجل
الـخــاص بالشركات املدنية فــي حــال لــم تــزاول
العمل فعليًا أو توقفت عــن مــزاولــة العمل ولم
يكن لديها موجودات.

 تعديل بعض الرسوم التي تستوفيهااملديرية العامة لألمن العام (إجازة عرض
إعالن تجاري تلفزيوني ،إجازة عمل
فنان.)...
 فرض غرامة مالية جديدة بقيمة ثالثةماليني ليرة على الشركات السياحية التي
تستقدم وفود أجانب في حال تخلف من
في عهدتها عن املغادرة.
 استحداث بعض الرسوم واستيفاؤهامن قبل املديرية العامة (نقل كفيل للعمال
األجانب ،منح تصريح دخول العمالء
الجمركيني إلى املرافئ.)...
 إلغاء مدة جواز السفر والرسوم املتوجبةبحيث ُيستبدل جواز السفر مدة سنة
ليصبح على األقل ثالث سنوات أو خمس
سنوات أو عشر سنوات .والرسوم املتوجبة
( 200ألف ليرة ملدة ثالث سنوات 300 ،ألف
ليرة ملدة خمس سنوات ،و 500ألف ليرة ملدة
عشر سنوات).
 تعديل املادة  58من قانون ضريبة الدخلبحيث حدد سقف الشطر الضريبي
السادس للواردات الصافية بـ ٢٢٥مليون
ليرة ،وتم استحداث شطر سابع للواردات
الصافية ملا يزيد عن  ٢٢٥مليون ليرة
لبنانية.
 تعديل املادة  32من املرسوم اإلشتراعيرقم  144وتعديالته (قانون ضريبة الدخل).
 إلغاء بعض اإلعفاءات الجمركية. إلغاء بعض اإلعفاءات على رسوم السيروالتسجيل.
 فرض رسم إضافي على رسوم السيرّ
سلم الوزراء بضرورة انتقال املشروع
َّ
إلى ساحة النجمة ،حيث من املرجح
أن تكون املعركة حامية حول بنوده.
ّ
هــذا الـجـ ّـو ملسه الـ ــوزراء ،إذ إن أكثر
ّ
من مصدر وزاري أكد لـ «األخبار» أن
«هذه البنود والتفاصيل ستتكشف
أكثر فأكثر في الهيئة العامة ،خاصة
أن ال ـنــواب جميعهم سيسعون إلــى
تسجيل مالحظات واعتراضات ،بما
أن الجلسات ستكون منقولة مباشرة
ع ـلــى الـ ـه ــواء» م ــن ج ـه ــة ،وم ــن جهة
أخرى ،ستكون تحت الضغط نتيجة
اسـتـمــرار التحركات فــي الـشــارع من
ق ـبــل املــوظ ـفــن ف ــي ال ـق ـطــاعــات الـتــي
تعتبر نفسها متضررة.
بـحـســب املـ ـص ــادر ،ش ـهــدت الـجـلـســة
«ت ـس ـج ـي ــل عـ ـ ــدد مـ ــن املـ ــاح ـ ـظـ ــات»،
بدأها وزراء حزب القوات اللبنانية
ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا عـ ـل ــى األرق ـ ـ ـ ـ ــام امل ــرت ـب ـط ــة
بعائدات قطاع االتصاالت ،والتهرب
ال ـ ـج ـ ـمـ ــركـ ــي واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك الـ ـبـ ـح ــري ــة.

تخفيض غرامات
 تخفيض بعض الغرامات املترتبة بنسبة  85في املئة لصالح الدولة أوالبلديات أو املؤسسات العامة أو سائر أشخاص القانون العام.
 تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية املالية العامةفي وزارة املالية بقيمة  85في املئة.
 تـخـفـيــض ال ـغــرامــات املـتــوجـبــة عـلــى أوامـ ــر الـتـحـصـيــل ال ـص ــادرة عناإلدارات العامة واملؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بقيمة
.%85
 تخفيض الغرامات املتوجبة على رسوم امليكانيك بنسبة .%85 تخفيض الغرامات املتوجبة على الرسوم البلدية بنسبة .%85 تخفيض الـغــرامــات املتوجبة على الــرســوم البلدية على املؤسساتالسياحية بنسبة .%85
 تخفيض الغرامات وزيادة التأخير املترتبة على اشتراكات الصندوقالوطني للضمان اإلجتماعي بنسبة  %100لــأعــوام  2000ومــا قبل،
و %85بالنسبة لبقية األعوام.
 إعطاء مهلة إضافية لإلعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققهامديرية املالية العامة ،بشرط تسديد  %10من الغرامات املتوجبة قبل
تقديم اإلعتراضات.
 تستفيد شركات الطيران الوطنية ذات الرحالت املنظمة أو العارضةمن تخفيض يعادل  %50من جميع رسوم وبدالت املطارات في السنة
األولى من تاريخ تطبيق القانون.

السنوية املتوجبة على السيارات السياحية
الخصوصية من جميع الفئات التي تحمل
ثالثة أو أربعة أو خمسة أرقام تتراوح بني
 100ألف ليرة و  ٥٠٠ألف ليرة.
 تنفيذ البيوعات في السجل العقاري (%2للوحدات السكنية التي ال تزيد قيمتها عن
 375مليون ليرة ،و %3ما فوق  375مليون
ليرة).
 تمديد مهل التراخيص العقارية وفرضغرامة تراكمية سنوية بقيمة  %2من قيمة
العقار في حال انقضاء املهلة املمددة من
دون املباشرة بتشييد البناء.
 رفع الضريبة على فوائد وعائداتوإيرادات الحسابات الدائنة كافة املفتوحة
لدى املصارف بما فيها حسابات التوفير،
فوائد وعائدات الودائع ،وغيرها إلى .%10
 فرض رسم مقابل إشغال غرفة في فندقأو شقة مفروشة عن كل ليلة :للفنادق (10
االف ليرة لفندق من فئة  5نجوم 5 ،االف
ليرة  4نجوم ،و 3االف ليرة لفئة  3نجوم).
وللشقق املفروشة (درجة أولى  7االف ليرة،
ودرجة ثانية  5االف ليرة).
 تعديل رسوم السير لجميع املركباتاآللية ورسوم التسجيل للدراجات النارية
الصغيرة ورسوم رخص السوق (خفض
الرسوم على الدراجات النارية).
 فرض جميع الغرامات على الشركاتاملتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق
البترولية املشغلة بالليرة اللبنانية أو
بالدوالر أو اليورو على أساس الحد
األقصى لسعر الصرف الصادر عن

وت ــوج ــه هـ ـ ــؤالء بـ ـس ــؤال إل ـ ــى وزي ــر
االتـ ـص ــاالت مـحـمــد ش ـق ـيــر ،بــالـقــول
تصل الى 1900
إن «إيرادات القطاع
ُ
م ـل ـي ــون دوالر ،ف ـل ـم ــاذا أعـ ـل ــن فـقــط
عــن  1750مليون دوالر ،وأيــن ذهب
الفارق؟»ّ ،
فرد شقير بأن «اإليرادات
ف ــي الـ ـقـ ـط ــاع ت ــراجـ ـع ــت ،خ ــاص ــة أن
امل ـش ـت ــرك ــن ب ــات ــوا ي ـع ـت ـم ــدون عـلــى
خــدمــة الــوات ـســاب امل ـجــان ـيــة» .ورأى
الوزير غسان حاصباني أن «األرقام
ك ـ ــان ب ــاإلمـ ـك ــان أن تـ ـك ــون أفـ ـض ــل»،
مـ ـ ـش ـ ــددًا عـ ـل ــى  3ن ـ ـقـ ــاط ت ـت ـع ـل ــق بـ ـ
«امل ـع ــاب ــر غ ـيــر ال ـش ــرع ـي ــة ،وم ـكــاتــب
الـتــدقـيــق ،وات ـخ ــاذ اج ـ ــراء ات فــي ما
يتعلق بأجهزة الكشف على املعابر
الشرعية» .كذلك طالب وزراء القوات
ب ـت ــوض ـي ـح ــات حـ ـ ــول م ـ ــوازن ـ ــة ع ــام
 2020وال ـبــدء بتنفيذ اإلصــاحــات،
وتطرقوا إلى خدمة َّ
الدين ،فطالبوا
ب ـتــوض ـي ـحــات ب ـش ــأن االتـ ـف ــاق ال ــذي
ج ــرى ال ـتــوصــل إل ـيــه م ــع امل ـص ــارف،
«لـكـنـنــا لــم نـحـصــل عـلــى ج ــواب من
رئيس الحكومة وال وزير املال حول
هذا األمر» ،بحسب أحدهم.
بدوره ،أعاد وزير الخارجية جبران
بــاسـيــل تسجيل بـعــض مالحظاته،
وقـ ـ ــال إنـ ــه «غ ـي ــر م ـق ـت ـنــع ب ــال ـج ــواب
ح ــول أس ـبــاب ان ـح ــدار مـ ــوارد وزارة
االت ـ ـصـ ــاالت» ،وسـ ــأل ع ــن «ال ـتــدب ـيــر
رق ـ ــم  3ف ــي امل ــؤسـ ـس ــات ال ـع ـس ـكــريــة
واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،الـ ـ ـ ــذي مـ ــا زال يـحـيـطــه
الغموض» .وفيما أكــد أن التضامن
ال ـ ـ ـ ـ ــوزاري ي ـج ــب أن ي ـن ـس ـحــب عـلــى
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــوابّ ،
رد ع ـل ـيــه ال ــوزي ــر
محمد فنيش بــأن «الـحــزب اعترض
عـلــى ع ــدد مــن ال ـب ـنــود ،ومـنـهــا رســم
الـ ــ 2فــي املـئــة عـلــى االس ـت ـيــراد ،وهــو
مـسـتـمــر ف ــي ه ــذا ال ــرف ــض وسـيـعـ ّـبــر
عنه في الهيئة العامة» .كذلك تحفظ
ّ
الحر
باسيل ووزراء التيار الوطني
ع ــن اس ـت ـم ــرار ال ــدع ــم «غ ـي ــر املـ ـب ـ ّـرر»
لبعض الجمعيات.
م ــن جـهـتــه سـ ّـجــل ال ــوزي ــر وائـ ــل أبــو
ً
فاعور اعتراضه على  4نقاط ،قائال:
«إننا استسهلنا االقتطاع من أبواب
ع ــدة وفــرضـنــا ضــرائــب ،مــن دون أن
ن ـس ــاه ــم كـ ـق ــوى س ـيــاس ـيــة ف ــي ه ــذه
التخفيضات» ،فتطرق إلى موضوع
«رواتـ ـ ــب الـ ـن ــواب وال ـ ـ ـ ــوزراء ،إذ كــان
من املفترض أن نساهم من خاللها،
ألن الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـيـ ـض ــات ال ـ ـتـ ــي ط ــاول ــت

مصرف لبنان.
 فرض رسم مقطوع على تقديم النرجيلةفي األماكن املرخص بها بقيمة  1000ليرة
لبنانية.
 فرض رسم سنوي على رخص وضعحواجب الرؤية على الرمكبات اآللية ما بني
 500الف ،ومليون ليرة.
 فرض رسم سنوي على رخص حملالسالح بمبلغ وقدره  250الف ليرة.
 فرض نسبة  %2على البضائعاملستوردة.
 تعديل رسم الطابع املالي على املعامالتالتي تقدم في وزارة الخارجية بحيث يصبح
 5االف ليرة.
 فرض رسوم على املسافرين بطريق الجوأو البحر لدى مغادرتهم األراضي اللبنانية:
 75الف للدرجة السياحية 125 ،الفًا لدرجة
رجال األعمال 200 ،ألف للدرجة األولى و
 400الف على كل مسافر للطائرات الخاصة.
 رفع رسم الطابع املالي لرخصة استثمارمقلع أو كسارة الى  5ماليني ليرة ،باإلضافة
الى  1500ليرة عن كل متر مكعب مستخرج
من املقلع.
 تعديل الرسوم التي تستوفيها وزارةالعمل
 إخضاع مخصصات وتعويضات كلمن رؤساء الجمهورية واملجلس النيابي
والحكومة والنواب السابقني للضريبة.
 فرض إقتطاع شهري على رواتبومعاشات تقاعد العسكريني بنسبة %3
من الراتب كبدل طبابة واستشفاء.

ال ـن ــواب الـســابـقــن غـيــر كــاف ـيــة» .أمــا
في موضوع األمــاك البحرية فسأل
أبو فاعور« :ملاذا لم نعد النظر بأمر
التخمينات عـلــى األم ــاك البحرية،
ّ
بـ ـ ّـحـ ــت أص ـ ــواتـ ـ ـن ـ ــا وال ـ ـ ـنـ ـ ــاس م ــل ــت،
وه ــي مـقـتـنـعــة بــأن ـنــا ،كـسـيــاسـيــن،
مـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدون م ـ ــن االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار فــي
ّ
وسجل اعتراضًا
األمــاك البحرية»،
آخـ ـ ــر عـ ـل ــى «ض ــريـ ـب ــة ال ـ ــدخ ـ ــل عـلــى
املتقاعدين» .وفيما رأى أن «اإلنفاق
اإلنمائي في قوانني البرامج إجــراء
مـهــم ،لكن املشكلة هــي فــي الطريقة
الـ ـت ــي ق ــاربـ ـن ــاه بـ ـه ــا ،ف ـظ ـهــر وك ــأن ــه
إنـ ـف ــاق ان ـت ـخ ــاب ــي ،وك ـ ــان ب ــاإلم ـك ــان
تأجيل أجزاء منه لسنوات الحقة».
ك ــل هـ ــذه االعـ ـت ــراض ــات ُع ــرض ــت في
سياق هادئ ،لم يقطعه سوى سجال
بــن وزراء ال ـقــوات ووزي ــر املهجرين
غ ـس ــان ع ـطــال ـلــه .ف ـب ـعــد أن اع ـتــرض
ن ـ ــائ ـ ــب رئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة غـ ـس ــان
حاصباني على طلب عطالله في ما
يتعلق بزيادة اإلنفاق التي يطلبها،
ان ـت ـظــر وزي ـ ــر امل ـه ـجــريــن ان ـت ـه ــاء كل
َ
قبل أن ّ
يرد بأسفه ملقاربة
املداخالت
امل ـل ــف ب ـه ــذه ال ـط ــري ـق ــة .وقـ ـ ــال« :بـكــل
وقــاحــة تطالبون بخطة ولــم نسمع
أحدكم يطالب بخطة حني سمحتهم
بــإع ـطــاء مـجـلــس ال ـج ـنــوب مـبـلــغ 60
م ـل ـي ــارًا ،ك ـمــا ك ــل امل ـش ــاري ــع ال ـت ــي تـ ّـم
ت ـم ــري ــره ــا فـ ــي امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة» .وأض ـ ــاف
أن «ال ـخ ـطــة م ــوج ــودة ،وح ــن يـقــرر
مجلس الوزراء أن يناقشها ،ستصل
إلى الــوزراء» .وعاد عطالله وأكد أنه
لــن يقبل «بــأقــل مــن  %10لـهــذا العام
مــن أص ــل ال ـ ـ  600مـلـيــار ل ـيــرة» التي
يطلبها إلقفال ملف املهجرين ،على
أن ت ــرتـ ـف ــع الـ ـحـ ـص ــة إلـ ـ ــى  %30فــي
السنوات الـثــاث املقبلة .هنا تدخل
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة س ـعــد ال ـح ــري ــري،
مــؤكـدًا «ع ــدم االع ـتــراض ،ونـعــرف أن
ـاف ،ل ـكــن لـنـتـفــق على
امل ـب ـلــغ غ ـيـ ًـر ك ـ ـ ٍ
ّ
تصرف اآلن باملبلغ الذي
الخطة أوال.
تمت املوافقة عليه ( 40مليار ليرة)،
بــاإلضــافــة إلــى املبالغ املــوجــودة في
الصندوق» .لكن عطالله رفض ،وأكد
أن «املبلغ ال يكفي لحل أصغر ملف
في ال ــوزارة» ،مكررًا املطالبة بنسبة
ُ
الـ ــ 10فــي امل ـئــة ،عـلــى أن «تـحـ َـســم من
امل ـب ـل ــغ الـ ـك ــام ــل ب ـع ــد االتـ ـ ـف ـ ــاق عـلــى
الخطة».
(األخبار)
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«فدرلة» األمن في بيروت:

الحريري يرفض تسليم الجيش كاميـرات المراقبة
مصادر الحريري :ال
ّ
مبرر لتسليم الجيش
مركز تحكم بكاميرات
المراقبة ،ألنها من
خارج مسؤولياته
(هيثم الموسوي)

أصــدرت بلدية بيروت قبل  3أسابيع قــرارًا باألكثرية لتسليم مركز التحكم
بكاميرات مراقبة العاصمة ،في الكرنتينا لقوى األمن الداخلي .عضوان
عونيان في المجلس البلدي طرحا تسليم هذه الغرفة للجيش اللبناني ،إال
أن رئيس الحكومة سعد الحريري رفض األمر بالقول« :ما بدي حدا يفوت
الموضوع عشرات األسئلة عن «فدرلة» األمن ووجهة
عبيروت» .يطرح هذا
ً
استخدام الكاميرات ،وسؤاال رئيسيًا عن «تهريب» البلدية  36مليون دوالر
من أموال دافعي الضرائب في بيروت إلى جهاز أمني ،وحرمانهم مشاريع
إنمائية كان يمكن تنفيذها بهذا المبلغ الضخم
رلى إبراهيم
«ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروت لـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــارت ـ ــة»« ،ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت
ألهلها»« ،لن نسمح ألحد بأخذ قرار
بـيــروت»« ،بيروت هي مشروع رفيق
الحريري» ...شعارات يرددها رئيس
الحكومة سعد الحريري وفريقه في
كل املناسبات االنتخابية والشعبية
لتأجيج العصب الطائفي واإليـحــاء
ّ
ضمنًا أن «ال ـغــريــب» يــريــد السيطرة
على قرار العاصمة .قد يقول البعض
إن تلك شعارات انتخابية يستعملها
ت ـ ـيـ ــار املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ،شـ ــأنـ ــه شـ ـ ـ ــأن كــل
األح ـ ـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة .ل ـكــن الـخـطـيــر
ال ـ ـيـ ــوم أن الـ ـح ــري ــري ن ـف ـس ــه يـسـعــى
على األم ــن...
إلسـقــاط تلك الـشـعــارات ّ
أمـ ــن ال ـعــاص ـمــة .ل ــذل ــك ،س ــخ ــر أمـ ــوال
ب ـل ــدي ــة ب ـ ـيـ ــروت ل ـت ـح ـق ـيــق م ـش ــروع ــه
األمـ ـن ــي ب ـمــراق ـبــة امل ــدي ـن ــة وسـكــانـهــا
والداخل إليها والخارج منها .حدث

ذلك منذ  5أعوام عند تمرير مشروع
لتركيب كاميرات مراقبة في بيروت
ع ـبــر االتـ ـف ــاق بــال ـتــراضــي م ــع شــركــة
«غوارديا سيستيمز» في عهد رئيس
البلدية السابق بالل حمد ،بعد رفض
مجلس ال ــوزراء لــه عــدة م ــرات (راجــع
«األخـ ـب ــار» ،الـخـمـيــس  27آذار 2014
_https://beta.al-akhbar.com/PDF
.20140327_pdf/p07/2256/Files
ُ ِّ
ورك َبت هذه الكاميرات منذ نحو
.)pdf
عامني وجرى ربطها بغرفتي التحكم،
األولــى في ثكنة الحلو ،والثانية في
مبنى الـبـتــرونــي الـتــابــع للبلدية في
الكرنتينا( .راجع «األخبار» ،الجمعة
 6ت ـشــريــن األول https://al- 2017
.)238674/akhbar.com/Politics
ب ـ ــدأ ال ـع ـم ــل ب ـغ ــرف ــة ال ـت ـح ـكــم األول ـ ــى
ّ
ال ـتــي ســلـمـتـهــا الـبـلــديــة ل ـقــوى األم ــن
الــداخـلــي فــي أواخ ــر ع ــام  ،2017على
أن يصار إلى تشغيل الغرفة الثانية

تقرير

إنجل يغادر ...ساترفيلد يعود!
أن ـهــى رئ ـيــس لـجـنــة ال ـش ــؤون الـخــارجـيــة في
مجلس النواب األميركي النائب الديمقراطي
إلـيــوت إنـجــل ،زيــارتــه للبنان ،بعد أن اجتمع
ووفد الكونغرس املرافق له برئيس الجمهورية
العماد ميشال عون ،ورئيس مجلس النواب
نبيه بري ،ورئيس الحكومة سعد الحريري،
ووزيــر الخارجية واملغتربني جبران باسيل،
وقائد الجيش العماد جوزف عون ،وغيرهم
من املسؤولني.
وقـ ــال ب ــري أمـ ــام زواره أم ــس إن «الـضـيــف
األمـ ـي ــرك ــي س ــأل ــه ع ــن رأي ـ ــه ف ــي حـ ــزب ال ـلــه
وســاحــه» ،فــأجــاب ب ــري« :مل ــاذا إســرائـيــل ال
تــزال تحتل أراضــي لبنانية؟» .وحــن تطرق
إنجل إلــى موضوع إيــران ،قــال بــري« :هــل ال
يــزال هناك أمــم مـتـحــدة؟» ،فـ ّ
ـرد إنـجــل« :ملــاذا

تقول ذلك؟» ،فقال بري« :هناك اتفاق نوقش
لسنوات ،ووافقت عليه حكومات سبع دول
وبرملانتها ،وفجأة يأتي شخص مهما كانت
صفته فيقرر إلغاءه بقرار»ّ ،
فرد إنجل بأنه
«يــؤيــد ه ــذا ال ـك ــام»! وح ــن ُس ـئــل ب ــري عن
مــوضــوع الـتــرسـيــم الـبـحــري وال ـبــري ،أجــاب:
«هناك مؤشرات إيجابية على حلول مقبولة،
لكن علينا أن ننتظر الجواب الــذي سيحمله
ساترفيلد إلينا يوم السبت املقبل».
فــي املـقــابــل ،أعـلــن وزي ــر الـطــاقـة اإلسرائيلي
يــوفــال شتاينتز «انـفـتــاح» كيان الـعــدو على
«إجراء محادثات معلبنان بوساطة أميركية
لحل نزاع على الحدود البحرية يؤثر بعمليات
التنقيب عــن النفط والـغــاز فــي شــرق البحر
املـتــوسـط» .وقــال مكتبه فــي بيان بعد لقائه
املبعوث األميركيديفيد ساترفيلد إن «مثل
تلك املحادثات يمكن أن تكون نافعة ملصالح
البلدين في تطوير احتياطات الغاز الطبيعي
والنفط من خالل االتفاق على الحدود» .ومن
املنتظر أن يصل ساترفيلد إلى بيروت اليوم،
الستكمال املحادثات مع الحكومة اللبنانية
ب ـشــأن آل ـيــة ال ـت ـفــاوض ،وإبــاغ ـهــا ال ــرد على
طلبها الحصول على ضمانات بشأن نتائج
املفاوضات.
(األخبار)

الح ـقــا لـتـبـقــى ف ــي ي ــد ال ـب ـلــديــة .وك ــان
ي ـجــري ت ــدري ــب بـعــض الـعـنــاصــر من
ّ
ال ـح ــرس ال ـب ـل ــدي لـتـســلـمـهــا ،ق ـبــل أن
يصدر وزيــر الداخلية السابق ،نهاد
املشنوق ،قــرارًا بتسليم غرفة املراقبة
لفرع املعلومات ،ما دفع باألخير إلى
ط ــرد عـنــاصــر ال ـحــرس ال ـب ـلــدي منها
(راج ــع بـلــديــة بـيــروت و«املـعـلــومــات»
يتنافسان على الكاميرات ...املخالفة!
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،ال ـخ ـم ـيــس  21ح ــزي ــران
https://al-akhbar.com/
2018
.)252553/Politics
استمر الوضع على ما هو عليه ،إلى
أن أص ــدر مجلس بلدية ب ـيــروت ،قبل
ثــاثــة أســاب ـيــع ،قـ ــرارًا يـشــرعــن وجــود
«املعلومات» .يومها ،عرض العضوان
العونيان في املجلس ،سليمان جابر
ّ
وج ــو طــراب ـل ـســي ،أن يـتـســلــم الجيش
اللبناني هــذا املــركــز «حتى ال يتحكم
ج ـهــاز أم ـنــي واحـ ــد ب ـق ــرار الـعــاصـمــة،
وحتى ال تستعمل املعلومات املجمعة
فــي ه ــذه امل ــراك ــز مل ــآرب غـيــر أمـنـيــة أي
سياسيًا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا».
على األثــر ،ناقش وزيــر الدفاع الياس
بــو صعب األم ــر مــع رئـيــس الحكومة،
طالبًا أن يتسلم الجيش املركز الثاني
عبر االستناد إلى قرار تكليف الجيش
حـ ـف ــظ األم ـ ـ ـ ــن وال ـ ـن ـ ـظـ ــام عـ ـل ــى ك ــام ــل
األراض ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وه ــو م ــا قــابـلــه
ً
ال ـح ــري ــري ب ــال ــرف ــض ق ــائ ــا« :تــرك ـلــي
ب ـي ــروت م ــا ب ــدي ح ــدا ي ـفــوت عـلـيـهــا».
الالفت هنا أن الحريري لم يناقش بو
صعب من منطلق صالحيات األجهزة
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـ ــل م ـ ــن م ـن ـط ـل ــق ط ــائ ـف ــي
وس ـي ــاس ــي .وي ـق ــول ال ـح ــري ــري بشكل
ضـمـنــي إن الـجـيــش الـلـبـنــانــي «ح ــدا»
ال ث ـقــة ل ــه ف ـيــه وي ــرف ــض وج ـ ــوده فــي
بـيــروت وكــأنــه ليس الـقــوة العسكرية
النظامية في البلد .وعليه ال يريد أن
«يدخل الجيش» إلــى بـيــروت ،رغــم أن
لـلـمــؤسـســة الـعـسـكــريــة م ــراك ــز وثـكـنــا
ع ــدي ــدة ف ــي ال ـعــاص ـمــة .وف ــي مـقــابـلــه،
ي ــأت ــي طـ ـ ــرح ت ـس ـل ـي ــم املـ ــركـ ــز ال ـث ــان ــي
للجيش ،من منطلق طائفي سياسي
أيـضــا ،على قــاعــدة عــدم الثقة بجهاز
أمـنــي «تــابــع لطائفة أخـ ــرى» .وتشير
م ـص ــادر ال ـح ــري ــري إل ــى «عـ ــدم وج ــود
أي مبرر لتسليم الجيش مركز تحكم
بكاميرات املراقبة ،وأن ذلك من خارج
مـســؤولـيــاتــه ،بــل مــن مـســؤولـيــة قــوى
األم ــن الــداخ ـلــي» .تضيف امل ـصــادر أن
«ق ــوى األم ــن تـحـتــاج ه ــذه الـكــامـيــرات
ملمارسة صالحياتها في إطار مكافحة
الجرائم ،بالسرعة املطلوبة ،وخاصة
في مجال السرقة والنشل ،وهي جرائم
ليست من صالحية الجيش».
ال ـس ــؤال الــرئـيـســي هـنــا يـطــرحــه أحــد
أعضاء البلدية السابقني ،عن جدوى

تقرير

توتر في الجنوب:
تفجير وقنبلة
دخانية

امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي الـ ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر ت ــوأم ــا
لـلـمــركــز األول ،س ــواء بتجهيزاته أو
بمهمته ،والذي لم يوضع في الخدمة
ً
أصال ُإال منذ نحو عام ،رغم جاهزيته.
ف ـه ــل أن ـ ـشـ ــئ ل ــرف ــع ت ـك ـل ـفــة املـ ـش ــروع
وسحب ماليني إضافية من صندوق
البلدية؟ يجيب مسؤول أمني بالقول
إن «الـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــوذج املـ ـعـ ـتـ ـم ــد ف ـ ــي ك ــاف ــة
دول ال ـعــالــم يـقـضــي بــإقــامــة غرفتني
للمراقبة ،واح ــدة رئيسية ،والثانية
ل ــاحـ ـتـ ـي ــاط .وال ـك ـل ـف ــة الـ ـكـ ـب ــرى هـنــا
هــي لشبكة االت ـصــال بــن الكاميرات
وغرفتي التحكم ،وللكاميرات ونظام
التحكم وخوادم حفظ البيانات ،ال في
الـغــرفــة نفسها الـتــي ال تـعــدو كونها
ُ
م ـكــانــا ُوضـ ـع ــت ف ـيــه ش ــاش ــات تــدفــع
عليها الحصة األقل من املشروع».
التصويت في املجلس البلدي أعطى
األك ـ ـثـ ــريـ ــة ل ـ ـقـ ــوى األم ـ ـ ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي،
باستثناء صوتني للجيش اللبناني.
األهم هنا ،أن تيار املستقبل استخدم
بـ ـل ــدي ــة ب ـ ـيـ ــروت ب ـش ـخ ــص رئ ـي ـس ـهــا
السابق بالل حمد ورئيسها الحالي
ج ـم ــال ع ـي ـتــانــي م ــن أجـ ــل «ت ـهــريــب»
 36م ـل ـي ــون دوالر (ك ـل ـف ــة املـ ـش ــروع
ً
ك ــام ــا) م ــن أم ـ ــوال داف ـع ــي الـضــرائــب
ف ـي ــي بـ ـي ــروت مل ـص ـل ـحــة ج ـه ــاز أم ـنــي
دون آخــر ،وحرمان سكان العاصمة،
تــال ـيــا ،م ـشــاريـ َـع إنـمــائـيــة ك ــان يمكن

تنفيذها بواسطة هذا املبلغ الضخم.
ً
فلماذا أصال يفترض ببلدية بيروت،
ال الـحـكــومــة أو األم ــن الــداخ ـلــي ،دفــع
تكلفة مشروع مماثل؟ والخطير في
ذل ــك أن م ـش ــروع ال ـكــام ـيــرات األمـنـيــة
وامل ــراقـ ـب ــة بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ال ـح ــري ــري
وب ـل ــدي ــة بـ ـي ــروت ،م ـســألــة «بـسـيـطــة»
ي ـجــري فـيـهــا االل ـت ـفــاف عـلــى مجلس
الـ ــوزراء ،مــن دون دراس ــة جــديــة ،رغم
ً
أن مـشــاريــع كـهــذا تثير ج ــدال واسعًا
حــول الـعــالــم ،لجهة الــربــط بــن األمــن
والـخـصــوصـيــة .ويـكـتـســب املــوضــوع
أهمية أكـبــر فــي ظــل املـعـلــومــات التي
تـ ـتـ ـح ــدث عـ ــن الـ ـسـ ـع ــي إلـ ـ ــى إسـ ـق ــاط
ه ــذه ال ـت ـجــربــة ع ـلــى مــديـنـتــي صـيــدا
وطرابلس لوضع املــدن الكبيرة التي

رفضت بلدية
بيروت ،بأكثرية
أعضائها ،تسليم غرفة
ّ
التحكم للجيش

يحظى «املستقبل» بنفوذ فيها ،تحت
سيطرة جهاز أمني واحد .يبدو األمر
جليًا أن الحريري يريد «فدرلة» األمن
واملدن ،وتعزيز فكرة تابعية كل جهاز
لقوة سياسية طائفية معينة؛ وليس
ّ
رف ـض ــه ل ـت ـســلــم ال ـج ـيــش إال ان ـطــاقــا
م ــن ذلـ ـ ــك .وخـ ـص ــوم ــه أيـ ـض ــا ل ـي ـســوا
أفضل منه ،في طائفتيهم ورغباتهم
«الفدرالية».
ق ـب ــل ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــرار األخ ـي ــر
ل ـل ـم ـج ـلــس الـ ـبـ ـل ــدي ،ج ـ ــرت م ـنــاق ـشــة
ّ
حـ ــل ردي ـ ــف ي ـق ـضــي بـتـسـلـيــم م ــراك ــز
املــراق ـبــة لـلـجـنــة أم ـن ـيــة ت ـش ــارك فيها
كل األجهزة« ،لضمان منع استخدام
املعلومات بطريقة خاطئة» ،إال أنها
قوبلت بالرفض من الحريري أيضًا.
يمكن ملا سبق أن يدخل ضمن صراع
ال ـص ــاح ـي ــات ب ــن األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة
ورغبة كل حزب سياسي يمثل طائفة
معينة أن يتحكم بأمن املنطقة التي
يـسـعــى «ل ـتــروي ـض ـهــا» .لـكــن املشكلة
اإلضــافـيــة تكمن فــي اسـتـخــدام أمــوال
البلدية لتمرير صفقة من نوع مراقبة
حــركــة امل ــواط ـن ــن ،وح ــرم ــان الـسـكــان
 36مليون دوالر في مدينة ينقصها
الـحـ ّـد األدن ــى مــن املـشــاريــع اإلنمائية
وت ـع ــان ــي أزم ـ ــة ف ــي ب ـن ــاه ــا الـتـحـتـيــة
ومرافقها ومساحاتها العامة وسائر
خدماتها األساسية.

ل ــم ي ـكــن ال ـج ـنــوب أم ــس بـمـنــأى
عــن االع ـت ــداء ال ــذي نـفــذه الـعــدو
اإلسرائيلي على ريف القنيطرة
فــي ال ـج ــوالن ال ـس ــوري املـحـتــل.
ال ـ ـطـ ــائـ ــرات ال ـح ــرب ـي ــة امل ـع ــادي ــة
كثفت مــن تحليقها فــي أجــواء
ال ـج ـنــوب مـنــذ س ــاع ــات م ــا بعد
ال ـظ ـه ــر .ب ــال ـت ــزام ــن م ــع قـصــف
صـ ـ ــاروخ ع ـل ــى م ــوق ــع لـلـجـيــش
ال ـســوريّ ،
دوى صــوت انفجار
على بعد عشرات الكيلومترات
م ــن الـ ـح ــدود م ــع الـ ـج ــوالن ،فــي
وادي ال ـن ـم ـي ــري ــة  -زفـ ـت ــا ،بــن
ق ـض ــاءي ال ــزه ــران ــي والـنـبـطـيــة.
وتـ ـض ــارب ــت املـ ـعـ ـل ــوم ــات ح ــول
مصدر الـصــوت قبل أن ّ
ترجح
املـعـلــومــات أن ي ـكــون ال ـعــدو قد
ف ـ ّـج ــر ج ـه ــاز ت ـن ـصــت .وض ــرب
الجيش طوقًا أمنيًا في املنطقة.
قبل ذلك ،وعند ساعات املساء
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،سـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــر ع ـن ــد
بــوابــة فــاطـمــة فــي بـلــدة كفركال
(مـ ــرج ـ ـع ـ ـيـ ــون) .ب ـي ـن ـم ــا ك ــان ــت
ّ
قـ ــوة م ــن ج ـي ــش الـ ـع ــدو ت ــرك ــب
جـ ـهـ ــاز ت ـن ـص ــت فـ ـ ــوق ال ـ ـجـ ــدار
اإلس ـم ـن ـتــي ،ع ـمــد ال ـج ـن ــود إلــى
تمزيق جــانــب مــن الفـتــة تحمل
صـ ــور اإلمـ ـ ــام م ــوس ــى ال ـصــدر
وعـ ــدد م ــن ش ـه ــداء أم ــل مـثـبـتــة
ف ـ ـ ــوق الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدار ،فـ ــاح ـ ـتـ ـ ّـج ع ــدد
مـ ــن األهـ ـ ــالـ ـ ــي ،وحـ ـ ــاولـ ـ ــوا الـ ــرد
ب ـن ــزع ال ـع ـم ــود الـ ــذي ُيـسـتـخــدم
قــاعــدة لـلـجـهــاز .وأط ـلــق جـنــود
جيش االحـتــال قنبلة دخانية
أص ـ ــاب ـ ــت شـ ـخـ ـص ــن ب ـح ــال ـت ــي
اخ ـ ـت ـ ـنـ ــاق اس ـ ـتـ ــدعـ ــت ن ـق ـل ـه ـمــا
إل ـ ـ ــى م ـس ـت ـش ـف ــى م ــرج ـع ـي ــون
الحكومي ،فيما انتشر الجيش
ال ـل ـب ـن ــان ــي ودوري ـ ـ ـ ــة مـ ــن قـ ــوات
اليونيفيل.
(األخبار)

إضراب «اللبنانية» مستمر:
الطالب يقودون التحرك!
فاتن الحاج
ّ
ل ــم ي ـعــلــق إق ـ ــرار م ـش ــروع امل ــوازن ــة في
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء إضـ ـ ـ ــراب ال ـجــام ـعــة
اللبنانية .فرابطة األساتذة املتفرغني
ال ـت ــي رب ـط ــت ال ـت ـح ــرك م ـنــذ انـطــاقـتــه
ّ
ق ـبــل  20ي ــوم ــا ب ــامل ــوازن ــة ،وج ـ ــدت أن
«الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ل ـ ــم تـسـتـجــب
لـلـمـطــالــب األســاس ـيــة لــأســاتــذة التي
ان ـط ـل ــق ت ـح ــرك ـه ــم مـ ــن أج ـل ـه ــا م ـن ــذ 3
أشهر ،وهي :الثالث درجات والخمس
س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ل ـل ـج ـم ـي ــع ودخـ ـ ـ ـ ـ ــول املـ ـ ــاك
وال ـ ـت ـ ـفـ ــرغ» .وخـ ـ ــال دراسـ ـ ـ ــة املـ ــوازنـ ــة
ال ـعــامــة اس ـت ـج ــدت ،بـحـســب الــراب ـطــة،
مطالب جــديــدة ومنها رفــض املساس
ّ
بــالــراتــب وامل ـع ــاش ال ـت ـقــاعــدي وبـســن
ً
الحصول عليه ( ٢٥سنة بــدال من )٢٠
والتقديمات االجتماعية ،وعدم خفض
موازنة الجامعة.
ال ـ ــرابـ ـ ـط ـ ــة اسـ ـتـ ـغ ــرب ــت ب ـ ـيـ ــان رئ ـي ــس
الـجــامـعــة ف ــؤاد أي ــوب وال ــذي يدعوها
ف ـيــه إلـ ــى الـ ـع ــودة ع ــن اإلض ـ ـ ــراب على
خلفية أن ال خفض ملــوازنــة الجامعة،
داعـ ـي ــة إي ـ ــاه وم ـج ـل ــس ال ـج ــام ـع ــة إل ــى
مؤازرة الرابطة في تحركها املتصاعد
ً
وف ــي مـطــالـبـهــا املـحـقــة ب ــدال م ــن خــرق
اإلضراب وإصدار بيان التمني بوقفه،
َ
ّ
«وخصوصًا أن الرئيس ت َح ّسر مرات
عـ ــدة ع ـلــى خ ـفــض املـ ــوازنـ ــة املـسـتـمــر،
والــذي بلغ السنة الفائتة حسب قوله
 40مليارًا و 600مليون ليرة .أما لهذه
السنة فــإن مفاعيل القانون 2017/46
وم ـس ـت ـح ـق ــات الـ ـضـ ـم ــان االج ـت ـم ــاع ــي
ّ
تــرتــب حــوالــى  40مليار ليرة لبنانية
إضافية على موازنة الجامعة».
وبــالـنـسـبــة إل ــى م ــوق ــف الـ ـط ــاب ،رأت
الــراب ـطــة أن ــه يــؤســس الن ـط ــاق حــركــة
ّ
طــابـيــة واعـ ــدة ت ــذك ــر بــأم ـجــادهــا بني
األرب ـع ـي ـن ـيــات والـسـبـعـيـنـيــات عـنــدمــا
اس ـت ـط ــاع ــت ف ـ ــرض إن ـ ـشـ ــاء ال ـجــام ـعــة
وكلياتها التطبيقية وباقي الحقوق.
ودع ــت ال ـطــاب إل ــى الـتـضــامــن فــي ما
بينهم لتحقيق مطالبهم.
أمــس ،احتضنت قاعة أنــور الفطايري
فــي كلية التربية الجمعية العمومية
لحركة الطالب املستقلني التي ّ
توجت
باالعتصام الثاني للطالب وأساتذتهم
أمام وزارة التربية دفاعًا عن الجامعة.
املـعـتـصـمــون نــاق ـشــوا مـصـيــر إض ــراب
األســاتــذة والـخـطــوات املقبلة فــي حال
إق ـ ـ ــرار مـ ـش ــروع امل ـ ــوازن ـ ــة ف ــي مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ،وك ـ ــان س ـقــف امل ـط ــال ــب ال ــذي
رفعوه في الجمعية العمومية عاليًا،
وان اختلفت امل ـقــاربــات بـشــأن أشـكــال
الـ ـتـ ـح ــرك .ف ــال ـب ـع ــض رأى أن تـعـلـيــق
اإلضـ ـ ــراب سـيـضـ ّـيــع فــرصــة تــاريـخـيــة
بـ ـ ـ ــدأت ت ـ ـلـ ــوح ف ـ ــي األفـ ـ ـ ــق السـ ـتـ ـع ــادة
الحركة الطالبية .هؤالء دعوا الطالب
إلى البقاء في الشارع والتصعيد عبر
إق ـف ــال أب ـ ــواب ال ـك ـل ـيــات ح ـتــى تحقيق
اسـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة الـ ـج ــامـ ـع ــة األك ــاديـ ـمـ ـي ــة
واملــال ـيــة واإلداري ـ ـ ــة ،ورف ــع ميزانيتها
ال تقليصها ،وإنـشــاء مجمعات الئقة
وتـطــويــر املـنــاهــج األكــاديـمـيــة وإج ــراء
االنتخابات الطالبية وإعـطــاء حقوق
األس ــات ــذة .وأك ــد ط ــاب آخ ــرون أهمية
أن ت ـس ـت ـم ــر املـ ــواج ـ ـهـ ــة م ـ ــع ال ـس ـل ـطــة
الـسـيــاسـيــة ،ول ـكــن لـيــس عـلــى حساب
ال ـ ـعـ ــام ال ـ ــدراس ـ ــي وإنـ ـه ــائ ــه ب ـش ـك ــل ال
ي ـل ـح ــق ال ـ ـضـ ــرر ب ــالـ ـط ــاب ويــوق ـع ـهــم
فـ ــي ظـ ـ ــروف دراس ـ ـيـ ــة ص ـع ـب ــة .ووفـ ــق
أنـصــار هــذا ال ــرأي ،يمكن الـلـجــوء إلى
أش ـكــال مختلفة لـلـتـحــرك مـثــل تنفيذ
اعتصامات خارج الدوام.
بعض من شارك في االعتصام الثاني
أمل أن يكون بعد هذا التاريخ ليس كما
قبله باتجاه استعادة حقوق الجامعة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة« .ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع» ب ـع ــد ال ـغ ـيــاب

)هيثم الموسوي(

ّ
رابطة األساتذة تمنت
على رئيس الجامعة
عدم خرق اإلضراب

الطويل ملواجهة قــرارات السلطة ،قرار
ج ــريء ،بحسب الطالب ربيع شمص،
ي ـقــابــل جـ ــرأة الـسـلـطــة ب ـحــق الـجــامـعــة
لـجـهــة امل ـس ــاس بـمـيــزانـيـتـهــا بــذريـعــة
الـ ـتـ ـقـ ـش ــف واإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
واإلداري بــاسـتــراتـيـجـ ّـيــاتــه املـلـتــويــة،
ً
تـطــاوال على هــذا الـصــرح بما يعكسه
من قيم وطنية وأكاديمية.
أم ـ ــا رئـ ـي ــس ال ــرابـ ـط ــة ي ــوس ــف ضــاهــر
فخاطب الـطــاب بــالـقــول« :السلطة لن
تعيد لكم حقوقًا تنسجم مع أحالمكم،
فـخــروج  80ألــف طــالــب مــوحــديــن على

اخ ـتــاف آرائ ـه ــم ومـشــاربـهــم سيجعل
الكلمة لكم».
املعتصمون ســاروا مــع أساتذتهم في
تظاهرة انطلقت من منطقة األونيسكو
على وقــع هتافات «عـلــم ،حــريــة ،عدالة
اجتماعية» ...و«خــط أحمر خط أحمر
هـيــدي الجامعة خــط أح ـمــر» .وجــابــوا
منطقة كورنيش املزرعة قبل أن يعودوا
إلى األونيسكو حيث دخلوا حرم كلية
اإلع ــام ،وقــد نــزل أساتذتها وطالبها
ملالقاتهم في امللعب قبل أن يسمح لهم
مدير كلية التربية ـ ـ الفرع األول وسيم
الخطيب بتنظيم الجمعية العمومية
في قاعة شهيد الحركة الطالبية رئيس
االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي لـ ـط ــاب ال ـجــام ـعــة
اللبنانية أنور الفطايري.
في حرم املجمع الجامعي في الحدث،
نـصــب نـ ــادي سـمــا ال ـخ ـيــم ،ابـ ـت ـ ً
ـداء من
بـعــد ظـهــر أم ــس مطالبًا بــإنـهــاء الـعــام
الدراسي وعدم إلحاق الضرر بالطالب
وتأسيس لجان مشتركة بني األساتذة
وال ـط ــاب للتنسيق بـيـنـهــم ،بــاعـتـبــار
أن ـ ـهـ ــا ال ــوسـ ـيـ ـل ــة الـ ــوح ـ ـيـ ــدة لـلـتـغـيـيــر
الحقيقي.
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مجتمع

مجتمع
ُملك عام تعود قصة ّ
تعدي منتجع «ايدن باي» على شاطىء الرملة البيضاء الى الواجهة ،بعد رصد أشغال اضافية
قرب المبنى المخالف للقانون .يحصل ذلك على مرأى من محافظ بيروت ووزارة األشغال ومفرزة الشواطى في
المدينة ولجنة األشغال العامة النيابية

تقرير

رلى ابراهيم
مـسـلـســل م ـخــال ـفــات مـ ـش ــروع «ايـ ــدن
بــاي ريـ ــزورت» ،على شــاطــىء الرملة
البيضاء ،لــم تنته فصوله بعد .قبل
يـ ــومـ ــن ،اس ـت ــؤن ـف ــت األشـ ـ ـغ ـ ــال ق ــرب
املنتجع .فـتـ ّـم صـ ّـب مساحة إضافية
من أرض الشاطئ بالباطون ،وعمل
«ون ـ ــش» ع ـلــى إن ـ ــزال م ـن ـشــآت علمت
«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ـه ــا عـ ـب ــارة ع ــن مـطـبــخ
وح ـ ـمـ ــامـ ــات خـ ــارج ـ ـيـ ــة .يـ ــأتـ ــي ذل ــك
بعدما عمد أصحاب املنتجع ،نهاية
ال ـع ــام امل ــاض ــي ،ال ــى «ت ـج ـل ـيــل» قسم
مــن الشاطئ الرملي وإنـشــاء جــدران
وأدراج مــن الـحـجــر .وال ـيــوم ،تضاف
الى املشروع مخالفة جديدة باضافة
منشآت من دون أي رخصة.
امل ـن ـســق ال ـع ــام لـ ــ«االئـ ـت ــاف امل ــدن ــي»
رج ــا نـجـيــم أوضـ ــح لـ ــ«األخـ ـب ــار» أنــه
«الحظنا حركة مريبة على الشاطىء
مـنــذ يــومــن ،وأبـلـغـنــا مــديــريــة النقل
ب ــذل ــك ب ــواسـ ـط ــة ك ـ ـتـ ــاب ،لـ ـك ــن حـتــى
ال ـس ــاع ــة ال ت ـ ــزال األشـ ـغ ــال مـسـتـمــرة
على مــرأى مــن املحافظ زيــاد شبيب
الـ ــذي صـ ـ ّـرح بــال ـكــام ف ـقــط أن ــه ج ـ ّ
ـاد
بـ ـ ــازالـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــات» .وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن
«املـنـطـقــة الـتــي تــم ان ـشــاء ج ــدران من
حـجــر فـيـهــا وصـبـهــا بــالـبــاطــون هي
جـ ــزء م ـكـ ّـمــل ل ـل ـشــاطــىء ح ـيــث كــانــت
توجد صخور عمد أصحاب املشروع
الى ازالتها وتغيير طبيعة الشاطىء
ورفع مستواه عن املستوى األصلي»،
ّ
م ــذكـ ـرًا بـ ــأن رخ ـص ــة ال ـ ــ«ايـ ــدن ب ــاي»
باطلة «وكل ما يجري اليوم مخالف
لـ ـلـ ـق ــوان ــن وه ـ ـ ــو مـ ــوضـ ــع شـ ـك ــاوى
قضائية».
ـذي يملكه رجل
ـ
ل
ا
املنتجع
أن
ومعلوم
ُ
األع ـم ــال وس ــام ع ــاش ــور شـ ّـيــد أســاســا
بشكل مخالف لكل القوانني ،وال يمتلك
رخـ ـص ــة بـ ـن ــاء ص ـح ـي ـحــة وال رخ ـصــة
اس ـ ـكـ ــان .ك ـم ــا رفـ ـض ــت وزارة الـب ـي ـئــة
اعطاءه دراســة أثر بيئي وأحالته الى
وزارة األشغال والتنظيم املدني .فيما
صدر تقرير عن مصلحة الهندسة في
بلدية بيروت يؤكد أن رخصة املنتجع
ب ــاطـ ـل ــة ،وط ــالـ ـب ــت عـ ــاشـ ــور ب ـت ـســويــة
وضعه للحصول على رخصة إسكان.

واألهم أن البناء موجود ضمن املنطقة
الـ ـع ــاش ــرة  -ال ـق ـس ــم ال ـ ـس ـ ــادس ،وه ــي
منطقة ُيمنع البناء فيها ألنها أمالك
عمومية بحرية .رغــم ذلــك كله ،افتتح
املنتجع بــرعــايــة رسـمـيــة ،وه ــو يعمل
بـطــريـقــة «طـبـيـعـيــة» .وح ـتــى الـســاعــة،
ال ي ــزال صــاحـبــه يـمـنــع دخ ــول خـبــراء
ّ
عينهم مجلس شــورى الدولة للكشف
ع ـلــى املـ ـش ــروع ،وس ــط ص ـمــت ت ــام من
املجلس نفسه عن ذلك.
م ـخ ــال ـف ــات امل ـن ـت ـجــع ال ت ـق ـت ـصــر عـلــى
البناء على الشاطىء وتغيير طبيعته
وع ــدم االل ـت ــزام بــالــرخـصــة وال ـقــوانــن،

بل عمد اصحاب املـشــروع في تشرين
الثاني املاضي الى ّ
صب باطون داخل
ال ــريـ ـغ ــار ال ــرئ ـي ـس ــي مل ـ ـجـ ــرور ال ــرم ـل ــة
ال ـب ـي ـضــاء الف ـت ـتــاح املـ ـش ــروع م ــن دون
«روائح كريهة» تزعج النزالء .وتسبب
ذلك بـ«فيضان» على طول الكورنيش
وغــرق الـسـيــارات واملــواطـنــن فــي مياه
ال ـ ـصـ ــرف الـ ـصـ ـح ــي .ورغ ـ ـ ــم اس ـت ــدع ــاء
ع ــاش ــور ال ـ ــى ال ـت ـح ـق ـيــق ل ـ ــدى قــاضــي
التحقيق األول في بيروت شربل أبي
س ـم ــرا .إال أنـ ــه ،بـعــد سـتــة اش ـهــر على
الفضيحة ،لــم يخضع للتحقيق بعد
وال تمكن القضاء من كشف مالبسات

وزير األشغال نفى
أن يكون قد منح أي
ترخيص لعاشور يسمح
له التصرف بالشاطىء

املــوضــوع ومحاسبة املــرتـكــب .أمــا من
استنفروا يومها الزالة تهمة التواطؤ
عنهم واعدين بمتابعة امللف (محافظ
ب ـي ــروت زيـ ــاد شـبـيــب ورئ ـي ــس بـلــديــة
بـيــروت جـمــال عيتاني ورئـيــس لجنة
األشـ ـغ ــال ال ـن ـيــاب ـيــة ن ــزي ــه نـ ـج ــم) ،فقد
خ ــرجــوا عــن الـسـمــع كـلـيــا .فـيـمــا تـقــدم
مـحــامــي ع ــاش ــور ،بـهـيــج أب ــو مـجــاهــد،
ب ــدف ــوع ش ـك ـل ـيــة .وع ـل ـم ــت «األخ ـ ـبـ ــار»
أن ــه ت ـقــدم أخ ـي ــرا ب ــدع ــوى رد لتنحية
القاضي ابــو سمرا عــن النظر بامللف،
بــذريـعــة «كـشـفــه لـســريــة التحقيق في
جلسة لجنة االدارة والعدل النيابية».

هديل فرفور
وزيــر األشـغــال العامة والنقل يوسف
ّ
فنيانوس أكد لـ«األخبار» أنه لم يصدر
«أي ترخيص يتيح للمنتجع وضع أي
منشآت باطون أو بالستيك ،ثابتة أو
متحركة» .وعـمــا ستفعله ال ــوزارة في
هذا الشأن؟ أجاب بأن «ليس لدينا أي
جهاز للكشف على املشاريع املخالفة.
ولكن أؤكد مجددا أني لم أمنح عاشور
أي إذن بالتصرف بــالـشــاطــىء» .فيما
لــم يجب شبيب ونـجــم على اتـصــاالت
«األخـ ـب ــار» ،وت ـعــذر ال ـتــواصــل مــع آمــر
مـفــرزة شــواطــىء بـيــروت العقيد نبيل
فرح لوجوده خارج لبنان.

ستة اشهر على فضيحة فيضان مجرور الرملة البيضاء :التحقيق «مستمر» وطلب بتنحي القاضي (هيثم الموسوي)

سبق لديوان
المحاسبة أن اعتبر
العشاء
ان حفل ُ ّ
السنوي ال يشكل
منفعة عامة

ال ـك ـل ـفــة م ـشــاب ـهــة لـكـلـفــة ال ـع ـشــاء
ّ
السنوي ،وربما تتخطاه».
رئـيــس الـبـلــديــة ج ــورج ع ــون ،من
جـ ـهـ ـت ــه ،اك ـتـ ـف ــى فـ ــي ات ـ ـصـ ــال مــع
«األخبار» بالقول إن هذا النشاط
هو «عبارة عن لقاء بلدي .وليس
الـعـشــاء هــو ال ـهــدف» ،فيما أشــار
نائبه الى أن «املواطنني الحدتيني
ال ّ
يقصرون في دفع مستحقاتهم
ومـ ـ ـ ــن حـ ـقـ ـه ــم عـ ـلـ ـيـ ـن ــا أن نـ ـق ــوم
بالواجب بتنظيم لقاء راق لهم».
ّ
ووف ـ ـ ـ ــق م ـ ـصـ ــدر إداري ُم ــطـ ـل ــع،
ّ
فـ ــإن ق ــان ــون ال ـب ـلــديــات (امل ــرس ــوم
اإلشتراعي  )77/188أجاز للبلدية
اقــامــة ه ــذا ال ـنــوع مــن الـنـشــاطــات
ّ
تحت بند يتعلق بموازنة األعياد
ّ
والتنفيذ وغيرها« ،إال أن صفقات
الخدمات التي تفوق الـ  25مليون
ل ـيــرة ،تـحـتــاج حكما ال ــى موافقة
ُم ـس ـب ـق ــة م ـ ــن دي ـ ـ ـ ــوان امل ـح ــاس ـب ــة
وفــق امل ــادة  35مــن قــانــون تنظيم
الديوان».
وكـ ـ ــان ديـ ـ ـ ــوان امل ـح ــاس ـب ــة أصـ ــدر
بـتــاريــخ  2011/4/17قـ ــرارا (رقــم

بلدية الناعمة:
خالفات وشبهات فساد
محمد الجنون

هنادي بري مديرة عامة للتعليم المهني بالتكليف:

الوزير يتعدى على صالحيات مجلس الوزراء

ّ
كما كان متوقعًا ،كلف وزيــر التربية
أك ـ ــرم ش ـه ـيــب ،ه ـن ــادي ب ـ ــري ،مــديــرة
املعهد الوطني للعناية التمريضية
(مـشــروع مشترك بــن وزارة الصحة
وامل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم املـهـنــي
والتقني) بمهام املدير العام للتعليم
املهني والتقني ،بعد استقالة املديرة
العامة بالتكليف سالم يونس.
ً
التكليف أثار جدال كبيرًا في اليومني
األخـيــريــن لجهة قانونيته ،باعتبار
ّ
أن بري ليست موظفة في املالك إنما
متعاقدة مــع املــديــريــة ،وأن التكليف
س ـيــاســي بــام ـت ـيــاز ل ـكــون ـهــا شقيقة
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـن ــواب ن ـب ـيــه ب ــري.
علمًا أن مالبسات تدور أساسًا حول
تكليف بري بــإدارة املشروع املشترك
لـكــون امل ــادة  5مــن ال ـقــرار 2005/326

ال ت ـجــد ال ـس ـل ـطــة ّ نـفـسـهــا معنية
بـ ــإجـ ــراءات ال ـت ـقــشــف ال ـت ــي تــريــد
فرضها على املواطنني .وفي وقت
ت ـت ـجــه الـ ــى «تـ ـش ــري ــع» االق ـت ـط ــاع
من رواتــب موظفي القطاع َالعام
وف ــرض ضريبة على كــل «نــفــس»
ن ــرجـ ـيـ ـل ــة ،ت ـن ـت ـه ــج مــؤس ـســات ـهــا
سلوكًا مناقضًا تـمــامــا .مــن ذلــك،
ّ
العشاء الباذخ الذي نظمته بلدية
الـ ـح ــدث ،م ـس ــاء ال ـس ـبــت امل ــاض ــي،
ّ
وكلف نحو  120مليون ليرة.
ّ
وف ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ف ـ ـ ــإن ال ــدع ــوة
ُو ّج ـ ـهـ ــت إل ـ ــى  1200ش ـخ ــص مــن
أ ُب ـ ـنـ ــاء الـ ـبـ ـل ــدة لـ ـحـ ـض ــور ال ـل ـق ــاء
امل ـ ـخـ ـ ّـصـ ــص لـ ـع ــرض «إنـ ـ ـج ـ ــازات
ع ــام م ــن ع ـهــد امل ـج ـلــس ال ـب ـلــدي»،
في فندق هيلتون  -الحبتور في
ّ
ّ
س ــن الـفـيــل .وتـخــلــل الـلـقــاء عشاء
وتوزيع العدد التاسع من النشرة
ال ـب ـل ــدي ــة .وب ـح ـس ــب امل ـع ـل ــوم ــات،
ب ـل ـغــت ك ـل ـفــة ال ـع ـش ــاء  65دوالرًا
ل ـل ـش ـخــص ،ودفـ ـع ــت ال ـب ـلــديــة من
ص ـنــدوق ـهــا ن ـحــو  78ألـ ــف دوالر
(نحو  117مليون ليرة)!
ع ـضــو امل ـج ـلــس ال ـب ـلــدي الـســابــق
ّ
ّ
روج ـي ــه مل ــع أكـ ــد لـ ـ «األخـ ـب ــار» أن
ال ـح ـف ــل «مـ ـخ ــال ــف ل ـل ـق ــان ــون وال
يؤمن املنفعة العامة ,وهــو ليس
اال حفال خاصا وال يشمل جميع
أبـنــاء البلدة ولــه أبـعــاد سياسية
وان ـت ـخ ــاب ـي ــة» .وق ـ ــال إن الـبـلــديــة
ّ
تـنــظــم ه ــذا الـلـقــاء مـنــذ ع ــام 2011
ّ
بكلفة ال تقل عن  100مليون ليرة
سنويًا .ولفت الــى ان البلدية في
ـان في
صــدد تنظيم حفل عشاء ثـ ٍ
الثاني من حزيران املقبل تكريمًا
لــوزيــر الـخــارجـيــة جـبــران باسيل
فــي الـقـصــر ال ـب ـلــدي« ،وق ــد تكون

 /895رم) ،رفض بموجبه املوافقة
ع ـ ـلـ ــى إقـ ـ ــامـ ـ ــة ال ـ ـح ـ ـفـ ــل الـ ـسـ ـن ــوي
آن ـ ـ ــذاك ،واع ـت ـب ــر أن إق ــام ــة عـشــاء
«وإن ّبغاية
لبعض أبـنــاء البلدة ُ
إطالعهم على املشاريع املنفذة أو
ّ
املستقبلية ال ُيشكل عمال ذا طابع
أو نفع عــام» ،ألن تحقيق املنفعة
العامة املنصوص عنها في املادة
 47م ــن ق ــان ــون ال ـب ـلــديــات «يـكــون
من خالل تقديم خدمات عامة أو
إشباع حاجات عامة للجمهور أو
من خالل أعمال ودعوات ّ
موجهة
ل ـل ـع ـمــوم إلضـ ـف ــاء ال ـط ــاب ــع ال ـعــام
عليها».
وق ــد طلبت الـبـلــديــة آن ــذاك إع ــادة
النظر بالقرار الفتة أنها سبق أن
أقــامــت مثل هــذا اإلحـتـفــال والقــى
م ــوافـ ـق ــة املـ ــراجـ ــع امل ـخ ـت ـ ّـص ــة فــي
ّ
حينه ،وأن الـهــدف األســاســي هو
الـ ـت ــداول ب ـش ــؤون ال ـب ـلــدة .الحـقــا،
وافق ديوان املحاسبة على الطلب
م ــع «تــوص ـيــة ال ـب ـلــديــة ب ـض ــرورة
الـ ـسـ ـع ــي م ـس ـت ـق ـب ــا ال ـ ـ ــى إيـ ـج ــاد
إطــار مختلف عــن اإلط ــار الحالي
للقاء» .ووفق ملع ،بعد هذا القرار،
ّ
غطى ديــوان املحاسبة على مدى
السنوات الثماني املاضية ،اقامة
هذا العشاء الخاص «بعد تسوية
الوضع مع املعنيني في الديوان».
ال ـج ــدي ــر ذكـ ـ ــره أن تـ ـك ــرار ات ـخ ــاذ
الـ ــديـ ــوان ل ـ ـقـ ــرارات م ـغ ــاي ــرة لتلك
ال ـتــي أقــرهــا بــدايــة األم ــر ُيـســاهــم
فـ ــي الـ ـبـ ـن ــاء ع ـل ـي ـهــا فـ ــي مـ ــا بـعــد
واعتبارها «عــرفــا» ســائـدًا ،وهــذا
ما يصلح تعميمه على كثير من
املـلـفــات فــي الـقـطــاع ال ـعــام القائم
على تكريس اإلستثناء ُكقاعدة،
م ــا م ــن شــأنــه أن يـعـيــق امل ـســاء لــة
وي ـع ـط ــي «ش ــرعـ ـي ــة» مل ـم ــارس ــات
الهدر.

تقرير

تقرير

فاتن الحاج

تقرير

 120مليون ليرة كلفة العشاء
السنوي لبلدية الحدث!

الـ«إيدن باي» يقضم مزيدًا من الشاطئ

امل ـن ـظــم ل ـل ـم ـشــاريــع امل ـش ـتــركــة تنص
عـ ـل ــى أن ت ـس ـي ـي ــر املـ ـ ـش ـ ــروع إداريـ ـ ـ ــا
وت ـع ـل ـي ـم ـيــا وت ــرب ــوي ــا م ــن مــوج ـبــات
املديرية العامة.
املكتب التربوي للتيار الوطني الحر
طالب شهيب بالعودة عن الـقــرار ملا
فيه من «مخالفات قانونية واضحة».
ّ
وأش ــار إلــى أن بــري ليست مــن عــداد
الفئة الثانية في اإلدارة العامة ،وال
يمكن ترفيعها لتشغل منصبًا من
الفئة األولى ،ولو بالتكليف ،كما أنها
متعاقدة وغير ّم ّ
ثبتة ،وهي فوق سن
الـ 44عامًا.
قـ ــانـ ــونـ ــا ،أوضـ ـ ـ ــح أسـ ـ ـت ـ ــاذ الـ ـق ــان ــون
اإلداري فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
ّ
ع ـص ــام اس ـمــاع ـيــل ل ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أن
امل ــدي ــر ال ـع ــام ه ــو الــرئ ـيــس امل ـبــاشــر،
تحت سلطة الــوزيــر ،لجميع الدوائر
واملــوظـفــن التابعني لــه (امل ــادة  7من

امل ــرس ــوم االش ـتــراعــي رق ــم ،)59/111
«وه ــذا املــوقــع الـقـيــادي ال يأتلف مع
كــون متوليه ي ــؤدي مهامه باإلنابة
أو بالتكليف ،بل إن تولي هذا املركز
ال ي ـكــون إال بــالـتـعـيــن أو الــوكــالــة».
وما يعزز ذلك ،بحسب اسماعيل ،أن
الــدسـتــور «خ ـ ّـص مــوقــع املــديــر العام
بأهمية فجعل تعيينه من صالحية
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ب ـغــال ـب ـيــة الـثـلـثــن،
ولهذا عندما يعمد وزير إلى تكليف
م ــن ي ـتــولــى م ـه ــام م ــدي ــر عـ ــام ي ـكــون
ق ــد ت ـع ــدى ع ـلــى صــاح ـيــات مجلس
الوزراء».
يــذكــر أن مـجـلــس شـ ــورى ال ــدول ــة أقــر
بـعـشــرات ال ـق ــرارات أن التكليف حالة
غير قانونية ،وقضى في أحد قراراته
(ق ـ ــرار رق ــم  2014-2013/560تــاريــخ
 )2014/4/16بترتيب الـبـطــان على
ك ــل قـ ــرار ي ـصــدر ع ــن ش ـخــص يـتــولــى

وظـيـفـتــه خــافــا لـلـقــانــون .وإذا تأخر
مجلس ال ــوزراء بالتعيني ،وفــي حال
ع ــدم وج ــود نــص قــانــونــي خ ــاص في
إح ــدى اإلدارات ،ف ــإن االج ـت ـهــاد عمد
إلى ّ
سد هذه الثغرة عندما قضى بأن
اإلن ــاب ــة ال تـشـمــل حــالــة غ ـيــاب املــديــر
الـ ـع ــام ب ــل ت ـت ـع ـلــق ب ـغ ـي ــاب امل ــدي ــر او
رؤساء الوحدات األدنى ،وأنه في حال
ش ـغ ــور م ــرك ــز امل ــدي ــر الـ ـع ــام ،وبـسـبــب
اسـتـحــالــة تطبيق اإلن ــاب ــة ،فــانــه يقع
على عــاتــق الــوزيــر تــأمــن استمرارية
امل ــرف ــق الـ ـع ــام بـ ــأن ي ـت ـخــذ بـنـفـســه ما
يقتضيه ذلك من قرارات.
وزارة ال ـت ــرب ـي ــة ّ
ردت ،ع ـب ــر مـكـتـبـهــا
اإلع ـ ــام ـ ــي ،ع ـل ــى «ح ـ ـمـ ــات ت ـن ــاول ــت
ش ـغــور مــركــز امل ــدي ــر الـ ـع ــام» ،بــالـقــول
إن «امل ـش ــاري ــع امل ـش ـتــركــة ال ـتــي يمكن
إن ـش ــاؤه ــا ب ــاالس ـت ـن ــاد إلـ ــى ال ـقــانــون
املـنـفــذ بــاملــرســوم رق ــم  15742تــاريــخ

 1964/3/11م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــرار
 2005/326ب ـت ــاري ــخ ،2005/12/14
ّ
ووفـقــا لـلـمــادة  15مــن هــذا ال ـقــرار فــإن
شــروط التعيني الخاصة املحددة في
القوانني واألنظمة التي ترعى تعيني
املــوظـفــن واملستخدمني فــي املديرية
العامة للتعليم املهني والتقني لكل
ُ
سلك أو فئة أو رتبة ،هي التي تعتمد
لـلـتـسـمـيــات ولـلـتـعـيــن ف ــي امل ـشــاريــع
ُ
املـ ـشـ ـت ــرك ــة ،وتـ ـعـ ـتـ ـم ــد ل ـل ـت ـع ــاق ــد مــع
األشخاص العاملني في هذه املشاريع
ال ـشــروط امل ـح ــددة ،واألصـ ــول املتبعة
ّ
ف ــي اإلدارات ال ـع ــام ــة ،وأن ع ـ ــددًا من
موظفي مالك املديرية العامة موضع
الـ ـبـ ـح ــث ُيـ ـلـ ـحـ ـق ــون ب ـ ـهـ ــذه املـ ـش ــاري ــع
ُ
وف ــق األص ـ ــول ال ـتــي ت ـت ـبــع إللـحــاقـهــم
باملدارس وباملعاهد الفنية الرسمية.
ّ
وأن مديري املعاهد املنشأة في إطار
املشاريع املشتركة يخضعون للنظام

ذاتــه الــذي يخضع لــه مــديــرو املعاهد
ال ـت ــي ت ـك ــون م ـن ـشــأة ض ـمــن املــديــريــة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم امل ـه ـن ــي وال ـت ـق ـنــي.
وي ـخ ـض ــع الـ ـع ــامـ ـل ــون فـ ــي امل ـش ــاري ــع
مــوضــع الـبـحــث مل ــا يـخـضــع ل ــه ســائــر
املوظفني من أحكام ملحوظة في نظام
املوظفني لجهة العقوبات التأديبية
ولجهة اإلجازات».
ّ
ً
وبناء عليه ،رأت الوزارة «أن مقتضيات
حسن سير العمل في املديرية العامة
تـسـتــدعــي االسـتـعــانــة بــالـعــامـلــن في
املشاريع املشتركة ،وبالتالي إمكانية
ت ـك ـل ـي ـف ـه ــم بـ ــامل ـ ـهـ ــام ال ـ ـتـ ــي يـ ـك ــون ــون
حــائــزيــن امل ــؤه ــات امل ـط ـلــوبــة لـلـقـيــام
بـهــا ،وف ــي ع ــداده ــا ،وعـنــد االقـتـضــاء،
املـهــام الـتــي ينيطها الـقــانــون باملدير
العام للتعليم املهني والتقني ،ونظرا
النطباق هذه الشروط على د .هنادي
بري فقد تم تكليفها».

تدخل املــداورة على رئاسة بلدية
ال ـنــاع ـمــة  -ح ـ ــارة ال ـنــاع ـمــة حـ ّـيــز
ال ـت ـن ـف ـيــذ هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ،بـتــولــي
زاهر مزهر الرئاسة خلفًا للرئيس
ال ـح ــال ــي ش ــرب ــل م ـط ــر ،ف ـي ـمــا بــرز
خالف على منصب نائب الرئيس
بـ ــن عـ ـض ــوي امل ـج ـل ــس مـيـشـلــن
مـ ـط ــر (ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر)
وروني ساسني (الكتائب) .وقالت
ّ
م ـصــادر مـتــابـعــة ل ــ«األخ ـب ــار» إن
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ت ـك ـث ـف ــت فـ ــي األيـ ـ ــام
املاضية «لتطويق الـخــاف الــذي
كــاد أن ّ
ّ
البلدية» ،موضحة
يفجر
ّ
أن املـعـطـيــات تشير إل ــى رجـحــان
ك ـفــة م ـطــر ل ـتــولــي م ـه ـمــات نــائــب
الرئيس خلفًا لهشام مزهر.
يـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذا االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق وس ــط
نقاش حــول أداء املجلس البلدي
ف ــي ال ـب ـلــدة املـخـتـلـطــة طــائـفـيــا (8
أع ـ ـضـ ــاء م ـس ـل ـم ــون ،و 7أع ـض ــاء
م ـس ـي ـح ـيــون) ف ــي ن ـصــف ال ــوالي ــة
األول .إذ ي ـ ـت ـ ـهـ ــم م ـ ـعـ ــارضـ ــون
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـحـ ــالـ ــي ب ــاالمـ ـتـ ـن ــاع
عـ ــن ت ـس ـل ـي ــم ن ـس ـخ ــة عـ ــن جـ ــدول
ال ـح ـســاب الـقـطـعــي لـلـبـلــديــة ،إلــى
بطلب للحصول
ناشطني تقدموا
ٍ
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أعضاء في
المجلس يدرسون
الطلب من
قائمقام الشوف
فتح تحقيق

عـلـيــه ،لــوجــود شـكــوك لــديـهــم في
شـبـهــات ه ــدر لـلـمــال ال ـعــام .وقــال
أحــد ه ــؤالء ل ــ«األخ ـبــار» إن هناك
«أسئلة عدة ال إجابات عنها حول
الصرفيات» ،الفتًا إلى أن «أربعة
م ــن أع ـض ــاء امل ـج ـلــس ل ــم يــوقـعــوا
ع ـل ــى جـ ـ ــدول ال ـح ـس ــاب الـقـطـعــي
لعدم حضورهم الجلسة الخاصة
به».
مطر ،مــن جهته ،نفى فــي اتصال
مــع «األخ ـبــار» هــذه «االدعـ ــاءات»،
مــوض ـحــا أن ــه ع ـمــل ع ـلــى تجهيز
الـ ـ ـج ـ ــداول امل ـط ـل ــوب ــة لـتـسـلـيـمـهــا

لناشطي املجتمع املدني ،ومؤكدًا
ّ
أن «ك ــل أع ـض ــاء املـجـلــس واف ـقــوا
على جدول الحساب القطعي».
ُ
ّ
وت ـف ـيــد امل ـع ـط ـيــات بـ ــأن عـ ــددًا من
أعضاء املجلس البلدي يدرسون
جديًا خيار التحرك لدى قائمقام
الـ ـش ــوف م ــارل ــن ق ـه ــوج ــي ،لفتح
ت ـح ـق ـي ـقــات ف ــي م ـل ـف ــات ال ـب ـلــديــة،
خ ـص ــوص ــا أن «هـ ـن ــاك مـعـطـيــات
بـ ـ ـش ـ ــأن جـ ـ ـ ـ ــدول ق ـ ـطـ ــع الـ ـحـ ـس ــاب
ً
ل ـ ــم ي ـ ـجـ ـ ِـر ت ــوضـ ـيـ ـحـ ـه ــا» ،ف ـض ــا
ع ــن «ف ــوض ــى م ـن ـظ ـمــة تـشـهــدهــا
الـ ـبـ ـل ــدي ــة» ،وف ـ ــق أح ـ ــد األعـ ـض ــاء.
ّ
وأوضـ ـ ـ ــح أن «م ـ ــوازن ـ ــة ال ـب ـلــديــة
ل ـعــام  2019 - 2018وص ـلــت إلــى
 3م ـل ـي ــارات و 200م ـل ـيــون ل ـيــرة،
يقتطع منها مليار و 300مليون
ل ـ ـلـ ــرواتـ ــب واألجـ ـ ـ ـ ـ ــور ،وهـ ـ ــو رق ــم
ضخم ّ
سببه التوظيف العشوائي
فــي عهد البلدية السابقة بسبب
محسوبيات انتخابية».
ّ
وأوضـ ـ ـح ـ ــت م ـ ـصـ ــادر بـ ـل ــدي ــة أن
«ب ـ ـعـ ــض األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ط ـ ــرح ـ ــوا فــي
املـجـلــس الـبـلــدي إمـكــانـيــة خفض
املـ ـ ــوازنـ ـ ــة ،لـ ـك ـ ّـن أعـ ـ ـض ـ ـ ً
ـاء آخ ــري ــن
ّ
رفـضــوا ذل ــك ،باعتبار أن هــذا قد
ي ـط ـ ّـوق حــركــة «الــرئ ـيــس املـسـلــم»
الذي سيتولى الرئاسة!

شبكة تزوير
في مرفأ بيروت
آمال خليل
بـعــد ث ــاث س ـنــوات ،تـبـ ّـن لــزيـنــب د ،.التي
تملك شــركــة صـغـيــرة فــي الـجـنــوب تعمل
ف ــي ق ـطــاع زيـ ــوت ال ـس ـي ــارات ،أن أعـمــالـهــا
«ت ـ ّ
ـوسـ ـع ــت» ل ـت ـش ـمــل اسـ ـتـ ـي ــراد ال ـع ـطــور
والــزجــاج واملــرايــا! بالصدفة ،اكتشفت أن
عددًا من األشخاص استوردوا ،عبر مرفأ
بيروت ،بضائع باسمها تفوق قيمتها 100
مـلـيــون ل ـيــرة ،مــدرجــة فــي سـجــات وزارة
املالية ضمن ملف شركتها .وقد طالبتها
الـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـت ـســديــد الـ ــرسـ ــوم وال ـض ــرائ ــب
املستحقة على البضائع املستوردة ،تحت
طائلة منعها من اإلستيراد .علمًا أنها ال
تـسـتــورد ســوى زي ــوت ال ـس ـيــارات ،ملــرة او
مرتني في العام ،بقيمة ال تزيد على ثالثني
مليون ليرة ال تدرج ضمن الضريبة على
القيمة املضافة التي تفرض على البضائع
التي تزيد قيمتها على ذلك.
وبـمــا أن لإلستيراد آلـيــة تستوجب إبــراز
م ـس ـت ـنــدات ث ـبــوت ـيــة ل ـصــاحــب ال ـب ـضــاعــة،
ّقدمت زينب د .شكوى أمام النيابة العامة
اإلسـتـئـنــافـيــة ف ــي ال ـج ـنــوب ض ــد مجهول
ومـ ـ ــن يـ ـظـ ـه ــره ال ـت ـح ـق ـي ــق بـ ـج ــرم ت ــزوي ــر
واستعمال مزور .وورد في نص الشكوى
بــأن هـنــاك مــن استحصل مــن أحــد كتاب
الـعــدل فــي بـيــروت عـلــى تعهد منها بدفع
الرسوم والضرائب املترتبة على البضاعة
املـسـتــوردة .وعـلــى هــذا التعهد ،هـنــاك من
ّزور توقيعها والختم الخاص بشركتها.
وأك ــدت أن شركتها «واح ــدة مــن شركات
يستخدم اسمها مــن قبل الغير إلدخــال
بضائع على اسمها» .ولفتت في شكواها
إلى أحد املوظفني في مرفأ بيروت املسؤول
عــن الـخـتــم عـلــى أوراق اس ـتــام البضائع،
مشيرة الــى أنــه يسكن بجوارها وبجوار
مقر الشركة في الغازية.
أحالت النيابة العامة الشكوى إلــى مفرزة
ص ـيــدا اإلسـتـقـصــائـيــة .م ـص ــادر مــواكـبــة
للقضية لفتت إلــى أن الشكوى «فضحت
وجـ ـ ــود ش ـب ـكــة م ـت ـخ ـص ـصــة بــاس ـت ـغــال
ال ـشــركــات الـصـغـيــرة واس ـت ـي ــراد بـضــائــع
باسمها من دون علمها ،ما يرتب عليها
رسـ ــومـ ــا ب ــاه ـظ ــة مـ ــن دون وجـ ـ ــه حـ ــق».
املعطيات األولـيــة تفيد بــأن املـتــورطــن في
ال ـش ـب ـكــة «م ــوظ ـف ــون ف ــي ش ــرك ــة املــدع ـيــة
واملــرفًــأ ودائ ــرة وزارة املــالـيــة فــي الجنوب،
فضال عن كاتب العدل الذي أصدر تعهدًا
بتوقيع مـ ــزور» .ووف ــق امل ـص ــادر ،اعـتــرف
محاسب الشركة بأنه «شارك في التزوير
واستعمال املزور».
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أعمال

أعمال
تحقيق قد يستصعب الناس الصيام خالل شهر رمضان ،لكن إذا ما قارنوا عروضات اإلفطار التي تقدمها المطاعم بالئحة األسعار خالل باقي أيام السنة ،فقد
يتمنون لو أن الشهر الفضيل يمتد على أكثر من  30يومًا .وإذا أمكن توصيف الفروقات في األسعار المعروضة ،ألمكن القول إنها أشبه بحال الشخص
ّ
ويتعبد لربه خالل شهر رمضان ،ليعود بعده إلى سلوكياته السيئة
الذي يصوم

اإلفطار بـ 40ألف ليرة...
وما بعد رمضان بـ 130ألفًا
رضا صوايا
امل ـش ـك ـلــة أن ك ــل شـ ــيء ف ــي ال ـب ـلــد إلـ ّـى
ت ــراج ــع م ــا ع ــدا األسـ ـع ــار .ورغ ــم الـنــق
املتواصل والشكوى التي ال تنقطع من
تراجع األعمال وقلة الزبائن وهبوط
املبيعات ،فإنه ال خطوات ّ
جدية تتخذ
ملعالجة التضخم غير املبرر لألسعار
ف ــي ك ــل ال ـق ـطــاعــات وامل ـ ـجـ ــاالت ،حتى
ب ــات يـمـكــن ال ـقــول إن بـعــض أصـحــاب
املصالح يفضلون املخاطرة باإلفالس
على أن ّ
يقدموا تنازالت.
إال أن امل ـط ــاع ــم ،وب ـخــاصــة ت ـلــك الـتــي
تـ ـت ــوج ــه إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـش ـ ــرائ ـ ــح امل ـ ـ ـحـ ـ ــدودة
واملتوسطة الــدخــل ،قـ ّـدمــت عــروضــات
جيدة خــال شهر رمـضــان .ومــع هــذا،
لم يرق اإلقبال إلى التوقعات ،إذ يشير
ن ـق ـي ــب أص ـ ـحـ ــاب املـ ـط ــاع ــم وامل ـق ــاه ــي
واملــاهــي والباتيسيري طــونــي رامــي
إلـ ــى أن ت ــراج ــع أعـ ـ ــداد ّ
رواد امل ـطــاعــم
خالل شهر رمضان املاضي بلغ ،%25
ّ
املسجلة
وه ــي نسبة الـهـبــوط عينها
خالل رمضان الجاري ،أي إن الحركة
هبطت بنسبة  %50بــن عــامــي 2017
و ،2019رغ ــم األس ـعــار املـتــدنـيــة خــال
هذه الفترة من العام.
ولـكــم أن تتخيلوا مـســار األم ــور حني
ينتهي رمـضــان وتـعــود األس ـعــار إلى
سابق عهدها.
مبسط ّ
حاولنا أن ّ
نبي بشكل ّ
الهوة
الـشــاسـعــة فــي األس ـعــار املـقـ ّـدمــة خــال
شهر رمـضــان والتسعيرة التقليدية
خـ ـ ــال ب ــاق ــي أيـ ـ ـ ــام الـ ـسـ ـن ــة ل ــأط ـب ــاق
وامل ـشــروبــات نفسها ،وذل ــك مــن خالل
مراقبة الئحة الطعام التي عرضتها
بعض املطاعم التي يمكن تصنيفها
ف ــي الـفـئــة عـيـنـهــا م ــن حـيــث الـشــرائــح
التي تستهدفها واألسعار واملأكوالت
الـتــي تـقــدمـهــا .وق ــد تـبـ ّـن أن متوسط
سعر اإلفطار بلغ حوالى  40ألف ليرة،
فـيـمــا إذا أخ ــذن ــا ك ــل ط ـبــق وم ـش ــروب
على حدة فإن تكلفة العشاء في املطعم
عـيـنــه سـتـبـلــغ ح ــوال ــى  133أل ــف لـيــرة
في بقية ايام السنة ،أي بزيادة بنحو
 100ألــف ليرة لبنانية ،علمًا بأننا لم
نأخذ في االعتبار سعر النرجيلة التي
عمد العديد من املطاعم إلى تقديمها
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ﻛﺒﻴﺲ وزﻳﺘﻮن٧٠٠٠....................
ورق ﻋﻨﺐ١٠٠٠٠.................................
ﺣﻤﺺ١٠٠٠٠..........................................
ﻣﺘﺒﻞ٩٠٠٠..............................................
ﻫﻨﺪﺑﺔ١٠٠٠٠..........................................
ﻓﺘﻮش٩٠٠٠........................................
ﻃﺎﺟﻦ١٣٠٠٠...........................................
ﻛﺒﺔ أﻗﺮاص١١٠٠٠.............................
رﻗﺎﻗﺎت ﺟﺒﻨﺔ١١٠٠٠.........................
ّ
ﺻﻔﻴﺤﺔ
ﺑﻌﻠﺒﻜﻴﺔ٩٠٠٠............
اﻟﺼﺤﻦ اﻟﻴﻮﻣﻲ١٨٠٠٠..................
اﻟﻌﺼﻴﺮ واﻟﺤﻠﻮ١٦٠٠٠...................

 ورق ﻋﻨﺐ  -اﻟﺼﺤﻦ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﺣﻤﺺ اﻟﻌﺼﻴﺮ واﻟﺤﻠﻮ ﻣﺘﺒﻞ ﻫﻨﺪﺑﺔ ﻓﺘﻮش ﻃﺎﺟﻦ ﻛﺒﻴﺲ وزﻳﺘﻮن ﻛﺒﺔ أﻗﺮاص رﻗﺎﻗﺎت ﺟﺒﻨﺔّ
 -ﺻﻔﻴﺤﺔ ﺑﻌﻠﺒﻜﻴﺔ

 ٤٠٫٠٠٠ل.ل.

 ١٣٣٫٠٠٠ل.ل.
ﺗﺼﻤﻴﻢ راﻣﻲ ّ
ﻋﻠﻴﺎن

مجانًا للرواد.
قــد يـقــول قــائــل ،وهــو على ص ــواب ،إن
الـسـعــر ال ــذي ي ـقـ ّـدم فــي الـجـمـلــة يكون
دوم ـ ـ ــا أرخ ـ ـ ــص مـ ــن ال ـس ـع ــر ب ــامل ـف ــرق.
ول ـك ــن م ــا ن ـه ــدف إل ــى اإلضـ ـ ــاءة عليه
هــو الـسـعــر غـيــر املـنـطـقــي لـلـعــديــد من
أطباق املطاعم في لبنان .فهل يجوز
أن يبلغ سعر صحن حمص أو صحن
ورق عنب  10آالف ليرة لبنانية؟ وملاذا
سيكلف سعر صحن كبة أق ــراص 11
ألفًا؟
هـ ــل ي ـع ـق ــل أن يـ ــدفـ ــع شـ ـخ ــص خ ــال
ي ــوم ع ـ ــادي ،ب ـعــد  24س ــاع ــة ف ـقــط من
ان ـت ـهــاء شـهــر رم ـض ــان ،مـبـلــغ  40ألــف

لـيــرة لبنانية مـقــابــل صـحــون حمص
وفتوش وكبة أقراص ورقاقات جبنة،
فيما قبلها بساعات كــان بإمكانه أن
يـســد جــوعــه ألي ــام ويــأكــل مــا ط ــاب له
مــن األطـبــاق والـحـلــويــات نظير املبلغ
نفسه؟
يعتبر نقيب أصحاب املطاعم واملقاهي
واملالهي والباتيسيري أن العروضات
ب ــأغ ـل ـب ـه ــا ت ـش ـج ـي ـع ـيــة وت ـس ــوي ـق ـي ــة،
وتـكــون على فـتــرة م ـحــددة ،وال يمكن
ال ـع ـمــل ب ـهــا طـ ــوال الـ ـع ــام ،ألن الـكـلـفــة
التشغيلية عالية ج ـدًا ،خصوصًا أن
ل ـب ـنــان ي ـحــل ف ــي امل ــرت ـب ــة ال ـثــان ـيــة في
وي ّ
املنطقة من حيث كلفة املعيشةُ ،
عد

ّ
حركة رواد المطاعم
خالل رمضان هبطت
بنسبة  %50بين عامي
 2017و2019

من أغلى الدول في العالم.
م ـم ـتــاز ،ل ـكــن وب ـم ــا أن الـنـقـيــب نفسه
كـشــف عــن ال ـتــراجــع فــي عـمــل املـطــاعــم
خــال شهر رمضان رغــم العروضات،
أليس من املنطقي أن تستمر األسعار
التشجيعية على فـتــرات أط ــول؟ ربما
ليس بالسعر نفسه ،ولكن أقله ليس
بالسعر التقليدي.
في هذا السياق ،فإن واحدة من عالمات
األزمة ،وهي ما الحظناها ـ ـ وما ذكرها
أيضًا رامــي ـ ـ هي العدد املـحــدود جدًا
مــن اإلف ـطــارات الـتــي نظمتها كبريات
ال ـشــركــات ًواملـ ـص ــارف ف ــي لـبـنــان هــذا
العام مقارنة باألعوام السابقة.

ّ
ّ
كيف تنجز وتتسلم بطاقة هويتك بسرعة؟

القطاعان العام والخاص
االس ـت ـح ـص ــال ع ـل ــى ب ـط ــاق ــة ه ــوي ــة ال
ً
ينحصر فقط بمن ال يملك واحــدة في
األس ــاس .إذ إن أي تغيير فــي الوضع
العائلي للفرد يتطلب تجديد الهوية،
إضافة إلى الحاالت التي يحدث فيها
تـغـيــر ف ــي مــامــح ال ــوج ــه .كــذلــك يجب
على كــل مــن فقد هويته التقدم بطلب

QX30

لــاس ـت ـح ـصــال ع ـل ــى ب ـط ــاق ــة بـ ــدل عــن
ضائع...
ف ـ ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـس ـه ـي ــل املـ ـع ــام ــات
ال ـ ــازم ـ ــة وت ـق ـل ـي ــص امل ـ ـ ـ ـ ّـدة ال ــزم ـن ـي ــة
لـلـحـصــول ع ـلــى ب ـطــاقــة ال ـهــويــة «مــن
بضعة أشهر بحسب اآللـيــة الحالية
إلى حوالى أسبوعني» ،كان التعاون
ب ــن وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـب ـل ــدي ــات ـ ـ
املديرية العامة لــأحــوال الشخصية
ً
وشركة  OMTوالذي ّ
يعد مثاال مهمًا
عــن اإليجابيات التي يمكن أن تنتج
مـ ــن الـ ـش ــراك ــة بـ ــن ال ـق ـط ــاع ــن ال ـع ــام
والخاص.

آلية االستالم السريع
 4خطوات سهلة الستالم الهوية عبر
الخدمة السريعة:

أطـلـقــت «رســام ـنــي يــونــس» ، RYMCO
أحد أبرز وكالء بيع السيارات في لبنان،
سـ ـي ــارة إنـفـيـنـيـتــي  QX30ال ـت ــي كــانــت
م ـنــذ اط ــاق ـه ــا ع ــام ــة ف ــارق ــة ف ــي مـجــال
مبيعات ال ـس ـيــارات ،خـصــوصــا فــي فئة
الـ«كروس أوفر» ،نظرًا إلى ما تتمتع به
مــن مــواصـفــات مـبـهــرة ،وتصميم ملفت
يجمع بني الطابع القوي واملظهر الفاخر
واألنيق.
رف ـعــت س ـي ــارة  QX30م ــن «إنـفـيـنـيـتــي»
مــن مـعــايـيــر مــرك ـبــات الـ ــ«ك ـ ًـروس أوف ــر»
ّ
متحدية نفسها من
للسيارات الفاخرة،
خ ــال ص ـنــع س ـي ــارة ُم ـب ـهــرة تــدمــج بني
والتكنولوجيا
الرقي والطابع الرياضي ّ
ّ
الذكية ،في قالب متكامل يوفر لسائقها
تجربة قيادة ال مثيل لها.

جرأة وسالسة
تصميم السيارة ،تمامًا كباقي ً طــرازات
«إنـ ـفـ ـيـ ـنـ ـيـ ـت ــي»ُ ،يـ ـظـ ـه ــر شـ ـي ــاك ــة الفـ ـت ـ ّـة،
وح ـ ــرص ال ـش ــرك ــة ع ـل ــى ال ـع ـن ــاي ــة بـ ــأدق
ال ـت ـف ــاص ـي ــل .ف ـلـ ـ  QX30م ـظ ـهــر ج ــريء
وسلس في الوقت عينه ،وهو ما تعكسه
ال ـخ ـطــوط املــائ ـلــة وامل ـن ـح ـن ـيــات امل ـم ـتـ ّـدة
من غطاء املحرك حتى جوانبها ،والتي
تخفف مــن ح ـ ّـدة املـظـهــر ال ـقــوي وتمنح
ال ـس ـيــارة انـسـيــابـيــة ورش ــاق ــة تــزيــد من
أن ــاقـ ـتـ ـه ــا .أم ـ ــا م ـصــاب ـي ـح ـهــا األم ــام ـي ــة
ّ
والخلفية بتقنية  LEDوهي مستوحاة
مــن الـعــن الـبـشــريــة ويـمـكــن مالحظتها
ح ـتــى م ــن ال ـج ــوان ــب .وي ـســاعــد ارت ـفــاع
ال ـس ـي ــارة ال ـبــالــغ  1530م ــم م ــع قـضـبــان
السقف في ضمان قيادة مريحة وثابتة،
وتــوف ـيــر م ـســاحــة رؤيـ ــة أش ـمــل وأف ـضــل
للسائق ،فيما تؤكد املـصـ ّـدات األمامية
ّ
ّ
املطعمة بالكروم الساتان على
والخلفية
ّ
هوية السيارة العصرية والفاخرة.

أناقة وفخامة

شركات

ت ـعـ ّـد بـطــاقــة الـهــويــة املـسـتـنــد األب ــرز
ال ــذي يحمله األف ـ ــراد ،فـهــي حــاضــرة
في كل تفاصيل حياتنا ،من أكثرها
ّ
تخيل
أهمية إلــى أقـلـهــا .إذ يصعب
معاملة رسمية أو خاصة ال تشترط
إب ــراز بطاقة الـهــويــة إلتمامها .هي،
باختصار ،بطاقة التعريف واملــرور
ّ
تسهل علينا يومياتنا.
التي

سيارات

ّ
كي تعيد بفرح...
ّ
تسوق بذكاء

فرضت مكانتها ضمن فئتها

ﺳﻌﺮ اﻟﻌﺸﺎء

ت ـع ـكــس م ـق ـص ــورة الـ ـسـ ـي ــارة ال ــداخ ـل ـ ّـي ــة
اه ـت ـمــام «إنـفـيـنـيـتــي» ال ـبــالــغ بالفخامة
وتوفير أقصى درج ــات الــراحــة للركاب.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق اس ـت ـخــدمــت الـشــركــة
ّ
يتميز بليونته ومتانته
جلد نابا الذي
ون ـع ــوم ــة مـلـمـســه لـكـســو امل ـق ــاع ــد ،الـتــي
ّ
ّ
العلمية
صممت وفــق أحــدث الــدراســات
ب ـه ــدف «دع ـ ــم ال ـع ـم ــود الـ ـفـ ـق ــري» .كــذلــك
ك ـس ـيــت ع ـج ـلــة الـ ـقـ ـي ــادة وم ـف ــات ـي ــح نـقــل
ال ـح ــرك ــة ول ــوح ــة ال ـت ـج ـه ـيــزات املــركــزيــة
بالجلد الذي ُدرز بشكل ّ
فني.
ّ
وإضافة إلى سعتها من الداخل ،جهزت
 QX30بـفـتـحــة مــرب ـعــة عــري ـضــة تـسـ ّـهــل
عـمـلـيــة الـتـحـمـيــل وال ـت ـفــريــغ ،كـمــا يمكن
االستفادة من مساحة أكبر من خالل ّ
طي
ّ
الخلفية بنسبة  .40/60وإلضفاء
املقاعد
ّ
مزيد من املتعة للركاب ،زودت السيارة
بـفـتـحــة بــانــورام ـيــة لـلـسـقــف م ــع حــاجــب
ل ـل ـش ـم ــس بـ ـم ــا ي ـس ـم ــح بـ ــدخـ ــول الـ ـن ــور
الطبيعي.

ُّ
زودت  QX30بمحرك
من  4أسطوانات،
ما يمنحها قوة
كبيرة وكفاءة في
استهالك الوقود

يمكن تشبيه ربة المنزل بالخبير االقتصادي .فهي وحتى إن
ّ
في معظم
لإلنفاق
األساسي
ر
المعب
أنها
لم تكن عاملة إال ّ
ٌ
مرتبط إلى حدّ
الحاالت ،وبالتالي فإن استقرار العائلة المالي
كبير ُبحسن درايتها وإدارتها

قوة وذكاء

ّ
زودت  QX30بمحرك مــن  4أسطوانات
سعة  2.0ليتر ،ما يمنحها قــوة كبيرة،
وف ــي الــوقــت عـيـنــه ك ـفــاءة فــي اسـتـهــاك
ال ـ ــوق ـ ــود .وي ـت ــوف ــر ف ــي الـ ـسـ ـي ــارة ن ـظــام
نــاقــل ال ـحــركــة ب ـقــابــض ث ـنــائــي األداء بـ
 7س ــرع ــات ،فــي حــن يـتـيــح الـتـحـكــم من
خ ــال ال ـن ـمــط الـ ـي ــدوي لـلـســائــق ال ـق ــدرة
على تغيير السرعة كما يشاء .ولتوفير
الوقود ،تتمتع السيارة بخاصية إيقاف
املـحــرك تلقائيًا عندما تتوقف ،على أن
يـشـتـغــل م ــن جــديــد ب ـم ـجـ ّـرد أن يضغط
السائق على دواسة الوقود.
ويتوفر فــي السيارة العديد مــن أنظمة
األم ـ ـ ــان املـ ـتـ ـط ــورة م ـث ــل ال ـن ـظ ــام ال ــذك ــي
لـتـثـبـيــت ال ـس ــرع ــة ( )ICCال ـ ــذي يسمح
لـلـســائــق بـتـحــديــد امل ـســافــة اآلم ـنــة بينه
وب ــن ال ـس ـي ــارة ال ـتــي أم ــام ــه .ك ـمــا أن ال ـ
 QX30مثالية للقيادة في املدن واألماكن
ال ـض ـي ـقــة ب ـف ـضــل ن ـظ ــام ش ــاش ــة ال ــرؤي ــة
ال ـشــام ـلــة ،الـ ــذي يـمـنــح ال ـســائــق مـنـظـرًا
اف ـتــراض ـيــا ع ـلــويــا  360درجـ ــة ملحيطه،
مـ ـع ـ ّـززًا رؤيـ ـت ــه وت ـف ــاع ـل ــه .ك ــذل ــك ّ
زودت
الـسـيــارة بنظام  ABSاملـتـقــدم للوسائد
الهوائية الذي يضبط الوسائد الهوائية
األماميةّ .
وزودت أيضًا بوسائد هوائية
إض ــاف ـي ــة ل ـل ـح ـمــايــة م ــن االصـ ـط ــدام ــات
ّ
الجانبية واملركبة على املقاعد األمامية،
ووس ـ ــائ ـ ــد ه ــوائـ ـي ــة سـ ـت ــاري ــة إض ــاف ـي ــة
لـلـحـمــايــة م ــن االصـ ـط ــدام ــات الـجــانـبـيــة
ّ
واملــركـبــة فــي سقف املركبة ،مــع حساس
التدهور الذي يساعد في إعطاء حماية
إض ــافـ ـي ــة ل ـ ـ ـ ــرؤوس ال ـ ــرك ـ ــاب ال ـق ــري ـب ــن
م ــن األب ـ ـ ـ ــواب وال ـ ـنـ ــوافـ ــذ .وم ـ ــن املـ ـي ــزات
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة األخـ ـ ـ ــرى فـ ــي ال ـس ـي ــارة
نظام ™ InTouchالــذي يتذكر ويضبط
إع ـ ـ ـ ــدادات  4أش ـ ـخـ ــاص ،ل ـت ـك ــون QX30
جاهزة حسب تفضيالت كل سائق وذلك
ق ـبــل دخ ــول ــه امل ــرك ـب ــة .ك ـمــا ي ـس ـمــح هــذا
الـنـظــام بــاسـتـخــدام الـبــريــد اإللـكـتــرونــي
وإرسـ ــال الــرســائــل النصية واالسـتـمــاع
إل ــى املـحـتــويــات املــوسـيـقـيــة واسـتـخــدام
نظام املالحة ،وإجراء اتصال هاتفي.
(األخبار)

تجمع السيارة بين الطابع القوي والمظهر الفاخر

ّ
التوجه مع املستندات املطلوبة إلى
دائ ـ ــرة ال ـن ـف ــوس إلص ـ ــدار أو تـحــديــث
بطاقة الهوية.
 م ـ ــلء «ال ـت ـص ــري ــح ب ــاس ـت ــام بـطــاقــةّ
هوية» ،واختيار الخدمة السريعة مع
تدوين رقم الهاتف الخلوي للشخص
املعني أو ّ
ّ
املفوض باالستالم.
ّ
 ت ــت ـص ــل ال ـش ــرك ــة ب ـص ــاح ــب ال ـعــاقــةل ـت ـح ــدي ــد أق ـ ــرب م ــرك ــز إلـ ـي ــه م ــن أج ــل
ّ
نصية
تسلمها ،كما ترسل إليه رسالة
ّ
فيها ّ
السري الــازم  OTPلتسلم
الرمز
ّ
بطاقة الهوية املنجزة.
ّ
يتوجه صــاحــب العالقة أو املـفـ ّـوض
ّ
ّ
مــن قبله إلــى مــركــز  OMTال ــذي حــدده
ّ
ّ
ويزود الوكيل ّ
السري وإيصال
بالرمز
ّ
ّ
الطلب لتسلم بطاقة الهوية في ظرف
مغلق.
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دينا أبي حيدر ،افتتحت صفحة أونالين لتسويق حلوياتها

وت ـبــرز م ـحـ ّ
ـوريــة دورهـ ــا خـصــوصــا فــي فـتــرة
األع ـي ــاد وامل ـنــاس ـبــات ،حـيــث تــرتـفــع الـتـكــالـيــف
ّ
بشكل كبير ،ويكون عليها أن توفق بني رغبات
واحتياجات العائلة واألوالد وبــن اإلمكانيات
امل ـ ـ ّ
ـادي ـ ــة امل ـ ـتـ ــاحـ ــة .وف ـي ـم ــا قـ ــد ي ـل ـج ــأ ال ـب ـعــض
لالستدانة ُأو التبذير ،يعتمد البعض اآلخر على
التخطيط املسبق بما يساهم في توفير الوقت
واملال ،خاصة في ما يتعلق بشراء الثياب التي
مفر منها في الكثير من األحيان.
ال يكون من ٍ
توفير

وتعتبر دينا أنها ّ
كربة منزل يفترض بها أن
تـحـ ّـدد األولــويــات بالنسبة إلــى عائلتها ،وبأنه
ال يمكنها أن تـنـجـ ّـر وف ــق األهـ ــواء والــرغ ـبــات،
وبالتالي الفصل بني الضروريات والكماليات.
أم ــا ال ـع ـبــرة ف ــا تـنـحـصــر ف ـقــط ب ـتــوف ـيــر امل ــال
مل ـجـ ّـرد تــوف ـيــره ،بــل فــي كيفية االس ـت ـفــادة من
هــذه األم ــوال بشكل سليم «والـتــي أستخدمها
لـنـشــاطــات ترفيهية لـلـعــائـلــة ،كـمــا ولــدفــع ثمن
الــزيــارات الـ ّ
ـدوريــة لألطباء وغـيــرهــا ،»...على ما
تقول أبي حيدر.
استثمار الوقت

دي ـنــا أب ــي ح ـيــدر ،أم لــولــديــن ،اخ ـت ــارت مـنــذ أن
رزقت بمولودها األول أن تشتري ثياب ولديها ُيـقــال فــي اإلنكليزية إن «الــوقــت هــو امل ــال» ،وفي
كما ثياب زوجها وثيابها في فترة الحسومات ،هــذا الـسـيــاق فــإن االسـتــراتـيـجـيــة الـشــرائـيــة التي
اع ـت ـم ــدت ـه ــا ديـ ـن ــا ســاعــدت ـهــا
أو ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة ك ــل م ــوس ــم،
على استثمار وقتها بشكل
«وأح ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــا مـ ـ ــن س ـ ـنـ ــة إلـ ــى
أفـ ـض ــل وم ـف ـي ــد .ووفـ ـق ــا لـهــا
س ـ ـنـ ــة» .ت ـع ـت ـبــر أب ـ ــي ح ـيــدر
ّ
ف ــإن «ال ـت ـس ــوق ف ــي اإلج ـم ــال
أن «س ـع ــر امل ــاب ــس ف ــي عـ ّـز
املــوســم يـكــون مرتفعًا جـدًا ،الطريقة التي اعتمدتها يـسـتـنــزف الـكـثـيــر مــن الــوقــت
ف ـي ـمــا ي ـه ـبــط ب ـش ـكــل كـبـيــر ساعدتها على توفير
وخ ــاص ــة ف ــي فـ ـت ــرة األعـ ـي ــاد
واملناسبات ،ولكن وبما أنني
ع ـن ــد ن ـهــاي ـتــه ب ـح ـكــم رغ ـبــة  %50من قيمة الثياب
أقوم بالشراء مسبقًا فإن هذا
التجار في تصفية املخزون
األمر منحني املزيد من الوقت
املتبقي ،وهــو مــا يساعدني
ّ
ل ـل ـت ـف ــرغ ل ـل ـق ـي ــام ب ـن ـشــاطــات
ع ـلــى تــوف ـيــر م ــا ال ي ـقــل عن
تؤمن لي عوائد ّ
أخــرى ّ
مالية
 %50إلـ ــى  %60م ــن قـيـمــة
املــابــس» .وبالنسبة إليها فــإن استراتيجيتها تضاف إلى ما أجنيه من وظيفتي» .وتشرح أبي
ال تبدي الناحية املــاديــة على املــوضــة ومواكبة ح ـيــدر بــأنـهــا «ت ـهــوى تـحـضـيــر قــوالــب الـحـلــوى،
أح ــدث الـصـيـحــات فــي عــالــم األزيـ ــاء «ح ـيــث أن وبعد تشجيع العائلة واألصــدقــاء الــذيــن تذوقوا
بــإمـكــان كــل شخص أن يــاحــظ أن الكثير من الـقــوالــب الـتــي أصـنـعـهــا ،ق ـ ُ
ـررت أن أخـطــو خطوة
الثياب التي تعرض على أنها جديدة نكون قد إلى األمام وأن أفتتح صفحة أونالين على مواقع
االجتماعي لتسويق موهبتي ،وقد القت
شاهدناها ســابـقــا ،إضــافــة إلــى أن الكثير من التواصل
ً
املــابــس بطبيعتها ال تـشـهــد ّأي تـغ ًـيــرات من الصفحة إقباال من الكثير من الناس وساعدتني
على كسب مداخيل إضافية ولو بسيطة».
حيث التصميم كبناطيل الجينز مثال».
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رياضة

رياضة

ميركاتو

الكرة اللبنانية

وريال مدريد:
بايل
ٌ
ّ
أزمة ال حل لها
ال يخفى أن ريال مدريد يعيش فترة
مضطربة بعدما تراكمت مشاكله خالل
المنتهي .لكن مشكلة طارئة
الموسم
ّ
وصعبة جدًا أطلت في الفترة األخيرة،
عنوانها غاريث بايل ،الذي ال يبحث النادي
عن طريقة للتخلص
الملكي حاليًا سوى ّ
منه بعدما كان قد كلفه مبلغًا كبيرًا
الستقدامه إلى صفوفه
شربل ّ
كريم
رسـ ـ ــالـ ـ ــة زيـ ـ ـ ــن الـ ـ ــديـ ـ ــن زيـ ـ ـ ـ ـ ــدان ك ــان ــت
واضـ ـح ــة :ال م ـكــان ل ـغــاريــث بــايــل في
ح ـســابــات م ــدري ــد .ك ـمــا كــانــت رســالــة
ال ــاع ــب أوضـ ــح ع ـنــدمــا ق ــال ب ــأن ــه قد
يقضي الفترة املتبقية من عقده يلعب
الغولف ،غير آبه إذا ما كان سيرتدي
قميص «امليرينغي» بعد اآلن.
كـ ـلـ ـم ــات ق ـل ـي ـل ــة صـ ـ ـ ــدرت م ـ ــن امل ـ ـ ّـدرب
ال ـف ــرن ـس ــي وال ـن ـج ــم ال ــويـ ـل ــزي ع ــق ــدت
بشكل كبير ،ال بل حشرت إدارة
األمور
ٍ
فلورنتينو بـيــريــز فــي ال ــزاوي ــة ،وهــي
ّ
الساعية إلرضاء زيدان بكل ما يطلبه
نظرًا ّ إلى قبوله العودة إلنقاذ الفريق
املترنح ،والذي بات بحاجةٍ إلى إعادة
بناء بــرأيــه .وينطلق زي ــدان طبعًا من
تجربته السابقة مع الريال ،فشرع في
إزاح ــة بـعــض الـ ــرؤوس إلراح ــة رأس ــه،
وهو أراد أن يبدأ برأس كبير مثل بايل
ليزيل مــن دربــه العقبات التي دفعته
إلــى ال ـخــروج مــن منصبه سابقًا رغم
النجاحات التي حققها.

واألكـ ـي ــد أك ـث ــر أن رأي زي ـ ــدان إلع ــادة
ب ـن ــاء ال ـف ــري ــق ي ـت ـم ـحــور حـ ــول تغيير
ص ــورة الـنـجــومـيــة امل ــوج ــودة ف ـيــه ،إذ
ب ـعــد رح ـي ــل نـجـمــه األول الـبــرتـغــالــي
كــري ـس ـت ـيــانــو رون ـ ــال ـ ــدو ،ي ـف ـت ــرض أن
ـوم
ي ـخــرج بــايــل إلف ـس ــاح امل ـج ــال لـنـجـ ٍ
آخ ــري ــن ي ـش ـغ ـلــون بـ ــال «زيـ ـ ـ ــزو» وه ــم
ثالثة مبدئيًا :الفرنسيان بــول بوغبا
وكـيـلـيــان مـبــابــي ،والبلجيكي إيــديــن
هازار.
إذا بعد  6سـنــوات قضاها مــع الريال
ال ـ ــذي اس ـت ـقــدمــه م ـقــابــل  100مـلـيــون
يـ ـ ــورو ،ي ـظ ـلــم ال ـب ـع ــض ب ــاي ــل ع ـنــدمــا
يـ ـق ــول ــون إن ـ ــه ل ــم ي ـن ـجــح م ــع ال ـفــريــق
اإل ُسـ ـب ــان ــي .ص ـح ـيــح أن ال ــوي ـل ــزي لــم
يخض تقريبًا سوى نصف املباريات
التي لعبها الفريق في الدوري املحلي
منذ وصوله إليه بسبب اإلصابة ،لكن
في نهاية املطاف فاز الرجل بكل شيء
مـمـكــن م ــع ال ـن ــادي امل ـل ـكــي ،وق ــد حمل
غالبية األل ـقــاب ،وبينها  4فــي دوري
أب ـطــال أوروب ـ ــا .بـصـمــات واض ـحــة لــه،
وخـصــوصــا فــي املـنــاسـبــات النهائية
الكبيرة.

ّ
ناد في
ليس هناك أي ٍ
سوق االنتقاالت مهتم
بخدمات بايل

لكن هـنــاك فــي «سانتياغو برنابيو»
ن ـس ــي ال ـج ـم ـيــع هـ ــذه األم ـ ـ ــور وب ــات ــوا
ي ـب ـح ـثــون ع ــن ط ــري ـق ــة لـلـتـخـلــص مــن
الـ ـع ــبء ال ـث ـق ـيــل امل ـت ـم ـثــل ب ــال ــوي ـل ــزي،
ربما بسبب شخصيته التي وصفها
ال ـ ـحـ ــارس ال ـب ـل ـج ـي ـكــي ث ـي ـبــو ك ــورت ــوا
بالغريبة واالنطوائية ،أو ربما بسبب
عــدم قبوله ب ــدوره الجديد مــع زيــدان،
أو بـسـبــب رواسـ ـ ــب م ـتــراك ـمــة تــرتـبــط
ب ـع ــاق ـت ــه مـ ــع ال ـف ــرن ـس ــي فـ ــي ال ـف ـت ــرة
املاضية.
وقـ ــد ي ـب ــدو الـ ـك ــام ع ــن تــرح ـيــل بــايــل
ً
أم ـرًا سـهــا فــي الـظــاهــر ،لكن الحقيقة
مختلفة تمامًا ولــو أن العـبــا بقيمته
ال ـف ـن ـيــة ي ـف ـت ــرض أن تـ ـس ــارع األن ــدي ــة
معه ،لكن
األوروبـيــة الكبرى للتوقيع ً
األم ــر لـيــس دق ـي ـقــا ،إذ إن ج ــول ــة على
أخـبــار ســوق االنـتـقــاالت ،توضح عدم
اه ـت ـم ــام ّ
أي نـ ــاد بــال ـج ـنــاح ال ـســريــع،
ولهذه املسألة مجموعة من األسباب
املنطقية.
اول هــذه األس ـبــاب هــو الـعــامــل املــالــي،
إذ إن رات ــب بــايــل ي ـقــارب الـ ــ 20مليون
دوالر في السنة الواحدة ،ما يعني أنه
في أســوأ األحــوال إذا ما أراد االنتقال
ّ
إلى ّ
ناد آخر ،سيطلب مبلغًا ال يقل
أي ٍ
عــن  15مـلـيــونــا ،وه ــو رق ــم ال يـبــدو أن
ّ
مستعد لدفعه
هناك الكثير من األندية
ل ــاع ـ ٍـب ف ــي ال ـع ـقــد ال ـثــالــث م ــن الـعـمــر
(سيبلغ الـ  30في أواخر تموز املقبل).
ّ
وال ـعــامــل املــالــي يـفــكــر فـيــه ال ــري ــال بال
شك ،إذ بعيدًا عن حصوله على مبلغ
محترم جراء بيعه ،فإنه في حال بقاء
ّ
الــاعــب فسيتكلف الـنــادي  60مليون
دوالر في العقد املتبقي منه  3سنوات،
خ ـص ــوص ــا أن إصـ ـ ـ ــرار زيـ ـ ـ ــدان ي ـبــدو

الدخان األبيض (لم) يتصاعد
اجتماعات االتحاد مفتوحة
لتعيين مدرب المنتخب
عبد القادر سعد

إصابات بايل المتكررة تخيف الكثيرين (أرشيف)

واضـحــا بعدم االعـتـمــاد على الالعب،
لعنصر
مــا يعني أن اإلدارة سـتــدفــع
ٍ
ناشط في املباريات!
غير
ٍ
والنقطة املرتبطة باملباريات وعددها
في ما ّ
خص مشاركات بايل بالقميص
األب ـيــض هــي سـبــب آخ ــر ،إذ ي ـبــدو أن
الريال تعب من املشاكل البدنية لبايل،
والذي غالبًا يبتعد بسبب اإلصابة أو
بسبب تأخره في االرتقاء إلى املستوى
البدني املطلوب للمشاركة بعد عودته
م ـن ـه ــا .وهـ ـ ــذه امل ـش ـك ـل ــة تـ ـح ــديـ ـدًا هــي
ناد
التي تعرقل موضوع انتقاله إلى ٍ
آخ ــر ،خصوصًا إذا مــا عــرض ّ
ـاد
أي نـ ٍ
م ــا ي ـت ـقــاضــاه ال ــاع ــب م ـقــارنــة بـفـتــرة

وجوده على أرضية امليدان.
أم ــا الـسـبــب الـثــالــث لـعــدم اهـتـمــام ّ
أي
ناد كبير بخدماته في الوقت الحالي
ٍ
هو املرحلة التي ّ
تمر بها أندية ،مثل
بــاي ــرن مـيــونـيــخ األمل ــان ــي أو آرس ـنــال
اإلن ـك ـل ـي ــزي ،ال ـت ــي ت ـب ـحــث ع ــن ّ الع ـ ٍـب
عال ،إذ إنها تفضل أن
جناح بمستوى ٍ
تتعاقد مع العبني أصغر سنًا ضمن
رؤيتها إلعادة البناء واالنطالق نحو
ّ
ّ
بفريق يتمتع بدماء
منصات التتويج
ٍ
ش ــاب ــة وي ـم ـك ـنــه أن ي ـس ــاع ــد الـ ـن ــادي
لفتر ٍة أطــول .وهنا تضيق الخيارات،
إذ إن نــاديــا مثل مانشستر يونايتد
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـب ــق أن أب ـ ــدى

اه ـت ـمــامــه ب ـصــاحــب ال ـق ـم ـيــص الــرقــم
 ،11يبدو خيارًا متاحًا ،على اعتبار
أن فريق «الشياطني الحمر» يحتاج
ّ
املهمني
ـدد كبير مــن الــاعـبــن
إل ــى ع ـ ٍ
لـ ـل ــوق ــوف عـ ـل ــى ق ــدمـ ـي ــه مـ ــن ج ــدي ــد.
وإنكلترا بطبيعة الحال هي الوجهة
بشكل
املـمـكـنــة الــوح ـيــدة وامل ـنــاس ـبــة
ٍ
كبير ،فالعودة إلى توتنهام هوتسبر
ع ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن ـ ــه الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـس ــاب ــق
ل ـل ــوي ـل ــزي م ــن الـ ـخـ ـي ــارات املـنـطـقـيــة،
وأي ـض ــا االن ـض ـم ــام إل ــى تـشـلـســي قد
يكون خيارًا متاحًا أيضًا ،وخصوصًا
في حــال ّ
تحول هــازار إلــى مدريد ،ما
يعني أن «الـبـلــوز» سيحتاجون إلى

دوري األبطال يبحث عن ميالن ...وال يجده!
حسين فحص

كالشيو

انـ ـتـ ـه ــى ال ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ل ـك ــرة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم ،ول ـ ـكـ ــن ك ـ ــاب ـ ــوس «إي ســي
مـيــان» لــم ينتهِ بـعــد .ال ـنــادي الــذي
كــان قــاب قوسني أو أدنــى مــن بلوغ
دور امل ـج ـمــوعــات م ــن دوري أبـطــال
أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـلـ ـم ــوس ــم امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،دخـ ــل
أوروبــا من بوابة الــدوري األوروبــي
ّ
ليعبد الـطــريــق أمــام
«يــوروبــالـيــغ»،
الجار الـلــدود إنتر ميالنو .النهاية
الـ ـك ــارثـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ــ«روسـ ــون ـ ـيـ ــري» ه ــذا
املــوســم ،فتحت الـعــديــد مــن األب ــواب
الـ ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت قـ ـ ــد أوصـ ـ ـ ـ ـ ــدت ب ـف ـعــل
ّ
النتائج املتقلبة ،والتي أبقت نادي
ميالن قريبًا من دائرة النجاح حتى
الـجــوالت األخـيــرة مــن عمر ال ــدوري،
ً
وال ـ ـت ـ ــي طـ ــرحـ ــت ب ــالـ ـت ــال ــي س ـ ـ ــؤاال
جوهريًا لطاملا رفعته الجماهير في
سماء ملعب الـ«سان سيرو» ،ميالن
إلى أين؟
فـ ـ ــاز مـ ـي ــان فـ ــي مـ ـب ــاري ــات ــه األربـ ـ ــع
األخـيــرة من الـ«كالشيو» ،رغــم ذلك،
فـشــل فــي الـتــأهــل إل ــى دوري أبـطــال
أوروبــا ،في واحدة من أكثر نهايات
امل ــواس ــم إثـ ـ ــارة ف ــي ت ــاري ــخ الـ ــدوري

اإليطالي .الفوز الشاق على املضيف
سبال بنتيجة ( )2-3في الجولة الـ38
واألخيرة من عمر الدوري اإليطالي،
لم يكن كافيًا لرجال املــدرب غينارو
غاتوزو ،بعدما خطف إنتر ميالنو
املركز الرابع برصيد  69نقطة ،فيما
ّ
حل أتاالنتا ثالثًا بنفس عدد النقاط
مع فــارق املواجهات املباشرة .هكذا
غاب ثاني أكثر الفرق تحقيقًا أللقاب

دوري أبطال أوروبا برصيد  7ألقاب
عـ ــن أمـ ـج ــد الـ ـبـ ـط ــوالت األوروبـ ـ ـي ـ ــة،
وبـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــالـ ـ ــي ي ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل م ـس ـل ـس ــل
الـخـيـبــات مـنــذ آخ ــر مـشــاركــة مليالن
ف ــي ال ــ«ت ـشــام ـب ـيــونــز لـ ـي ــغ» ،مــوســم
(.)2014-2013
ُ
م ـشــاكــل ع ــدي ــدة عــانــى مـنـهــا مـيــان
ه ـ ــذا املـ ــوسـ ــم .الـ ـف ــري ــق الـ ـ ــذي أث ـبــت
ّ
ـرات م ـت ـق ــط ـع ــة أنـ ـ ــه ق ـ ــادر
عـ ـل ــى ف ـ ـ ـتـ ـ ـ ٍ

غاتوزو قريب من اإلقالة (ميغيل ميدينا ـ أ ف ب)
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عـلــى املـنــافـســة عـلــى األلـ ـق ــاب ،خــرج
ً
ـال من األلقابُ ،مستكمال
بموسم خـ ٍ
ٍ
انتكاسات السنوات القليلة املاضية.
ٌ
صفقات واعــدة أبرمها ميالن ،على
غــرار املهاجم البولندي كريستوف
بيونتك ومتوسط امليدان البرازيلي
ّ
لوكاس باكيتا ،علقت عليها اآلمال
لعودة العمالق اإليطالي من جديد،
ّ
غير أن لغة امل ـيــدان كــانــت مختلفة،
وخالفت لغة الالعبني وإدارة النادي
على حد سواء.
بــالـنـظــر إل ــى مـســار الـفــريــق املتقلب
فــي مختلف ال ـب ـطــوالت ،وال ـق ــرارات
الفنية ال ـصــادرة عــن الـجـهــاز الفني
في كل مباراة ،يتحمل مدرب الفريق
اإليـطــالــي غــاتــوزو الـجــزء األكـبــر من
املسؤولية عن موسم الفريق املخيب.
ٌ
خ ـ ـسـ ــارة مـ ــن الت ـس ـي ــو فـ ــي امل ــراح ــل
األخ ـي ــرة مــن عـمــر امل ــوس ــم ،أخــرجــت
مـ ـ ـي ـ ــان مـ ـ ــن ن ـ ـصـ ــف ن ـ ـهـ ــائـ ــي كـ ــأس
ٌ
إيطاليا ،تبعتها خسارة في الدوري
أمـ ـ ـ ـ ــام ت ـ ــوريـ ـ ـن ـ ــو ،وضـ ـ ـع ـ ــت املـ ـ ـ ــدرب
اإليطالي في موقف ال ُيحسد عليه،
لـتـنـهــال ب ـعــدهــا امل ـطــال ـبــات بــرحـيــل
غاتوزو عقب الفشل في التأهل إلى
دوري األبطال.

ٌ
محاوالت عديدة جرى العمل عليها
إلع ـ ـ ـ ــادة مـ ـي ــان إلـ ـ ــى الـ ــواج ـ ـهـ ــة مــن
جــديــد ،ولـكـنـهــا ُمـنـيــت بــالـفـشــل في
الفترة األخيرة.
الـ ـب ــداي ــة ك ــان ــت مـ ــع ت ـس ـل ــم اإلدارة
الجديدة ،املتمثلة بصندوق إليوت
ً
األميركي ،وصوال إلى االعتماد على
أبناء النادي ،أو نجومه التاريخيني،
لشغل مراكز إدارية مهمة في الفريق.
ّ
ال ـب ــداي ــة كــانــت تـ ــدل ع ـلــى أن الـعـمــل
سـيـكــون مــن أج ــل إع ــادة مـيــان إلــى
الـحـيــاة ال ـكــرويــة ،ورب ـمــا ك ــان يجب
على ّ
القيمني العمل من أجل إعادته
ب ــال ـح ــد األدن ـ ـ ــى إل ـ ــى دوري أب ـط ــال
ُ
أوروبـ ـ ـ ــا ،لــتـسـتـكـمــل عـمـلـيــة ال ـب ـنــاء
ف ــي امل ــوس ــم املـ ـقـ ـب ــل ،ولـ ـك ــن ه ـ ــذا لــم
يحدث.
ٌ
صـيــف حــاســم ينتظر ن ــادي ميالن،
ّ
س ـي ـحــدد ب ــدرج ــةٍ ك ـب ـيــرة تــوجـهــاتــه
وط ـمــوحــاتــه املـسـتـقـبـلـيــة .الـتـغـيـيــر
األس ــاس ــي ق ــد ي ـبــدأ م ــن رأس الـهــرم
الفني ،رغــم تباين اآلراء حــول إبقاء
غاتوزو أو إقالته.
فــي تصريح للمدرب اإليطالي بعد
امل ـب ــاراة األخ ـي ــرة ،عـ ّـبــر غ ــات ــوزو عن
خـيـبــة أم ـلــه ج ـ ـ ّـراء الـنـهــايــة املخيبة

يتحمل مدرب الفريق
اإليطالي غاتوزو الجزء
األكبر من المسؤولية

ل ـل ـمــوســم ،ك ـمــا اعـ ـت ــرف ف ــي املــؤتـمــر
ال ـص ـح ــاف ــي ،أنـ ــه ي ــأم ــل ال ـب ـق ــاء على
رأس اإلدارة الفنية للفريق .التغيير
اإلداري قـ ــد ال ي ـن ـح ـصــر ب ـغ ــات ــوزو
ف ـح ـســب ،إذ تـفـيــد ال ـت ـقــاريــر اق ـتــراب
ٍّ
ك ــل م ــن امل ــدي ــر الــريــاضــي ل ـيــونــاردو
ومالديني من الرحيل .نجما ميالن
الـ ـس ــابـ ـق ــان ،ي ـ ــري ـ ــدان الـ ـتـ ـن ـ ّـح ــي عــن
مــركــزي ـه ـمــا اإلداريـ ـ ـ ــن ب ـعــد مـشــاكــل
مستمرة مع املدير التنفيذي للفريق
إيفان غازيديس ،وترك املهام للويس
كامبوس ،املدير الرياضي لنادي ليل
الـفــرن ـســي .ب ــدأت امل ـشــاكــل ف ــي ســوق
االنـ ـتـ ـق ــاالت األخـ ـي ــر ،ح ـيــث تـبــايـنــت
اآلراء حول انتدابات الفريق التي قد
تفيده حينها.
ت ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون ـ ـ ــاردو م ـ ـ ــن االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق
ش ـخ ـص ـيــا مـ ــع املـ ـه ــاج ــم ال ـس ــوي ــدي

نجم على طرفي امللعب.
ٍ
املـهــم أن الــريــال يبحث خـيــاراتــه أكثر
من بايل أو ّ
أحد آخر ،فيبدو خيار
أي ٍ
ناد آخر تمامًا كما فعل مع
اإلعارة إلى ٍ
الكولومبي خاميس رودريغيز (بايرن
م ـيــون ـيــخ) ،ه ــو األن ـس ــب ،لـكــن م ـجـ ّـددًا
ي ـص ـطــدم هـ ــذا ال ـخ ـي ــار بـقـلــق األن ــدي ــة
لناحية الوضع البدني والفني واملالي
لــاعــب ،مــا قــد يجعلها تــرفــض «دفــع
الضريبة» عن ريال مدريد ،الذي ربما
يقف للمرة األولــى منذ زمـ ٍـن بعيد في
موقف التائه تجاه إنـجــاز صفقةٍ ما،
أو إح ــدى املشكالت الـتــي تسقط على
طاولته الكبيرة.

زالت ـ ــان إيـبــراهـيـمــوفـيـتــش وامل ــداف ــع
األورغواياني غودين .صفقتان كان
الهدف منهما ،خلق مزيج من الخبرة
والشباب في الفريق بنظر ليوناردو،
غير أن غــازيــديــس أوق ــف الصفقتني
بحجة أعمار الالعبني املتقدمة .بعد
ذلـ ــك ،ات ـخ ــذت اإلدارة ق ـ ــرارًا يقضي
ب ـج ـعــل غ ــازي ــدي ــس ص ــاح ــب الـكـلـمــة
األع ـل ــى ف ــي س ــوق االن ـت ـق ــاالت ،وهــو
مــا أشـعــل حــربــا ثــانـيــة بــن الرجلني
إث ــر ال ـخ ــاف عـلــى اس ـت ـقــدام الــاعــب
إيفرتون سواريز.
ّ
ّ
تخيم على
فــي ظــل الضبابية الـتــي
أجـ ـ ــواء ال ـ ــ«سـ ــان سـ ـي ــرو» ،واقـ ـت ــراب
ّ
خـ ـ ــروج غ ـ ــات ـ ــوزو ،س ـيــت ـجــه الـ ـن ــادي
إلى استقدام مــدرب يناسب مشروع
اإلدارة ،وال ــذي يــرتـكــز عـلــى تحقيق
موسم جـ ّـيــد ،مــن دون صــرف الكثير
م ــن األم ٌـ ـ ـ ــوال ع ـل ــى شـ ـ ــراء ال ــاع ـب ــن.
أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف قـ ـ ـ ــد ت ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــق ربـ ـ ـم ـ ــا م ــع
ماوريسيو س ــاري ،مــدرب تشيلسي
ّ
املهدد باإلقالة رغم اتصاف موسمه
األول في إنكلترا بالنجاح النسبي.
ولـكــن بـنـظــرة هــادئــة ،يـبــدو واضـحــا
أن املـشــاكــل فــي مـيــان هــي أكـبــر من
مــديــر فـنــي أو مــديــر تـنـفـيــذي ،إذ إن
درب العودة إلى الواجهة من جديد،
يبدو أطــول مــن املتوقع على خلفية
سوء التنظيم اإلداري للفريق .سوق
االنتقاالت املقبل سيوضح كل شيء.

أب ـقــت الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة لــاتـحــاد
اللبناني لـكــرة الـقــدم اجتماعاتها
م ـف ـت ــوح ــة الخـ ـتـ ـي ــار املـ ــديـ ــر ال ـف ـنــي
الـ ـج ــدي ــد مل ـن ـت ـخ ــب لـ ـبـ ـن ــان ّ
األول.
وع ـ ـقـ ــدت ال ـل ـج ـن ــة ام ـ ــس (االث ـ ـنـ ــن)
ً
اج ـت ـمــاعــا ط ــوي ــا نــاق ـشــت ف ـيــه ما
خلصت إلـيــه اللجنة املـصـغــرة من
نتائج ،بشأن دراسة ِّ
السير الذاتية
املقدمة إلى اتحاد الكرة.
أس ـ ـمـ ــاء عـ ــديـ ــدة كـ ــانـ ــت م ـط ــروح ــة
على طــاولــة اللجنة التنفيذية من
املـ ــدربـ ــن األجـ ــانـ ــب وال ـ ـعـ ــرب ،ج ــاء
ف ــي مـقــدمـتـهــا أس ـم ــاء الـبــرازيـلـيــن
ميلتون مـنــديــز وفــابـيــو فــارغــاس،
والـعــراقــي عــدنــان حمد ،والصربي
رادوفـ ـ ــان كــورس ـي ـتــش ،والتسيكي
م ـي ــروس ــاف س ــوك ــوب ،وال ـصــربــي
اآلخـ ـ ـ ــر ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ـي ـت ــروف ـي ـت ــش،
إضافة إلى البوسني جمال حاجي،
ّ
لكن معلومات «األخـبــار» تؤكد أن
هوية املدرب ستكون من خارج تلك
املجموعة ،وسيكون املدرب صاحب
جنسية أوروبية مختلفة ،سبق أن
ّ
درب أحــد حامليها في لبنان أكثر
من فريق.
مجموعة أمور ّأدت دورها في عدم
الـتـعــاقــد مــع ٍّ
أي امل ــدرب ــن اآلخــريــن
ل ـي ـكــون ع ـلــى رأس ال ـج ـه ــاز الـفـنــي
مل ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان ،فــامل ـع ــاي ـي ــر ال ـتــي
وضعت كانت قائمة على ركيزتني،
األولى فنية والثانية مادية.
عـلــى الصعيد الـفـنــي ،كــانــت العني
على مسيرة املدرب باعتباره العبًا
سابقًا ،ومن ثم النظر إلى مسيرته
الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة ،سـ ـ ـ ــواء عـ ـل ــى صـعـيــد
األن ــدي ــة أو املـنـتـخـبــات ،والـنـتــائــج
ال ـت ــي ح ـق ـق ـهــا (األل ـ ـقـ ــاب ال ـت ــي ق ــاد
األنــديــة أو املنتخبات التي أشــرف
عليها لـلـفــوز ب ـهــا) ،وال ـف ـتــرة التي
قضاها في منصبه.
املعيار اآلخــر كــان الـشـهــادات التي
ي ـح ـم ـل ـهــا امل ـ ـ ـ ــدرب ،وإذا مـ ــا كــانــت
تـتــوافــق مــع املـعــايـيــر املـطـلــوبــة من

االت ـ ـحـ ــاد اآلسـ ـ ـي ـ ــوي ،سـ ـ ــواء كــانــت
هذه الشهادة معترفًا بها ،أو دون
املستوى املطلوب.
عنصر اللغة كان له ٌ
دور في عملية
االخـتـيــار أيـضــا ،حيث كــان الهدف
الرئيسي أن يتقن اللغة اإلنكليزية،
ً
ت ـس ـه ـي ــا ل ـل ـع ـم ــل ،ول ـ ـعـ ــدم تـ ـك ــرار
تجربة االستعانة بمترجم.
املعيار امل ــادي أيضًا كــان أساسيًا،
نظرًا لإلمكانات املتواضعة ،وعدم

من المفترض أن
ُ َ
تعلن هوية المدرب
الجديد اليوم

الـ ـق ــدرة ع ـلــى ال ـت ـعــاقــد م ــع مــدربــن
بــرواتــب عالية وش ــروط بــأن يكون
الجهاز الفني أجنبيًا بالكامل ،كما
اشترط بعض املدربني.
أس ـم ــاء ع ــدة ُوض ـع ــت ع ـلــى طــاولــة
ال ـل ـج ـن ــة املـ ـصـ ـغ ــرة ال ـ ـتـ ــي شـكـلـهــا
االتحاد ،لـ«غربلة» األسماء ،فكانت
حظوظ البرازيلي مينديز مرتفعة
في البداية ،لكن املشكلة كانت في
س ـيــرتــه ال ـتــدري ـب ـيــة ف ــي ال ـبــرت ـغــال،
عـ ـل ــى اع ـ ـت ـ ـبـ ــار أن ـ ـ ــه ل ـ ــم يـ ـ ـ ــدرب فــي
ً
الــدرجـتــن األول ــى والـثــانـيــة ،فضال
عن أنه ارتبط بفريق آخر.
زمـيـلــه الـبــرازيـلــي فــابـيــو فــارغــاس،
كان مرشحًا أيضًا ،لكن قيمة عقده
املرتفعة التي وصلت إلى ( )45ألف
دوالر في الشهر ،إلى جانب تراجع
مـسـيــرتــه الّـتــدريـبـيــة فـ ًـي الـسـنــوات
األخـيــرة ،أثــرت مباشرة بحظوظه.
ف ـف ــارغ ــاس الـ ــذي أحـ ــرز ع ــام 2009
لـقــب دوري أب ـطــال آسـيــا مــع فريق
بــوهــانــغ ال ـك ــوري الـجـنــوبــي كــانــت
آخــر تجربة تدريبية لــه عــام 2017

مع فريق الهالل السوداني ،آتيًا من
سوبانبوري التايالندي.
ال ـعــراقــي ع ــدن ــان ح ـمــد ،أي ـضــا كــان
مـ ـ ــن امل ـ ـ ــدرب ـ ـ ــن امل ـ ـ ـطـ ـ ــروحـ ـ ــن ،ل ـكــن
راتــب العشرين ألــف دوالر شهريًا،
واب ـت ـع ــاده ع ــن ال ـت ــدري ــب م ـنــذ عــام
 2017حـ ـ ــاال دون الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـع ــه.
سيرة املدرب التشيكي ميروسالف
س ـ ـ ــوك ـ ـ ــوب ح ـ ـض ـ ــرت أي ـ ـض ـ ــا ع ـل ــى
طاولة البحث ،وهــو ّ
درب املنتخب
البحريني ســابـقــا ،لكن مبلغ ال ــ35
ألــف دوالر ال ــذي طلبه بــدل اتعاب
مــع ج ـهــازه الـفـنــي امل ـســاعــد أيـضــا،
أدى إلى استبعاده.
أس ـ ـبـ ــاب عـ ــديـ ــدة ّأدت دورهـ ـ ـ ــا فــي
اختيار املدرب الجديد الذي أصبح
اس ـمــه شـبــه مـحـســوم ،وه ــو يحمل
الجنسية األوروبية ،بانتظار إعالن
االت ـح ــاد اس ـمــه .فـهــذا املـ ــدرب الــذي
ك ــان ــت ه ـن ــاك ش ـك ــوك ف ــي إمـكــانـيــة
ق ـبــولــه بــامل ـه ـمــة ،أك ـ ــدت مـعـلــومــات
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أنـ ــه أظ ـه ــر مـجـمــوعــة
عــوامــل ّ
رجـحــت كفته لــدى االتـحــاد
اللبناني .فالرغبة في بناء منتخب
وفي إعطاء عنصر الشباب فرصة،
إلـ ـ ــى ج ــان ــب ال ــرغـ ـب ــة فـ ــي تـحـقـيــق
إن ـ ـجـ ــاز ،ب ـ ــدت واض ـ ـحـ ــة مـ ــن خ ــال
امل ـفــاوضــات مـعــه .كــذلــك ف ــإن عمره
ّ
املتوسط شكل إضافة ،لكون جيله
قريبًا من جيل الشباب الذي يسعى
إلى منحه دورًا كبيرًا في مسيرته.
ورغ ـ ـ ــم عـ ـ ــدم حـ ـس ــم ه ــوي ــة املـ ـ ــدرب
ال ـجــديــد حـتــى ســاعــة م ـتــأخــرة من
يـ ــوم أم ـ ــس ،وت ــأج ـي ــل اإلعـ ـ ــان إلــى
اليوم ،فإن أعضاء اللجنة التنفيذية
توافقوا على املــدرب املساعد الذي
سيكون لبنانيًا ،حيث تميل الكفة
بقوة إلى املدرب جمال طه كي يكون
الجديد .أما
مساعدًا ملدرب املنتخب
ُ
م ــدرب ح ــراس امل ــرم ــى ،فـلــم تـحـ َـســم
هــوي ـتــه ب ـعــد م ــع ط ــرح اس ـم ــن من
الـ ـ ـح ـ ــراس الـ ـس ــابـ ـق ــن ،وال ـع ــام ـل ــن
حاليًا في الدوري اللبناني في أكثر
م ــن درجـ ـ ــة ،بــان ـت ـظــار م ــا س ـت ـقــرره
اللجنة حول هوية مدرب الحراس.
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ّ
ّ
هل اللغة العلمية موضوعية؟ []2
عن األنواع الغازية والمهاجرين واالستعمار العـــكسي
ريان ّ
الرمال *
ت ـنــاول ال ـجــزء ّ
األول مــن إشـكــالـيــة «ه ــل اللغة
ال ـع ـل ـم ـيــة م ــوض ــوعـ ـي ــة؟» ف ــي مـُـق ــال ب ـع ـنــوان
«البويضة والحيوان املـنـ ّ
ـوي :خــرافــة األميرة
ال ـن ــائ ـم ــة وال ـ ـفـ ــارس الـ ـشـ ـج ــاع» ّ(«األخـ ـ ـب ـ ــار»،
ُ
 10ن ـي ـس ــان  ،)2019ك ـي ــف تـ ــؤثـ ــر ال ـن ـم ــاذج
ّ
واملـصـطـلـحــات وال ـت ـف ـس ـيــرات ال ـتــي يــوظـفـهــا
علماء األح ـيــاء لــوصــف املعطيات الطبيعية
ّ
ً
املـتـعــلـقــة بعملية الـتـلـقـيــح م ـث ــا ،ف ــي تغذية
ُ
ّ
النماذج االجتماعية املبنية مسبقًا والقوالب
النمطية لألدوار الجندرية.
يحاول هذا املقال عن حلقة التغذية الراجعة
ف ــي ال ـل ـغــة ال ـع ـل ـمـ ّـيــة ب ــن ث ـنــائـ ّـيــة الـطـبـيـعــة/
ّ
وسيعرف عن أداة
الثقافة تبيان هشاشتها
ّ
أنتروبولوجية هي «إطار الطبيعة -الثقافة»
Natureculture Framework
تهتم العاملة البيولوجية واألنتروبولوجية
الهندية األصل بانو سابرامانيام في الفصل
الرابع من كتابها «قصص أشباح لداروين»
( )1ب ـت ـقــاطــع م ـج ــال ــي ال ـط ـب ـي ـعــة َّوال ـث ـق ــاف ــة،
ُ
وخ ـص ــوص ــا ال ـطــري ـقــة ال ـت ــي «ت ـج ــن ــد فـيـهــا»
ال ـع ـل ــوم الـطـبـيـعـيــة ّف ــي س ـي ــاس ــةٍ اجـتـمــاعـيــةٍ
ُ ّ
فكرة أن
وبيئيةٍ محددة .تتبنى سابرامانيام ً
تكون عوالم الطبيعة والثقافة مرتبطة وإن
لــم تـبـ ُـد كــذلــك ّ
ألول وهـلــة ،ومثالها على ذلك

انـتـقــال مشاعر ره ــاب اآلخــريــن مــن الحمالت
ض ـ ّـد ال ـن ـبــاتــات ال ـغ ــازي ــة إل ــى ال ـح ـمــات ضـ ّـد
ّ
املـهــاجــريــن فــي ال ــوالي ــات املــتـحــدة األميركية
والعكس .ويقع مشروع سابرامانيام ضمن
ّ
نسويةٍ لعلوم األحياء ،شبيهةٍ بالتي
ُمقاربةٍ
قــامــت بـهــا ال ـعــاملــة األن ـتــروبــولــوج ـيــة إميلي
مارتني في تحليل اإلسقاطات الثقافية التي
ً
يقوم بها علماء األحياء مثاال على البيانات
الطبيعية املبغي تحليلها كإسقطات القوالب
ّ
ّ
ّ
عملية تلقيح
الجندرية على
النمطية لألدوار
ُ
البويضة وحركة الحيوان املنويّ.
ُ
كــانــت ال ـبــدايــة عـنــدمــا لـحـظــت ســابــرامــانـيــام
ُ
كمهاجر ٍة هنديةٍ تعيش في الواليات املتحدة،
تصاعد خطابات الكراهية وره ــاب اآلخرين
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى ال ـس ـيــاســي ضـ ـ ّـد امل ـهــاجــريــن
الداكنة أمثالها ،خصوصًا بعد
ذوي البشرة
ّ
متابعة،
أحياء
كعاملة
ها
لكن
أيلول.
أحداث 11
ِ
ّ
التفتت أيضًا إلى أن هذه الخطابات تتزامن
ّ
املتخوفة التي ُيطلقها زمالؤها
مع البيانات

من علماء األحياء عن ّالنباتات الغازية (وهي
ُ
ال ـن ـب ــات ــات ال ـت ــي ت ـص ــن ــف ب ـغ ـيــر املـنـتـمـيــة أو
ّ
ّ
نظام إيكولوجي مـعــن) .خلفية
الغريبة عن
ٍ
وتدريبها العلمي ،إلــى جانب
سابرامانيام
ُ
ـات ع ـلــى املـسـتــوى
ت ـعـ ّـرض ـهــا أي ـض ــا مل ـض ــاي ـق ـ ٍ
الشخصي كونها ُمهاجرة ّ كذلك على األراضي
ّ
األم ـيــركـ ّـيــة ،جعلتها تـتـيــقــظ إل ــى أن فــي هــذا
التزامن بني الخطابني ما يدعو ُللريبة حتمًا،
فبدأت بالتنقيب عن العالقات املحتملة بني
املجالني.
ّ
ّ
املعرفي
تعقبت سابرامانيام بعض اإلنـتــاج

ّ
ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة .ف ــر ًص ــدت أن عـلـمــاء
ً
األحياء مثال ينتجون معرفة حول النباتات
ّ
الـ ـغ ــازي ــة ويـ ـق ــوم ــون ب ـن ـشــرهــا ف ــي املـ ـج ــات
ُ
«استعارات»
ستخدمني
ُ
العلمية األكاديمية م ّ ُ
ُ
كـتـلــك املـسـتـعـمـلــة ض ــد امل ـهــاجــريــن ،فــتـلـصــق
بها صفتان بحسب ســابــرامــانـيــام :تكاثرها
ال ـس ــري ــع غ ـي ــر ال ـق ــاب ــل ل ـل ـس ـي ـطــرة وتـسـ ّـبـبـهــا
بالضرر عبر سرقتها ملوارد الجنس ّاألصيل.
ُ
ّ
ثم ،وبالتزامن مع هذه «املوجة» ،تحذر مراكز
ّ
اإلحصاء السكاني من «تزايد عدد املهاجرين
ّ
وت ـكــاثــرهــم غ ـيــر ال ـق ــاب ــل ل ـل ـس ـي ـطــرة» ويــتـهــم
بـعــض رج ــال الـسـيــاســة املـهــاجــريــن بــ«ســرقــة
مـ ـ ــوارد س ـك ــان ال ـب ـلــد األصـ ـل ـ ّـي ــن» .ثـ ـ ّـم يــدعــو
ّ
البيئيون حــول الـبــاد املواطنني
الناشطون
«امل ـح ـل ـ ّـي ــن» إلـ ــى ال ـت ـض ـح ـيــة ب ـع ـط ـلــة نـهــايــة
ـات
أسـبــوع ـهــم ف ــي سـبـيــل امل ـشــاركــة ف ــي حـمـ ٍ
ّ
ّ
تعاضدية الجتثاث النباتات الغازية
تطوعية
ُ
من موطنها البيئي .وتسمع في الوقت نفسه
ٌ
خطب سياسية ًتدعو
عبر الواليات األميركية
ّ
ملنع املزيد من املهاجرين املسلمني عــامــة ،أو
ّ
املكسيكيني أو الهنود من القدوم إلى الواليات
ّ
املــتـحــدة ،وإل ــى تشديد الــرقــابــة على الـحــدود
ّ
(الجنوبية ال مع الجار الكندي بالطبع).
ً
تسأل سابرامانيام ّ
عمن يزرع الخوف ّأوال من
ُ
«اآلخــر» نباتًا كــان أو مهاجرًا :هل هم علماء
الـبـيـئــة ح ــن ُيـطـلـقــون ج ــرس اإلن ـ ــذار خشية
تصاعد أع ــداد النباتات الغازية «الغريبة»؟
ُأم ال ـن ــاش ـط ــون ال ـس ـي ــاس ـي ــون ف ــي ال ـح ــرك ــات
املناهضة للهجرة حــن يهلعون مــن التزايد
«املـخـيــف» فــي أع ــداد املـهــاجــريــن؟ وتستنتج
ّ
الـ ـع ــامل ــة أن الـ ـخـ ـط ــاب ــات امل ـن ــاه ـض ــة ل ـل ـغــزو
الـطـبـيـعــي وت ـل ــك امل ـنــاه ـضــة ل ـل ـغــزو الـبـشــري
(خصوصًا لذوي البشرة الداكنة منه) تعمل
م ـعــا كـحـلـقــة ت ـغــذيــةٍ راجـ ـع ــةٍ لـشـحــن ُ«رهـ ــاب
الغرباء» أو ما ُيعرف بالـ«زينوفوبيا» .إذ ال
ّ
يـهـ ّـم أيــن ُول ــد الـخــوف ّأول م ــرة ،املـهــم أن هذا
الـ ـخ ــوف م ــن اآلخ ـ ــر ح ــن ي ــول ــد ف ــي ح ـق ـ ٍـل ما
ُيسافر إلى الحقل الثاني تلقائيًا ُ
ويغذيه.
هـكــذا ،تلعب الـخـطــابــات والـكـلـمــات والــرمــوز
جميعها دورًا ف ــي ال ـح ـمــات ض ـ ّـد الـنـبــاتــات
ّ
ال ـغــازيــة كـمــا ض ـ ّـد امل ـهــاجــريــن ،ألن خـطــابــات
الـ ـك ـ ّـراهـ ـي ــة ض ـ ـ ّـد الـ ـك ــائـ ـن ــات غـ ـي ــر األص ـي ـل ــة
ـات طــويـلــة ّاألم ــد من
تـتـغــذى مــن خ ــال م ــوج ـ ٍ
الـخــوف مــن اآل ّخ ــر الــدخـيــل ،مــن الـتــدنــس ،من
ُ
ّ
التلوث .وتصنف بعض األجساد (النباتات
الــامـنـتـمـيــة أو األج ـس ــاد غ ـيــر ال ـب ـي ـضـ ِّـاء في
حــال ـ َّت ـنــا هـ ـ ــذه) ع ـل ــى أنـ ـه ــا دخ ـي ـل ــة ،مــدن ـســة
وم ــدن ـس ـ ّـة ،وم ـل ـ ّـوث ــة أي ـض ــا مـخـيـفــة وعـنـيـفــة،
ُ
ُ
وعليه فــإنـهــا تستحق أن تستأصل وتنفى.
ّ
ّ
ّ
لـيــس األم ــر إذًا أن الـعـلـمــاء ي ـق ــررون والـعــامــة
ّ
ّ
ّ
نحو
يطبقون ،بــل إن االثـنــن متصالن على
ٍ
ّ
ّ
م ــتـ ـق ــد .ألن بـ ـع ــض الـ ـبـ ـح ــوث فـ ـق ــط تـحـظــى
باهتمام الصحافة الـعـ ّ
ـامــة غير األكــاديـمـ ّـيــة،
ّ
ـواء الـعــامــة.
هـ ُـي ّتـلــك الـتــي تـتـمــاشــى مـ ّـع األهـ ـ ُ
شدد سابرامانيام على أن اللغة املستخدمة
وت
ّ
من علماء النبات هنا غير موضوعية البتة،

بل يسكنها هاجس «االستعمار العكسي».
يبحث العالم األنتروبولوجي اللبناني غسان
حاج في فكرة « colonial reversalاالستعمار
ّ
التخوف من أن ُيعاني العرق
العكسي» وهو
األب ـيــض (هـنــا ال نعني جميع ذوي البشرة
الـبـيـضــاء ،بــل مـمــارســي االسـتـعـمــار البيض
تــاري ـخـ ّـيــا) م ـمــا عــان ـتــه ش ـعــوب ال ـعــالــم الـتــي
لالستعمار على أيدي أوروبا ،أي أن
خضعت
ُ َ
ست َ
البالد
و«تجتاح»
رة
عم
امل
الشعوب
تعود
ً
ُ
التي استعمرتها «ناهبة» مواردها كما ف ِعل
بها .أو أن ُيعاني اإلنسان من ويالت الطبيعة
ً
مـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــا،
واألرض
ب ـع ــد أن اس ـت ـع ـمــرهــا
ّ
واس ـت ـغ ــل ـه ــا بــأنــان ـيــة
ملصلحته وخصوصًا
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــراس
ال ـن ـظ ــام ال ــرأس ـم ــال ــي.
ويـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ـ ّـوف
م ـ ـ ـ ــن «االس ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــار
الـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــي» ف ـ ــي
بـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـن ـ ـظـ ــريـ ــات
كمؤامرة «االستبدال
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـظ ـ ـ ـيـ ـ ــم» أو ف ــي
كـتـ ٍـب ك ـ «»whiteshift
إليـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــك ك ـ ــوف ـ ـم ـ ــان،
أو ف ـ ــي ال ـ ـخ ـ ــوف مــن
غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزو الـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ــن
املسلمني ،أو في نشر
سيناريوهات تنبؤية
ٍ
(مــن سفر الــرؤيــا) عن
تراجع العرق األبيض
ك ـم ــا ف ــي مــانـيـفـسـتــو
مـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ّـج ـ ـ ــر امل ـ ـ ـسـ ـ ــاجـ ـ ــد
الـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــدي
الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي،
أو ف ـ ــي ال ـ ـخ ـ ــوف مــن
النباتات الغازية كما
الحالة التي درستها
ســابــرامــان ـيـ ُـام أو في
الخوف من املهاجرين
ّ
الــذي عــاد ليلقي ظله
ع ـ ـلـ ــى أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـع ــد
الحرب في سوريا.

ّ
ّ
إلى أن «السوريني صاروا أكثر منا» أو أنهم
«ي ـس ــرق ــون أش ـغ ــال ـن ــا» ت ـمــامــا كــال ـخ ـطــابــات
ال ـتــي درس ـت ـهــا ســابــرامــان ـيــام ف ــي ال ــوالي ــات
ّ
ِّ
املتحدة .ثـ ّـم ننهمك بسن قوانني «تحمينا»
م ــن ال ــاج ــئ (ال ـ ـسـ ــوري أو الـفـلـسـطـيـنــي أو
ال ـعــامــل األج ـن ـبــي أس ـمــر ال ـب ـش ــرة) .ونـحـتــار
ف ــي ك ـي ـفـ ّـيــة عـ ــزل أن ـف ـس ـنــا ع ــن اآلخ ـ ــر (داكـ ــن
الـبـشــرة طـبـعــا ال اآلخ ــر األب ـي ــض) فــي عقدة
شوفينية محض .طالعتنا مواقع التواصل
ً
االجـتـمــاعــي قـبــل أســابـيــع مـثــا بـخـبـ ٍـر يفيد
ّ
أن «ع ــددًا كبيرًا مــن الصراصير القادمة من

«صراصير سوريا
تجتاح لبنان»

ُ
فــي لـبـنــان ،تطالعنا
أس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــا م ـ ـقـ ــاالت
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد إع ـ ــام ـ ـي ـ ــة
ت ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـبـ ـ ــه ال ـ ــاجـ ـ ـئ ـ ــن
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ـ ّـي ــن أو
السوريني بالـ«قنبلة
املـ ــوقـ ــوتـ ــة» ،وك ـث ـي ـرًا
م ــا ي ـك ـســر لـبـنــانـيــان
َ
جليد اللقاء ّ
األول في
الـســرفـيــس بــاإلشــارة

(ماركو دي أنجليس)

ق ــرى دم ـش ــق ف ــي س ــوري ــا سـتـجـتــاح الـبـقــاع
الـلـبـنــانــي وم ـنــه تـنـتـقــل إل ــى جـمـيــع أراض ــي
ّ
لبنان» ،وأن «الحشرات الغازية هذه أصابت
اللبنانيني بالهلع الذين سارعوا إلى إبادتها
فــي زح ـلــة» .لــم تتضح أسـبــاب هــذا «الـغــزو»
ّ
ّ
حقيقيًا أم ال ،وال تأكدنا مــن كون
وإذا كــان
ً ّ ّ
ّ
هذه الحشرات صراصير أصال .إل أن املؤكد
ّ
والـصـعــب إغ ـفــالــه ،بـعــد أن يــطـلــع امل ــرء على
ّ
ُ
الخبر يضمر
دراس ــة ســابــرامــانـيــام ،أن هــذا
ُ ّ
أكثر ّ
مما ُيظهر ،وليس جنونًا أن نحلل إذًا
ّ
أن ه ــذا ال ـخ ــوف م ــن «ال ـص ــرا ّص ـي ــر ال ـقــادمــة
مــن س ــوري ــا» ،إن ـمــا يــرمــز إلــى
خـ ــوف الـلـبـنــانـيــن م ــن اآلخ ــر
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا مـ ـ ــن ال ــاجـ ـئ ــن
ّ
املهم
وقد يكون من
السورينيٌ .
ّ
أنتروبولوجية
أن تقوم دراسة
ُ
تـع ـنــى بــال ـخ ـطــابــات ال ـعــديــدة
حــول الكائنات «الـغــازيــة» في
لبنان.
ُ
مـ ـ ــا حـ ــاول ـ ـنـ ــا أن نـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرزه فــي
َ
مـ ـث ــال ــي ب ــان ــو س ــاب ــرام ــان ـي ــام
وإمـ ـيـ ـل ــي مـ ــارتـ ــن (ف ـ ــي امل ـق ــال
ّ
األول) هـ ــو نـ ـفـ ـس ــه ،فـ ـم ــا هــو
ّ
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــل األنـ ـ ـت ـ ــروب ـ ــول ـ ــوج ـ ــي
لـ ـ ــذلـ ـ ــك؟ اس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــت هـ ــاتـ ــان
األنتروبولوجيتان
الـعــاملـتــان
ً
ف ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــاتـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا ت ـ ـق ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة
ُ
انـتــروبــولــوجـ ّـيــة تــدعــى «إط ــار
الطبيعة -الثقافة».
ما هو إطار الطبيعة-الثقافة؟
ان ـب ـثــق مـصـطـلــح ال ــ«ط ـب ـي ـعــة-
ث ـقــافــة» م ــن تـشـكـيــك أكــادي ـمــي
قــامــت بــه الـنــاشـطــة النسائية
االشـ ـت ــراك ـ ّـي ــة دون ـ ــا هـ ـ ـ ــاراواي
ح ـ ــول الـ ـن ــزع ــة ال ـث ـن ــائ ـ ّـي ــة بــن
الـثـقــافــة والـطـبـيـعــة املـغــروســة
ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـ ــوروث ـ ـ ـ ـ ــات امل ـ ـعـ ــرفـ ـ ّـيـ ــة
للعلوم الطبيعية واإلنسانية
(اإلنسان/الحيوان ،الطبيعة/
ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة)ُ .
ويـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد ه ـي ـكــل
«الطبيعة -الثقافة» على كشف
«التغذية الراجعة» بني
حلقات
ُ
هذه العوالم املترابطة بطريقةٍ
ش ـم ــول ـ ّـي ــة .وه ـ ــو إطـ ـ ــار عـلـمــي
نـظــري وأداة مــراقـبــة وتحليل
(أن ـ ـتـ ــروبـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة خـ ــاصـ ــة)،
ن ـس ـت ـط ـيــع ب ــاس ـت ـخ ــدام ـه ــا أن
نستنبط العالقات التي تربط
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ال ـط ـب ـي ـع ــي ب ــال ـع ــال ــم
الـ ـثـ ـق ــاف ــي (أي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ال ـ ــذي
كـ ّـونــه اإلن ـس ــان بــاالبـتـعــاد عن
ّ
الطبيعة ،أو هـكــذا ظ ــن) .وهو
ه ـي ـكــل ي ـع ـت ــرف ب ـع ــدم ال ـق ــدرة
على الفصل بني هذين العاملني
ف ــي الـ ـع ــاق ــات اإلي ـك ــول ــوج ـ ّـي ــة
(ب ــن الـكــائـنــات الـحـيــة ومنها

الرواية األميركية الزائفة بشأن الصين
ستيفان روش *
ّ
البيوفيزيائية منها
اإلنسان وبيئته) ســواء
ّ
املكونة اجتماعيًا .وعلم األنتروبولوجيا
أو
ّ
على التوسط
القادر
الوحيد
العلم
يكون
قد
ُ
ب ــن هـ ــذه ال ـث ـنــائـ ّـيــات وال ـ ـحـ ــدود املـصـطـنـعــة
ـات قــد تبدو
بينها ،إلظـهــار رواب ــط بــن كـيــانـ ٍ
متناقضة ،نظرًا إلى ّ
ّ
ّ
العلمية
منهجياته
تعدد
ّ
ُوارت ـيــاحــه كـعـلـ ٍـم مــع املـنــاطــق ال ــرم ــادي ــة غير
امل ّ
حددة مسبقًا.
ّ ّ
إذًا كيف يتم التحليل الطبيعي-الثقافي للغة
ّ
ّ
موضوعية؟
علمية أكثر
ّ ً
ّ ّ ً
 -1نـتـبــنــى أوال كـمــراقـبــن ت ـب ــدال معرفيًا
ّ
 epistemological shiftيسمح لـنــا بالتخلي
ع ـ ــن مـ ــذهـ ــب األنـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ـه ــوسـ ـي ــة ال ـ ـخـ ـ ّ
ـاص
ّ
بـ«االستثنائية البشرية» والـتــواضــع لتقبل
ف ـكــرة تــداخــل ال ـعــوالــم الطبيعية والـثـقــافـيــة.
ّ
أي أن نـقـ ّـر بأننا أق ــرب مما نـظــن إلــى العالم
الطبيعي «غير الثقافي».
ّ
ّ
ُ -2ن ُ
عملية اإلنتاج
راقب ثانيًا بشكل ُمشكك
ُ
ونطرح األسئلة التالية:
املعرفي أو «امليتا»،
ً
كـيــف ت ـتـ ّ
ـوصــل الـبـيــولــوجـيــا م ـثــا إل ــى خلق
فـئــاتـهــا الـتـحـلـيـلـيــة؟ كـيــف ت ـشـ ّـرع ف ــي إنـتــاج
عـلــومـهــا (مــرحـلــة اإلن ـت ــاج)؟ ن ـ ُـدق ــق كــذلــك في
املعرفة التي ينتجها العلماء البيولوجيون
ً
مثال ،في خلفيتهم ،في الطريقة التي يجمعون
فيها الـتـمــويــل ال ــازم ألبـحــاثـهــم ،كـيــف وأيــن
يتم نشر عملهم؟ كيف ُيـ ّ
ّ
ـروجــون لــه للعامة؟
كيف يحشدون التأييد العام له؟ كيف تنتقل
هذه املعارف إلى العامة (مرحلة االستقبال)؟
ً
وكيف ينعكس بالتالي هذا تشكيال للسياسة
البيئية والسياسة العامة؟
ُ
ونرصد ثالثًا اإلسقاطات الثقافية على
-3
الطبيعي في محاولةٍ لرفع اللبس عن
العالم
ّ
ما نعرفه بحق عن العاملني.
ال ن ـس ـت ـط ـيــع أن ن ـف ـه ــم الـ ـحـ ـي ــوان وال ـن ـب ــات
واإلنسان دون أن نعي الصالت واألنماط التي
ّ
تجمعها .إال أن العلوم فــي تطورها مــا بعد
الطبيعية فيما بينها
ديكارت ّتقاسمت أجزاء ّ
بـشـكـ ٍـل أق ــل مــا ُيـقــال فـيــه إن ــه «غـيــر طبيعي».
ف ــال ـع ـل ــوم ال ـط ـب ـي ـع ـيــة تـ ـع ــزل ال ـط ـب ـي ـع ـيــة عــن
اإلنـســان والـعـلــوم اإلنسانية تـقــوم بالعكس.
فيدرس علماء البيولوجيا (النبات أو الخاليا
الـتـنــاسـلـ ّـيــة) وي ــدرس الـعـلـمــاء االجتماعيون
ّ
يتنبه الطرفان إلى التقاطع
اإلنسان دون أن
ُ
ما بني عواملهما .تساعدنا عدسة ُ«الطبيعة-
الثقافة» على إجــاء هذه الحدود املصطنعة
بــن العلوم وعـلــى فهم االنـتـقــال الغريب بني
لغاتها وحلقات السلطة في اإلنتاج العلمي،
ّ
ّ
موضوعية ال
علميةٍ أكثر
بهدف إنـتــاج لغةٍ
ّ
ّ
ّ
ـات خــادعــة كثنائية الطبيعة/
تتبنى ثـنــائــيـ ٍ
الـثـقــافـ ّـة ،املــرأة/الــرجــل أو اإلنـســان/الـحـيــوان
مما ُيرشحها ألن تكون أكثر ّ
ّ
تنبهًا لحلقات
ّ
التغذية الراجعة ما بينها ،واألهــم ،أن تكون
ً ّ
لـغــة تـقــلــص ال ـهـ ّـوة مــا بيننا وب ــن الكائنات
ّ
«األخرى» التي نتشارك وإياها هذا الكوكب.
*طالبة ماجستير في األنتروبولوجيا في
ّ
األميركية في بيروت
الجامعة

ّ
الحداثة بوصفها تجاوزًا لألصولية
يزن زريق *
«الفيلسوف الحقيقي هو ذاك الشخص الذي
يفكك التراث التقليدي بكل أحكامه الطائفية
املسبقة ،غير عابئ بما تقوله أغلبية الناس
فـ ــي ع ـ ـصـ ــره» ،يـ ـق ــول ال ـف ـي ـل ـس ــوف ال ـفــرن ـســي
دونـ ـي ــس ديـ ـ ــدرو  .ي ــؤك ــد ال ـب ــاح ــث الـفــرنـســي
املـعــروف فــريــدريــك لــونــوار فــي كتابه الضخم
«موسوعة األدي ــان» وبصبغة شبه احتفالية
ّ
مبشرًا املؤمنني في العالم أجمع بأن اإليمان
لــم يـنـقــرض إل ــى ال ـيــوم فــي ال ـغــرب .حـتــى بعد
انتصار العلم والتكنولوجيا والتنوير خالفًا
مل ــا ق ــد ي ـتــوهــم ب ــه ال ـب ـعــض ،ب ــل ع ـلــى الـعـكــس
ت ـمــامــا ف ــواح ــدة م ــن أه ــم ث ــواب ــت املـجـتـمـعــات
التي بلغت عتبة الحداثة اليوم هي التصالح
مــع الــديــن %93 .مــن األميركيني الـيــوم هــم من
املؤمنني ،و %67من األوروبيني يؤمنون بفكرة
أي إيمان نتحدث؟ ُ
وجــود اإللــه .ولكن عن ّ
إنه
ّ
الحر املتنور والعقالني واملتحرر من
اإليمان
اإلك ــراه االجـتـمــاعــي ون ـعــرات التعصب نابعًا

ع ــن ق ـنــاعــات شـخـصـيــة وال يـمـثــل أي انـتـمــاء
سياسي أو تحزب دنيويRational religion ،
يسميه لونوار أي «إيمان فكري» إن َّ
كما ّ
صح
التعبير .في هذا اإليمان يحتفظ الفرد بإيمانه
بوجود قوة عليا وهو إيمان متحرر حتى من
ال ـط ـقــوس!  %70م ــن األوروبـ ـي ــن ال يــذهـبــون
إلى الكنيسة أبدًا (رغم أنهم مؤمنون ،دون أن
يكونوا منتمني بالضرورة إلى ّ
أي كنسية أو
حتى إلــى ديــن بعينه أســاســا) و %30الباقية
ترددهم على دور العبادة مرتبط باملناسبات
العامة فقط.
إن الـقـفــزة الحقيقية ال ـتــي حققتها الـحــداثــة
الغربية في الوعي الديني هي تحريرها الفرد
مــن مقاييس الـجـمــاعــة أو الـطــائـفــة الـتــي ولــد
فيها ،وإح ــال هيبة العقل محل هيبة رجــال
الدين لتصبح الكلمة العليا للفلسفة والعلم
ً
وامل ـن ـط ــق ب ـ ــدال م ــن ال ــاه ــوت ك ـمــا كـ ــان األم ــر
لقرون خلت.
وطبعًا هذا األمر لم يتم إال بعد معارك ضارية
انـتـصــر فيها الـتـنــويــر انـتـصــارًا تــامــا وقضى

على األصولية من دون أن يقضي على اإليمان.
وبــاألصــولـيــة املـقـصــود الـتــوظـيــف السياسي
للدين وسيادة الخرافات على املعتقد الديني.
عـبــر هـيــوم ودي ـك ــارت وكــوبــرنـيـكــوس ،م ــرورًا
ً
وانتهاء بهوغو
باسبينوزا وكونت وفولتير،
وغيرهم ...انتصرت الحداثة األوروبية وكذلك
مسيرة التنوير الضخمة .كوكبة من املفكرين
ّ
والفالسفة واألدبــاء ورجــال الدين تمكنوا من
ترسيخ أفكار العلم والعقل والحداثة مرة وإلى
األب ــد ،وليظهر هــذا الشكل الجديد مــن الدين
وم ــن الــاهــوت ال ــذي يـســود ال ـيــوم فــي القسم
ّ
ّ
ّ
املتحرر واملتسامح
التدين
العالم.
املتمدن من ّ
واملـعـقـلــن وامل ـنــقــى مــن ال ـخــرافــات والـشـعــوذة
واملـتـســامــي ف ــوق الـطـقــوس والـتـحــزبــات وكــل
ّ
التسيس املقيتة .يقول هاشم صالح
أشـكــال
عن الحداثة باختصار :هي مجتمع انتصرت
فـيــه الـعـقــانـيــة الـعـلـمـيــة زائ ـ ـدًا حـكــم الـقــانــون
وامل ــؤس ـس ــات زائ ـ ـدًا الــديـمــوقــراطـيــة وانـتـشــار
الحريات .ليعود الدين فيه إلى حيث ينتمي
كمسألة ضمير ورؤية شخصية وليس نظامًا

للمجتمعات والــدول كما كان عليه األمــر قبل
بضعة قرون خلت.
ال ــاف ــت ف ــي م ـس ـيــرة ال ـح ــداث ــة األوروب ـ ـيـ ــة أن
عملية التنوير قد مضت على محورين اثنني،
م ــن خـ ــارج الـكـنـيـســة ّ بـشـكــل رئ ـي ـســي وأي ـضــا
مــن داخـلـهــا .لــم يـتــأخــر رج ــال الــديــن أنفسهم
عن متابعة تلك الثورة الفكرية التي تقودها
طــائــع امل ـف ـكــريــن وال ـفــاس ـفــة وامل ـث ـق ـفــن .لقد
أدرك رجـ ــال ال ــدي ــن األوروب ـ ـيـ ــون أمـ ــام عظمة
الـثــورة والنهضة الفكرية التحررية الجارية
أن أمامهم خيارين :إما التجديد أو االنقراض.
إمـ ــا اإلصـ ـ ــاح الـ ـج ــذري ال ـت ـحــدي ـثــي وإع ـط ــاء
وجـ ـ ــه ج ــدي ــد ح ـ ـضـ ــاري عـ ـق ــان ــي وع ـل ـم ــان ــي
للدين والالهوت الحديث ككل أو أن األشكال
ّ
القروسطية املوروثة والغيبية القديمة للدين
ستكون إلــى انــدثــار حتمي ولــن يبقى لها أي
وزن ال شعبي وال فـكــري .يعتبر هــانــز كونغ
عالم الالهوت الكاثوليكي األملاني الكبير أحد
كـبــار املـجــدديــن فــي مـجــال الــاهــوت والـعـلــوم
الدينية ،ومن أهم قادة عملية «تطوير الدين»

وامل ـضــي بــه نـحــو عتبة الـحــداثــة،
مــن الــداخــل ّ
أو بتعبير أدق تحقيق اختراقه عبر الحداثة
وتغلغلها فيه .عبر أحدث النظريات العلمية
والفلسفية ال يكتفي كــونــغ ب ـقــراءة تقليدية
ل ـلــديــن ،ب ــل وم ــواج ـه ــا ك ــل األج ـن ـحــة الـفـكــريــة
املحافظة والرجعية القديمة داخــل الفاتيكان
وخــارجــه يقدم «الهــوتــا يليق بالقرن الواحد
العشرين».
ال ـحــركــات األصــول ـيــة هــي دوم ــا اب ـنــة شرعية
مل ـن ــاه ــج ال ـت ـف ـك ـيــر ال ـظ ــام ـ ّـي ــة وال ـق ــروس ـط ـ ّـي ــة.
وحركات اإلسالم السياسي في عاملنا العربي
خير دلـيــل ،فحيث يغيب الـنــور والـعـلــم يكثر
الـعـفــن! ولـيــس لـنــا إال أن نلقي نـظــرة سريعة
على منابعها الفكرية لنجد اإلثبات والدليل.
أي ــن ه ــو ال ــاه ــوت أو ال ـف ـكــر الــدي ـنــي الـعــربــي
الـ ـي ــوم؟ م ـش ـغــول ب ـ ــآالف ال ـف ـت ــاوى الـ ـص ــادرة
يوميًا حــول السلوكيات الجنسية وتفاصيل
العالقات الزوجية والفتاوى الشرعية املتعلقة
بــأمــور حياتية سطحية بـعـيـدًا عــن كــل عمق
فكري وبعيدًا عن كل قضايا العصر العلمية
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والفلسفية الحقيقية ومسائل الـقــرن الواحد
والعشرين ومجردًا من كل بعد إنساني جدي،
بل وبتجرد إنساني مريع واملوقف الديني من
قضايا املرأة (كحكم الزانية وزواج القاصرات
ال ــخ) هــو املـثــال األب ــرز ،يمضي الفكر الديني
ال ـعــربــي امل ـعــاصــر م ـفــرزًا حــركــاتــه السياسية
عـلــى شــا ّكـلـتــه بــالـضـبــط وم ــن لــونــه ،مـتــأخــرة
فاشلة هشة رجعية َّ
جرت وتجر الواقع العربي
سياسيًا وفكريًا واجتماعيًا نحو الوراء أكثر
فأكثر يومًا بعد يوم.
كيف تتجاوز الحركة اإلسالمية العربية اليوم
مطبها السياسي وانهزامها االستراتيجي؟
عبر ثــورة فكرية داخلية تتجاوز من خاللها
أصوليتها بــالــذات ومكامن ضعفها بــالــذات،
لتسمح لنفسها بــدخــول الـحــداثــة أو بدخول
ال ـح ــداث ــة إل ـي ـهــا ف ـكــريــا وم ـعــرف ـيــا وع ـقــائــديــا
وعلى أعمق املستويات .ولدينا اليوم تجربة
األص ــول ـي ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة خ ـيــر دل ـي ــل ون ـم ــوذج
لالقتداء.
* كاتب سوري

يوهافني ـ في لحظة نادرة من التوافق بني الحزبني،
ّ
تتوحد اآلن مواقف الجمهوريني والديمقراطيني في
بشأن قضية رئيسة وهي :إلقاء اللوم على
أميركا
ّ
الصني في كل ما يزعج الواليات املتحدة ويقلقها.
فـلــم يـسـبــق أن ك ــان لـتـقــري ّــع الـصــن ه ــذه الـجــاذبـيــة
الــواسـعــة مــن قبل وقــد تــولــد عــن هــذا التركيز على
الـصــن كتهديد وج ــودي للحلم األمـيــركــي الـغــالــي،
تــداع ـيــات خ ـط ـيــرة .فـقــد أف ـضــى إل ــى ت ـب ــادل فــرض
الــرســوم الـجـمــركـيــة ،وتصعيد الـتـهــديــدات األمـنـيــة،
وظـ ـه ــور ت ـح ــذي ــرات م ــن حـ ــرب بـ ـ ــاردة ج ــدي ــدة ،بل
وأحاديث في الخفاء عن صدام عسكري بني القوة
الصاعدة والقوة املهيمنة على العالم حاليًا.
ومــع اتـفــاق تـجــاري يبدو وشيكًا فــي الظاهر ،نجد
هذا يغري البعض باستنتاج أن كل هذه التداعيات
ّ
ستتالشى .لكن ربـمــا كــان هــذا مــن قبيل التمني،
فالثقة بــن الصني وأميركا اآلن ممزقة وفــي أســوأ
حــاالتـهــا ،ولــن يتغير هــذا بمجرد احتمالية توقيع
اتفاق سطحي .واالحتمال األقــرب واألكـثــر واقعية
أن يكون هناك عصر جديد من االرتـيــاب املتبادل
والتوتر والتنازع.
لكن ماذا لو كانت الطبقة األميركية الثرثارة مخطئة
تمامًا في كل ما ّ
تروج له ،وكان هذا التقريع ّ
املوجه
إلى الصني نتيجة طبيعية ملشاكل داخلية أكثر منه
ردًا على تهديد خارجي حقيقي؟ في الحقيقة ،هناك
أسـبــاب قوية تدعو لالعتقاد بــأن الــوالي ّــات املتحدة
ّ
تبنت روايــة زائفة بشأن الصني ،في ظــل شعورها
ـدم األم ـ ــان ،بـعــدمــا ضــربـتـهــا اخ ـتــاالت
بــالـقـلــق وع ـ ّ
االقتصاد الكلي التي صنعتها بأيديها ،فأضحت
تخشى عواقب انسحابها من قيادة العالم.
ً
لــو ّ
تأملنا حــال الـتـجــارة مـثــا ،سنجد أنــه فــي عام
 ،2018بلغ حجم عجز تجارة السلع للواليات املتحدة
مع الصني  419مليار دوالر ،مما يمثل وحده %48
من الفجوة التجارية الضخمة التي تبلغ  879مليار
دوالر .األمر الذي ّ
يعد نقطة كاشفة في خضم هذا
الجدال ،بل ّ
تعد هذه املسألة السبب وراء ما ّ
يسميه
الرئيس األميركي دونالد ترامب «مذبحة» خسارة
الوظائف وضغوط األجور.
غير أن الشيء الذي لن يعترف به ترامب ـ وغيره من
غالبية الساسة األميركيني ـ هو أن الواليات املتحدة
ّ
سجلت عجزًا تجاريًا مع  102دولة في عام ،2018
ً
ّ
ما يعكس نقصًا هائال في االدخــار املحلي ،يرجع
بدرجة كبيرة إلى أوجه العجز املتهورة في امليزانية،
التي ال يوافق عليها إال الكونغرس والرئيس .كما أن
أحدًا ال يعترف بتشوهات سالسل العرض ،الناشئة
عن املدخالت التي تسهم بها دول أخــرى وإن كان
يتم تجميعها وشحنها من الصني ،إذ تتسبب هذه
الـتـشــوهــات فــي مـفــاقـمــة اخ ـتــال امل ـي ــزان الـتـجــاري
ب ــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وال ـص ــن بـنـسـبــة تـصــل إلــى
 %40-35حسب التقديرات ،ناهيك عن االقتصاد
ّ
الكلي األســاســي والـكـفــاءات الـجــديــدة مــن ّ
منصات
اإلنـتــاج العاملية التي تفيد املستهلكني األميركيني.
من الواضح إذًا أن الذم في الصني بوصفها العقبة
الكبرى التي تحول دون استعادة العظمة األميركية
أسهل كثيرًا.
بعد ذلك دعونا ّ
نتأمل قضية سرقة امللكية الفكرية.
إن ســرقــة ال ـصــن مـلـكـيــات فـكــريــة أمـيــركـيــة تـقـ ّـدر
بمئات املليارات من الدوالرات كل عام باتت «حقيقة»
مقبولة اآلن ،مما ّ
يوجه طعنة إلى قلب براعة اإلبداع
في أميركا .ففي عام  ،2017كلفت سرقة امللكيات
الفكرية االقـتـصــاد األمـيــركــي مــا ي ـتــراوح بــن 225
و 600مليار دوالر ،وفقًا ملا يسمى باللجنة املعنية
بسرقة امللكيات الفكرية األميركية ،التي ّ
تعد املصدر
املقبول ّ
الدعاء كهذا.
وبغض النظر عــن الـفــارق الكبير غير املعقول بني
الرقمني الواردين بمثل هذا التقدير ،تعتمد األرقــام
على دليل ضعيف مستمد من ممارسات «النمذجة
بــالــوكــالــة» املـشـبــوهــة ال ـتــي ت ـحــاول االس ـت ـفــادة من
األسرار التجارية املسروقة من خالل أنشطة َّ
مجرمة
كتهريب امل ـخــدرات ،والـفـســاد ،واالحـتـيــال الوظيفي
والتدفقات املالية غير املشروعة .أما الجزء الخاص
بالصني من هذه السرقة املزعومة فنعرفه من خالل
بيانات إدارة الجمارك وحماية الـحــدود األميركية،
ال ـتــي أب ـل ـغــت ف ــي ع ــام  2015ع ــن م ـض ـبــوطــات من
السلع املزيفة واملقرصنة بقيمة إجمالية تبلغ 1.35
مليار دوالر .وتقوم نماذج أخرى على نفس القدر

من الريبة ّبحساب هذا املبلغ الصغير ضمن تقدير
تخميني كــلــي لـلـســرقــات ال ـتــي تـتـكـبــدهــا الــواليــات
املـتـحــدة وتـنـســب  %87مــن اإلج ـمــالــي إل ــى الصني
( %52للبر الرئيسي و %35لهونغ كونغ).
ثــم هـنــاك مسألة التضليل وتشتيت االنـتـبــاه التي
ّ
يؤكد عليها تقرير الفقرة  301الــذي نشره املمثل
التجاري للواليات املتحدة في م ــارس/آذار من عام
 ،2018والذي يوضح املبرر األساسي لفرض رسوم
جمركية على الصني وهو :إجبار الشركات األميركية
على نقل التكنولوجيا لشركائها الصينيني الذين
تربطها بهم مشروعات مشتركة .فالكلمة الرئيسة
هنا وهي «إجبار» توحي بأن الشركات األميركية
البريئة التي تدخل طواعية فــي اتفاقيات تعاقدية
مع نظرائها الصينيني ُت َ
جبر على تسليم التقنيات
اململوكة لها مقابل أن تباشر أعمالها في الصني.
ال ش ــك أن امل ـش ــروع ــات املـشـتــركــة تـتـطـلــب بشكل
واض ـ ـ ــح املـ ـش ــارك ــة فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــاألش ـخ ــاص
واالس ـتــرات ـي ـج ـيــات ال ـت ـجــاريــة وم ـن ـصــات التشغيل
وتصميمات املنتجات .لكن التهمة هنا هي اإلجبار،
مــا يــؤدي بنا إلــى فرضية أن الـشــركــات األميركية
متعددة الجنسيات حمقاء إلى ّ
حد تسليم تقنيات
أساسية مملوكة لها لشركائها الصينيني.
وهـ ــذا م ـث ــال آخ ــر صـ ــادم لــدل ـيــل ظ ـنــي ع ـلــى ادع ــاء
حسي ،إذ يعترف املمثل التجاري األميركي بالفعل
وبشكل ال ُي ّ
صدق في تقرير الفقرة ( 301صفحة
 )19بأنه ال يوجد دليل دامغ لتأكيد تلك «املمارسات
ً
الضمنية» ،وبدال من تقديم مثل هذا الدليل ،نجده ـ
شأنه في ذلك شأن اللجنة املعنية بسرقة امللكيات
الفكرية األميركية ـ يعتمد في دعــواه على عمليات
استقصاء جرت بالوكالة من ِق َبل منظمات تجارية
مـثــل مـجـلــس األع ـم ــال األم ـيــركــي الـصـيـنــي ،والـتــي
يـشـكــو املـسـتـجـيـبــون لـهــا مــن بـعــض االن ــزع ــاج من
تعامل الصني مع تقنياتهم.
كما تصور رواية واشنطن الصني على أنها وحش
قائم على التخطيط املركزي يجلس منفرج الساقني
يـ ــأوي تـحـتــه م ـشــروعــات ضـخـمــة مـمـلــوكــة لـلــدولــة
تتمتع بائتمان تفضيلي ،وإعانات دعم غير عادلة،
وحوافز مرتبطة بسياسات صناعية بالغة األهمية
مثل ُصنع في الصني  2025والــذكــاء االصطناعي
 .2030ناهيك عــن مجموعة كبيرة مــن األدل ــة التي
تبرز سمات ضعف الكفاءة وانخفاض العائد التي
تتصف بها املشروعات الصينية اململوكة للدولة.
ول ـط ــامل ــا م ــورس ــت بــال ـتــأك ـيــد س ـي ــاس ــات صـنــاعـيــة
مشابهة في اليابان وأملانيا وفرنسا وحتى الواليات
امل ـت ـح ــدة .ف ــي ف ـب ــراي ــر/ش ـب ــاط ،أصـ ــدر ت ــرام ــب أم ـرًا
تنفيذيًا يعلن تأسيس مبادرة الذكاء االصطناعي،
مــع استكمالها بــإطــار لـتـطــويــر خـطــة عـمــل للذكاء
االصطناعي خالل  120يومًا .وعليه ،ليست الصني
وحدها الحريصة على رفع منزلة االبتكار إلى درجة
سياسة ذات أولوية قومية.
أخيرًا ،هناك قضية التالعب في العملة الصينية التي
عفا عليها الزمن ـ بمعنى الخوف من أن تقوم الصني
بخفض الرنمينبي عمدًا لتحقيق ميزة تنافسية غير
عادلة .لكن عملتها املوزونة تجاريًا على نطاق واسع
ارتفعت أكثر من  %50بالقيمة الحقيقية منذ أواخر
 .2004كما اختفى فائض امليزان الجاري الصيني
الضخم ،كما ُعــرف عنه في السابق .ورغــم ذلــك ،ال
تزال شكاوى املاضي من قضية العملة حية وقائمة،
ما يعطيها أهمية بارزة في املفاوضات الحالية ،وإن
كان يتم الترويج لها لتعقيد الرواية الزائفة فقط.
ً
إجماال ،كانت واشنطن غير دقيقة في التعامل مع
الحقائق وتحليلها والنتائج التي انتهت إليها ،كما
كان العامة من الشعب األميركي ساذجني للغاية في
تقبلهم لهذه الرواية الزائفة .وليس الهدف هنا إنكار
دور الصني في إذكاء التوترات التجارية مع الواليات
املتحدة ،لكن للتأكيد على الحاجة إلى املوضوعية
واألمانة عند توجيه اللوم وتحديد امللوم ،خاصة أن
النزاع الحالي يحمل في طياته مخاطر كثيرة .من
املحزن حقًا أن يكون التركيز على إيجاد كبش فداء
أسهل كثيرًا في الظاهر من مراجعة النفس والنظر
ً
طويال والتأمل في املرآة.
(ترجمة :أيمن السمالوي)
* الرئيس السابق لشركة «مورغان
ستانلي» آسيا وكبير االقتصاديني فيها،
أستاذ محاضر في جامعة «ييل».
** نشر هذا املقال على موقع Project Syndicate
في  26نيسان .2019
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ّ
ٌ
أنقرة ترتب أوراق إدلب بغطاء أميركي :اســتعداد لتوسيع الجبهات

سوريا

ً
يبدو المشهد العسكري مؤهال
لتدشين صيف ساخن ،يحمل معه
«معركة
تفجيرًا غير مسبوق منذ ً
حلب» .الشرارة مندلعة فعال في
«جيب إدلب» ،وتتسع ميادين التصعيد
المحتملة لتشمل أرياف حلب ،من
دون نفي احتمال ذهابها أبعد من
ذلك .ثمة خيار آخر ُيسابق التفجير ،هو
العودة إلى فرض «ستاتيكو» طويل،
لواشنطن استكمال ترتيب
بما يتيح
َّ
األوراق لربط ملفي «جيب إدلب»
ّ
و«شرقي الفرات»

إدلب:
«نواة» عسكرية
لـ«مجلس الشورى»
ّ
شهدت مدينة إدلب قبل أيام خطوة الفتة تمثلت
بــإعــان تشكيل «ســرايــا املـقــاومــة الشعبية»،
وهـ ــي م ـج ـم ــوع ــات ت ــاب ـع ــة إداريـ ـ ـ ــا ل ــ«م ـج ـلــس
شورى الشمال املحرر» .واألخير ،هو «جسم
تــوافـقــي» يـضـ ّـم ّ ممثلني ُ«مـنـتـخـبــن» عــن كل
املجموعات املسلحة ،والهيئات «الشرعية» في
«جيب إدلــب»ُ .ولد «املجلس» في آذار املاضي
في كنف «املؤتمر العام للثورة السورية» ،وبدأ
نشاطه الفعلي في شهر أيار الجاري .ويأتي
تشكيل «ســرايــا املقاومة» سعيًا إلــى تحقيق
جملة أه ــداف ،على رأسها «تصحيح العالقة
بني املجتمع املحلي واملجموعات العسكرية».
وتـ ـب ــدو ال ـخ ـط ــوة م ــؤه ـل ــة ل ـل ـت ـحــول إلـ ــى ن ــواة
لــ«الـجـســم الـعـسـكــري ال ـجــامــع» امل ــوع ــود ،وال
سيما في ظل تأكيد «قادة السرايا» أنهم «على
مسافة واحدة من جميع الفصائل».

صهيب عنجريني
مرة أخرى ،يقف الشمال السوري على
م ـف ـتــرق ط ـ ــرق .فـفـيـمــا ت ـت ــواف ــر جـمـيــع
عوامل التفجير للمشهد ّ
برمته ،يجري
العمل وراء الكواليس على إعادة فرض
«سـتــاتـيـكــو» ُي ـكـ ّـبــل الـجـيــش ال ـســوري
وحلفاءه ،ويعيد الحياة إلى توافقات
«خ ـف ــض ال ـت ـص ـع ـي ــد» .وع ـل ــى رغـ ــم أن
َ
تلك التوافقات لم تحظ بنعي رسمي
بعد ،فإنها في حسابات امليدان اليوم
مجرد حبر على ورق .وبــدا ّ
ّ
جليًا ،في
خــال األسـبــوع املنصرم ،حجم العمل
ال ـغــربــي ع ـلــى فــرم ـلــة الـعـمـلـيــة الـبــريــة
الـتــي أطلقها الـجـيــش فــي ري ــف حماة
الشمالي ،سعيًا إلــى تغيير مـعــادالت
املـيــدان ،وإع ــادة رســم خريطة سيطرة
جديدة .التحركات الغربية استنسخت
سـيـنــاريــو م ــا قـبــل «ات ـف ــاق ســوتـشــي»
ال ــذي جـ ّـمــد الـجـبـهــات ش ـهــورًا طويلة،
م ــن دون أن ت ـل ـتــزم أنـ ـق ــرة مـضـمــونــه.
وف ـ ــي ش ـك ــل الفـ ـ ــت ،ت ــزام ــن الـتـصـعـيــد
الدبلوماسي الغربي مــع عــودة أنقرة
ّ
يخص معارك ريف
إلى األجواء في ما
حـمــاة الـشـمــالــي ،بـعــدمــا ج ــاء موقفها
ف ــي مـطـلــع الـعـمـلـيــات أش ـبــه ب ــ«ال ـنــأي
بالنفس».
وبرغم االنكسار الذي ُمنيت به «هيئة
تـحــريــر ال ـش ــام /ال ـن ـصــرة» وحـلـفــاؤهــا
ف ــي ك ـف ــرن ـب ــودة ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة ،ف ــإن
امل ـع ـلــومــات الـ ـ ــواردة م ــن إدل ــب تكشف
ع ــن ن ـج ــاح امل ـج ـم ــوع ــات ف ــي «ال ـت ـقــاط
األنفاس» ،واستمرار العمل على ّ
«رص
الصفوف» تمهيدًا لـ«مقاربة عسكرية
مختلفة على مختلف الجبهات» ،وفقًا
ملــا تــؤكــده م ـصــادر «األخ ـب ــار» .وحتى
ُّ
اآلن ،ال ي ـبــدو أن ال ـق ــرار ق ــد ات ـخ ــذ في
مـعـسـكــر «ال ـن ـص ــرة» وحـلـفــائـهــا بفتح
وي ـ ّ
مزيد مــن الجبهاتُ ،
ـرد ذلــك إلــى أن
ال ـق ــرار فــي واق ــع األم ــر يـسـتـلــزم ضــوءًا
تــركـيــا أخ ـض ــر .وت ـشــي امل ــؤش ــرات بــأن
أنـ ـق ــرة ت ـت ـعــامــل م ــع هـ ــذا امل ـل ــف حـتــى
اآلن بوصفه «عــامــل ضغط وتهديد».
وضمن هــذا اإلطــار ،تندرج املعلومات
ال ـتــي ُس ـ ِّـر َب ــت ع ــن اج ـت ـمــاع ض ـ ّـم زعـيــم
«ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» أبـ ـ ــو م ـح ـم ــد الـ ـج ــوالن ــي،
وعددًا من أبرز قادة املجموعات ،وكان
أقـ ـ ــرب إلـ ــى «اجـ ـتـ ـم ــاع ب ــروت ــوك ــول ــي».
ت ـق ــول م ـع ـلــومــات «األخـ ـ ـب ـ ــار» إن ذلــك
االجتماع «كان مجرد حلقة في سلسلة
اجتماعات ،وهو أشبه بجلسة تصفية
للنفوس» .أمــا «الثقل» الحقيقي ،فقد
ك ــان مــن نصيب اجـتـمــاعــات أخ ــرى لم
ي ـج ـ ِـر تـظـهـيــرهــا إل ــى ال ـع ـلــن ،وضـ ّـمــت
«ق ـ ـ ـ ــادة مـ ـجـ ـم ــوع ــات الـ ـثـ ـق ــل املـ ـي ــدان ــي
ف ـ ــي مـ ـعـ ـظ ــم ال ـ ـف ـ ـصـ ــائـ ــل ،وع ـ ـ ـ ـ ــددًا مــن
ضـبــاط االرت ـبــاط األتـ ــراك» .وب ــدا الفتًا
غ ـي ــاب قـ ــادة تـنـظـيــم «ح ـ ـ ـ ّـراس ال ــدي ــن»
و«جبهة أنصار الــديــن» عن االجتماع
«الـ ـب ــروت ــوك ــول ــي» املـ ــذكـ ــور ،ب ــرغ ــم أن

«جـ ـه ـ ّ
ـادي ــي» امل ـج ـمــوع ـتــن ي ـشــاركــون
فـ ــي م ـ ـعـ ــارك ريـ ـ ــف ح ـ ـمـ ــاة ال ـش ـم ــال ــي.
واألرج ــح أن تغييب «الـقــاعــديــن» عن
الصورة جاء مقصودًا ،بغية تأطيرها
ّ
ف ــي إطـ ــار «م ـح ــل ــي» خ ــال ــص .وع ــاوة
على املـجـمــوعــات «الـقــاعـ ّ
ـديــة» ،يسجل
«الـ ـ ـح ـ ــزب اإلس ـ ــام ـ ــي ال ـت ــرك ـس ـت ــان ـ َـي»
حـ ـض ــورًا وازن ـ ـ ــا ع ـل ــى ج ـب ـه ــات ري ــف ــي
ال ــاذق ـي ــة وحـ ـم ــاةُ .
وي ـش ـك ــل الـعـنـصــر
«ال ـج ـه ــادي» (بـمـخـتـلــف االن ـت ـم ــاءات)
العمود الفقري للمجموعات املقاتلة
على جبهات ريــف الــاذقـيــة الشمالي
ع ـلــى وجـ ــه ال ـخ ـص ــوص .وعـ ـ ــادت إلــى
الـتــداول أخيرًا «اآلم ــال» بقرب تشكيل
«جسم عسكري جامع» يعيد وصل ما
انقطع مــن «حـبــال ال ــود» بــن مختلف
امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـح ــة ،ويـسـتـحـضــر
نـمــوذج «جـيــش الـفـتــح» .وكــان الخيار

امل ـ ــذك ـ ــور مـ ـح ــور أخـ ـ ــذ ّ
ورد طــوي ـلــن
(«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» 1 ،شـ ـب ــاط  ،)2019قـبــل
ُ ّ
أن ت ـع ــل ــق املـ ـح ــادث ــات ف ــي ش ــأن ــه منذ
آذار امل ــاض ــي ،ع ـلــى خـلـفـيــة «ت ـض ــارب
األولويات» بني الرعاة اإلقليميني.
فــي الــوقــت الــراهــن ،تــوحــي تحشيدات
وحركة التدشيم واإلمداد،
املجموعات،
َ
ب ـ ــأن جـ ـبـ ـه ــاتّ ري ـ ــف ـ ــي حـ ـل ــب ال ـغ ــرب ــي
ّ
لتنضم
والشمالي مرشحة لالنفجار،
َ
إلى جبهتي ريف حماة وريف الالذقية،
مــا يـعـنــي فــي ح ــال حــدوثــه االشـتـعــال
األكبر للمشهد العسكري منذ معركة
حـلــب ،مــع فـتــح األبـ ــواب أم ــام تصعيد
غ ــرب ــي (عـ ـسـ ـك ــري انـ ـط ــاق ــا مـ ــن مـلــف
األسلحة الكيميائية ،وسياسي على
أرض ـيــة املـلــف االن ـســانــي) .أم ــا البديل
املقبول غربيًا وتركيًا ،فإعادة إنعاش
«توافقات خفض التصعيد» .وال يشكل

«الستاتيكو» في ّ
حد ذاته هدفًا نهائيًا
للواليات املتحدة وحلفائها الغربيني،
بــل هــو أق ــرب إلــى كــونــه مـجـ ّـرد وسيلة
لـكـســب مــزيــد مــن الــوقــت قـ َّبــل إنـضــاج
«طـبـخــة ك ـبــرى» ،تــربــط مـلــفــي الشمال

بدا الفتًا غياب
«حراس الدين» و«أنصار
ّ
الدين» عن االجتماع
مع الجوالني

والـ ـش ــرق بـعـضـهـمــا ب ـب ـعــض ،وتـعـيــد
تموضع أنقرة في معادالت التحالفات
ّ
اإلقليمية والــدولـيــة .وب ــات مــن املسلم
به أن الالعب التركي هو األكثر تأثيرًا
ّ
املسلحة في ّ
مربع «حلب،
باملجموعات
حماة ،إدلــب ،الالذقية» ،وأن اضطراب
العالقات األميركية ـ ـ التركية دفع أنقرة
إل ــى زيـ ــادة الـتـشـبـيــك مــع مــوسـكــو في
ملفات كثيرة ،ليس ملف «جيب إدلب»
سوى تفصيل من تفصيالتها.
ف ــي ال ـ ـصـ ــورة األوسـ ـ ـ ــع ،ي ـح ـضــر مـلــف
«املنطقة اآلمنة» التي تستميت أنقرة
لـتـحــويـلـهــا إل ــى أم ــر واق ـ ــع .وتـحـتـفــظ
واشنطن بقدرة كبيرة على التأثير في
فرص نجاح املسعى التركي أو فشله،
و َّهـنــا مــربــط الـفــرس فــي رهــانــات ربط
ملفي «جيب إدل ــب» و«ش ــرق الـفــرات»،
ّ
وه ـ ــي رهـ ــانـ ــات ش ــك ـل ــت ع ـل ــى ال ـ ـ ــدوام

من آثار الغارات الجوية أمس على بلدة أريحا في ريف إدلب (أ ف ب)

ج ـ ــزءًا م ــن ح ــوام ــل ال ـت ـعــاطــي ال ـتــركــي
م ــع مـلــف إدلـ ــب (راج ـ ــع «األخـ ـب ــار» 15
آذار  .)2019وت ـع ـكــف واش ـن ـطــن على
ه ـن ــدس ــة ص ـف ـقــة ب ــن أنـ ـق ــرة و«قـ ـ ــوات
سـ ــوريـ ــا ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة» ،ب ـم ــا يـتـيــح
التخفف من عبء العداء بني الطرفني،
ُ
وي ـس ـهــم فــي إعـ ــادة أن ـقــرة م ـجــددًا إلــى
ّ
الحضن األميركي في شكل كامل ،أقله
فــي مــا يـتـعـلــق بــاملـلــف ال ـس ــوري .وفــي
ّ
ظ ــل الـ ُـعـقــد الـكـثـيــرة ال ـتــي تـحـتــاج إلــى
التذليل قبل نجاح واشنطن في إمرار
الـصـفـقــة بــن «ق ـســد» وأن ـق ــرة ،تـفــرض
الـ ـح ــاج ــة إل ـ ــى ش ـ ـ ــراء الـ ــوقـ ــت نـفـسـهــا
ع ـلــى واش ـن ـط ــن ،وبــامل ـثــل ع ـلــى أن ـق ــرة،
م ــا يـ ـق ــود إل ـ ــى ض ـ ـ ــرورة اإلب ـ ـقـ ــاء عـلــى
خريطة السيطرة حــول «جـيــب إدلــب»
مــن دون تغييرات كـبــرى .على املقلب
اآلخـ ـ ــر ،خ ـطــت مــوس ـكــو خ ـط ــوة الفـتــة

فــي تــل رفـعــت (ري ــف حـلــب الـشـمــالــي)،
عـبــر تـعــزيــز حـضــورهــا الـعـسـكــري في
املـنـطـقــة ال ـتــي ُيـشـكــل احـتــالـهــا هــدفــا
تركيًا فائق األهمية .وحتى اآلن ،تبدو
ال ـخ ـط ــوة ال ــروسـ ـي ــة أشـ ـب ــه بـ ـ ـ ّ
ـرد عـلــى
الـسـلــوك الـتــركــي املـسـتـجـ ّـد فــي مـعــارك
ريــف حماة املستعرة .وتشير مصادر
محلية إلى نشاط روسي متزايد على
صعيد إع ــادة فـتــح خـطــوط الـتــواصــل
مع عدد من القيادات الكردية من أبناء
منطقة عفرين ،فيما يــواصــل الجيش
السوري مسار عملياته العسكرية ،من
دون أي مؤشرات على خفض محتمل
ل ــوت ـي ــرت ـه ــا .وع ـل ــى ال ـع ـك ــس م ــن ذل ــك،
يبدو خيار «توسيع الجبهات» واردًا،
وال س ـي ـمــا إذا م ــا ذه ـب ــت «ال ـن ـص ــرة»
وح ـل ـفــاؤهــا نـحــو اس ـت ـف ــزازات جــديــدة
على محاور ريف حلب الغربي.

أخبار

شهيد ومصابان في اعتداء
إسرائيلي على القنيطرة
استشهد ضابط وجرح مقاتالن في الجيش السوري ،جراء اعتداء إسرائيلي
على نقطة عسكرية في تل الشعار ،في محافظة القنيطرة ،مساء أمس .وجاء
االعتداء اإلسرائيلي بعد إطالق الدفاعات الجوية السورية نيرانها باتجاه طائرة
اسـتـطــاع إسرائيلية فــوق ح ــدود ال ـجــوالن املـحـتــل .وأك ــد جيش الـعــدو ّ
تعرض
«طــائــرة عـسـكــريــة» لـنـيــران م ـضــادات أرض ـيــة ســوريــة ،مـشـيـرًا إل ــى أن الـطــائــرة
«استكملت مهمتها حسب التخطيط» ،وأنه «أغار على املنصة التي أطلقت منها
النيران» .ويقع املوقع املستهدف شرق بلدة خان أرنبة ،وعلى بعد  10كيلومترات
من حــدود الجزء املحتل مع الـجــوالن ،وهــو يتبع «الفرقة السابعة» في الجيش
السوري.
(األخبار)

عين «طيران اإلمارات»
على األجواء السورية
أكدت شركة «طيران اإلمــارات» أنها تتطلع إلى استئناف تشغيل رحالتها إلى
ســوريــا فــي أقــرب وقــت ممكن .ونقلت صحيفة «الـبـيــان» اإلمــاراتـيــة عــن النائب
التنفيذي لرئيس «طيران اإلمــارات» والرئيس التنفيذي للعمليات ،عادل الرضا،
قوله إن «الـســوق السورية مهمة وجـيــدة ،ونحن في انتظار قــرار الهيئة العامة
للطيران املــدنــي فــي الــدولــة فــي هــذا الـشــأن لكي نستأنف تشغيل رحالتنا إلى
دمشق» .وأشــار الرضا في حديث لوسائل إعــام محلية إلى أن «الهيئة العامة
للطيران املــدنــي والـجـهــات ذات الـعــاقــة تــواصــل إج ــراء تقييم لسالمة األج ــواء
السورية ،من أجــل السماح للناقالت الوطنية باستئناف العمل ،باإلضافة إلى
استخدام األجواء السورية لعبور الرحالت املتجهة إلى مختلف الدول».
(األخبار)

داليا خورشيد

مصر

«المرأة
الحديدية»
متهمة
بالفساد!

القاهرة ــــ األخبار
لــم يـتــوقــف ال ـجــدل ح ــول ال ــدور الــذي
ت ــؤدي ــه وزي ـ ــرة االس ـت ـث ـمــار الـســابـقــة
وزوج ـ ـ ــة م ـح ــاف ــظ «ال ـب ـن ــك امل ــرك ــزي»
املصري ،داليا خورشيد ،في الحياة
السياسية واالقتصادية للبالد منذ
خروجها من الوزارة .فسيدة األعمال
الـ ـت ــي ج ـ ـ ــاءت مـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ال ـخ ــاص
إلــى ال ــوزارة لشهور قصيرة ( 2016ـ ـ
 ،)2017وارتبطت فيها عاطفيًا بقصة
ح ــب م ــع م ـحــافــظ «املـ ــركـ ــزي» ،ط ــارق
عامر ،دخلت في أنشطة مباشرة مع
جهاز «املخابرات العامة» على مدار
األعوام الثالثة املاضية .لكنها اليوم
ـت م ــع وس ــائ ــل اإلع ــام
ت ـل ـتــزم ال ـص ـمـ ُ
ك ـل ـهــا ،ب ـعــدمــا أدخـ ـ ــل اس ـم ـهــا ضمن

امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن عـ ــن «مـ ـجـ ـم ــوع ــة إعـ ــام
املـصــريــن» الـتــي أقامتها املـخــابــرات
إلدارة وسائل اإلعالم.
ف ــي «م ـن ـت ــدى ش ـب ــاب ال ـع ــال ــم» ال ــذي
أق ـي ــم ف ــي ت ـش ــري ــن ال ـثــانــي/نــوف ـم ـبــر
املــاضــي ،كانت خورشيد قــد خرجت
م ــن الـ ـ ــوزارة رسـمـيــا وأع ـلــن زواج ـهــا
بـعــامــر ،لـكـ ّـن «املـ ــرأة الـحــديــديــة» كما
ك ــان ــت تـ ـل ــق ــب فـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة لـ ــم تـكــن
تـغــادر غرفة ال ــوزراء التي ينتظرون
فيها بــن جلسات املنتدى ،إذ كانت
ح ـل ـق ــة وص ـ ــل واض ـ ـحـ ــة فـ ــي لـ ـق ــاءات
بـ ــن م ـس ـت ـث ـم ــري ــن ع ـ ـ ــرب ،وتـ ـح ــديـ ـدًا
إمــارات ـيــن وس ـعــوديــن ،وب ــن وزراء
في الحكومة .وبينما يظهر أن داليا
تـ ــرافـ ــق زوج ـ ـهـ ــا ب ــروت ــوك ــولـ ـي ــا ،ف ــإن
الواقع ،كما تقول مصادر ،أن دورها

يتخطى مجرد الحضور الشرفي في
فعالية كــان يفترض أنها مخصصة
للشباب ،وليس لالتفاق على صفقات
وعـمــوالت لها شخصيًا أو للجهات
التي تعمل معها.
لم يرد رسميًا اسم داليا ،التي تبرعت
بــراتـبـهــا بـعــد خــروجـهــا مــن الـ ــوزارة
للدولة ،إال في شركة «إيغل كابيتال»
ال ـتــي تـمـتـلــك «إع ـ ــام امل ـص ــري ــن» ،إذ
إن ـهــا عـمـلـيــا تـ ــرأس رئ ـيــس ال ـشــركــة،
تامر مرسي ،الذي يكون في الواجهة،
ل ـك ـن ـهــا ت ــراج ــع ب ـن ـف ـس ـهــا ب ـمــراج ـعــة
الـ ـبـ ـي ــان ــات والـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـخ ــاص ــة
بالشركة وأذرع ـهــا اإلعــامـيــة .وقبل
أيامَ ،منعت في مصر طباعة صحيفة
«األهـ ــالـ ــي» ب ـعــدمــا ن ـشــرت تـفــاصـيــل
ط ـل ــب إح ــاط ــة ت ـق ــدم ب ــه ال ـن ــائ ــب عــن

ال يرتبط فضح القصة
بشبهة الفساد
الواضحة ،بل بغضب
بعض البنوك منها

ح ـ ــزب «الـ ـ ــوفـ ـ ــد» ،م ـح ـمــد فـ ـ ـ ــؤاد ،إل ــى
رئيس البرملان ،علي عبد العال ،وفيه
شـ ـك ــوى عـ ــن ت ــدخ ــل خ ــورشـ ـي ــد عـبــر
شــركــة خــاصــة بـهــا فــي وســاطــة لــدى

ال ـب ـن ــوك م ــن أج ــل م ـنــع ال ـح ـجــز على
ممتلكات الشركة ،وهو ما ُرصــد في
تـقــريــر لـلــرقــابــة اإلداريـ ــة اسـتـنــد إليه
النائب فؤاد في طلبه الذي ُحفظ ولم
ٌي ّ
حرك داخل البرملان.
تـ ـش ــرح املـ ـ ـص ـ ــادر أن الـ ـش ــرك ــة ال ـتــي
توسطت الوزيرة السابقة من أجلها
لــدى البنوك يملكها زوج ابـنــة رجل
األعمال محمد فريد خميس ،صاحب
مـصــانــع الـسـجــاد األش ـهــر فــي مصر،
إذ ت ــدخـ ـل ــت عـ ـب ــر وسـ ـي ــط إمـ ــاراتـ ــي
إلرجاء عملية الحجز على ممتلكات
ال ـش ــرك ــة ،وذلـ ــك بـمـخــاطـبــة مـجــالــس
إدارات ال ـب ـن ــوك ال ـت ــي كـ ــان يـفـتــرض
ب ـه ــا أن ت ـح ـج ــز ع ـل ــى الـ ـش ــرك ــة ،فــي
خطوة عكست تضاربًا في املصالح،
لكونها مرتبطة بـطــارق عــامــر الــذي

يرأس بحكم منصبه مجالس إدارات
ال ـب ـنــوك كــام ـلــة! لـكــن زوج ـتــه أرسـلــت
عبر الـشــركــة الـتــي تمتلكها عروضًا
للبنوك من أجل االتفاق على تدريبات
مــع شــركـتـهــا ،وه ــو مــا جـعــل البنوك
توافق على ذلك وتلغي الحجز على
شركة ابنة خميس .أما سبب خروج
األمر إلى النور ،فليس شبهة الفساد
ال ــواض ـح ــة ف ـي ــه ،إذ ُي ـ ّ
ـرج ــح ع ــدد من
مسؤولي البنوك أنـهــا تلقت عمولة
مقابلها ،بل هي مرتبطة بغضب لدى
إدارات بعض البنوك ،وتحديدًا «بنك
م ـص ــر» ،بـسـبــب ت ــدخ ــات خــورشـيــد
ال ـ ـتـ ــي وصـ ـفـ ـه ــا عـ ـض ــو ف ـ ــي مـجـلــس
ً
اإلدارة بـ ـ ــ«الـ ـ ـس ـ ــاف ـ ــرة» ،ف ـ ـضـ ــا عــن
املنافسة مع عامر على رئاسة «البنك
املركزي» قريبًا.

قدم نتنياهو مبررات لالنتخابات المبكرة كي يحول
دون تكليف غيره تشكيل الحكومة (أ ف ب)

تقرير

ساعات حاسمة
تحدد مصير نتنياهو
وحكومته
ت ــواص ـل ــت س ـيــاســة تــوج ـيــه الــرســائــل
املـتـبــادلــة بــن األطـ ــراف املـتـنــافـســة في
الـســاحــة السياسية اإلســرائـيـلـيــة ،في
إطــار الكباش حــول تشكيل الحكومة.
وم ـ ــع أن ال ــرئـ ـي ــس املـ ـكـ ـل ــف ،ب ـن ـيــامــن
ن ـت ـن ـيــاهــو ،ي ــواص ــل م ـســاع ـيــه إلق ـنــاع
أط ـ ـ ــراف ال ـ ـصـ ــراع ب ـت ـقــديــم امل ــزي ــد مــن
الـتـنــازالت ،فإنه يتحرك على أكثر من
مـســار فــي محاولة لتوجيه املــزيــد من
ال ــرس ــائ ــل ال ـتــي يــوحــي ب ـهــا أن ــه ع ــازم
عـلــى ال ــذه ــاب إل ــى ان ـت ـخــابــات مـبـكــرة.
وم ــن جـهــة أخـ ــرى ،يـسـعــى إل ــى بـلــورة
ً
اقتراحات تكون حلوال وسطى وسلمًا
يـمـكــن أن ت ـنــزل بــه األطـ ــراف عــن أعلى
الشجرة التي صعدت إليها ،إن كانت
ً
تنوي فعال تخفيض سقوفها.
ِّ
ُ
وفي موقف يعبر عن قدر من الخيبة،
أق ـ ـ ـ ّـر ن ـت ـن ـيــاهــو ب ـع ــد لـ ـق ــاء ف ــاش ــل مــع
رئ ـ ـيـ ــس ح ـ ـ ــزب «إس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل ب ـي ـت ـن ــا»،
أفـيـغــدور ليبرمان ،بأنه لــم ينجح في
إق ـنــاع األخ ـيــر بــالــدخــول فــي االئـتــاف
الـحـكــومــي ،مـتــذرعــا ب ــأن الـنــاخــب أراد
أن تتشكل حكومة يمينية ،ومعلنًا أنه
بذل جهوده ملنع الذهاب إلى انتخابات
جديدة ومكلفة .وفي محاولة لرمي كرة
املـســؤولـيــة عـلــى شــركــائــه املفترضني،
ادع ـ ــى ن ـت ـن ـيــاهــو أنـ ــه ال ي ــوج ــد سـبــب
لـلـتــوجــه إل ــى االن ـت ـخــابــات ،خــاصــة أن
«الـحــل مــوجــود ويمكن الـتــوصــل إليه
خالل دقائق» .وللتغطية على األبعاد
الشخصية في إعادة االنتخابات (منع
تـكـلـيــف أح ــد غ ـي ــره) ،دف ــع بــالـعـنــاويــن
األم ـن ـيــة واالق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة
بوصفها مـبــررات لتشكيل الحكومة،
مـشـيـرًا فــي الــوقــت نفسه إل ــى «تعزيز
االسـ ـتـ ـيـ ـط ــان وتـ ـع ــزي ــز ال ـت ـح ــال ــف مــع
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،وأم ـ ـ ــور أخـ ـ ــرى».
وهــو مــا أعلنه أيـضــا رئـيــس الــواليــات
امل ـت ـح ــدة ،دون ــال ــد ت ــرام ــب ،الـ ــذي غ ـ ّـرد
ً
عـلــى «تــوي ـتــر» ق ــائ ــا« :آم ــل أن ينجح
نتنياهو فــي إقــامــة ائ ـتــاف حكومي.
أتـمـنــى أن تستقر األمـ ــور فــي تشكيل
االئتالف بإسرائيل ،أنا وبيبي نواصل
التحالف القوي بني أميركا وإسرائيل.
هناك الكثير لنفعله».
نـتـنـيــاهــو لـفــت أي ـضــا إل ــى أن الــذهــاب
إل ــى ان ـت ـخــابــات ج ــدي ــدة س ـي ــؤدي إلــى
ّ
شل الكيان لستة أشهر أخرى ،مشددًا
على أنه سيبقى يواصل مساعيه بكل
السبل مــن أجــل تشكيل الحكومة في
الــوقــت الـبــاقــي ال ــذي ينتهي منتصف
ـواز،
لـيــل غــد (األربـ ـع ــاء) .وعـلــى خــط م ـ ٍ
يــواصــل مساعيه الحثيثة كــي يحول
دون عــودة التكليف إلــى أي شخصية
أخـ ــرى .وم ــن أج ــل ذلـ ــك ،دف ــع بــاقـتــراح

ّ
قانون حل الكنيست ،الذي ُص ِّدق عليه
في قــراءة تمهيدية بأغلبية  65عضو
كـنـيـســت م ـقــابــل م ـعــارضــة  43عـضـوًا
وامتناع ستة.
مع ذلــك ،تحمل هــذه الخطوة أكثر من
احتمال .فهي قد تكون خطوة أولى في
الطريق إلى إعادة االنتخابات ،من دون
أن يتعارض ذلــك مــع كونها جــزءًا من
مناوراته للضغط على ليبرمان ،وهو
مــا سيتضح خ ــال ال ـســاعــات املقبلة.
كــذلــك ،وقــع خــاف فــي الكنيست حول
م ــوع ــد إج ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـجــديــدة،
إذ إن األح ـ ـ ـ ـ ــزاب الـ ـح ــري ــدي ــة طــال ـبــت
ب ــأن ت ـك ــون ف ــي ن ـهــايــة آب /أغـسـطــس
املـقـبــل ،فــي حــن أن «إســرائـيــل بيتنا»
طالب بــأن تكون في أيلول /سبتمبر.
وبفعل ضغط الوقتُ ،دفع املشروع في
خطوات سريعة بعد أن كان يستغرق
إع ـ ـ ـ ــداده فـ ــي ح ـ ـ ــاالت م ـش ــاب ـه ــة ش ـه ـرًا
ونصف شهر.
وك ـ ـ ـ ــان ن ـت ـن ـي ــاه ــو ق ـ ــد ق ـ ـ ــدم اقـ ـت ــراح ــا
ل ـل ـحــل اس ـت ـن ــادًا إلـ ــى مـ ـب ــادئ الـجـيــش
وامل ـع ـط ـيــات ال ـت ــي ح ــدده ــا ف ــي ك ــل ما
يـتـعـلــق بـتـجـنـيــد ال ـح ــري ــدي ــم .ويـنــص
االقـ ـت ــراح ع ـلــى ت ـمــريــر ال ـق ــان ــون ال ــذي
توصل إليه ليبرمان مع قادة املؤسسة
األمـ ـنـ ـي ــة وال ـ ـج ـ ـيـ ــش ،عـ ـل ــى أن تـتـخــذ
حكومة نتنياهو قرارًا بتحديد أهداف
التجنيد مــن الـحــريــديــن ،فيما اقترح
«إســرائـيــل بيتنا» عــدم إش ــراك أعضاء
الـكـنـيـســت ع ــن ال ـح ــري ــدي ــم ف ــي قضية
قانون التجنيد .وفي هذا السياق ،كان
وزي ــر اإلس ـك ــان اإلســرائ ـي ـلــي الـســابــق،
ّ
الحريدي،
والقيادي في حزب «شاس»
آرئيل أتياس ،قد قدم اقتراحًا األسبوع
املــاضــي ،ويـنـ ّـص على تمرير القانون
ال ــذي تــوافــق عـلـيــه لـيـبــرمــان مــع قــادة
األم ــن كـمــا ه ــو ،فــي مــوقــف يـهــدف إلــى
إي ـ ـجـ ــاد مـ ـخ ــرج ل ـل ـي ـب ــرم ــان وت ـقــدي ـمــه
كـمــن حـقــق إن ـج ــازًا يـتـصــل بــالـقــانــون،
ولكن على أن تحدد الحكومة أهــداف
الـتـجـنـيــد م ــن ال ـح ــري ــدي ــم ،إذ سـتـكــون
فيها كلمتهم أكثر تأثيرًا من ليبرمان،
لكن األخير عارضه.
ف ـ ــي ك ـ ــل األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،تـ ـشـ ـه ــد الـ ـس ــاح ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة س ـبــاقــا بني
الــوقــت اآلخ ــذ بــالـنـفــاد ،وبــن املساعي
التي يبذلها نتنياهو وقد تحولت إلى
محطة مصيرية ملستقبله السياسي
والـشـخـصــي .وم ــع أن كــل االحـتـمــاالت
م ـف ـت ــوح ــة فـ ــي أكـ ـث ــر مـ ــن اتـ ـ ـج ـ ــاه ،ف ــإن
الـعــديــد مــن املـحـلـلــن فــي إســرائ ـيــل ما
زالــوا يرجحون أن الحكومة ستتشكل
في الساعات األخيرة.
(األخبار)
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العالم

العالم

تقرير

ّ
ترامب يوسط طوكيو :ال نسعى إلى تغيير النظام اإليراني
مرة جديدة يطلق دونالد ّترامب
مواقف هادئة ّ
يلم بها التوتر الذي
أشعله في المنطقة .مواقف حملت
تشجيعًا لإليرانيين على خوض التفاوض
مقابل مطلب وحيد هو «منع األسلحة
النووية» .وبينما يواصل وفد إيراني عرض
مبادرته على الدول الخليجية للتفاوض
معها ،ال مع واشنطن ،أكد محمد جواد
ظريف أن بالده لم َ
تسع يومًا إلى امتالك
هذه األسلحة
من اليابان ،حيث ينهي زيارة بدأها
ّ
واستمرت أربعة أيــام ،أطلق
السبت
الــرئـيــس األم ـيــركــي ،دونــالــد تــرامــب،
ج ـم ـلــة م ــواق ــف بـ ــدا أنـ ــه ي ـن ـحــو بـهــا
إلــى التهدئة وإغ ــراء إيــران بالدخول
ف ـ ــي مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ،وذلـ ـ ـ ــك بـ ـع ــد أي ـ ــام
م ـ ّـن ارت ـ ـفـ ــاع م ـن ـس ــوب ال ـت ــوت ــر ال ــذي
غ ــذت ــه ال ـت ـص ــري ـح ــات وال ـت ـه ــدي ــدات
م ــن ال ـجــان ـبــن ،بـ ـم ــوازاة الـتـحــركــات

عراقجي :مستعدون إلعداد آلية
من أجل الدخول في تعامل بناء
مع دول الخليج
العسكرية فــي املنطقة .وقــال ترامب
فـ ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر مـ ـ ــع رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
الياباني ،شينزو آبي ،في العاصمة
طوكيو« :أعتقد حقًا أن إيــران ترغب
في إبــرام اتفاق ،وأعتقد أن ذلــك ّ
ينم
عــن ذكـ ــاء ،وأعـتـقــد أن ه ــذا يـمـكــن أن
يتحقق».
ترامب شدد على أن إدارته ال تسعى
ً
إل ــى تغيير ال ـن ـظــام ،ق ــائ ــا« :أمــامـهــا
(إي ـ ـ ـ ــران) ف ــرص ــة ل ـك ــي ت ـص ـبــح دول ــة
عـظـيـمــة ب ــال ـق ـي ــادة ن ـف ـس ـهــا .ن ـحــن ال
نـتـطـلــع إلـ ــى تـغـيـيــر الـ ـنـ ـظ ــام ...أري ــد
ف ـقــط أن أوض ـ ــح ذل ـ ــك .ن ـحــن نتطلع
إلى عدم امتالك أسلحة نووية» .لكن
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لمّح ترامب إلى تشجيعه رئيس الوزراء الياباني على الوساطة مع طهران (أ ف ب)
ّ
يضمنه
ه ــذا «ال ـع ــرض» الـجــديــد لــم
مـ ـطـ ـل ــب ب ـ ـحـ ــث مـ ـلـ ـف ــي ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ
البالستية والنفوذ اإلقليمي ،مع أنه
كـ ّـرر فــي الــوقــت نفسه إب ــداء اعتقاده
بجدوى العقوبات ،وبــأن اإليرانيني
«ك ــان ــوا ي ـحــاربــون فــي ع ــدة م ــواق ــع...
ه ــم اآلن يـنـسـحـبــون ألن ـهــم يـعــانــون
مــن مـشـكــات اق ـت ـصــاديــة» ،مــن دون
إيضاح تفاصيل أكثر عما يقصده.

ّ
ك ــذل ــك ،ملـ ــح ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي إلــى
ت ـش ـج ـي ـعــه م ـض ـي ـفــه آب ـ ــي ع ـل ــى دور
الوساطة مع طهران ،إذ قال« :أعرف
تـ ـم ــام ــا أن رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـق ــرب
ج ـدًا مــن الـقـيــادة فــي إي ــران ،وسنرى
م ــا س ـي ـح ــدث» .ت ـصــري ـحـ ٌ
ـات قــابـلـهــا
األخير بإبداء استعداد طوكيو بذل
مــا بوسعها فــي املـلــف ،وهــو موقف
ي ـع ـقــب م ـع ـل ــوم ــات ت ـنــاول ـت ـهــا هـيـئــة

ال ـت ـل ـف ــزي ــون ال ـي ــاب ــان ـي ــة ،ق ـب ــل زيـ ــارة
ت ــرام ــب ،ح ــول نـيــة آب ــي زيـ ــارة إي ــران
مـنـتـصــف ح ــزي ــران /يــون ـيــو املـقـبــل،
بعد التشاور مع الرئيس األميركي.
ب ـع ــد رس ــائ ــل ت ــرام ــب حـ ــول ح ـصــره
طـلــب امل ـف ــاوض ــات بـمـنــع ط ـه ــران من
امتالك األسلحة النووية ،سارع وزير
ال ـخــارج ـيــة اإليـ ــرانـ ــي ،مـحـمــد ج ــواد
ظ ــري ــف ،ال ـ ــذي أن ـه ــى زيـ ـ ــارة لـلـعــراق

ع ـل ــى وق ـ ــع الـ ـت ــوت ــر ،إل ـ ــى ال ـت ـع ـل ـيــق،
ّ
مذكرًا بأن املرشد علي خامنئي «قال
منذ فترة طويلة إننا ال نسعى إلى
امتالك أسلحة نووية ،بإصدار فتوى
تحظرها» .وأضاف في تغريدة على
«تــوي ـتــر»« :إن اإلرهـ ــاب االقـتـصــادي
يضر الشعب اإليراني ويسبب توترًا
في املنطقة» .وفــي غضون ذلــك ،كان
مساعد ظريف للشؤون السياسية،
عـ ـب ــاس ع ــراقـ ـج ــي ،ي ــواص ــل جــولـتــه
ّ
الـخـلـيـجـيــة ،حـيــث ح ــط ف ــي الـكــويــت
ّ
قادمًا من مسقط ،ليتوجه بعد ذلك
إلــى الــدوحــة .والتقى عراقجي نائب
رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـك ــويـ ـت ــي ووزيـ ـ ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،ص ـ ـبـ ــاح خـ ــالـ ــد أح ـم ــد
ّ
ال ـص ـب ــاح ،الـ ــذي ت ـســلــم م ــن الـضـيــف
ّ
تضمنت
رسالة من نظيره اإليراني،
مبادرة التهدئة التي أعلنها ظريف
من بغداد ،وفيها أن طهران مستعدة
لـتــوقـيــع مـعــاهــدة «ع ــدم اع ـت ــداء» مع
الدول الخليجية .وهي مبادرة تفيد
بـ ــأن اإلي ــرانـ ـي ــن ي ـس ـعــون إلـ ــى قـطــع
ال ـطــريــق ع ـلــى الـتـصـعـيــد األم ـيــركــي
ب ــإب ــداء اس ـت ـع ــداده ــم ل ـل ـت ـفــاوض مع
الـ ـجـ ـي ــران ال ـخ ـل ـي ـج ـيــن ،ف ــي ال ــوق ــت
الـ ــذي يــرف ـضــون ف ـيــه ال ـت ـف ــاوض مع
واشنطن.
عراقجي أكد من الكويت أن «الحوار
م ــع ب ـل ــدان املـنـطـقــة يـشـكــل أح ــد أهــم
األس ـ ـ ـ ــس امل ـ ـبـ ــدئ ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة اإليـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة» ،م ـب ــدي ــا
استعداد بالده «إلعداد ّ آلية من أجل
ال ــدخ ــول ف ــي تـعــامــل ب ــن ــاء» م ــع دول
الخليج .لكن عراقجي جـ ّـدد التنبيه
إلى أن «األمن مجموعة متماسكة لن
تتجزأ وتشمل العناصر السياسية
واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا» ،م ـض ـي ـف ــا:
«سـيــاســة الحظر األمـيــركـيــة تخاطر
ب ــأم ــن املـنـطـقــة أجـ ـم ــع ...ع ـلــى ال ــدول
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة أن ت ـع ــي م ـ ــدى خ ـط ــورة
هذه التهديدات» .وفي املقابل ،شدد
ال ـص ـب ــاح ع ـل ــى «ضـ ـ ـ ــرورة اس ـت ـم ــرار
املباحثات واللقاءات بني دول الجوار
ّ
والتفاوض بهدف حل األزمات».
(األخبار ،رويترز)

األردن

ّ
عبد الله يبحث عن «مظلة إقليمية» قبل موعد المنامة
أمام زخم القمم «الخليجية»
المقبلة بقيادة السعودية،
يحاول عبد الله الثاني إيجاد
«مظلة خليجية» تحميه من
المجهول ،ولذلك يستنفر
على صعيد الزيارات وإرسال
الوفود واستقبالها ،في
فعاليات ليس آخرها اللقاء
الثالثي الذي جمعه مع
برهم صالح ومحمود عباس
عمان ــــ ريم رضا
هذه ليست املرة األولى التي ّ
تمر فيها
ّ
عمان بعزلة تجعلها بعيدة عن غرف
االج ـت ـم ــاع ــات .فـقـبــل عـ ــام م ــن ال ـي ــوم،
تحديدًا بعد إعالن الرئيس األميركي،
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،ال ـ ـقـ ــدس «ع ــاص ـم ــة
إلسرائيل» ،كانت «اململكة األضعف»
وح ـيــدة ُ
ومـغـ ّـيـبــة ،إل ــى أن ظـهــر فجأة
رئ ـي ــس ح ـكــومــة الـ ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي
املكلف ،بنيامني نتنياهو ،في األردن
مـنـتـصــف ح ــزي ــران /يــونـيــو املــاضــي،
ف ــي زي ـ ـ ــارة ه ــي األول ـ ـ ــى ل ــه لـلـمـمـلـكــة
منذ سـنــوات .وتلت ذلــك زيــارة للملك
عبد الله الثاني لواشنطن ،بــدا أنها
ّ
حـلـحـلــة لـعـجـلــة ال ـعــاقــات املـتـكــلـســة،
ال ـت ـقــى خــال ـهــا ت ــرام ــب ،لـكـنـهـمــا من
بـعــدهــا ل ــم يجتمعا عـلــى رغ ــم زي ــارة
امل ـل ــك واش ـن ـطــن مـ ـج ــددًا ،ومل ـ ــرات كــان
آخرها آذار /مارس املاضي.
وفق األوساط املطلعة ،يسيطر التوتر
على امللك الذي يبدو بكامل حضوره
مـ ـحـ ـلـ ـي ــا ،فـ ــال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والعسكرية لم تتوقف ،وبات ملحوظًا
وج ــود ول ــي الـعـهــد ،ابـنــه حـســن ،إلــى
جانبه في زياراته الرسمية الخارجية.
وإن بــدت األم ــور تسير ظــاهــريــا على
نحو طبيعي مع واشنطن أو الخليج،

فـ ــإن امل ـع ــادل ــة داخ ـ ــل ح ـلــف واشـنـطــن
فـ ـ ــي اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم اخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــت ،وتـ ـ ــأكـ ـ ــد أن
املتضرر األول من «صفقة القرن» بعد
الفلسطينيني هــو األردن ال ــذي يبدو
مـكـشــوف الـظـهــر لـلـحـلـفــاء ه ــذه امل ــرة.
ضمن هذه املعادلة ،جاءت زيارتا عبد
الـلــه املتتابعتني للكويت واإلمـ ــارات،
وهما الدولتان اللتان حضرتا «القمة
ال ــرب ــاع ـي ــة» ف ــي م ـكــة الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
التي اقترحها امللك السعودي سلمان
لــدعــم االقـتـصــاد األردن ــي بعد انــدالع
احتجاجات سقطت بسببها حكومة،
لكن استمر بعدها النهج االقتصادي
نفسه الذي هتف املتظاهرون ضده.
هكذا ،لم تكن مستغربة زيارة الكويت
قـبــل نـحــو أس ـب ــوع ،حـيــث الـتـقــى عبد
الـلــه األم ـيــر صـبــاح األح ـمــد الـصـبــاح.
ف ــالـ ـك ــوي ــت ،مـ ــن وجـ ـه ــة ن ـظ ــر األردن
الرسمي ،تمثل على أقل تقدير «النهج
الخليجي املعتدل» وغير الباحث عن
املتاعب التي نشبت مع جيل األمــراء
األص ـغ ــر سـنــا مـنــذ ظ ـهــور مـحـمــد بن
سلمان ومحمد بن زايــد كالعبني في
البالط الخليجي ،واختفاء الزعامات
الخليجية التقليدية الـكـبـيــرة السن
باملوت أو التنحية ،ومن بعدها تأثر
األردن بـهــذه ال ـت ـجــاذبــات ،خصوصًا
من ناحية الدعم املادي وطبيعته .لكن
زيارة عبد الله لإلمارات كانت غريبة
إلــى حـ ّـد مــا ،حيث ظهر فيها مع ولي
عهد أبو ظبي ،ابن زايد ،في محاضرة
طـبـيــة! وم ــن الــواضــح أن عـبــد الـلــه لم
يكن يبحث عن معلومات إضافية عن
«طــب األطـفــال» ،بل يسعى للتموضع
ف ــي زاوي ـ ــة مــري ـحــة تـضـمــن اس ـت ـمــرار
عــرشــه ومملكته بعيدًا عــن املواجهة
امل ـبــاشــرة واالس ـت ـح ـقــاق امل ــؤل ــم ج ــراء
التغييرات اآلتـيــة بمباركة سعودية،
وال سيما موضوع الوصاية الدينية
على األماكن املقدسة ،لكن ال يبدو أنه
وجد مراده في هذه الزيارة القصيرة.
بعدها بـيــوم واح ــد ،ومــن دون إعــان
مسبق ،وصل إلى العاصمة األردنية
الرئيس العراقي برهم صالح ،ورئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس،

ليعقدا في ضيافة عبد الله اجتماعًا
ثالثيًا تحت عناوين بروتوكولية لم
ّ
«اإلطفائي» الــذي تؤديه
تتناول دور
بـغــداد بــن واشنطن وطـهــران ،وربما
كــانــت ت ــؤدي ــه اآلن م ــع رام ال ـل ــه ،على
أن م ـك ــان ال ـل ـق ــاء امل ـن ــاس ــب لـلـطــرفــن
ه ــو ع ـ ّـم ــان .ووفـ ــق األوس ـ ــاط نفسها،
ه ــذه ال ـق ـنــوات ال ـجــديــدة ال ـتــي تنفتح
أمـ ــام األردن «ت ـعـطــي ش ـع ــورًا جــزئـيــا
بالراحة» ،مع أن ثقل أي تكتل محتمل
بوجود هذه األقطاب الثالثة وفوقها
ّ
الكويت لــن يشكل حائط صـ ّـد لنيات

ثمة ترويج أردني
داخلي لـ«ضرورة»
المشاركة في
«ورشة البحرين»

الرياض التي باتت مكشوفة أكثر بعد
إعــان مشاركتها في ورشــة البحرين
االقتصادية.
وإل ــى اآلن ،لــم يعلن األردن املـشــاركــة
رس ـم ـيــا ف ــي ال ــورش ــة ،ل ـكــن الـتـســويــق
للمشاركة انطلق داخـلـيــا مــن جهات
خاصة أن اململكة لم يسبق لها
عــدةّ ،
أن ت ـجــن ـبــت أي مــؤت ـمــر ي ـت ـحــدث عن
االستثمار واالزده ــار والـســام ،وهي
أسـطــوانــة م ـكــررة سمعها األردن ـيــون
مـنــذ ال ـتــرويــج ل ـ ـ ــ«وادي ع ــرب ــة» قبيل
تــوقـيـعـهــا عـ ــام  .1994ك ــل امل ــؤش ــرات
تؤكد املـشــاركــة األردن ـيــة ،وقــد تحسم
م ـهــات ـفــة امل ـل ــك ال ـب ـحــري ـنــي ،ح ـمــد بــن
عيسى ،لنظيره األردن ــي األمــر قريبًا.
كــذلــك ،يـبــدو أن االب ـت ــزاز املــالــي الــذي
م ــارس ـت ــه ال ـس ـع ــودي ــة واإلم ـ ـ ـ ــارات في
«مؤتمر مـكــة» آتــى أكـلــه ،ويظهر ذلك
جـلـيــا م ــع إعـ ــان ال ـح ـكــومــة األردن ـي ــة
نـيـتـهــا ال ـت ـفــاوض م ــع ال ــري ــاض وأب ــو
ظبي لتحويل وديعتيهما فــي البنك
املــركــزي إلــى قــروض ّ
ميسرة للمملكة
(ال ـ ــوديـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــان ب ـق ـي ـم ــة  660م ـل ـي ــون
دوالر لــدعــم الــديـنــار مـقــابــل العمالت
األجنبية).
وال ُيـنـســى أن عـ ّـمــان ت ـبــدو فــي أســوأ

أوضــاع ـهــا سـيــاســا واق ـت ـصــاديــا ،وال
سيما مــع تعثر الــوضــع االقـتـصــادي
مـجــددًا ،واضـطــرار اململكة إلــى تقديم
الكثير من التنازالت (حتى أكثر مما
كانت تـقـ ّـدم) على أمــل حــدوث انفراج
اقتصادي عبر املساعدات الخليجية
وال ــدولـ ـي ــة املـ ـش ــروط ــة ،وك ــذل ــك أم ــام
إخ ـفــاق ال ــدول ــة فــي تحصيل الــوعــود
َ
مؤتمري لندن وبروكسل،
السخية من
حـ ـي ــث يـ ـق ــف امل ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــون م ــده ــوش ــن
م ــن ح ـجــم ت ـمــويــل خ ـطــة االس ـت ـجــابــة
لألزمة السورية ّ
املقدرة أردنيًا بـ2.400
م ـل ـي ــار دوالر ل ـع ــام  .2019وع ـم ـل ـيــا،
ل ــم ُي ـح ـ َّـص ــل  %1م ــن هـ ــذه ال ـت ـع ـهــدات
م ــع م ـض ـ ّـي ال ـن ـصــف األول م ــن ال ـعــام
ال ـ ـجـ ــاري ،لـيـظـهــر األم ـ ــر ع ـلــى ص ــورة
الـعـصــا مــن دون ال ـج ــزرة .فـعـلــى رغــم
«كــا» الثالثية التي أطلقها امللك في
«م ــواجـ ـه ــة الـ ـت ــوط ــن وإسـ ـ ـق ـ ــاط حــق
الـعــودة والـتـنــازل عــن ال ـقــدس» ،تلوح
العصا ليس لتصحيح الخطأ اللغوي
في استخدام الكلمة فقط ،بل لرفض
التمنع األردنــي حتى لو كان ضعيفًا
ح ـيــال مــا فـ ّـصـلـتــه واشـنـطــن ولبسته
السعودية وتريد إلباسه لكل املنطقة.

جاء لقاء عباس
وبرهم وعبد
الله غير المعلن
بعد يوم واحد
من زيارة األخير
لإلمارات (من
الويب)

جنوب السودان

البرهان في جوبا :تسويق رؤية «الثورة المضادة» في إفريقيا
ّ
بعد مصر واإلمارات ،حطت طائرة
رئيس المجلس العسكري في جوبا
والتأييد
أمس ،في زيارة لحشد الدعم ّ
لرؤيته للمرحلة االنتقالية ،في ظل
تعثر المفاوضات ،وال سيما الدعوة إلى
انتخابات مبكرة لاللتفاف على مطالب
الشارع
جوبا ـــ أتيم سايمون
ات ـ ـس ـ ـمـ ــت زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة رئـ ـ ـي ـ ــس «املـ ـجـ ـل ــس
ال ـع ـس ـكــري االن ـت ـق ــال ــي» ،ال ـفــريــق عبد
ال ـف ـت ــاح الـ ـب ــره ــان ،ل ـعــاص ـمــة ج ـنــوب
السودان ،أمس ،بالغموض ،إذ جاءت
مفاجئة وبال أجندة ،ولم تختتم بأي
ت ـص ــري ـح ــات ،ع ـل ـمــا أن ـه ــا األولـ ـ ــى من
نوعها لجوبا.
وقـ ــد ف ـ ّـس ــر م ـح ـل ـلــون الـ ــزيـ ــارة بــأنـهــا
ت ـه ــدف إل ــى ت ـســويــق ف ـك ــرة «املـجـلــس
العسكري» بإقامة انتخابات مبكرة
في الـســودان ،بعدما وصل التفاوض
ب ـي ـن ــه وب ـ ـ ــن ق ـ ـ ــوى «إعـ ـ ـ ـ ــان ال ـح ــري ــة
وال ـت ـغ ـي ـيــر» إل ــى طــريــق مـ ـس ــدود ،في
ّ
ظ ــل تمسك املـجـلــس بغالبية أعـضــاء
«مجلس السيادة» املقترح ،إلى جانب

توليه منصب الرئيس.
ويـ ـح ــاول ال ـب ــره ــان أن ي ـح ـصــل على
دعـ ــم م ــن اإلق ـل ـي ــم مل ـش ــروع ــه ال ـجــديــد.
وتــأتــي زيــارتــه لجوبا لثني الرئيس
ســال ـفــا ك ـيــر َم ـي ــاردي ــت ع ــن مـطــالـبـتــه
بـتـسـلـيــم ال ـس ـل ـطــة ل ـح ـكــومــة مــدن ـيــة،
باستخدام أوراق النفط والجماعات
املـسـلـحــة ،وهــي األوراق نفسها التي
كـ ــان يـسـتـخــدمـهــا ال ــرئ ـي ــس امل ـخ ـلــوع
ع ـمــر الـبـشـيــر ض ــد ج ـنــوب ال ـس ــودان.
ّ
وقـ ـ ــال مـ ـص ــدر ح ـك ــوم ــي م ــط ـل ــع عـلــى
تفاصيل الزيارة لـ«األخبار» إن زيارة
ال ـبــرهــان تـهــدف إل ــى تـســويــق مقترح
إقــامــة انـتـخــابــات مـبـكــرة ،مضيفًا أن
الزيارة «في هذا التوقيت ،إنما تهدف
إل ــى مـحــاولــة إق ـنــاع جـنــوب ال ـســودان
بــاالل ـت ـحــاق ب ــرك ــب الـ ـث ــورة امل ـض ــادة،
والـ ـت ــراج ــع ع ــن م ــوق ـف ــه الـ ــداعـ ــي إل ــى
ت ـس ـل ـيــم ال ـس ـل ـطــة ل ـح ـكــومــة م ــدن ـي ــة».
وت ـ ــاب ـ ــع« :ي ـ ـبـ ــدو أن ال ـ ـبـ ــرهـ ــان ي ــري ــد
اس ـت ـخ ــدام أوراق ال ـب ـش ـيــر ال ـقــدي ـمــة،
ـات
مـثــل مـلــف الـنـفــط وإي ـ ــواء الـجـمــاعـ َ
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـ ـحـ ـ ــارب حـ ـك ــوم ــة
جـنــوب الـ ـس ــودان» .وكــانــت الحكومة
السودانية بقيادة الرئيس املخلوع،
ع ـم ــر ال ـب ـش ـي ــر ،قـ ــد رع ـ ــت م ـبــاح ـثــات
ال ـ ـسـ ــام بـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة والـ ـح ــرك ــات
املـسـلـحــة ف ــي ج ـنــوب الـ ـس ــودان ،الـتــي
ان ـت ـهــت بـتــوقـيــع األطـ ـ ــراف املـتـحــاربــة
على اتفاق ســام العام املاضي .وهو

دور طمأن «العسكري» حكومة جنوب
السودان إلى أنه سيستمر في أدائه.
ويــرى الكاتب واملحلل السياسي في
صحيفة «جوبا مونتر» ،آيزك ملوال،
فــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن زي ــارة
ال ـب ــره ــان ت ــأت ــي ف ــي إط ـ ــار م ـح ــاوالت
املـ ـجـ ـل ــس االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي ال ـس ـل ـط ــة،
وع ــدم االل ـت ـفــات إل ــى مـطــالــب ال ـشــارع
ال ـس ــودان ــي ،مـعـتـبـرًا أن م ــن مصلحة
حكومة جنوب السودان أن تعمل من
أجــل استقرار األوض ــاع في الـســودان،
وم ـ ــراع ـ ــاة م ـص ــال ـح ـه ــا امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة
بعيدًا عــن دعــم «املجلس العسكري».
وي ـ ـقـ ــول« :أتـ ــوقـ ــع أن تـ ـك ــون ح ـكــومــة
جـ ـن ــوب الـ ـ ـس ـ ــودان ق ــد ق ــام ــت ب ــإب ــداء
ال ـن ـصــح لــرئ ـيــس امل ـج ـلــس الـعـسـكــري
بأن مصلحة جنوب السودان مرتبطة

يحاول البرهان تالفي
عقوبات االتحاد
اإلفريقي التي قد تصل
إلى تجميد عضويته

بــاس ـت ـقــرار األوضـ ـ ــاع الـسـيــاسـيــة في
ّ
السودان ،وذلك من خالل حث املجلس
عـلــى ض ــرورة تسليم الـسـلـطــة إلدارة
مــدن ـيــة ،لــذلــك انـتـهــى ال ـل ـقــاء مــن دون
أي ت ـص ــري ـح ــات ل ــوس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام».
وكـ ــانـ ــت ج ــوب ــا مـ ــن أول ـ ــى ال ـع ــواص ــم
الـتــي اعترفت بـ«املجلس العسكري»
بـعــد إطــاحــة البشير الـشـهــر املــاضــي،
وذلــك في رسالة خطية بعث بها كير
إلى البرهان عبر مستشاره للشؤون
األمـ ـنـ ـي ــة ،تـ ــوت ق ـ ـلـ ــواك .وط ــال ــب كـيــر
املجلس ،األسـبــوع املــاضــي ،بضرورة
تسليم السلطة لحكومة مدنية ممثلة
لقوى الشارع ،وأبدى ترحيبه بنجاح
الثورة السلمية في السودان.
م ــن ج ـه ـت ــه ،يـ ــرى امل ـح ـل ــل ال ـس ـيــاســي
وال ـ ـكـ ــاتـ ــب ف ـ ــي ص ـح ـي ـف ــة «امل ـ ــوق ـ ــف»
الـعــربـيــة فــي جــوبــا ،فــاسـكــو الدو ،أن
زيارة البرهان «تأتي في إطار محاولة
املجلس حشد الدعم اإلقليمي لفكرته
الداعية إلجراء انتخابات مبكرة ،التي
ُ
تـ َـعـ ّـد مـحــاولــة لاللتفاف على مطالب
ال ـ ـشـ ــارع وقـ ـ ــوى ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر،
واملتمثلة بتسليم السلطة لحكومة
(م ــدن ـي ــة) بـتـمـثـيــل مـ ـح ــدود للجيش
ف ـ ــي املـ ــؤس ـ ـسـ ــات االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة ،وه ــو
املوقف نفسه الذي دعت إليه حكومة
ال ـج ـن ــوب أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ب ـ ـضـ ــرورة تـســريــع
عـمـلـيــة االن ـت ـق ــال ال ـس ـل ـمــي لـلـسـلـطــة،
خـصــوصــا أن زي ــارة ال ـبــرهــان لجوبا

تــأتــي ف ــي أع ـق ــاب جــول ـتــه الـخــارجـيــة
للدول الداعمة للمجلس العسكري».
ويضيف في حديث إلى «األخبار» أن
«من األفضل لحكومة جنوب السودان
أن ت ـت ـم ـســك ب ـمــوق ـف ـهــا ،ألن املـجـلــس
العسكري سيكون الخاسر األول في
عملية التصعيد املرتقبة من ِق َبل قوى
الثورة ،وأن تقدم النصح للبرهان بأن
اس ـت ـقــرار ج ـنــوب الـ ـس ــودان وتحقيق
مصالحة اآلنية واملستقبلية ،مرتبط
بــاسـتـقــرار األوض ـ ــاع فــي ال ـخــرطــوم».
وك ــان الــرئ ـيــس كـيــر ق ــد زار اإلمـ ــارات
الشهر املــاضــي ،بـهــدف املساهمة في
تقريب وجهات النظر بني «العسكري»
وقوى «الحرية والتغيير» ،ولم تحرز
املـ ـب ــادرة ف ــي حـيـنـهــا أي ت ـق ــدم ُيــذكــر
بسبب مواقف الدول الراعية لـ«الثورة
املضادة» ،التي تريد أن يلبي التغيير
في الـســودان طموحاتها هــي ،وليس
تطلعات الشارع السوداني.
وبالنسبة إلــى الصحافي فــي إذاعــة
«كابيتال» املحلية ،فرانسيس ميان
ق ــرن ــق ،فـ ــإن زيـ ـ ــارة ال ـب ــره ــان «تــأتــي
ف ـ ــي ت ــوقـ ـي ــت ي ـ ــواج ـ ــه فـ ـي ــه امل ـج ـلــس
الـعـسـكــري ضـغــوطــا هــائـلــة مــن قــوى
ال ـث ــورة ،خــاصــة بـعــد ان ـق ـضــاء مهلة
االتـ ـح ــاد اإلف ــري ـق ــي ،ل ــذل ــك ه ــو يــريــد
مــن الـ ــدول األع ـض ــاء فــي االت ـح ــاد أن
ت ـحــاول تعطيل أي ق ــرار قــد يفضي
إل ــى تـجـمـيــد ع ـضــويــة الـ ـس ــودان في

ت ـلــك امل ـن ـظــومــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة امل ـه ـمــة».
ويـ ـق ــول ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «األخـ ـب ــار»
إن «الـفــريــق الـبــرهــان ي ـحــاول تالفي
العقوبات التي سيفرضها االتحاد
اإلفــري ـقــي عـلــى الـ ـس ــودان ،وال ـتــي قد
تصل إلــى تجميد عضويته بسبب
فـشـلــه فــي تسليم الـسـلـطــة لحكومة
مدنية ،وانـقـضــاء مــدة الستني يومًا
دونـ ـم ــا إحـ ـ ــراز أي تـ ـق ــدم .فــاملـجـلــس
يــواجــه ضغوطًا داخـلـيــة كثيفة ،وال
يستطيع معها الـصـمــود ومواجهة
تـيــار التصعيد ودول اإلقـلـيــم ،لذلك
يسعى إلى خطب ود جوبا لتعطيل
ذلك القرار».
ويـ ـب ــدو أن ت ــوق ـي ــت زي ـ ـ ــارة ال ـب ــره ــان
لـ ـج ــوب ــا ُي ـ ـعـ ــزز ال ـت ـك ـه ـن ــات عـ ــن ع ــزم
امل ـج ـل ــس ع ـل ــى االلـ ـتـ ـف ــاف ع ـل ــى ث ــورة
الشارع السوداني ،من خالل الهروب
إل ـ ــى األمـ ـ ـ ـ ــام ،واملـ ـم ــاطـ ـل ــة فـ ــي إج ــاب ــة
مطلب تسليم السلطة إلدارة مدنية.
ويستخدم «العسكري» فــي ذلــك عدة
ّ
تسهل عملية االلتفاف ،من
تكتيكات
بينها حشد التأييد من محور «الثورة
املضادة» لإلبقاء على سيطرته التامة
على مقاليد السلطة .لذلك ،لم يفصح
عن أهداف الزيارة ومخرجاتها ،التي
ستبقى طـ ّـي الكتمان لبعض الوقت،
قبل أن تترجم على أرض الــواقــع في
سياساته التي سيعلنها عقب انتهاء
الجولة اإلقليمية.

السودان :تصعيد متبادل
عشية اإلضراب
يتجــه طرفــا الصــراع فــي الســودان إلــى التصعيــد مــع دخــول اإلضــراب العــام حيــز
التنفيــذ اليــوم (الثالثــاء) ،بعــد اتجــاه العســكر إلــى حلفائــه الخارجيــن لحشــد الدعــم
والتســويق لرؤيتــه والتلويــح بالدعــوة إلــى انتخابــات مبكــرة.
ويهــدف اإلضــراب إلــى «تحقيــق جميــع مطالــب الشــعب» ،بحســب بيــان قــوى
«الحريــة والتغييــر» أمــس ،مؤكــدة أنــه ســيذهب «إلــى تصعيــد أعلــى» فــي حالــة عــدم
ً
االســتجابة وصــوال إلــى «عصيــان مدنــي مفتــوح».
وردًا علــى تلويــح «العســكري» بالدعــوة إلــى انتخابــات مبكــرة ،أكــد التحالــف أن «أي
تلويــح بعقــد انتخابــات ُيعـ ّـد أم ـرًا ســلبيًا» ،مصـ ّـرًا «علــى تمثيلــه بأغلبيــة املجلــس
الســيادي ورئاســته».
فــي املقابــل ،عــاد نائــب رئيــس املجلــس ،محمــد حمــدان دقلــو (حميدتــي) ،إلــى فكــرة
إشــراك أطــراف أخــرى فــي الســلطة املدنيــة بهــدف املماطلــة فــي املفاوضــات ،وهــو
طــرح كان املجلــس قــد اختبــره فــي بدايــة املفاوضــات قبــل أن يعرقلــه قــادة الحــراك
بمســيرة مليونيــة طالبــت بتســليم الســلطة للمدنيــن.
ويضــع شــلل البــاد املحتمــل «العســكري» فــي مــأزق ،يبــدو أنــه ســيدفعه إلــى
التصعيــد علــى األرض بوجــه املضربــن ،بحســب مــا بــدا فــي تهديــدات «حميدتــي»،
ّ
أمــس ،فــي كلمــة حــذر فيهــا مــن وجــود قــوى تســعى إلــى الوقيعــة بــن الجيــش
وقــوى «الحريــة والتغييــر» ،وهــو تحذيــر ســبق أن أطلقــه قبــل هجومــن علــى ســاحة
االعتصــام األســبوع املاضــي .فـ«حميدتــي» ،الــذي كان قــد هــدد بفصــل أي شــخص
يضــرب عــن العمــل ،شــدد أمــس علــى ضــرورة نــزول قــوات الشــرطة إلــى الشــارع
لحفــظ األمــن ،بمســاعدة مــن قــوات األمــن و«الدعــم الســريع» (تابعــة للجيــش) ،التــي
كانــت قــد نفــذت الهجمــات علــى املعتصمــن ،فــي حــن هــو يســعى إلــى إظهــار
الصــراع كمــا لــو أنــه بــن قــوى «الحريــة والتغييــر» وقــوات «الدعــم الســريع» التــي
يرأســها ،بقولــه إن «قــوى إعــان الحريــة والتغييــر تريــد تغييــر كل األجهــزة األمنيــة،
بمــا فيهــا قــوات الدعــم الســريع» ،وحديثــه عــن أن «أهدافنــا تتمثــل بفــرض هيبــة
الدولــة».
(األخبار)
طالب كير «العسكري» بتسليم السلطة لمدنيين ممثلين لقوى الشارع األسبوع الماضي (عن الويب)
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على الغالف

تقدم لـ«الشعبويين» بال سيطرة:

المقابلة

ّ
االنتخابات تعمق الشرخ األوروبي
ّ
قـ ــد ي ـم ــن ــي ق ـ ــادة االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي
أنفسهم ،بعد ظهور نتائج انتخابات
الـ ـب ــرمل ــان األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ب ـب ـق ــاء ال ـح ــزب
«الشعبي األوروب ــي» و«االشتراكيون
الــدي ـمــوقــراط ـيــون» فــي صـ ــدارة الـقــوى
ّ
امل ــؤل ـف ــة ل ـل ـبــرملــان .ل ـكــن ه ــذا االرت ـي ــاح
ّ
يبقى منقوصًا ،في ظل واقع أن هاتني
الـقـ ّـوتــن فقدتا قدرتهما على تشكيل
أغ ـل ـب ـي ــة ب ـم ـف ــرده ـم ــا مـ ــن أج ـ ــل إم ـ ــرار
نصوص تشريعية.
ب ـق ــي ال ـ ـحـ ــزب «ال ـش ـع ـب ــي األوروب ـ ـ ـ ــي»
(ي ـمــن مــؤيــد ألوروب ـ ــا) ال ـقــوة األول ــى،
إال أنه شهد تراجعًا كبيرًا ليشغل 179
مـقـعـدًا مـقــابــل  216قـبــل االن ـت ـخــابــات،
ل ـكــن ذل ــك ل ــم يـمـنــع قـ ــادة ه ــذه الـكـتـلــة
مـ ــن امل ـط ــال ـب ــة ب ـ ــأن ي ـ ـتـ ــرأس زع ـي ـم ـهــم
مانفريد فيبر ،املحافظ املثير للجدل،
املفوضية األوروبية ،األمر الذي قابله
«االشـتــراكـيــون الديموقراطيون (150
مقعدًا مقابل  185في الدورة السابقة)
بالرفض ،ما ينذر بمفاوضات طويلة

وش ــاق ــة ف ــي ال ـس ـب ــاق ع ـل ــى امل ـنــاصــب
األساسية في املؤسسات األوروبية.
ومن أجل مواجهة ّ
املد الشعبوي األخير
ال ــذي اج ـتــاح الـبــرملــان األوروب ـ ــي ،بــات
ّ
يتحتم عـلــى هــاتــن الـقـ ّـوتــن مـشــاورة
دعــاة حماية البيئة ،الذين ارتفع عدد
مقاعدهم مــن  52إلــى سبعني ،بفضل
ال ـن ـتــائــج ال ـج ـيــدة ال ـتــي سـجـلــوهــا في
فرنسا وأملانيا ،والليبراليني بمن فيهم
حـ ــزب ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي إي ـمــانــويــل
م ـ ــاك ـ ــرون ،ال ــذي ــن ح ـص ـل ــوا ع ـل ــى 107
مقاعد مقابل  69في البرملان السابق.
لـكــن ه ــذه امل ـش ــاورات املـنـتـظــرة تخفي
خ ـس ــارات عـلــى مـسـتــوى آخ ــر ملــاكــرون
ّ
وغيره من قــادة التكتل ،األكثر تمسكًا
بـتـعـمـيــق ال ـب ـن ــاء األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،وال ــذي ــن
شـهــدت أحــزابـهــم تــراجـعــا أم ــام اليمني
ّ
املتطرف .فقد خسر الرئيس الفرنسي
ّ
«التجمع
هــذه االنتخابات أمــام حــزب
الوطني» اليميني القومي الذي تقوده
مارين لوبن ،في نتيجة يمكن أن تؤثر

على تطلعاته للقارة العجوز .وبحسب
ال ـن ـت ــائ ــج ال ـن ـه ــائ ـي ــة الـ ـت ــي أص ــدرت ـه ــا
وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة أمـ ــس،
تـ ـص ـ ّـدرت قــائ ـمــة «ال ـت ـجـ ّـمــع الــوط ـنــي»
ن ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة فــي
فرنسا ،متقدمة على قائمة «النهضة»
املدعومة من ماكرون ،بحصولها على
 %23.31مقابل .%22.41
أم ــا ف ــي أمل ــان ـي ــا ،ف ـقــد وجـ ــدت حـكــومــة
أنـجـيــا مـيــركــل نفسها فــي حــالــة عــدم
يقني غير مسبوقة ،بعد النتائج التي
شكلت صفعة ليس فقط لـ«املحافظني»،
بـ ـ ـ ــل أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا لـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــاء املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارة
«االش ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــن ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــن»،
م ــا ي ــزي ــد م ــن ال ـش ـك ــوك ب ـش ــأن إم ـك ــان
بـقــائـهــا حـتــى نـهــايــة والي ـت ـهــا .وحقق
ال ـت ـش ـك ـي ــان املـ ـح ــافـ ـظ ــان م ـع ــا نـسـبــة
 %28.9م ــن األصـ ـ ــوات ،لـكــن «االت ـح ــاد
تراجع
املسيحي الديموقراطي» وحده ّ
سبع نقاط إلى  ،%22.6فيما لم يحقق
«االشتراكيون الديموقراطيون» سوى

 %15مــن األصـ ــوات ،متراجعني بأكثر
من  11نقطة .أما «الخضر» فضاعفوا
نـتـيـجـتـهــم ال ـســاب ـقــة ل ـي ـنــالــوا ،%20.5
ف ــارض ــن أن ـف ـس ـهــم الـ ـق ــوة الـسـيــاسـيــة
الثانية في البالد.
إيـ ـط ــالـ ـي ــا ،أحـ ـك ــم الـ ــرجـ ــل ال ـ ـقـ ــوي فــي

أحكم ماتيو سالفيني قبضته
على الحكومة الشعبوية
الحاكمة في إيطاليا
السياسة ماتيو سالفيني قبضته على
الحكومة الشعبوية الحاكمة ،بحصول
حــزب «الــراب ـطــة» على ال ـص ــدارة ،فيما
ت ــراجـ ـع ــت أص ـ ـ ــوات ح ـل ـي ـف ـتــه «ح ــرك ــة
خمس نـجــوم» إلــى  ،%17وفــق نتائج
شبه نهائية.
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى ه ــذه األرق ـ ــام ،دع ــا «التجمع

ال ــوط ـن ــي» ،ع ـلــى الـ ـف ــور ،إل ــى «تشكيل
مجموعة قوية» في البرملان األوروبــي،
ّ
ت ـض ــم امل ـش ــك ـك ــن ف ــي ج ـ ــدوى ال ــوح ــدة
األوروبـ ـي ــة .وتـشـيــر الـتــوقـعــات إل ــى أن
كتلتهم ستشغل  58مقعدًا مقابل 37
فــي الـبــرملــان الـحــالــي .لكن مــن الصعب
ّ
التكهن بتقارب مع املجموعة الشعبوية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـض ــم «حـ ــركـ ــة خـ ـم ــس نـ ـج ــوم»
اإليطالية ،ويتوقع أن ينضم إليها حزب
«بــريـكـســت» امل ـع ــادي ألوروبـ ـ ــا ،بسبب
ال ـخــافــات الـعـمـيـقــة ب ــن املـجـمــوعـتــن.
وحتى إذا أضيفت نتائج الكتلتني إلى
املقاعد ال ــ 58التي حصدتها مجموعة
«األوروبيني املحافظني واإلصالحيني»
(تـضــم حــزب «املـحــافـظــن» البريطاني
وال ـح ــزب الـحــاكــم فــي بــول ـنــدا) ،وكــذلــك
ّ
اليمني القومي واملشككني في أوروبــا...
فلن يشغل هــؤالء أكثر من  172مقعدًا،
ّ
املحددة في
وهو رقم بعيد عن األغلبية
البرملان بـ 376مقعدًا.
(األخبار ،أ ف ب)

الناخبون البريطانيون عاقبوا الحزبين الكبيرين
انقسمت أصوات الناخبين
البريطانيين مجددًا في شأن
العالقة مع االتحاد األوروبي
(بريكست) ،في أحدث جولة
من االنتخابات األوروبية جرت
األسبوع الماضيّ .
وتعرض
الحزبان الكبيران في البالد،
ّ
و«العمال»
«المحافظون»
معًا ،لهزيمة مهينة
لمصلحة األحزاب الصغرى
والحديثة التأسيس ،وهي
نتيجة ال تساعد المملكة
على حسم أزمة سياسية
ودستورية خانقة تعيشها
لندن ــــ سعيد محمد
بـعــد إعـ ــان نـتــائــج االن ـت ـخــابــات ل ــ73
مـ ـقـ ـعـ ـدًا م ـخ ـص ـص ــة ل ـب ــري ـط ــان ـي ــا فــي
ال ـب ــرمل ــان األوروبـ ـ ـ ــي ،ب ــدا واض ـح ــا أن
الناخبني الغاضبني من أداء الحزبني
الكبيرين فــي مــا يتعلق ب ــإدارة ملف
«ب ــري ـك ـس ــت» خـ ــال ال ـف ـت ــرة املــاض ـيــة،
حـ ـ ّـولـ ــوا هـ ــذه ال ـج ــول ــة إلـ ــى اس ـت ـف ـتــاء
جديد في شأن موقفهم من ذلك امللف
الشائك .وإذا كان يمكن قراءة النتائج
على هذا املبدأ ،فإن  %55من الناخبني
ف ــي بــري ـطــان ـيــا ّأيـ ـ ـ ــدوا أحـ ــزابـ ــا تــدعــم
االحتفاظ بعضوية االتحاد األوروبي،
وربما إجــراء استفتاء شعبي جديد،
بينما ّ
صوت الـ %45املتبقون ألحزاب
تدعم تنفيذ «بريكست» ،ولو من غير
اتفاق مع بروكسل.
وق ــد سـيـطــرت مـســألــة الــ«بــريـكـســت»،
حـصــريــا ،عـلــى طــريـقــة الـتـصــويــت من
دون أي قضايا سياسية أو اجتماعية
أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،واخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــار الـ ـ ـن ـ ــاخـ ـ ـب ـ ــون م ــن
الجانبني سياسات شديدة الوضوح
مؤيدة أو معارضة بشأنها ،فمنحوا
ح ــزب «بــريـكـســت» ال ــذي ت ـ ّـم تأسيسه
قبل أسابيع قليلة  %32من األصوات،
وحــزب «الليبراليني الديموقراطيني»
(املـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــارض لـ ـ ــ«ب ـ ــريـ ـ ـكـ ـ ـس ـ ــت») %21
مـنـهــا ،و«ال ـخ ـض ــر» (املـ ـع ــارض أيـضــا
لـ ـ ــ«ب ـ ــريـ ـ ـكـ ـ ـس ـ ــت») ُ ،%12مـ ـ ْـعـ ــرضـ ــن

بأغلبيتهم عــن حـ َ
ـزبــي «املـحــافـظــن»
(ال ـح ــاك ــم) الـ ــذي بــال ـكــاد ح ـصــل على
 ،%9وال ـع ـ ّـم ــال (امل ـ ـعـ ــارض) ـ ـ ـ  %14ـ ــ،
وهما الحزبان الـلــذان استمرا ،خالل
الـسـنــوات الـثــاث املــاضـيــة ،فــي اتخاذ
م ـ ــواق ـ ــف وسـ ـطـ ـي ــة أدخ ـ ـل ـ ــت الـ ـنـ ـظ ــام
ال ـس ـيــاســي ال ـبــري ـطــانــي بـمـجـمـلــه في
أزمة دستورية خانقة.
ورغــم الخسارة الفادحة التي تلقاها
«الـ ـع ـ ّـم ــال» ،فـ ــإن ال ـخ ــاس ــر األكـ ـب ــر في
هذه االنتخابات كان الحزب الحاكم،
إذ تـلـقــى «امل ـحــاف ـظــون» أس ــوأ نتائج
حصلوا عليها منذ عام  ،1832ولم يعد
ّ
يمثلهم في ستراسبوغ (مقر البرملان
األوروبي) سوى ثالثة نواب .وال شكّ
في أن األداء املوغل في السوء لحكومة
تيريزا ماي ـ ـ املستقيلة اآلن ـ ـ وفشلها
في تنفيذ «بريكست» بعد  1000يوم
رغم املهل املتجددة ،كان دافع ناخبي
الـحــزب لهجره ،والتصويت ملصلحة
حـ ــزب يـمـيـنــي آخ ـ ــر ،ذلـ ــك أن غــالـبـيــة
امل ــؤي ــدي ــن ان ـت ـق ـلــوا إلـ ــى تــأي ـيــد حــزب
ّ
«بريكست» حديث النشأة.
ّ
دعا «التجمع الوطني» إلى «تشكيل مجموعة قوية» تضم المشككين باالتحاد األوروبي (أ ف ب)
وباستثناء العاصمة لندن (التي ّ
تقدم
فيها الـلـيـبــرالـيــون الــديـمــوقــراطـيــون)
واسكتلندا (الـتــي تـقـ ّـدم فيها الحزب ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـعــام ــة ع ــام .2017
اثـ ـن ــان م ــن زع ـم ــائ ــه س ـي ــاس ــة ك ــورب ــن
ـف جـ ــو س ــويـ ـنـ ـس ــون ،وه ــي
علنًا ،مطالبني بإعادة نظر فورية في
ال ـ ـقـ ــومـ ــي االس ـ ـك ـ ـت ـ ـل ـ ـنـ ــدي ،امل ـ ـعـ ــارض ول ـ ــم تـ ـخ ـ ِ
ل ــ«ب ــري ـك ـس ــت») وإي ــرلـ ـن ــدا الـشـمــالـيــة نــائ ـبــة زع ـيــم الـ ـح ــزب ،إدراكـ ـه ــا سبب
مــوقــف ال ـحــزب مــن «بــري ـك ـســت» .وقــد
ّ
ال ـ ـتـ ــي س ـت ـع ـل ــن نـ ـت ــائ ــج ال ـت ـص ــوي ــت ه ـ ــذه ال ـث ـق ــة امل ـف ــاج ـئ ــة الـ ـت ــي مـنـحـهــا
عــلــق ك ــورب ــن عـلــى الـنـتـيـجــة املـخـ ّـيـبــة
ف ـي ـه ــا ال ـ ـيـ ــوم ،ف ـ ــإن ه ـ ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو الناخبون له ،بوصفه الحزب األوضح
لــآمــال بالقول إن التصويت بالفعل
ّ
تـ ـك ـ ّـرر ب ـح ــذاف ـي ــره ف ــي ك ــل ال ـق ـطــاعــات في معارضته «بريكست» .وهي قالت
باللوم
ملقيًا
«بريكست»،
ـول
ـ
ح
ز
ترك
ّ
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،األمـ ـ ـ ــر ال ـ ــذي فور إعالن النتائج إنه «باتت واضحة
ع ـل ــى ح ـك ــوم ــة مـ ــاي ب ـس ـبــب تـعــنـتـهــا
ّ
ـان
أه ــدى نايجل ف ــاراج ـ ـ مــؤســس حزب أه ـمــيــة إج ـ ــراء اس ـت ـف ـتــاء شـعـبــي ث ـ ٍ
«بــريـكـســت» ـ ـ ف ــوزًا صــريـحــا عـلــى كل للخروج من الكارثة التي تركتنا فيها
األح ـ ـ ــزاب األخ ـ ـ ــرى ،ح ــاص ـدًا مـجـمــوع حـكــومــة م ــاي» .كــذلــك ،س ــاد م ــزاج من
أص ـ ـ ــوات أك ـث ــر م ــن م ـج ـم ــوع أصـ ــوات االبتهاج أجواء حزب «الخضر» ،الذي
«العمال» و«املحافظني» معًا ،إضافة حقق أفضل نتيجة له في تاريخه في
إلــى  28مقعدًا نيابيًا على األق ــل ،في اململكة املتحدة بحصوله على %12
ّ
قلب برملان املؤسسة التي تسعى إلى من أصوات الناخبني ،أهلته للحصول
إخراج اململكة املتحدة من عضويتها .على سبعة مقاعد فــي ستراسبورغ،
ّ
وق ــد دف ـعــت ه ــذه الـنـتـيـجــة الـصــاعـقــة لـيـصـبــح رابـ ــع أك ـبــر ح ــزب ف ــي الـبــاد
املتكرر
لثالث سنوات كاملة ،ورفضها
فـ ـ ـ ــاراج إل ـ ــى ال ـ ـقـ ــول إن ـ ــه ي ـط ــال ــب ب ــأن م ـط ـي ـح ــا «امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــن» إل ـ ــى امل ــرك ــز
الــدعــوة ال ــى انـتـخــابــات عــامــة مبكرة.
ّ
يكون حزبه ـ ـ غير املمثل في البرملان الخامس.
يتحمل ،بالفعل،
ومع ذلك ،فإن كوربن
البريطاني ـ ـ ج ــزءًا مــن عملية اتخاذ عـ ّـمــال ـيــا ،ف ـشــل ق ـي ــادة ال ـح ــزب األك ـبــر
جـ ــزءًا م ــن امل ـســؤول ـيــة ع ــن ه ــذا األداء
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات ب ـ ـشـ ــأن ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ح ــول أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــا مـ ــن حـ ـي ــث عـ ـ ــدد األعـ ـض ــاء
الكارثي لرفضه االنحياز الــى موقف
أح ــد جـنـ َ
«بريكست» ،مضيفًا أنه سيكرر فوزه فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى أكـ ـث ــر مـ ــن %14
ـاحــي قــاعــدة ال ـحــزب :الطبقة
الساحق وينهي «املحافظني» كليًا في م ــن م ـج ـمــوع األصـ ـ ـ ــوات ،ف ـتــح ال ـبــاب
الوسطى في املراكز الحضرية الكبرى
مجددًا أمــام الحرب داخــل الحزب بني
م ـث ــل ل ـن ــدن ومــان ـش ـس ـتــر ال ـت ــي تــريــد
االنتخابات العامة التالية.
امل ـنــاطــق الـحـضــريــة ـ ـ ـ ـ وال سـ ّـيـمــا في التيار اليساري املمثل بزعيم الحزب
الـبـقــاء فــي فـضــاء االت ـحــاد األوروب ــي،
الـعــاصـمــة لـنــدن ـ ـ صــوتــت بكثافة لم جـيــريـمــي ك ــورب ــن ،وت ـي ــار الـيـمــن من
وال ـ ـط ـ ـب ـ ـقـ ــة ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة فـ ـ ــي األطـ ـ ـ ـ ــراف
يـتــوقـعـهــا أح ــد ل ـح ــزب «الـلـيـبــرالـيــن أت ـ ـبـ ــاع رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي
واألرياف ،وال سيما في شمال ووسط
الديموقراطيني» ال ــذي كــاد يضمحل األس ـ ـبـ ــق ت ــون ــي بـ ـلـ ـي ــر ،ال ـ ـ ــذي ان ـت ـقــد
إنكلترا ،التي تؤيد «بريكست» متأثرة

الخاسر األكبر هو حزب ّ
«المحافظون» الذي تلقى أسوأ
نتيجة منذ 1832

ّ
بالدعاية املكثفة للصحافة واإلعــام
اليميني ٌضــد املهاجرين واملسلمني.
ْ
وه ــو رفـ ــض دف ــع بــالـكـثـيــر مــن ك ــوادر
الحزب نفسه إلى التصويت تكتيكيًا
لألحزاب األخرى.
ن ـت ـي ـج ــة الـ ـتـ ـص ــوي ــت فـ ــي بــري ـطــان ـيــا
توازت في ما يبدو مع مزاج الناخبني
عـبــر ال ـقــارة األوروب ـي ــة الــذيــن عاقبوا
األحزاب الحاكمة والوسطية ملصلحة
ت ـيــارات الـيـمــن الـشـعـبــوي الـصــاعــدة،
ومـ ـنـ ـح ــوا دعـ ـم ــا ق ــوي ــا لـ ــ«الـ ـخـ ـض ــر»
و«الـقــومـيــن» مــع أداء بــاهــت لليسار
االجتماعي ،الذي بمحاولته اإلمساك
بالوسط لم يعد بقادر على تقديم أي
ب ــدائ ــل حقيقية لـلـنــاخـبــن .لـكــن هــذه
النتيجة املتشظية ،بمجملها ،تكتسب
ع ـل ــى الـ ـس ــاح ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة أبـ ـع ــادًا
أوس ــع بالنظر إلــى األزم ــة السياسية
والــدسـتــوريــة الخانقة الـتــي تعيشها
ال ـب ــاد ،ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ت ــواج ــه فيه
اسـتـحـقــاقــا دقـيـقــا ب ـشــأن «بــريـكـســت»
خ ــال خمسة أش ـهــر .فــ«املـحــافـظــون»
الـ ــذيـ ــن ال ي ـ ــزال ـ ــون ن ـظ ــري ــا مـمـسـكــن
باألغلبية في مجلس العموم ،يتعني
ع ـل ـي ـهــم إج ـ ـ ـ ــراء انـ ـتـ ـخ ــاب ــات داخ ـل ـي ــة
الخ ـت ـيــار خـلـيـفــة للمستقيلة تـيــريــزا
مــاي ،وال شــك فــي أن تأييد الناخبني
لـ ـح ــزب «ب ــري ـك ـس ّــت» س ـي ــدف ــع ه ــؤالء
املرشحني إلى تبني مواقف صقورية،
قد تنتهي بأن يقود أحدهم بريطانيا
إل ــى ال ـخ ــروج م ــن االت ـح ــاد األوروبـ ــي
بغير اتفاق ،وهو أمر كارثي لالقتصاد
على املديني القصير واملتوسط ،كما
سيتسبب بتقوية دع ــاوى االنفصال
فــي األقــالـيــم الساعية إلــى االستقالل
عن حكم لندن ،في اسكتلندا وإيرلندا
الشمالية وحتى في ويلز ،وقد يفتح
شـهـيــة املـمـلـكــة اإلس ـبــان ـيــة الس ـت ــرداد
جبل طارق.
إال أن ذلـ ـ ـ ــك ل ـ ـيـ ــس كـ ــاف ـ ـيـ ــا أي ـ ـضـ ــا،
فتنظيم االنتخابات الداخلية لحزب
«امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــن» س ـي ـس ـت ـغ ــرق بـعــض
ال ــوق ــت ،الـ ــذي ال يـمـتـلـكــه أحـ ــد ،ذلــك
ً
أن الــرئـيــس الـجــديــد لــن ُيـعــرف فعال
ّ
وسيتعي
قبل نهاية تموز /يوليو،
عليه أن يحظى بثقة البرملان خالل
 14ي ــوم ــا م ــن ل ـح ـظــة ت ـك ـل ـي ـفــه ،وهــو
أمر ليس محسومًا أيضًا ،في ما قد
ّ
يقود إلــى حــل البرملان والــدعــوة الى
انتخابات عامة جديدة تحتاج إلى
أربعة أسابيع على األقــل للتحضير
ّ
التقني لها.

آالن غريش

أظهرت نتائج االنتخابات األوروبية تحوالت مهمة في المشهد السياسي على مستوى
عدد كبير من بلدان القارة ،أبرزها استمرار قوى اليمين المتطرف في الصعود من َّجهة،
وما ُس ّمي «الموجة الخضراء» من جهة أخرى ،نتيجة التصويت المرتفع لمصلحة مرشحي
األحزاب والحركات المدافعة عن البيئة .كشفت هذه االنتخابات أيضًا تراجعًا ألحزاب يمين
ويسار الوسط ،التي هيمنت لعقود على األنظمة السياسية في أوروبا ،والتي دخلت في
أزمة مستفحلة في اآلونة األخيرة .آالن غريش ،مدير موقع «شرق  ،»21والكاتب والمفكر
المتخصص في الشؤون العربية والقضية الفلسطينية وبعالقات الغرب باإلسالم وبالجاليات
العربية والمسلمة المهاجرة ،رأى في مقابلة مع «األخبار» أن ما تشهده المجتمعات
األوروبية من تأزم يعود إلى طبيعة الخيارات المعتمدة عند الشروع في البناء األوروبي،
وإلى تداعيات هذا البناء على دول االتحاد وعلى القوى واألحزاب السياسية فيه .ولغريش
مجموعة واسعة من المؤلفات ،بعضها مترجم إلى العربية ،منها «اإلسالم والجمهورية
والعالم» ،و«عن معنى اسم فلسطين».
أجراها وليد شرارة

• نتائج االنتخابات األوروبية ستزيد شلل االتحاد
ً
• صعود اليمين المتطرف يعكس رفضا
ً
ً
للنيوليبرالية وذعرا هوياتيا
• ليس لدى الخضر برنامج سياسي شامل
أوروب ـ ـ ــا ف ــي أزمـ ـ ــة .هـ ــذا أول ما
تــؤشــر عـلـيــه نـتــائــج انـتـخــابــات
الـ ـ ــ 26م ــن أي ـ ــار /مــايــو بــاعـتـقــاد
آالن غريش« :هناك تفكك متزايد
ألوروب ـ ـ ـ ـ ــا .ل ـق ــد أظ ـ ـهـ ــرت ن ـتــائــج
التصويت اختالف األوضاع من
بـلــد أوروب ـ ــي إل ــى آخ ــر ،وف ـقــدان
أحـ ـ ـ ــزاب يـ ـس ــار ويـ ـم ــن الـ ــوسـ ــط صــدق ـي ـت ـهــا،
ملصلحتها في
وان ـخ ـفــاض نسبة الـتـصــويــت
ُ
ع ــدة دول ،وب ــروز ق ــوى سياسية تـ َـعـ ّـد بديلة
لتلك التقليدية ،كــأحــزاب الخضر ،التي عادة
ما تحصل على تصويت أفضل على املستوى
األوروب ـ ــي ال ـعــام مـنــه عـلــى املـسـتــوى الوطني
ف ــي ك ــل ب ـلــد .وال ش ــك ف ــي أن األزم ـ ــة الـبـيـئـيــة،
وأزمــة مشروعية األحــزاب التقليدية ،وحقيقة
ْ
أن ل ـي ــس ل ـل ـخ ـضــر ب ــرن ــام ــج س ـي ــاس ــي فـعـلــي
يسمح بتصنيفه بنحو حاسم ،إذ إنه ال يملك
ً
مـثــا مــوقـفــا حــاسـمــا بالنسبة إل ــى السياسة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة أو ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى ال ـس ـي ــاس ــة
ال ـخ ــارج ـي ــة ،ه ــي جـمـيـعـهــا ع ــوام ــل إيـجــابـيــة
أكسبته أصواتًا».
يضيف غريش أن «اليمني املتطرف الصاعد
على نطاق القارة ينقسم في البرملان األوروبي
إلى ثالثة تشكيالت ال تتفق على قضايا كثيرة:
ً
ففي السياسة الدولية مثال ،هم يختلفون في
مــواقـفـهــم م ــن روس ـي ــا ،واألمـ ــر نـفـســه ينطبق
عـلــى الـسـيــاســات الــداخـلـيــة واالق ـت ـصــاديــة .ما
يجمعهم هو العداء املشترك للهجرة .ال يكفي
ه ــذا ال ـع ــداء لـيـشـكــل أس ــاس ــا لـخـيــار سياسي
موحد .إضافة إلى ذلك ،يعتقد أوربان بضرورة
رفض دخول أي مهاجر ،بينما يرى سالفيني
أنــه ينبغي تــوزيــع املهاجرين الــذيــن يصلون
إلــى إيـطــالـيــا عـلــى مختلف ال ــدول األوروب ـيــة.
أظ ــن أن نـتــائــج ه ــذه االنـتـخــابــات ستضاعف
من صعوبة عمل البرملان األوروبي ،ومن شلل
االت ـحــاد ومــؤسـســاتــه ،وه ــو ال ــذي عـجــز حتى
اآلن عن بلورة سياسة خارجية مشتركة بني
أعضائه .وإذا أضفنا هــذه املعطيات إلــى تلك
املرتبطة بفقدان األحزاب السياسية التقليدية
شـعـبـيـتـهــا وصــدق ـي ـت ـهــا داخ ـ ــل أغ ـل ــب ب ـل ــدان
االتـ ـح ــاد ،وت ـف ـكــك ال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي الـســائــد
فيها نتيجة لــذلــك ،يتضح لنا أن الحكومات
الحالية ستكون أسـيــرة ملشكالتها الداخلية
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وس ـت ـع ـجــز عــن
اإليفاء بوعودها بشأن املضي قدمًا في البناء
األوروبي».
ص ـعــود الـيـمــن امل ـت ـطــرف ي ـنــدرج فــي سـيــاق
دي ـنــام ـيــة عــامل ـيــة ،ول ـكــن ه ــل ل ــه إض ــاف ــة إلــى

ذلك أسباب أوروبية خاصة؟ «هذا الصعود
ي ـع ـك ــس رفـ ـض ــا ل ـل ـس ـي ــاس ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
ال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ـي ــة الـ ـت ــي اع ـت ـم ــده ــا االتـ ـح ــاد
األوروبـ ــي مـنــذ أكـثــر مــن عـشــريــن عــامــا .هــذا
ال ــرف ــض ي ـف ـســر أي ـض ــا ال ـت ـص ــوي ــت ملـصـلـحــة
الـخـضــرُ .ينظر لــاتـحــاد األوروب ــي على أنه
م ــؤس ـس ــة ف ـ ــوق ق ــوم ـي ــة ت ـت ـبــع سـ ـي ــاس ــات ال
تـتــاء م مــع مصالح الـشـعــوب ،خصوصًا أن
فتح األســواق بشكل كامل ودون أدنى قيود
أو ضــوابــط يتناقض مــع هــذه األخـيــرة .هذا
ما يقوله ترامب أيضًا في الواليات املتحدة.
لـقــد ت ـهــاوت تـمــامــا وعـلــى املـسـتــوى الـعــاملــي
فرضية أن املزيد من االنفتاح ومن التجارة
هــو الـحــل للمشكالت االقـتـصــاديــة .نحن إذًا
أمام رفض واضح للسياسات النيوليبرالية،
لكن السؤال هو عن مدى فاعلية الحل القائم
على الــدفــاع عــن املـصــالــح الوطنية لكل بلد
عـلــى ح ــدة ،والـ ــذي ي ـنــادي بــه أم ـثــال تــرامــب
وبــولـســونــارو .السبب اآلخ ــر لـهــذا الصعود
ٍّ
تحد
هو الهجرة .هي لم تعد تعتبر مجرد
اقـ ـتـ ـص ــادي واج ـت ـم ــاع ــي ن ـت ـي ـجــة ألع ـبــائ ـهــا
املـ ـفـ ـت ــرض ــة عـ ـل ــى ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـق ـبــل
املـهــاجــريــن ،بــل م ـصــدر تـهــديــد لـلـهــويــة ،ألن
غــالـبـيــة ه ــؤالء مــن املـسـلـمــن ،مــا ي ــؤدي إلــى
انتشار أطروحات من نوع االستبدال الكبير،
أي اسـ ـتـ ـب ــدال الـ ـق ــادم ــن ال ـ ـجـ ــدد بــال ـس ـكــان
األصـلـيــن األوروب ـي ــن .ال يـهـ ّـم إن ك ــان دمــج
امل ـه ــاج ــري ــن ف ــي ب ـل ــد ك ــأمل ــان ـي ــا ،وه ـ ــو ال ــذي
اسـتــوعــب الـعــدد األكـبــر منهم عـنــدمــا بلغت
مــوجــة ال ـه ـجــرة حــدهــا األق ـص ــى ع ــام ،2015
قد حصل بشكل جيد .التصور املنفصل عن
ال ــواق ــع ،ال ــذي أسـهـمــت فــي تــرويـجــه وســائــل
اإلعــام وحـمــات اإلسالموفوبيا املستمرة،
نـجــح فــي إشــاعــة مـنــاخــات خ ــوف يستغلها
س ـيــاس ـيــون م ــن ال ـي ـمــن وال ـي ـســار لـلـمــزايــدة
بالقضايا املتصلة بضبط الهجرة والدفاع
عــن قيم الـغــرب الثقافية .وبحجة التصدي
التـ ـس ــاع ش ـع ـب ـيــة ال ـي ـم ــن املـ ـتـ ـط ــرف ،قــامــت
أحــزاب يمينية ويسارية عمليًا بتبني قسم
كبير مــن خـطــابــه ،مــا زاد مــن صدقيته عند
الرأي العام».
ال ت ـت ـطــابــق ال ـن ـت ــائ ــج الـ ـت ــي ت ـح ـق ـق ـهــا ال ـق ــوى
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ف ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات األوروبـ ـ ـي ـ ــة
بــال ـضــرورة مــع تـلــك ال ـتــي تـحـصــل عليها في
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة أو ال ـت ـشــري ـع ـيــة أو
البلدية على املستوى الوطني .يقول غريش:
«سـ ــأت ـ ـحـ ــدث ع ـ ــن ف ــرنـ ـس ــا ألن ـ ـنـ ــي م ـ ـلـ ـ ّـم أك ـث ــر
بــأوضــاع ـهــا .مـنــذ سـنـتــن ،نـجــح م ــاك ــرون في

تفجير النظام السياسي الفرنسي من الداخل.
فهو سـ ّـرع انهيار الحزب االشتراكي وأحــزاب
الـيـمــن ،وأت ــت نـتــائــج االنـتـخــابــات األوروب ـيــة
األخيرة لتعزز من موقعه قطبًا مضادًا ووحيدًا
فــي مواجهة التجمع الوطني ومــاريــن لوبن.
ف ــرز الـســاحــة السياسية بــن هــذيــن القطبني،
ماكرون ولوبني ،هو الوضع األمثل بالنسبة
إل ــى األول ،ألن ــه سيستفيد مــن كتلة ناخبني
ّ
ستصوت ضد مارين لوبني من دون أن تكون
مؤيدة بالضرورة لخياراته السياسية».
لــم يتمكن الـيـســار ال ـج ــذري ،عـلــى الــرغــم مما
اعـتـبــره الـبـعــض ع ــودة إل ــى ال ـصــراع الطبقي،
من كسب دعــم قطاعات واسعة من الناخبني.
«لقد كانت نتائج االنتخابات صفعة لليسار
الـ ـج ــذري» ،حـســب غــريــش« .ل ـيــس مــن السهل
الـيــوم تحديد سياسة يـســاريــة بالنسبة إلى
مــوضــوع شــائــك كــالـبـنــاء األوروب ـ ــي واملــوقــف
املطلوب األصح :البقاء في االتحاد أو الخروج
منه .وعلى الرغم من نسبة التصويت العالية
ملصلحة اليمني املتطرف ،فإن معدل املشاركة
امل ــرت ـف ــع ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات األوروبـ ـ ـي ـ ــة يـظـهــر
تمسكًا جديًا بأوروبا من ِق َبل الناخبني .وحتى
األحـ ــزاب الـقــومـيــة ،كـحــزب فـكـتــور أوربـ ــان في
املجر ،لن تخرج من أوروبا ،ألن مكاسب البقاء
فيها أهم من تلك الناجمة عن الخروج منها.
اإلش ـكــال هــو أن الـبـنــاء األوروبـ ــي أفـضــى إلــى
نشوء شبكة ضخمة من املصالح والعالقات
املـتــداخـلــة ،وكــذلــك مــن الـقـيــود ،يجعل اعتماد
سياسة يسارية من داخله أمرًا بالغ الصعوبة،

وكــذلــك الـخــروج مـنــه .حتى التجمع الوطني،
الــذي كــان يـنــادي بالخروج مــن االتـحــادّ ،
غير
موقفه تمامًا».
مل ـ ـ ــاذا لـ ــم ت ــؤث ــر ح ــرك ــة «ال ـ ـس ـ ـتـ ــرات ال ـص ـف ــر»
واحتجاجاتها الشعبية املستمرة منذ ستة
أشـ ـه ــر ب ـن ـتــائــج ه ـ ــذه االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات؟ «أثـ ـ ــارت
ال ـس ـت ــرات ال ـص ـفــر ذع ـ ـرًا حـقـيـقـيــا ف ــي أوس ــاط
الـفـئــات االجتماعية املهيمنة ،بما فيها تلك
ّ
تصوت تقليديًا لليسار ،استطاع ماكرون
التي
اإلف ــادة مـنــه .الـفــرز الـنــاجــم عــن االحـتـجــاجــات
ً
الشعبية هو أوال اجتماعي .قطاع معتبر من
اليسار ال ـبــورجــوازي يخشى جــذريــة الحركة
وأســال ـي ـب ـهــا ال ـن ـضــال ـيــة .األطـ ـ ــراف ال ـي ـســاريــة
األخـ ــرى ل ــم ت ـقــدر عـلــى الـتـفــاعــل إيـجــابـيــا مع
الحركة ،ألن بعضها كان في السلطة في فترات
سابقة ،ويحمل ب ــدوره قسطًا مــن املسؤولية
ّ
عما آلت إليه األوضاع ،وهي ال تمتلك إجابات
واضـ ـح ــة ع ــن ال ـت ـح ــدي ــات امل ـت ـص ـلــة بــالـعــوملــة
وبتأزم البناء األوروبــي .اليسار في أزمــة ،في
أوروبــا وفي خارجها .القضية الوحيدة التي
ً
تجمع اليوم كتال وقطاعات مختلفة ،شبابية
ف ــي م ـع ـظ ـم ـهــا ،ه ــي األزمـ ـ ــة ال ـب ـي ـئ ـيــة ولـسـبــب
مـ ـفـ ـه ــوم .ف ـه ــي ت ـس ـت ـف ـحــل ،وم ـع ـه ــا امل ـخ ــاط ــر
ع ـلــى ب ـق ــاء اإلن ـس ــان ـي ــة .ل ـكــن أحـ ـ ــزاب الـخـضــر
تختلف في ما بينها في العديد من القضايا
السياسية واالجتماعية ،وفي استعدادها أو
عدمه للتحالف مع أحــزاب اليسار األخــرى أو
ً
حتى اليمني ،فــي حــالــة الخضر األمل ــان مثال»
يختم غريش.
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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

تنعى رابطة آل ضاهر في النبطية
امل ـ ــأس ـ ــوف ع ـل ــى ص ـب ــاه ــا امل ـ ّ
ـرب ـي ــة
املرحومة
مايا يوسف جابر
(أم هادي)
زوجة السيد علي رفيق ضاهر
وتتقدم من عائلتها بأسمى آيات
الـ ـع ــزاء ،راج ـي ــة م ــن امل ــول ــى الـعــزيــز
ّ
يتغمد الفقيدة بــواســع رحمته
أن
وأن يلهم أهلها وأحباءها الصبر
والسلوان.

رئ ـي ــس وأعـ ـض ــاء ال ـه ـي ـئــة اإلداري ـ ــة
لــرابـطــة آل الــزيــن فــي لـبـنــان تنعي
وفاة رئيسها الفخري
معالي األستاذ
عبد اللطيف يوسف بك الزين
ينقل جثمانه الـطــاهــر إلــى مسقط
رأسـ ـ ــه ك ـ ـفـ ــررمـ ــان بـ ـع ــد ظـ ـه ــر ي ــوم
ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع ف ــي 28/5/2019
حيث سيصلى عليه ويوارى الثرى
ف ــي م ــدف ــن ال ـع ــائ ـل ــة ع ـن ــد ال ـســاعــة
الرابعة بعد الظهر التجمع أمام بن
معتوق خلده الساعة الثانية عشر
والنصف ظهرا.

بــالــرضــى والـتـسـلـيــم بمشيئة الله
تعالى ننعى إليكم املرحومة
أم لؤي
نجالء حسن السعدي املشرفية
أرم ـ ـلـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم ري ـ ـ ــاض م ـع ــروف
املشرفية
أوالده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا :لـ ـ ـ ــؤي زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه ن ـت ــال ــي
حميدان
دريد زوجته زينة الغصيني
رشـ ــاد زوج ـت ــه نـ ــاري ش ــرف الــديــن
ّ
شهيب
باسم زوجته هالة الحلبي
املـنـتـقـلــة إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى نهار
االثنني  27أيار .2019
وقـ ــد ُع ـ ـ ِّـن م ــوع ــد ال ــدف ــن ف ــي تـمــام
الساعة الثانية عـشــرة ظهر اليوم
الـثــاثــاء  28أي ــار  2019فــي مسقط
رأسها الشويفات ،قاعة آل الجردي،
ّ
حي األمراء.
لكم من بعدها طول البقاء
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ــوم ــي األرب ـ ـعـ ــاء
والـخـمـيــس  29و 30أي ــار فــي قاعة
آل الجرديّ ،
حي األمراء من الساعة
الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر حـتــى الثامنة
مـ ـس ـ ً
ـاء ،وب ــاق ــي أيـ ــام األسـ ـب ــوع في
م ـن ــزل ـه ــا فـ ــي الـ ـش ــويـ ـف ــات ،شـ ــارع
مدرسة أمجاد ،مبنى فــؤاد عالمة،
الطابق األول.
الراضون بقضائه :آل املشرفية وآل
السعدي وعموم أهالي الشويفات
وكفرنبرخ.

انتقل إلى رحمته تعالى فقيدنا
الغالي النائب والوزير السابق
عبد اللطيف يوسف بك الزين
زوجته :أليس أوهانس قصرجيان.
ابنته :نائلة.
حفيدتاه :ياسمني وجولي عودة.
أشـ ـق ــاؤه امل ــرح ــوم ــون :إس ـمــاع ـيــل،
طلعت ،ع ــزت ،عبد الـعــزيــز ،رفعت،
عـبــد امل ـج ـيــد ،عـبــد ال ـكــريــم ،جــودت
ومحمد.
ش ـق ـي ـق ــات ــه :ف ــاطـ ـم ــة عـ ـم ــر ق ـب ـطــان
واملــرحــومــات :وح ـيــدة محمد علي
رضــا ،فريحة الشيخ جعفر الزين،
عزيزة شوكت العباس ،منيفة علي
فهمي وناديا نزار شعيتاني.
ينقل جثمانه الـطــاهــر إلــى مسقط
رأس ـ ــه ك ـف ــررم ــان ب ـعــد ظ ـهــر ال ـيــوم
ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه  28ال ـج ــاري،
حيث يصلى عليه وي ــوارى الثرى
ف ــي م ــدف ــن ال ـع ــائ ـل ــة ع ـن ــد ال ـســاعــة
الرابعة بعد الظهر.
التجمع أمــام بن معتوق في خلدة
الساعة الثانية عشرة والنصف.
تقبل الـتـعــازي قـبــل الــدفــن وبـعــده،
ويــوم األربـعــاء بتاريخ  29أيــار في
دارة آل الزين في كفررمان ،ويومي
الـخـمـيــس وال ـج ـم ـعــة ف ــي  30و 31
الجاري في وسط بيروت ـ الواجهة
البحرية ـ  Seaside Pavillonـ البيال
س ــاب ـق ــا ،م ــن ال ـس ــاع ــة  11صـبــاحــا
ً
مساء.
ولغاية الساعة 7
اآلسفون :آل الزين ،آل قصارجيان،
آل ع ــودة وع ـمــوم أهــالــي كـفــررمــان
والجنوب.

◄ ذكرى ►
بمناسبة مرور أربعة سنوات على
وفاة فقيدتنا الغالية
نجاة عالم فاخوري
يـ ـتـ ـمـ ـن ــى زوج ـ ـ ـهـ ـ ــا ع ـ ـبـ ــد ال ـح ـم ـي ــد
وأب ـنــاؤه ـمــا تــوف ـيــق ،هـ ــادي ،مــازن
وعائالتهم من محبيها وعارفيها
أن يــدعــون لـهــا فــي صـلــواتـهــم وأن
يحفظهم الله من كل مكروه.
رحـمــك الـلــه أيتها الفقيدة الغالية
واسعة،
رحمة
ّ
ّ
وإنا لله وإنا إليه راجعون
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بــأن مهلة تقديم
العروض العائد إلجــراء مزايدة لبيع
مـ ــواد غ ـيــر صــال ـحــة لــاس ـت ـع ـمــال في
مديرية التوزيع في املناطق ،موضوع
اس ـت ــدراج ال ـع ــروض رق ــم ث4د3740/
تــاريــخ  ،2019/4/11قــد مــددت لغاية
يــوم الجمعة  2019/6/21عند نهاية
الـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـس ــاع ــة 11:00قـ ـب ــل
الظهر.
ي ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـ ـل ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن ف ـ ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك
ب ــاس ـت ــدراج الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى نـ ـسـ ـخ ــة مـ ـ ــن دفـ ـت ــر
الشروط من مصلحة الديوان ـ ـ امانة
السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق ال ـن ـهــر وذل ــك
لقاء مبلغ قدره  /20 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم
بـهــا بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة
امل ـ ـف ـ ـعـ ــول ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي م ـط ـلــق
االحوال تقديم عروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم الـعــروض باليد الــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/5/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 883
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بــأن مهلة تقديم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء  /50/اط ــار
لــزوم شاحنات الصهاريج ،موضوع
اسـتــدراج الـعــروض رقــم ث4د12115/
تاريخ  ،2018/11/21قد مددت لغاية
يــوم الجمعة  2019/6/21عند نهاية
الـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـس ــاع ــة 11:00قـ ـب ــل
الظهر.
ي ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـ ـل ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن ف ـ ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك
ب ــاس ـت ــدراج الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى نـ ـسـ ـخ ــة مـ ـ ــن دفـ ـت ــر
الشروط من مصلحة الديوان ـ ـ امانة
السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق ال ـن ـهــر وذل ــك
لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم
بـهــا بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة
امل ـ ـف ـ ـعـ ــول ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي م ـط ـلــق
االحوال تقديم عروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم الـعــروض باليد الــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/5/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 881
خالصة حكم
ص ـ ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـمــة الـ ـجـ ـن ــاي ــات فــي
الجنوب بالصورة الغيابية.
ل ـق ــد ح ـك ـمــت ه ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ب ـتــاريــخ
 2019/5/13عـلــى املـتـهــم ع ـمــاد علي
حـ ـطـ ـي ــط ج ـن ـس ـي ـت ــه ل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي1148/
الباشورة محل اقامته برج البراجنة
– م ـح ـلــة شـ ــارع ع ـبــد ال ـك ــري ــم وال ــدت ــه
س ـك ـن ــة عـ ـم ــره  1977اوق ـ ـ ــف غ ـيــاب ـيــا
بـتــاريــخ  2016/12/1وادخ ــل السجن
فــي  2017/1/11ثــم اخلي سبيله في
 2017/4/18وح ــال ـي ــا فـ ــار م ــن وج ــه
ال ـ ـعـ ــدالـ ــة ب ــال ـع ـق ــوب ــة الـ ـت ــالـ ـي ــة قـ ــررت
امل ـح ـك ـمــة ت ـج ــري ــم امل ـت ـه ــم ع ـم ــاد عـلــي
ح ـط ـيــط ب ـج ـنــايــة امل ـ ــادة  440/443ع
والحكم عليه ألجلها بعقوبة األشغال
الـ ـ ـش ـ ــاق ـ ــة مـ ـ ـ ــدة خ ـ ـمـ ــس س ـ ـ ـنـ ـ ــوات مــع
غرامة مليون ليرة لبنانية وعلى ان
تحتسب لــه مــدة توقيفه االحتياطي
َ
وعلى ان يحبس يوما واح ـدًا عن كل
عشرة االف ليرة لبنانية من الغرامة
اذا تـخـلــف ع ــن ادائ ـه ــا وت ـجــريــده من
حـقــوقــه املــدنـيــة ومـنـعــه مــن التصرف
بامواله املنقولة وغير املنقولة ومن
اق ــام ــة اي دع ــوى ال تـتـعـلــق بــاحــوالــه

الشخصية طيلة مــدة فــراره من وجه
الـعــدالــة واالص ــرار على انـفــاذ مذكرة
ال ـق ــاء ال ـق ـبــض بـحـقــه ون ـش ــر خــاصــة
ال ـح ـكــم ف ــي ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة وفــي
جريدة األخبار.
وفـقــا لـلـمــواد  440/443ع مــن قــانــون
العقوبات.
الرتـكــابــه جناية تــرويــج عملة مزيفة
مع العلم باألمر
وق ــررت اسـقــاطــه مــن الـحـقــوق املدنية
وعـيـنــت لــه قـيـمــا الدارة امــوالــه طيلة
مدة فراره.
صيدا في 2019/5/13
الرئيس األول جدايل
التكليف 891
خالصة حكم
ص ـ ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـمــة الـ ـجـ ـن ــاي ــات فــي
الجنوب بالصورة الغيابية.
ل ـق ــد ح ـك ـمــت ه ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ب ـتــاريــخ
 2019/5/13على املتهم علي محمود
مازح جنسيته لبناني 95/طيرفلسيه
ـ ـ صور محل اقامته طيرفلسيه – ملك
ح ـس ــن م ـ ــازح والـ ــدتـ ــه ف ــاط ـم ــة ع ـمــره
 1973اوقف غيابيًا بتاريخ 2016/6/6
وادخ ـ ــل ال ـس ـجــل ف ــي  2016/7/25ثم
اخلي سبيله في  2016/9/20وحاليًا
فار من وجه العدالة بالعقوبة التالية
ق ـ ــررت امل ـح ـك ـمــة ت ـجــريــم امل ـت ـهــم عـلــي
مـحـمــود م ــازح بـجـنــايــة امل ــادة  587ع
وادانته بجنحة املادة  733ع والحكم
ع ـل ـي ــه ألج ـل ـه ـم ــا ب ـع ـق ــوب ــة األش ـ ـغـ ــال
ال ـشــاقــة م ــدة سـبــع س ـنــوات وع ـلــى ان
تحتسب لــه مــدة توقيفه االحتياطي
وتـجــريــده مــن حقوقه املــدنـيــة ومنعه
مــن الـتـصــرف بــأمــوالــه املنقولة وغير
املـ ـنـ ـق ــول ــة ومـ ـ ــن اقـ ــامـ ــة اي دع ـ ـ ــوى ال
تتعلق بأحواله الشخصية طيلة مدة
فراره من وجه العدالة واإلصرار على
انفاذ مذكرة القاء قبض بحقه ونشر
خالصة الحكم في الجريدة الرسمية
وفي جريدة االخبار والرسوم.
وفقًا للمواد  587ع –  733ع من قانون
العقوبات.
الرتـكــابــه جـنــايــة اح ــراق مـنــزل قصدًا
وتخريب
وق ــررت اسـقــاطــه مــن الـحـقــوق املدنية
وعـيـنــت لــه قـ ّـيـمــا الدارة امــوالــه طيلة
مدة فراره.
صيدا في 2019/5/13
الرئيس األول جدايل
التكليف 891
إعالن
من امانة السجل العقاري في صور
ط ـل ــب ع ـل ــي ح ـس ــن ق ـص ـي ــر بــوكــال ـتــه
عــن علي محمد قصير ملــورثــه محمد
حسن قصير سند تمليك بدل ضائع
للعقار  734دير قانون النهر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
ت ـع ـل ــن نـ ـق ــاب ــة ع ـ ـمـ ــال وأج ـ ـ ـ ـ ــراء م ــرف ــأ
طـ ــراب ـ ـلـ ــس ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ع ـ ــن اج ـ ـ ــراء
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـت ـك ـم ـي ـل ـي ــة ألعـ ـض ــاء
املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ي ـ ــوم
ال ـخ ـم ـيــس ب ـت ــاري ــخ  2019/6/20مــن
الـســاعــة الـعــاشــرة قـبــل الـظـهــر وحتى
الساعة الواحدة ظهرًا في مقر النقابة
ط ــرابـ ـل ــس – املـ ــرفـ ــأ وفـ ـ ــي حـ ـ ــال ع ــدم
اكتمال النصاب تؤجل اسبوعًا بحيث
تصبح يوم الخميس  2019/6/27في
نـفــس الـتــوقـيــت وامل ـك ــان وت ـكــون بمن
حضر.
يفتح باب الترشح لعضوية املجلس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي م ــن صـ ـب ــاح ي ـ ــوم االث ـن ــن
فــي  2019/5/20ويغلق عند الساعة
ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء
بتاريخ .2019/6/18
على الراغب من اعضاء الهيئة العامة
بالترشح لعضوية املجلس التنفيذي
واملـ ـ ـس ـ ــددي ـ ــن اشـ ـت ــراك ــاتـ ـه ــم ال ـت ـق ــدم
بطلباتهم مرفقة بصورة عن الهوية
او اخـ ـ ـ ــراج ق ـي ــد ف ـ ــردي ون ـس ـخ ــة عــن

السجل العدلي صالحة ملدة شهر من
تاريخه لدى امانة السر ضمن الدوام
الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا
وحتى الواحدة ظهرًا في مقر النقابة
طرابلس – امليناء – مرفأ طرابلس.
الرئيس
أحمد محمود السعيد
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2015/38
طــالــب الـتـنـفـيــذ :حـســن عـبــد الحسني
رشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي ب ـ ــوك ـ ــال ـ ــة املـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي بـ ــال
حوماني
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ي ــوس ــف ح ـس ــن حـســن
بوكالة املحامي بالل الحسيني
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :اس ـت ـن ــاب ــة دائـ ــرة
ً
تنفيذ بعبدا رقم  2013/852تحصيال
لــديــن طــالــب التنفيذ الـبــالــغ 141000
د.أ .عدا اللواحق والفوائد،
املـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــات :ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ:
2013/4/24
تاريخ تبليغ االنذار2015/1/21 :
تـ ــاريـ ــخ قـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2013/4/29 :
وتاريخ تسجيله في السجل العقاري
2013/5/4
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وص ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار:
 2015/2/26وت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه
2015/3/7
العقار املوصوف :رقبة  2400سهمًا من
القسم  5من العقار  /430عربصاليم
عـ ـب ــارة ع ــن ش ـقــة سـكـنـيــة ط ــاب ــق اول
م ــن مـبـنــى م ــؤل ــف م ــن طــاب ـقــن ويـقــع
على الـطــريــق الـعــام فــي محلة تسمى
ّ
ج ــل الـطــويــل الـشـقــة مــؤلـفــة مــن غــرفــة
ج ـل ــوس وص ــال ــون ومـ ـ ــوزع وغــرف ـتــي
نوم ومطبخ وحمامني وشرفتني.
مساحته 225 :م2
التخمني 121500 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 65610 :د.أ.
الـ ـ ــرسـ ـ ــوم امل ـ ـتـ ــوج ـ ـبـ ــة :رس ـ ـ ــم ال ـ ـفـ ــراغ
والداللة
م ـ ــاحـ ـ ـظ ـ ــة :يـ ـ ــوجـ ـ ــد ح ـ ـ ــق اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
ملـصـلـحــة ك ــل م ــن ح ـســن ع ـلــي حـســن
وآمنة علي حسن بمعدل  1200سهم
ل ـكــل مـنـهـمــا ع ـلــى ه ــذا ال ـع ـقــار ،مـكــان
امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا ن ـه ــار الـخـمـيــس
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه  2019/7/11ال ـس ــاع ــة
 11:00ظهرًا امــام رئيس دائــرة تنفيذ
الـنـبـطـيــة ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع
ب ـ ــامل ـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي رقـ ـب ــة األس ـ ـهـ ــم فــي
العقار املوصوف اعاله ،فعلى الراغب
ب ــال ـش ــراء اي ـ ــداع ب ــدل ال ـط ــرح ف ــي قلم
الدائرة بموجب شيك مصرفي منظم
ألمـ ــر رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ الـنـبـطـيــة
واتخاذ محل اقامة له ضمن نطاقها
وإال عــد قـلـمـهــا مـقــامــا مـخـتــارًا لــه ما
ً
لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع
على قيود الصحيفة العينية للعقار
املطروح ودفع الثمن والرسوم ضمن
املهلة القانونية تحت طائلة متابعة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
املوضوع :تبليغ مجهول محل اإلقامة
امل ـ ــرج ـ ــع :م ـح ـك ـم ــة بـ ـعـ ـب ــدا ال ـش ــرع ـي ــة
الجعفرية
رقم الصادر2019/369 :
في 2019/04/24
ورقة دعوة صادرة عن محكمة بعبدا
الشرعية الجعفرية ،موجهة الى ميرا
ع ـبــد امل ـج ـيــد ع ـلــي م ـســاعــده مـجـهــول
محل االقامة في الدعوى املقامة عليك
من عبدالله ابراهيم بزي بمادة اثبات
طالق اساس  153تعني موعد الجلسة
ف ـي ـهــا يـ ــوم  2019/06/27فـيـقـتـضــي
ح ـض ــورك او ارس ـ ــال م ــن ي ـن ــوب عنك
الــى قلم املحكمة قبل مــوعــد الجلسة
الس ـ ـ ـتـ ـ ــام نـ ـسـ ـخ ــة عـ ـ ــن اسـ ـتـ ـحـ ـض ــار
ال ــدع ــوى وإال اع ـت ـبــرت مـبـلـغــا حسب
االصـ ـ ـ ــول ،وجـ ـ ــرت ب ـح ـقــك امل ـع ــام ــات
القانونية وكــل تبليغ لــك على لوحة
االعــانــات فــي املحكمة تبليغ الحكم
القطعي يكون صحيحًا.
الشيخ علي مصطفى حيدر

القاضي الشرعي الجعفري

امل ـ ــزاي ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :ي ـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس
الـ ـ ــواقـ ـ ــع ف ـ ــي  2019/6/27ال ـس ــاع ــة
الــواحــدة مــن بـعــد الـظـهــر ام ــام رئيس
دائرة التنفيذ في محكمة البترون.
شروط البيع :على الراغب في الشراء
وق ـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة اي ــداع بــدل
الطرح بالليرة اللبنانية اما نقدًا في
صـنــدوق الخزينة او تقديم شيك او
كفالة مصرفيني بــاســم رئـيــس دائــرة
تـنـفـيــذ ال ـب ـتــرون وعـلـيــه ات ـخ ــاذ محل
اقــامــة ضـمــن نـطــاق هــذه الــدائــرة وإال
عد قلمها مقامًا مختارًا له وعليه ان
يدفع رسم  %5داللة اضافة الى رسوم
التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر

اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2018/95:
املنفذ :يوسف منذر – وكيله املحامي
وليد زعيتر
املنفذ عليهم :مــاري منصور منذر –
ميشال الياس منذر – ريمون الدكتور
انطوان ابــي راشــد – زوهــراب ديكران
فارطان – ورثة نقوال مرشد.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :اس ـت ـن ــاب ــة دائـ ــرة
تنفيذ طرابلس رقــم  2018/39املنفذ
بـمــوجـبـهــا ح ـكــم ب ــإزال ــة ال ـش ـيــوع في
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /508/ب ـج ــدرف ــل بــرقــم
 2016/114تاريخ 2016/9/29
تاريخ الحكم2016/9/29 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ل ــدى ام ــان ــة الـسـجــل
العقاري2017/3/9 :
املـ ـ ـط ـ ــروح ل ـل ـب ـي ــع ال ـ ـع ـ ـقـ ــار :رقـ ـ ــم 508
منطقة بجدرفل.
محتوياته :ارض بعل هشير صخرية
ضمنها بعض اشجار حرجية.
مساحته/4177 :م2
ً
يـحــده :شـمــاال منطقة راشكيدا و509
جنوبًا509 :
غ ــرب ــا 509 :ش ــرق ــا 57 :وط ــري ــق ع ــام
منطقة راشكيدا
التخمني/62655/ :د.أ.
بدل الطرح/62655/ :د.أ.

وثيقة تبليغ
صادر عن محكمة االستئناف املدنية
في بيروت
الرئيس :نسيب ايليا
رقم االستئناف2006/440 :
ط ــال ــب ال ـت ـب ـل ـيــغ :ال ـس ـيــد ع ـبــد الـغـنــي
بيضون وكيله املحامي كريم غزاوي
املطلوب تبليغها :وفــاء محمد طالب
حمدان
االوراق امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب ابـ ــاغ ـ ـهـ ــا :ط ـلــب
تصحيح خصومة ورود 2018/11/26
وموعد جلسة 2019/7/10
ف ـي ـق ـت ـضــي حـ ـض ــورك بـ ــالـ ــذات او مــن
يمثلك قانونًا بموجب سند مصدق

الس ـت ــام االوراق وإال ت ـس ــري املـهـلــة
ال ـقــانــون ـيــة بـحـقــك م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر
واللصق سندًا للمادة  409أ.م.م.
رئيس القلم
مرسال شديد
اعالن بيع باملعاملة 2016/572
مـحـكـمــة تـنـفـيــذ ع ـقــود ال ـس ـي ــارات في
بيروت
بـ ــرئـ ــاسـ ــة ال ـ ـقـ ــاضـ ــي جـ ــويـ ــل ع ـي ـســى
الخوري
تباع باملزاد العلني نهار الثالثاء في
 2019/6/11اب ـتـ ً
ـداء مــن الساعة 2:00
ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر سـ ـي ــارة امل ـن ـف ــذ عـلـيـهـمــا
غ ـس ــان عـ ـ ــازار ال ـع ـلــم وب ــول ــن بــولــس
ال ـع ـل ــم مـ ــاركـ ــة ك ـي ــا ري ـ ــو  LSم ــودي ــل
 2013رقــم /258205/ب الخصوصية
ً
تـحـصـيــا لــديــن طــالــب الـتـنـفـيــذ بنك
ب ـي ـب ـل ــوس ش.م.ل .وك ـي ـل ــه امل ـح ــام ــي
بـ ـ ــول نـ ـ ــون الـ ـب ــال ــغ  $/14490/ع ــدا
الـلــواحــق واملـخـمـنــة بمبلغ $/5248/
وامل ـط ــروح ــة ب ـس ـعــر  $/4000/او ما
يـعــادلـهــا بالعملة الــوطـنـيــة ويترتب
عليها ميكانيك منذ العام ./2016/
ف ـع ـل ــى ال ـ ــراغ ـ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء ال ـح ـض ــور
ب ــامل ــوع ــد املـ ـح ــدد الـ ــى م ـ ــرأب مـشـيـلــح
فــي ب ـيــروت جـســر الــواطــي مصحوبًا
بالثمن نـقـدًا او شـيــك مـصــرفــي و%5
رسم بلدي.
رئيس القلم بالتكليف
ميشال حكيم

اعالن بيع باملعاملة 2016/212
مـحـكـمــة تـنـفـيــذ ع ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات في
بيروت
ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـ ـق ـ ــاض ـ ــي ج ـ ــوي ـ ــل ع ـي ـســى
الخوري
تباع باملزاد العلني نهار الثالثاء في
 2019/6/11اب ـت ـ ً
ـداء مــن الـســاعــة 2:00
بـعــد الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عليه ربيع
فـنــدي عـبــد الـخــالــق مــاركــة مرسيدس
 C230مــوديــل  2005رقــم /544993/ب
ً
ال ـخ ـصــوص ـيــة تـحـصـيــا ل ــدي ــن طــالــب
التنفيذ بنك بيبلوس ش.م.ل .وكيله
املـحــامــي ب ــول ن ــون الـبــالــغ $/15523/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/5547/
واملـ ـط ــروح ــة ب ـس ـعــر  $/3800/او مــا
يـعــادلـهــا بــالـعـمـلــة الــوطـنـيــة ويـتــرتــب
عليها ميكانيك منذ العام ./2014/

الحاج محمد حسن زهرالدين
(والد اإلعالمية لينا زهرالدين)

تُق َبل ال ّتعازي بوفاته يوم الثالثاء يف  2019\05\28من الساعة الثالثة عرصاً ولغاية
السادسة مسا ًء يف مركز جمعية التخصص والتوجيه العلمي-الرملة البيضاء-بريوت.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
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أفقيا

كتاب لألديب اللبناني الــراحــل ميخائيل نعيمة ‒ منطقة في السعودية ‒ -2
ّ -1
ّ
البابلية ‒
للتمني ‒ من الحيوانات ‒ عاصمة آسيوية ‒  -3أشهر ملوك الدولة
إلــه وخالق ‒  -4منطقة إداري ــة خاصة تابعة لجمهورية الصني الشعبية بعد إن
كانت مستعمرة برتغالية تشتهر بالسياحة ‒ مقياس مساحة ‒  -5خالف صبي
‒ خصب ‒ وحدة ّ
القوة الكهربائية ‒  -6سقي النبات ‒ اإلسم األول ّ
لرسام إسباني
ّ
شهير راحــل إشتهر بفن التكعيب ‒  -7نهر في زائير من روافــد الكونغو ‒ قصة
للصحافي اللبناني الــراحــل ج ــورج ابــراهـيــم ال ـخــوري ‒  -8مــؤســس الجمهورية
التركية ‒  -9مدينة يابانية في محافظة نييغاتا ‒  -10فنانة لبنانية من أغانيها
« معقول الغرام «

عموديًا

شروط اللعبة

1

 -1اتابك – صباح –  -2ليبرفيل – جص –  -3اطلس – ميترا –  -4نسالم – ليون –  -5ليست
– و د ط –  -6زفس – امير –  -7اوقيانيا –  -8يغرس – نما –  -9يد – ور – ند –  -10املرافعة
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مشاهير 3169

حلول الشبكة السابقة

 -1اإلنهزامية –  -2تيطس – فو –  -3ابل السقي –  -4برسلي – يغفل –  -5كف – مسمار –
 -6يم – نسور –  -7صليل – اي – را –  -8تيومان –  -9اجرودي – منع –  -10حصان طروادة

حل الشبكة 3168

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.

 -1فنان لبناني راحــل من أغانيه « وال طير بيشبهك « ‒  -2نسبة الــى مواطنات
من بلد أوروبــي ‒  -3مأل القدح ‒ وكالة أنباء عربية ‒  -4عاصمة أفريقية ‒ من
أنبياء العهد القديم ‒  -5إحدى الواليات املتحدة األميركية ‒ يسوغ مبعثرة ‒ -6
متشابهان ‒ ّ
تهيأ للحملة في الحرب ‒ عائلة مخرج سينمائي هندي راحل ‒ -7
للنداء ‒ املنعطف في الطريق باللغة العامية ‒  -8مناص ‒ مغنية وممثلة مصرية
ّ
وتلهب ‒  -9عش الطائر ‒ األدهى في الخداع ‒  -10إحدى تالل روما أقام
‒ إضطرم
عليها الرومان هيكل جوبيتر ‒ والدة

أفقيا

غادر األجير
فتح الرحمن عبدالرؤوف العاقب
من الجنسية السودانية
مكان عمله في زفتا  -النبطية
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف عـ ـن ــه ش ـي ـئــا
اإلتصال على الرقم 70604061

نتائج اللوتو اللبناني
كلمات متقاطعة 3 1 6 9

1

◄ خرج ولم يعد ►

الصابِرين الّذي َن إذا َأصابَ ْتهم ُّمصيب ٌة قَالوا
َوبَ ّش ّ
ِ
إنّا لله وإنّا إلَيه را ِج ُعون
مبناسبة مرور ذكرى أسبوع عىل وفاة فقيدنا الغايل املرحوم

استراحة
2

ف ـع ـل ــى الـ ـ ــراغـ ـ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء ال ـح ـض ــور
باملوعد املـحــدد الــى مــرآب مشيلح في
بيروت جسر الواطي مصحوبًا بالثمن
نقدًا او شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم بالتكليف
ميشال حكيم

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ش ــاع ــر أم ـي ــرك ــي ( .)1963-1908ولـ ــد ف ــي م ـي ـت ـش ـغــان ألب ــوي ــن أملــان ـيــن
مهاجرين .حاز على عدد كبير من الجوائز والتقدير .من أعماله املعروفة
«أبي ورقصة الفالس»
 = 9+2+3+6+1سمك نهري ■  = 4+7+5+10حبل باألجنبية ■ = 8+11
ضمير منفصل

حل الشبكة الماضية :غاوتاما بوذا

ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1721وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة42 - 41 - 37 - 33 - 23 - 9 :
الرقم اإلضافي8 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 57,853,620ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 13 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 4,450,273 :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:
 57,853,620ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,100 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 52,594 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 134,088,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16,761 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 1,956,042,005 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 166,416,906 :ل.ل.
نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1721
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح58005 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 0 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8005 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.005 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.05 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 838
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة897 :
• يومية أربعة3532 :
• يومية خمسة47010 :
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تلفزيون
رمضان 2019

دراما 2019

المسلسل الذي تجاوز مطبات اإلنتاج المشترك

«بيروت واو ...»4تجربة مغايرة تصالحنا مع الدراما
عبيدو باشا وريتا
ابراهيم وسيمون
الهبر في مشهد
من العمل

عبدالرحمن جاسم
ّ
يمكن ال ـقــول بــا مــواربــة ب ــأن املـخــرج
وال ـكــاتــب ف ــادي نــاصــرالــديــن هــو آخــر
حماة الــدرامــا التلفزيونية في لبنان.
مــن خ ــال عـمـلــه الــرمـضــانــي «ب ـيــروت
واو» (م ـس ـت ـمــر م ـنــذ أرب ـ ــع سـ ـن ــوات)،
ي ـس ـع ــى امل ـ ـخـ ــرج ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـت ـقــديــم
درامــا تشبه الناس ،والبيئة الشعبية
اللبنانية /البيروتية ،وفوق هذا قصة
ت ـق ـتــرب م ــن ح ـكــايــا ال ـن ــاس ال ـعــاديــن
وق ـض ــاي ــاه ــم .ف ــي املـ ــواسـ ــم ال ـســاب ـقــة،
تناول ناصرالدين قضايا اجتماعية
إنسانية وحتى سياسية فــي حلقات
املـسـلـســل ال ــذي ي ـبــدو لـلــوهـلــة األول ــى
س ـه ــل ال ـص ـن ــع ،إال أنـ ــه ك ـل ـمــا أمـعـنــت
ال ـن ـظــر ف ـيــه ،وجـ ــدت أن ــك أمـ ــام «س ـهـ ٍـل
ّ
م ـم ـت ـن ــع» .إذ أن ه ـ ــذه الـ ـس ــاس ــة فــي
ال ـح ـل ـق ــات ي ـص ـعــب ص ـنــاع ـت ـهــا إن لــم
«ت ـض ــع روح ـ ــك ف ــي هـ ــذا ال ـع ـم ــل» كما
يـشـيــر فـ ــادي ف ــي م ـعــرض حــديـثــه عن
املسلسل .يكمل الجزء الحالي ـ الرابع
ـ ـ مــن «ب ـيــروت واو» القصة مــن حيث
تركها أبطال العمل في الجزء السابق.
طـ ــال (فـ ـ ــادي ن ــاص ــرال ــدي ــن) يختلف
ك ـع ــادت ــه م ــع حـبـيـبـتــه آيـ ــة (ن ـ ــدى أبــو
فرحات) ،فيتركان بعضهما مع جرح
كبير على ما يبدو .أصدقاؤه يبحثون
عـنــه ،لكنهم ال يستطيعون الــوصــول
إلـيــه .يـقــارب املسلسل قصص أبطاله
امل ـع ـت ــادي ــن ي ـ ــارا ب ــوح ـي ــدر ورودري ـ ـ ــغ

تلفزيون
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سليمان وربيع الزهر الذين يعيشون
ح ـيــات ـهــم بـشـكـلـهــا الـ ـع ــادي ال ـف ـطــري،
ك ـمــا ل ــو أن ـه ــم ال ي ـم ـث ـلــون .ف ــي الــوقــت
عينه هــم جــزء مــن السيناريو الكبير
الـ ــذي رس ـم ــه ص ــان ــع امل ـس ـل ـســل .خسر
العمل بالتأكيد الكثير برحيل القدير
زيــاد أبــو عبسي أو فيلسوف الشارع
وأستاذ املسرح والكاتب املعروف في
امل ـس ـل ـســل .ل ـكــن «ب ــدي ــل» أبـ ــو عـبـســي،
هو املسرحي عبيدو باشا الذي تميز
بـشـكــل كـبـيــر ف ــي املـسـلـســل ،م ــا أعـطــى
العمل دفعًا قويًا وكبيرًا .إذ «ارتــدى»
الشخصية كما لو أن زياد أبو عبسي
ال يزال حيًا ،فنفذ «الكاراكتر» من قلبه،
ول ــم يـشـعــر امل ـشــاهــد ب ـ ّ
ـأي ف ــراغ ج ــراء
الراحل الكبير في الشخصية .ويمكن
اعتبار الدور فاتحة أمام باشا لتقديم
م ـه ــارات ــه ف ــي ب ـط ــوالت أخ ـ ــرى .جــديــد
العمل هذا العام الدخول في «الدراما/
القضية الفلسطينية» ،وهو ٌ
أمر ليس
بجديد على صـنــاعــه .إذ تـنــاولــوا في
الـ ـع ــام ال ـس ــاب ــق األزم ـ ــة ال ـس ــوري ــة مــن
أبطال وقصة مرتبطني باألزمة
خالل
ٍ
السورية .هذه السنة ،يتناول املسلسل
ً
ق ـصــة فـلـسـطـيـنـيــة ع ـبــر ح ـكــايــة كـفــاح
(ش ــري ــف ال ـب ـي ـبــي) ووالـ ــدتـ ــه أم كـفــاح
(رائ ــدة طــه) اللذين يحكيان قصة من
َ
مخيم شاتيال ،متناولني ذاكرة الحرب
األهـلـيــة اللبنانية .الـقــديــرة رائ ــدة طه
ال ـت ــي عــرف ـهــا ال ـج ـم ـهــور ع ـبــر عـمـلـهــا
امل ـســرحــي «أالقـ ــي زي ــك ف ــن ي ــا عـلــي»،

يارا بوحيدر
في المسلسل

نكتشف في ما بعد بأنها ليست والدة
كفاح رغم أنها هي من ربته وتتعامل
معه كما لو أنــه ابنها الحقيقي .وراء
ه ــذه الـقـصــة ،هـنــاك س ـ ٌّـر كبير تكشفه
ح ـل ـقــة م ــن أروع ح ـل ـقــات امل ـس ـل ـســل ال
مــن خ ــال الـكـتــابــة فـحـســب ،بــل أيضًا

يقارب الجزء الحالي قصة فلسطينية
وومضات من ذاكرة الحرب األهلية
م ــن خـ ــال األداء ال ـك ـب ـيــر ل ـط ــه .أيـضــا
ت ـبــرز فــي املـسـلـســل شخصية جــديــدة
هــي مدير شركة اإلنـتــاج التي تتولى
إنتاج وثائقيات ويعمل فيها كل من
ي ــارا ورودريـ ــغ .بــديــع أبــو شـقــرا الــذي

يلعب هذا الــدور ،يرتبط في املسلسل
بقصة حــب مــع «آي ــة» ،لكن على عــادة
أسلوب املسلسل تبدأ األشياء بسرعة
ً
ثــم تــأخــذ بــالـتـبــاطــؤ تــدريـجــا وص ــوال
إلــى الحلقات األخـيــرة لنفهم ما الذي
سيحدث .من جهة أخــرى ،يحضر في
ً
الـعـمــل ط ــارق بــاشــا ب ــدي ــا ع ــن ط ــارق
تميمُ .يحسب لباشا أنــه أكمل الــدور،
لكن على طريقته الخاصة ،فلم نشعر
أننا أمام الشخصية ذاتها التي ّ
قدمها
تـمـيــم ،لـكــن بـقــي ل ــدى املـشــاهــد شعور
بأنه ال يزال أمام الدور نفسه.
أدائ ـي ــا ،يمكن اعـتـبــار املـسـلـســل قائمًا
بـشـكــل أو بــآخــر ع ـلــى أس ـل ــوب الـعـمــل
الــدرامــي املباشر بالتصوير الحي .إذ
ال ن ـجــد ف ــي ال ـع ـمــل الـتـعـقـيــد ال ــدرام ــي

الكالسيكي :يمثل الجميع كما لو أنهم
يعيشون حياتهم فعليًا ،كما لو أنهم
لـيـســوا فــي مـسـلـســل ،بــل فــي واقـعـهــم.
م ــن هـنــا ج ــاء ه ــذا الـخـلــط ب ــن أسـمــاء
األبطال الحقيقية وأسمائهم في العمل
في بعض األحيان ،وهذا يعود إلى أن
أس ـلــوب نــاصــرالــديــن أق ــرب تـمــامــا إلــى
حرفة تقديم عمل حقيقي يشبه الناس
إل ــى ه ــذا ال ـح ــد .وه ــذا م ــا ي ــراك ــم عليه
املخرج عند إعداده لهذا العمل .تنجح
أداء يختلف
ندى أبو فرحات في تقديم ٍ
عن أي شخصيةٍ تؤديها في أي مكان.
ي ـم ـت ــاز دورهـ ـ ـ ــا بـ ـش ــيء مـ ــن «واق ـع ـي ــة
مــده ـشــة»  magnificent realityوه ــذا
األمر ينسحب على بقية الشخصيات.
ً
ن ــرى مـثــا ربـيــع الــزهــر ال ــذي ال يشبه
إال نفسه في هــذا العمل ،وهــو كــان قد
أخــذ من شخصيته الحقيقية الكثير،
وأضــاف إليها الكثير أيضًا كي تكون
بهذا العمق في املسلسل :إنه شخصية
تــراهــا كــل ي ــوم وتـعــرفـهــا كـمــا لــو أنها
صديقك األقرب .باختصار يمكن القول
بأن جزءًا من قوة العمل هو في اختيار
أبطاله /مؤديه.
ً
جانب آخر ،يواجه العمل مشكلة
على
ٍ
كبيرة هــي فــي عــدم حـضــوره على أي
فـضــائـيــة س ــوى فـضــائـيــة «ال ـع ــرب ــي»،
وهي إلى ٍّ
حد ما فضائية غير مطروقة
ك ـث ـي ـرًا ح ـتــى ف ــي ل ـب ـنــان ب ـلــد املسلسل
األم ،وبلد الجمهور الــذي يتوجه إليه
امل ـس ـل ـســل .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن مـحــاولــة
(آرت ريب برودكشن)
الشركة املنتجة ً
بنشر املسلسل حلقة بحلقة عبر موقع
ال ـيــوت ـيــوب ،إال أن ال ـج ـم ـهــور م ـحــروم
ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة م ــن م ـتــاب ـعــة املـسـلـســل
قنوات محلية أو أرضية .يخبرنا
على
ٍ
ناصرالدين بأنه كانت هناك محاوالت
فــي ال ـســابــق ،لـكـنـهــا لــم تـنـجــح ،لربما
ي ـح ــدث ذل ــك م ــع األجـ ـ ــزاء ال ـق ــادم ــة من
املسلسل.
بـ ــاخ ـ ـت ـ ـصـ ــار؛ «بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت واو» ع ـمــل
مختلف ،غير معتاد ،يقدم رؤية درامية
خاصة يحتاج لها الوسط الدرامي ال
اللبناني فحسب ،بل العربي عمومًا.
من خالل حلقاته القصيرة (تمتد على
دقيقة) ،يظهر الجهد الكبير
أقل من ّ 30
الذي بذله صناع العمل لتقديمه بهذه
الطريقة املميزة.
«بيروت واو» 21:30 :على «العربي»

«هوا أصفر» :جراح الحرب بين دمشق وبيروت

نادين كنعان
بعد تجربتني لم ُيكتب لهما النجاح
َ
مسلسل ْي «عناية ّ
مشددة» ( 2015ـ ـ
في
إخراج أحمد إبراهيم أحمد) و«أحمر»
( 2016ـ ـ ـ ـ إخـ ــراج ج ــود س ـع ـيــد)ّ ،
أص ــر
ال ـس ــوري ــان يــامــن الـحـجـلــي والــزمـيــل
علي وجيه على املحاولة .هكذا ،أنجزا
ّ
نصًا جــديـدًا لعمل درامــي يحمل اسم
ّ
«هوا أصفر» صور بني لبنان وسوريا
ت ـحــت إدارة املـ ـخ ــرج الـ ـس ــوري أحـمــد
إبــراهـيــم أحـمــد وإن ـتــاج شــركــة «.»Cut
بعد إرجــائــه من العام املــاضــي ،أبصر
امل ـس ـل ـســل الـ ـن ــور ف ــي رمـ ـض ــان 2019
عـبــر «س ـمــا» و«الـفـضــائـيــة الـســوريــة»
و«سوريا درامــا» و«الجديد» .يتناول
الـعـمــل مــواضـيــع مختلفة فــي منطقة
ي ـخـ ّـيــم عـلـيـهــا هـ ــواء «أصـ ـف ــر» مـحـ َّـمــل
باالضطرابات واألمراض االجتماعية
ال ـتــي ت ـعـ ّـد نـتـيـجــة ص ــراع ــات وأزم ــات
ش ـه ــدت ـه ــا ب ـق ـع ــة ج ـغ ــراف ـي ــة مـتـمـثـلــة
هنا بدمشق وبـيــروت .هـكــذا ،تختلط
املسائل املطروحة بني الحب بحاالته
املختلفة ،والفساد والسلطة (من دون
ال ـغــوص فــي الـتـفــاصـيــل) ،والـجــريـمــة،
والعنف ،والكراهية ،واالنتهازية…
ّ
ت ـ ـشـ ــكـ ــل أربـ ـ ـ ـ ــع شـ ـخـ ـصـ ـي ــات امل ـ ـحـ ــور
ال ــرئ ـي ـس ــي لـ ــأحـ ــداث بـ ــال ـ ـتـ ــوازي بــن
ال ـعــاص ـم ـتــن ال ـل ـب ـنــان ـيــة والـ ـس ــوري ــة:
«ك ــري ــم» (ي ــوس ــف الـ ـخ ــال) ،و«ش ـغ ــف»
(س ــاف فــواخــرجــي) ،و«أم ـي ــر» (يــامــن
ال ـح ـج ـلــي) ،و«سـ ـ ــوار» (وائ ـ ــل ش ــرف).
ّ
ل ـكــل مــن ه ــؤالء قـصـتــه املـخـتـلـفــة التي
ق ــد ت ـت ـقــاطــع خ ـطــوط ـهــا أح ـي ــان ــا وق ــد
تـ ـك ــون م ـن ـف ـص ـلــة أي ـ ـضـ ــا« .كـ ــريـ ــم» ذو
نفوذ وأموال ال تأكلها النيران ،جعلته
الحرب األهلية اللبنانية التي ترعرع
في ظلها وأفقدته والديه وحشًا كاسرًا
ّ
مستعدًا لفعل أي شيء للحصول على
مـ ــراده ،متخطيًا كــل الـخـطــوط الحمر
ل ـي ـت ـحـ ّـول ف ــي ال ـن ـهــايــة إل ــى أخـطـبــوط
ّ
ي ـب ـت ـلــع ك ـ ــل ش ـ ـ ــيء .ج ــرائـ ـم ــه ال ـب ـش ـعــة
إحصاؤها ،ويعمل في زراعــة
يصعب
ّ
الكوكا التي يصنع منها الحقًا مــادة
ّ
املخدرة قبل أن يهربها إلى
الكوكايني
ال ـخــارج بــواسـطــة األب ـقــار .مـجــال عمل
هـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـيــة ق ــائ ــم ع ـلــى فــرضـيــة
ص ـع ـبــة ال ـت ـص ــدي ــق .ف ـك ـيــف يـمـكـنــه أن

ممثلو المسرح اللبناني أنقذوا الموسم
زينب حاوي
قـ ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ق ـل ـي ـل ــة ،احـ ـتـ ـف ــت امل ـم ـث ـلــة
املـســرحـيــة املـخـضــرمــة عــايــدة صـبــرا،
عـ ـ ـل ـ ــى صـ ـفـ ـحـ ـتـ ـه ــا الـ ـف ــايـ ـسـ ـب ــوكـ ـي ــة
الخاصة ،بعودة خريجي ومخضرمي
«الـجــامـعــة اللبنانية» الــذيــن «أثبتوا
ق ـ ـ ــدرات م ــده ـش ــة ف ــي ال ـت ـم ـث ـي ــل» إل ــى
س ــاح ــات الـ ــدرامـ ــا ال ـل ـب ـنــان ـيــة .ع ــودة
الفتة ومطلوبة لوجوه لها ثقلها في
ُ
عــالــم التمثيل وامل ـســرح ،تـثــري اليوم
املـسـلـســات اللبنانية ،رغ ــم الـتـفــاوت

وجوه ُجلبت بفضل مواصفاتها
الجمالية والشكلية في ظل
افتقارها إلى الموهبة
ف ــي ب ــاق ــي ال ـع ـنــاصــر امل ــؤل ـف ــة لـلـعـمــل
ال ـت ـل ـفــزيــونــي ،أك ــان ــت ال ـق ـصــة أو أداء
زمالء لهم في املسلسل نفسه.
ّ
ل ـعــل األسـ ـت ــاذة الـجــامـعـيــة ف ــي «كلية
الفنون» (الجامعة اللبنانية) ،تقصد
في تغريدتها ،بشكل أساسي املسلسل
الــذي تشارك فيه «انتي مــن؟» (قصة
سـيـنــاريــو وحـ ــوار ك ــاري ــن رزق ال ـلــه ـ ـ
إخراج إيلي حبيب ـ ـ  )mtvالذي يجمع

ث ـل ــة م ــن املـ ـمـ ـثـ ـل ــن/ات امل ـخ ـض ــرم ــن،
ً
بـ ـع ــدم ــا غ ـ ــاب ب ـع ـض ـه ــم ط ـ ــوي ـ ــا عــن
ال ـشــاشــة ،كــاملـمـثـلــة املـحـتــرفــة جوليا
قـ ـص ــار ،الـ ـت ــي تـ ـ ــؤدي دورًا م ـحــوريــا
وم ـخ ـت ـل ـفــا ف ــي امل ـس ـل ـس ــل .إذ تـجـســد
شخصية مقاتلة ســابـقــة فــي الـحــرب
األه ـل ـي ــة ،تـبـتـعــد ط ــوع ــا ع ــن أســرتـهــا
األولــى ،وتهرب إلــى حبيبها وتنجب
م ـن ــه اب ـن ـت ـهــا «ج ـ ـهـ ــاد» (كـ ــاريـ ــن رزق
ال ـلــه) ،مــن دون زواج ،ثــم تـفـ ّـر مـجــددًا
لسنوات طوال .ترافقها في هذا الدور
عــايــدة ص ـبــرا ،أو «ن ـجــوى» كصديقة
ُ
وم ـس ــان ــدة ل ـهــا ف ــي ح ـيــات ـهــا ،ت ـصــاب
بقدمها فــي الـحــرب ،فتصبح عرجاء.
ثـنــائــي ع ــاد إل ــى ال ـشــاشــة بـعــد غـيــاب
طــويــل ،إل ــى جــانــب عـمــار شـلــق ،الــذي
يـلـعــب دور الـبـطــولــة إل ــى جــانــب رزق
الله ،ويطوي تحت شخصيته العديد
م ــن ال ــوج ــوه ال ـت ــي أج ـبــرتــه ال ـظ ــروف
على االمتثال لها .شلق أيضًاّ ،
خريج
مسرحي من الطراز األول ،نجح أخيرًا
في مسلسل «ثواني» (كتابة :كلوديا
م ــرشـ ـلـ ـي ــان -إخ ـ ـ ـ ــراج س ـم ـي ــر حـبـشــي
 )lbciال ــذي عــرض قبيل رم ـضــان .إذلعب دور «رائد» سائق األجرة املعدم،
الـ ــذي يـبـيــع ذم ـت ــه ل ـل ــذي ي ــدف ــع أك ـثــر،
ع ــدا شخصيته الــذكــوريــة ،املتحكمة
بامرأتني تـ ّ
ـزوج بهما .بدا الــدور هنا،

مختلفًا لـشـلــق ،ال ــذي اح ـتــرف ارت ــداء
هــذه الشخصية وتفنن في استخدام
أدوات ـه ــا اللفظية والـشـكـلـيــة .طبعًا،
ّ
«إنتي مني؟» منكه بأداء ملفت للممثلة
أنـجــو ريـحــان ،الـتــي تلعب دور جــارة
«جهاد» .شخصية حيوية ومختلفة،
أب ـ ـ ــرزت ق ـ ـ ــدرات ريـ ـح ــان وم ـه ــارات ـه ــا.
ّ
لعل املشهد األبــرز ،كــان عندما وقفت
إلـ ــى ج ــان ــب امل ـم ـث ــل امل ـخ ـض ــرم ن ـقــوال
دانيال ،وبدأت تشكو له سوء أحوالها
باسم مغنية في «أسود»

ي ــزرع ه ــذه النبتة االسـتــوائـيــة (تنمو
في أميركا الجنوبية ،وخصوصًا في
كولومبيا وبوليفيا والبيرو…) التي
يستخدمها لـ«طبخ» مــادة الكوكايني
إلن ـتــاج كـمـيــات تـجــاريــة وتـصــديــرهــا،
ّ
وال سـ ّـيـمــا أن الـعــوامــل املـنــاخـيــة التي
تـتـطـلـبـهــا غ ـي ــر مـ ـت ــواف ــرة ف ــي ب ــادن ــا
ّ
املتوسطية؟ أهــو ال ــرأي الـقــائــل إن أي
شــيء بــات ممكنًا الـيــوم فــي ظــل توافر
ّ
امل ــال ال ـكــافــي؟ أم أن ت ـجــارب مـثــل تلك
ال ـت ــي خ ــاض ـه ــا الـ ـش ــاب ح ـســن مـحـمــد
ف ــي ط ــرط ــوس بـ ــزراعـ ــة أصـ ـن ــاف ع ـ ّـدة
مـ ــن ال ـف ــاك ـه ــة االسـ ـت ــوائـ ـي ــة (األخ ـ ـبـ ــار
 )2019/5/3هــي الـتــي دفـعــت فــي هــذا
االتجاه؟
مشاعر «كــريــم» تـجــاه زوج ــة ابــن عمه
«شـ ـ ـغ ـ ــف» ت ـت ـخ ـط ــى حـ ـ ـ ــدود ال ـع ـش ــق،
ُفيشعل النار في كل ما يبقيها بعيدة
عـنــه فــي سـبـيــل الـحـصــول عليها ولــو
رغ ـمــا عـنـهــا .أم ــا املـ ــرأة الـجـمـيـلــة التي
تـجـ ّـســدهــا فــواخــرجــي ،فـهــي مــزيــج ّمن
نـســاء ع ـ ّـدة .ت ـحــاول الــدفــاع عــن حقها

وبـلــوغ مبتغاها ولــو اضـطــرهــا األمــر
إلى الدوس على طموحاتها ورغبتها،
س ــواء إلرضـ ــاء اآلخ ــري ــن أو انـصـيــاعــا
ل ـ ـل ـ ـظـ ــروف ...م ـن ــذ ال ـل ـح ـظ ــات األولـ ـ ــى،
تشتعل نار الحب بينها وبني «سوار»
ال ـ ــذي ي ـق ـصــد ال ـك ــازي ـن ــو ال ـ ــذي تــديــره

ّ
لكل شخصية مالمح مستقلة
ودوافع متعلقة بتبعات الحرب
لـكـســب املـ ــال ال ـكــافــي لـتـخـلـيــص أخـيــه
الوحيد «أمير» من حبل املشنقة .وحتى
عــرض الحلقة الحادية والعشرين ،لم
َ
الحبيب ْي
تعد املياه إلى مجاريها بني
بعدما قتل «كريم» زوج «شغف» املدعو
ّ
وتزوجها .أما
«جالل» (فادي إبراهيم)
«أمير» ،فنتابعه في رحلة صعوده من
القاع عبر استغالل الظروف املحيطة
بــه بمرافقة صــديــق طفولته وشريكه
«شفيق» (يزن خليل).

ّ
ل ـ ـكـ ــل ش ـخ ـص ـي ــة مـ ــامـ ــح م ـس ـت ـق ـلــة
ودواف ـ ـ ــع مـتـعـلـقــة ب ـتـبـعــات ال ـح ــرب،
نالحظ ّ
تطورها مع تصاعد األحداث
وس ــط ب ـي ـئــات وط ـب ـقــات اجـتـمــاعـيــة
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،وإن كـ ــانـ ــت ال ـح ـك ــاي ــات
ّ
تـتـطــلــب بـعــض «ال ـشــدشــدة» لتكون
أكـ ّثــر إقـنــاعــا أحـيــانــا ،وال سـ ّـيـمــا في
شقها اللبناني حيث تـبــدو األمــور
ّ
ّ
تشعب الخطوط وكثرة
أكثر تفلتًا.
املـ ــواض ـ ـيـ ــع امل ـ ـطـ ــروحـ ــة إلـ ـ ــى درجـ ــة
الحشو (التنظيم املدني في الشام،
اإلدمــان على املـخــدرات ،التجارة في
املمنوعات ،سرقة اآلثــار وتهريبها،
ف ـســاد الـسـلـطــة واألجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة،
فساد الصحافيني ،قضايا امل ــرأة)...
تـقــود إلــى التشتت وحـتــى إلــى امللل
ُ
أحيانًا ،فيما تخرج العمل عن إيقاعه.
ّ
غ ـي ــر أن أنـ ـج ــح م ــا اس ـت ـط ــاع «ه ــوا
ّ
املطب األبرز
أصفر» فعله هو اجتياز
الــذي تقع فيه املسلسالت املشتركة:
الخلطة املفتعلة بني شخصيات من
جنسيات مختلفة من دون مبررات

فادي إبراهيم (جالل) وسالف فواخرجي (شغف) في مشهد من العمل

درام ـ ـيـ ــة ،وال ـح ـك ــاي ــات ال ـب ـع ـيــدة عن
الــواقــع الـتــي ت ــدور رحــاهــا فــي عالم
خيالي من القصور الفارهة واألزياء
الفخمة ،ناهيك بالحوارات املجافية
ّ
لـلـحـقـيـقــة .وت ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن
ال ـحــوارات الــدائــرة بــن الشخصيات
(وخ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة مـ ـنـ ـه ــا)
ملتصقة بالواقع وأمينة لــه .كما ال
بد من اإلش ــادة بــأداء يوسف الخال
الـ ــذي ي ـق ـ ّـدم صـ ــورة مـخـتـلـفــة تـمــامــا
ع ــن ت ـلــك ال ـتــي اع ـتــدنــا رؤي ـت ــه فيها
فــي أعـمــال ال ــ«بــان آراب» ،باإلضافة
إل ــى ال ـت ـجــديــد ال ــواض ــح ف ــي طــريـقــة
ع ـمــل الـحـجـلــي ع ـبــر اش ـت ـغــالــه على
كــل تفاصيل «أم ـيــر» ،وخ ــروج وائــل
شرف بنجاح من عباءة «معتز» في
سلسلة «ب ــاب ال ـح ــارة» ،إل ــى جانب
ّ
َ
للمخضرم ْي تيسير
األداء املتمكن
إدري ــس (أب ــو الـلـيــل) ،وعـبــد الـهــادي
الـصـبــاغ (شـ ـ ـ ّـوال) ،ون ــادي ــن تحسني
بيك (سلوى) ،وحال رجب (مهى)...
الـ ــواقـ ــع م ـخ ـت ـلــف ل ــأس ــف بــالـنـسـبــة
إل ــى املـمـثـلــن الـلـبـنــانـيــن فــي األدوار
ً
ال ـثــانــويــة (ج ــوي خ ــوري م ـث ــا) الـتــي
أتـ ــت ب ـع ـي ــدة ع ــن أي ض ـب ــط م ــن قـبــل
املـ ـخ ــرج .وب ـ ــدا واضـ ـح ــا االس ـت ـس ـهــال
فــي اخـتـيــار الـكــومـبــارس (ل ـضــرورات
إنتاجية ّ
رب ـمــا؟) ،إذ تمت االستعانة
ب ـس ــوري ــن ل ـل ـق ـيــام ب ـ ـ ــأدوار لـبـنــانـيــن
والعكس ،لتكون النتيجة لكنة هجينة
ال تمت إلــى الــواقــع بصلة .الفشل في
ض ـبــط أداء املـمـثـلــن غ ـيــر املـحـتــرفــن
ليس املشكلة الوحيدة هنا ،فالصورة
تفتقر إلــى الجاذبية والـ ِـجـ ّـدة وكذلك
األمر بالنسبة إلى املشاهد الخارجية
والــداخ ـل ـيــة وتـقـطـيــع الـ ـك ــادرات الـتــي
ّ
تــذكــرنــا بتكنيك إخ ــراج ــي عـفــا عليه
ال ــزم ــن .وم ـشــاهــد األك ـشــن أك ـبــر دلـيــل
على ما نقول ،من دون أن ننسى طبعًا
املــوس ـي ـقــى ال ـت ـصــو ّيــريــة (املـسـتـعـمـلــة
بكثرة) التي لــم يــوفــق طاهر مامللي
في إعدادها ،وغالبًا ما ال تتناسب مع
األجواء.
*«هوا أصفر» 17:00 :بتوقيت بيروت على
«الجديد» ،و 1:00على «سما» ،و 15:00على
«الفضائية السورية» و 23:00على «سوريا
دراما»

وجهة نظر

امل ــادي ــة ،ويــأسـهــا مــن ال ــواق ــع ،وضيق
أملها فــي إيـجــاد منفذ يعينها .هنا،
ب ــدا األداء أش ـبــه ب ـمــونــولــوج ،بــرعــت
امل ـم ـث ـلــة ال ـش ــاب ــة ف ــي ت ـن ـف ـيــذه ،كــأنـهــا
عـ ـل ــى خ ـش ـب ــة م ـ ـسـ ــرح ،ت ـس ـت ـف ـيــد مــن
امل ـس ــاح ــة امل ـك ــان ـي ــة املـ ــوجـ ــودة فـيـهــا،
وت ـحـ ّـول ـهــا إل ــى مـشـهــديــة م ــؤث ــرة في
الـحــركــة وال ـك ــام .عـلــى املـقـلــب اآلخ ــر،
تعرض  lbciمسلسل «أســود» (كتابة
ك ـل ــودي ــا مــرش ـل ـيــان ـ ـ ـ ـ إخـ ـ ــراج سمير

ّ
يتصدر بطولته باسم
حبشي) الــذي
مغنية (خريج املعهد العالي للفنون)
ب ـش ـخ ـص ـيــة «أس ـ ـ ـ ــود» ال ـ ــذي ت ـع ـ ّـرض
ل ــاغ ـت ـص ــاب ال ـج ـن ـس ــي ف ــي ال ـص ـغــر،
وســرعــان مــا ي ـحــاول االنـتـقــام عندما
يصبح صاحب نفوذ .طبعًا ،املسلسل
ضـعـيــف فــي الـحـبـكــة ،وغ ـيــر ممسوك
أب ـ ـ ـ ـدًا ،ع ـ ــدا االس ـت ـس ـه ــال فـ ــي تــرك ـيــب
األحـ ـ ـ ــداث الـ ـت ــي بـ ــدت م ـص ـط ـن ـعــة فــي
ّ
بعض األحـيــان .حتى إن دور مغنية،
لــم يكن مشبعًا بالكامل فــي تجسيد
ه ــذه الشخصية املــركـبــة ،واملـمــزوجــة
ّ
والشر .مع هذه العودة
ما بني الطيبة
امل ـي ـم ــون ــة ل ــوج ــوه غ ـي ـب ـت ـهــا ش ــرك ــات
اإلنتاج والــرؤوس املتحكمة بصناعة
امل ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــات ،ن ـ ـكـ ــون أم ـ ـ ـ ــام م ـع ــادل ــة
ُ
جــديــدة ،تــرخــي بثقلها على صناعة
ال ـ ــدرام ـ ــا ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وتـ ـض ــع جــان ـبــا
تكريس وجوه ال عالقة لها بالتمثيل
وب ـه ــذا ال ـعــالــم .وج ــوه جـلـبــت بفضل
مواصفاتها الجمالية والشكلية في
ظل افتقارها للموهبة .وهذا ما يمكن
أن يكون حجر أساس ّ
لتغير حقيقي ـ
إذا ما استمر ـ ـ في الدراما اللبنانية،
وعودتها إلى قواعدها ساملة.
«إنتي مني؟» 21:30 :على mtv
«أسود» 20:30 :على lbci

ً
«الهيبة ــ الحصاد» :حين يصبح المجرم بطال
محمد إبراهيم *
للعام الثالث على التوالي تبث قناة «أم تي في» اللبنانية مسلسل
«الـهـيـبــة ـ ـ ـ ال ـح ـصــاد» ال ــذي يـظـهــرنــا كـمـجـتـمــع فــاســد وم ـف ـســد .إذا
ً
استعرضنا شخصية البطلة (سـيــريــن عـبــد ال ـنــور) م ـثــا ،نجدها
صـحــافـيــة تسلقت سـلــم الـشـهــرة عـبــر الـســريــر ال ــذي جمعها برجل
أعمال (جوزيف بو ّ
نصار) فاحش الثراء فاسد ومتنفذ ،ولديه من
ّ
العالقات ما ّ
يخوله التحكم بقطاع اإلعالم ،فيأتمر أصحاب املحطات
التلفزيونية بــأمــره ،يــرفـعــون مــن يــريــد وي ـســدون األب ــواب فــي وجه
ّ
مــن يـشــاء .فهل هكذا تعمل املؤسسات اإلعالمية فــي لبنان؟ بــل إن
نفوذ هذا الشخص السلطوي ال يقف عند هذا الحد ،بل يصل إلى
قائد أحــد األجـهــزة األمنية الفاسد أيضًا الــذي ّ
يعد الكمائن للغدر
باملطلوب الهارب وتصفيته كرمى لعني صديقه التاجر.
ّ
يصور هذا التاجر بمظهر الشرير ،إال أنه يروج
وإذا كان املسلسل
لحق البطلة في االنتفاض عليه بعدما وقعت في غــرام البطل ،من
دون أي إش ــارة إل ــى أن املــذيـعــة الـشـهـيــرة كــانــت تــدفــع مــن جسدها
فــواتـيــر الـشـهــرة ،فهل هــذا هــو املـثــال ال ــذي يجب أن نقدمه لبناتنا
ً
الراغبات بالنجاح في هذا املجال مثال؟
أما البطل ّ
فحدث وال حرج ،زعيم عصابة تعتمد البنية العشائرية،
ّ
خارج على القانون بكل معنى الكلمة ،يهدد ويقتل ويزور الوثائق
والحقائق ويجبي اإلتاوات ويساعد املهربني من وإلى لبنان ،ال بل
ّ
يصرف البضائع لهم ،من حشيشة الكيف واألسلحة الفردية واآلالت
الكهربائية ،ولكنه من الورع والتقى بحيث ال يسمح بعبور األسلحة

ُ
الثقيلة أو املخدرات األخرى ،وهذه شهامة تحسب له في املسلسل.
ً
ب ــدال مــن أن يـكــون ضــابــط األم ــن هــو البطل ال ــذي يــاحــق املجرمني،
يدفعنا السيناريو إلى التعاطف مع املطلوب املالحق واملحاصر في
حي يخضع لسلطة عشيرته ،التي تستعد معه ملواجهة رجال األمن
بقوة السالح ،ولست أدري إن كان املطلوب في حال حدوث مواجهة
أن نفرح عندما يتمكن جبل شيخ الجبل (تيم حسن) من قتل رجال
األمن.
وي ـس ـهــب ال ـس ـي ـنــاريــو ف ــي وض ــع «ج ـب ــل» ف ــي قــالــب ب ـطــولــي ي ـقــارب
األسطورة ،فهو «روبن هود» الهيبة الذي يساعد الفقراء واملحتاجني
وي ـ ّ
ـرد الضيم عــن املظلومني .وهــو الـقــادر على اإلف ــات مــن مالحقة
أج ـهــزة األم ــن وزيـ ــارة حبيبته فــي ب ـيــروت عـنــدمــا ي ـشــاء .واألخـطــر
ّ
أن املسلسل ُيظهر إمكانيات جبل شيخ الجبل املالية حيث يمكنه
شراء شقة في منطقة مرموقة في العاصمة وتوضع في تصرفه في
خزنة الشقة أموال طائلة وترسانة أسلحة ،ال يهتز لها جفن عندما
تصادرها الدولة ،كأن هذه الخسارة تافهة جدًا ،فهو ال يأتي حتى
على ذكرها في ما بعد.
فـمــا هــي ال ـصــورة الـتــي يــريــد املسلسل إيـصــالـهــا إل ــى الـشـبــاب؟ هل
املطلوب إقناعهم أن هــذا املسار يوصل إلــى هــذه الــدرجــة من الثراء
والسلطة في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي يمر فيها البلد؟
ثم تأتي الوالدة ،التي تأمر وتنهي وتهدد برفع الرضا والرحمة عن
ولدها ،فيلتزم بأوامرها .هذه األم التي تأمرت على شقيق زوجها
فأودعته السجن كي تستتب الزعامة لولدها الذي تلومه ألنه أنقذ
ابن عمه ولم يقتله وتبدي استعدادًا للقيام بذلك بنفسها ،ثم تعود

ّ
بعد ذلك لقراءة القرآن وإقامة الصالة بكل خشوع!
ّ
ّ
واألنكى أن قناة «أم تي في» التي تبث املسلسل ،تضع نفسها دائمًا
في موقع املدافع عن الدولة والــرافــض للدويلة ،كما تقف في موقع
املنتقد وامل ـعــارض للبيئة الـتــي يفترض أن أح ــداث «الهيبة» تــدور
فيها ،فعلى الرغم من العبارة التي تنفي في بداية املسلسل أي عالقة
جغرافية أو شخصية مــع الــواقــع ،إال أن هناك جهدًا واضـحــا ُيبذل
ســواء عبر اللهجة أو الــزي إلسـقــاط األمــر على البيئة البقاعية أو
ّ
البعلبكية تحديدًا ،والقناة من أشد املنتقدين لهذه البيئة مع كل ما
فيها من صور نمطية تتعلق بالخروج عن القانون والسطو وحمل
السالح واضطهاد املرأة وتعنيفها وحرمانها من إبداء الرأي.
إذا كان املطلوب هو تسليط الضوء على واقع قد يكون موجودًا في
بعض املناطق بشكل أو بآخر من دون أن يرقى بطبيعة الحال إلى
مستوى املسلسل ،فيجب أن يكون الهدف هو لفت األنظار إلى ضرورة
محاربة هذه الحاالت الشاذة والخارجة عن القانون ال تقريبها إلى
قلب املشاهد وخلق شخصية «املجرم الظريف والوسيم» .فعندما
يصبح املهرب والقاتل وبائع املخدرات التي تفتك باملجتمع والذي
ال يتورع عن ترويع الناس عبر إطــاق النار بـغــزارة دون أي رادع،
معتبرًا أن أي عــدو مــن أعــدائــه «ثمنه رص ــاص ــة» ....عندما تتحول
شخصية من هذا النوع إلى محبوب الجماهير ،أو عندما يتحول
امل ـجــرم إل ــى بـطــل ،يـكــون مسلسل «الـهـيـبــة» قــد أض ــاع هيبة الــدولــة
واملجتمع وأضاع هيبة الشهر الفضيل.
* إعالمي لبناني مقيم في برلني
«الهيبة… الحصاد» 20:30 :بتوقيت بيروت على  ،mtvو 18:00على mbc4
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عامر حالل 8 :ساعات في ضيافة
«الجرائم المعلوماتية»
زينب حاوي

صورة
وخبر

دف يضربـه بيديـه الصغيرتيـن ،يصـدح صـوت وليـد
علـى إيقـاع ً
ّ
ّ
َ
القرينـاوي ،قائلا« :اصـح يـا نايـم وحـد الدايـم ...رمضـان كريـم» .يتجـول
الفلسـطيني فـي طرقـات وأزقـة «مخيـم البريـج» (وسـط
الطفـل
ّ
قطـاع غـزة) معلنـا أن وقـت السـحور قد حان .منـذ بداية شـهر الصوم،
يرافـق الصبـي البالـغ خمسـة أعـوام ّ
عمـه «إبراهيـم» الـذي يعمـل
قبـل موعد أذان الفجر بسـاعتين ،يخرج «أصغر مسـحراتي
كمسـحراتيً .
فـي غـزة» حاملا الـدف ومرتديًا المالبـس التقليديـة ،عبارة عن سـروال
أسـود فضفـاض وقميـص أبيـض عليـه الكثيـر مـن النقـوش الذهبيـة
ّ
يتجـول الثنائـي فـي الشـوارع ،مردديـن بعـض العبـارات
وطربـوش.
واألبيـات الشـعرية الشـائعة( .حسـن جـدي ـــــ األناضـول )

ث ـ ـمـ ــانـ ــي س ـ ــاع ـ ــات ق ـ ـضـ ــاهـ ــا الـ ـن ــاش ــط
اإللكتروني عامر حالل أمس في «مكتب
ال ـج ــرائ ــم امل ـع ـل ــوم ــات ـي ــة» .جـ ــاء ذلـ ــك على
خلفية تقديم ناجي عثمان شقيق اللواء
ع ـمــاد عـثـمــان ،املــديــر ال ـعــام ل ـقــوى األمــن
ال ــداخـ ـل ــي ،ش ـك ــوى ب ـحــق ح ـ ــال ،بتهمة
«ال ـق ــدح وال ـ ــذم» .ت ـعــود الـقـصــة ال ــى أوائ ــل
شهر نيسان (أبريل) عندما دار جدل بني
عثمان (الشقيق) والــوزيــر السابق وئام
وهاب ،على خلفية تدوين األخير تغريدة
اتـهــامـيــة تتعلق بـفــوز عـثـمــان بمناقصة
تـلــزيــم مل ـش ــروع م ــن قـبــل وزارة ال ــزراع ــة
في بلدة قرنايل (قضاء بعبدا) .وبما ّأن
حــال يتولى إدارة حسابات وهــاب ،فقد
استدعي الــى املكتب ،في سابقة جديدة،
تسوق شخصًا ذنبه ّأنه ّ
غرد من حساب
آخر يعمل لديه.
واملعلوم أن الناشط الــذي أضحى بحكم
«املؤثر» على وسائل التواصل االجتماعي،
يعمل مديرًا لعدد من حسابات الشركات
والشخصيات املـعــروفــة .وأول مــن أمــس،
ّ
سجل فيديو قصيرًا ،أخبر فيه متابعيه،
أنه سيذهب للتحقيق .واكتنفت عباراته
عتبًا كبيرًا على من يعمل معهم ،ليضطر
فــي نهاية املـطــاف لالتكاء على مقوماته
الذاتية لإلنقاذ.
وفــي اتـصــال مــع «األخ ـبــار» ،شـ ّـدد حالل
ع ـلــى مـظـلــومـيـتــه ،و«اإلج ـ ـحـ ــاف» بـحـقــه.
وبعد قضائه ثماني ساعات في «الجرائم
املعلوماتية» وخضوعه الستجواب تقني،
يـتـعـلــق بــال ـت ـغــريــدة وإدارة ال ـح ـســابــات،
والتدقيق في التعليقات وإع ــادة التغريد
(ريتويت) ،خرج حالل أمس بسند إقامة،
ولــم يـ ّـوقــع على ّ
تعهد كما تجري الـعــادة.
وأكد حالل لنا ،أن املكتب عامله باحترام
ش ــدي ــد ،ول ــم تـسـ َّـيــس قـ َّضـيـتــه ،كـمــا كــان
متوقعًا .وينتظر أن يبلغ الوزير السابق
وئام وهاب ،بالحضور أمام املدعية العامة

استدعاء الناشط االلكتروني
أشعل موقع تويتر

غادة عون ،للتحقيق معه بشأن الدعوى،
فيما يبقى حــال خــارج هــذه الــدائــرة في
ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،اال إذا ارت ـ ــأت الـقــاضـيــة
استدعاءه من جديد.
اس ـت ــدع ــاء ال ـنــاشــط اإلل ـك ـت ــرون ــي ،أشـعــل
موقع تويتر تحديدًا ،ملا يملكه من قاعدة
«جـمــاهـيــريــة» الـكـتــرونـيــة .ه ـكــذا ،تـصـ َّـدر
هــاشـتــاغ "#مـتـضــامــن_مــع_عــامــر_حــال
هذه املنصة التفاعلية ،في حادثة تذكرنا
بما حصل في آب (أغسطس) من العام
امل ــاض ــي .ي ــوم ـه ــا ،أق ـف ــل تــوي ـتــر حـســاب
حالل الشخصي ،بعدما ّ
شن حملة ضد
السفير السعودي الحالي في لبنان وليد
البخاري ،على خلفية إقــدام األخير على
استغالل قضية انسانية تخص الحالة
ال ـص ـح ـيــة لـلـطـفــل م ـح ـمــد ال ـع ــوط ــة (ك ــان
ح ــال ق ــد أس ـهــم ف ــي إق ــام ــة حـمـلــة تـبــرع
الكترونية له) ،وعرضه التبرع بمبلغ 10
اآلف دوالر .واألمر الثاني يتعلق بهاشتاغ
أطـلـقــه ح ــال وقـتـهــا ب ـع ـنــوان #اط ـ ــردوا_
البخاري_رأس_الفتنة بعد محاولة «فرع
املعلومات» اسـتــدعــاء الصحافي حسني
مرتضى بسبب انتقاده للسعودية.

ّ
جهاد عقل و«األوركسترا الوطنية» :الكمان يغني

ّ
إنه شهر
جان شمعون

في ليلة العيد
 ...أنا في انتظارك!

ّ
تخصص «دار النمر للفن
والثقافة» شهر حزيران (يونيو)
املقبل لتسليط الضوء على
أعمال السينمائي اللبناني
الراحل جان شمعون ( 1944ـ ـ
 /2017الصورة) .في هذا السياق،
وضمن فعاليات «مساء األفالم»،
تدعو الدار بالشراكة مع «نادي
لكل الناس» في العاشر من
الشهر نفسه إلى حضور فيلم
«أرض النساء» ( 58د ـ ـ .)2004
يستكشف الشريط حيوات ثالث
رائدات فلسطينيات ،كسرت
كل منهن وبطريقتها الخاصة
الحواجز التي فرضها املجتمع
والتاريخ والسياسة ،كما قاومن
االحتالل اإلسرائيلي لخدمة
الوطن وتحقيق ذواتهن.

في ثاني أيام عيد الفطر ،يضرب
عبد الكريم الشعار موعدًا مع
جمهور «مترو املدينة» (الحمرا)
حزيران (يونيو)
في الخامس من ّ
املقبل ،حيث سيغني «حبيبي
يسعد أوقاتو» ( )1944و«أنا في
انتظارك» ( )1943اللتني كتبهما
محمود بيرم التونسي ّ
ولحنهما
زكريا أحمد وسمعناهما
بصوت أم كلثوم .في السهرة
التي تحمل عنوان «ليلة العيد
أنا في انتظارك» ،سيرافق
الفنان اللبناني املوسيقيون:
محمد نحاس (قانون) ،جانون
(أكورديون) ،طوني جدعون
(كمنجة) ،مكرم بو الحسن
(كونترباص) وأحمد الخطيب
(رق).

عرض فيلم «أرض النساء» :االثنني
 10حزيران ـ ـ الساعة السادسة
ً
مساء ـ ـ «دار النمر للفن
والنصف
والثقافة» (كليمنصو ـ ـ بيروت).
لالستعالم01/367013 :

«ليلة العيد أنا في انتظارك» :األربعاء
 5حزيران ـ ـ الساعة التاسعة
ً
مساء ـ ـ «مترو املدينة»
والنصف
(الحمرا ـ ـ بيروت).
لالستعالم76309363 :

غد الخميس ،يحيي عازف
بعد ٍ
الكمان الفلسطيني جهاد عقل
(الصورة) أمسية على مسرح «بيار
أبو خاطر» بمرافقة «األوركسترا
الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق
أندريه
عربية» بقيادة املايسترو
ّ
الحاج .تحت عنوان «الكمان يغني»،
يستمتع الجمهور ببرنامج ّ
منوع،
مؤلف من مقطوعات موسيقية
وأغنيات .من بينها :موسيقى «متل
القمر» للحاج و«كفاري» ألحمد فؤاد
حسن ،باإلضافة إلى «بتلوموني
ليه» (كلمات مرسي جميل عزيز،
ألحان كمال الطويل) ،و«أمانة عليك»
قوره ،وألحان كارم
(كلمات فتحي ّ
محمود) ،و«رح حلفك بالغصن»
(كلمات ميشال طراد ،ألحان األخوين

رحباني) ،و«ليالي الشمال الحزينة»
(كلمات وألحان األخوين رحباني)،
و«مطرحك بقلبي» (كلمات مارون
ّ
و«حبيتك
كرم ،ألحان إحسان املنذر)،
تنسيت» (كلمات جوزف حرب،
ألحان زياد الرحباني) ،و«يا لبنان
دخل ترابك» (كلمات توفيق بركات،
ألحان ملحم بركات) ،و«الورد جميل»
(كلمات بيرم التونسي ،ألحان زكريا
أحمد).
ّ
أمسية «الكمان يغني» :الخميس  30أيار
ً
(مايو) الحالي ـ ـ الساعة التاسعة مساء ـ ـ
مسرح «بيار أبو خاطر» (جامعة القديس
يوسف ـ ـ حرم العلوم اإلنسانية ـ ـ طريق
الشام /بيروت) .الدعوة عامة .لالستعالم:
conservatory.gov.lb

الربيع يزهر
في قلب بيروت
بني الخامس والثامن من
حزيران (يونيو) املقبل ،يحتضن
ميدان سباق الخيل في بيروت
فعاليات الدورة السادسة عشرة
من «معرض الحدائق ومهرجان
الربيع» .على مدى أربعة أيام،
ّ
سيتمكن ّ
الزوار (بتوقيع مشاركة
أكثر من  20ألف شخص) من
االحتفال باملحور الجديد للحدث
السنوي «األضواء في الحديقة»،
باإلضافة إلى االستمتاع
بالطبيعة في قلب العاصمة
اللبنانية عبر أنشطة ّ
منوعة،
ومنصات ألكثر من  220عارضًا
في أحدث مجاالت الحدائق
والتصميمات الخارجية
واملفروشات.
«معرض الحدائق ومهرجان
الربيع» :من األربعاء  5إلى السبت
 8حزيران ـ ـ بني الساعة الرابعة بعد
ً
الظهر والحادية عشرة ليال ـ ـ ميدان
سباق الخيل (الطيونة ـ ـ بيروت).
لالستعالم01/480081 :

