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سياسة

ُ ّ
ّ
مرافق ريفي «يرقي» الضباط!
قضية اليوم

ّ
عمليًا ،تمكن مرافق الوزير أشرف ريفي من «ترقية»  166نقيبًا في قوى األمن الداخلي «بالجملة» ومن دون
ّ
يتضمن اسم مرافقه الذي ارتبط بما عرف
استثناءات ،بعدما ّلوح الوزير بعدم توقيع جدول الترقيات إن لم
نهاية  2014بـ «فضيحة المازوت»
األسبوع املاضي ،التأم مجلس قيادة
قــوى األم ــن الــداخـلــي إلنـجــاز مراسيم
ج ــداول تــرقـيــات ال ـضـ ّـبــاط .وقــد جــرت
العادة ُعرفًا في املديرية أن ُيستثنى
الـ ـض ـ ّـب ــاط الـ ــذيـ ــن ي ـت ـض ـ ّـم ــن سـجـلـهــم
العسكري عقوبات مسلكية بالحبس
ع ـشــريــن ي ــوم ــا أو أك ـث ــر م ــن الـتــرقـيــة.
ً
بناء عليه ،علمت «األخـبــار» ،أن قائد
وحــدة الخدمات االجتماعية العميد
غ ــاب ــي الـ ـخ ــوري اقـ ـت ــرح أن يستثنى
مــن الترقية النقيب محمد الــرفــاعــي،
املرافق الشخصي لوزير العدل اللواء
أشرف ريفي ،القتران اسمه بما ُعرف
بـ «فضيحة املازوت».
وت ـعــود الـقـصــة ال ــى نـهــايــة ع ــام 2014
عندما أوقف صاحب «شركة الصحراء
للمحروقات» ،علي ح ،.الذي كان يبيع
املحروقات للمديرية .وبالتحقيق معه
اعترف بأنه كــان يتالعب بالعدادات،
ّ
ويـ ـس ــل ــم ك ـم ـي ــة مـ ــن امل ـ ـحـ ــروقـ ــات أق ــل

فتح بازار األسماء المرشحة
لخالفة قائد جهاز أمن السفارات
بعد تقاعده
مما يتقاضى ثمنًا لها .وتـحـ ّـدث عن
مــوظ ـفــن وضـ ـب ــاط ي ـس ــاع ــدون ــه على
ال ـغــش ،لـقــاء مـبــالــغ مــالـيــة «يهديهم»
إي ـ ـ ــاه ـ ـ ــا .ومـ ـ ـ ــن بـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــؤالء ال ـن ـق ـي ــب
ال ــرف ــاع ــي ،امل ــراف ــق الـشـخـصــي لريفي
(في األمن الداخلي وفي وزارة العدل)
وكــاتــم الكثير مــن أس ــراره .وقــد ادعــى
امل ــوق ــوف أن ــه دف ــع «ه ــدي ــة» لـلــرفــاعــي،
هي عبارة عن مبلغ  170مليون ليرة.
وبـعــدمــا استمع املحققون إلــى إفــادة
األخ ـيــر ،نفى ادع ــاء امل ـ ّ
ـورد .كــذلــك قال
علي ح .إنه دفع مبالغ طائلة لرئيس
املـكـتــب اإلداري فــي مصلحة اآللـيــات
املقدم أسامة بــدران الــذي نفى بــدوره
ادعاءات املشتبه فيه.
وبـحـســب مـســؤولــن أمـنـيــن معنيني
بامللف ،فإن شخصيات وزارية وعدلية
وأم ـن ـي ــة س ـع ــت ي ــوم ـه ــا إل ـ ــى إح ـب ــاط
التحقيق ،وحـصــر الشبهة بصاحب
ال ـشــركــة امل ـ ـ ـ ّ
ـوردة .وع ـلــى أسـ ــاس عــدم
ُ
وج ـ ــود دل ـي ــل ي ـث ـبــت ح ـص ــول أي من
الضابطني على رشى من ّ
املورد ،جرى
الـعـمــل وف ــق قــاعــدة أن إف ــادة املشتبه
فيه أضعف من إفادة الضابط .وبذلك،
أمر النائب العام املالي بترك الرفاعي

هدد ريفي بعدم توقيع جدول الترقيات اذا لم يتمن اسم مرافقه (هيثم الموسوي)

ب ـس ـن ــد إق ـ ــام ـ ــة ،وب ـ ـتـ ــرك ب ـ ـ ـ ــدران ره ــن
التحقيق ،أي إطالق سراح كل منهما،
وب ـ ـقـ ــي صـ ــاحـ ــب امل ــؤسـ ـس ــة م ــوق ــوف ــا
يــوم ـهــا بـ ـق ــرار ق ـض ــائ ــي .وف ـي ـمــا نقل
ب ــدران «تــأديـبـيــا» مــن مــركــزه للخدمة
فــي «ال ـفــوج الـسـ ّـيــار الـثــالــث» ،لــم يجر
املـ ـ ّـس بــالــرفــاعــي ،وال م ـســاء لــة وزي ــر
العدل ،الذي ُيعتبر في لبنان ،بالعرف
ال بــال ـقــانــون ،رأس الـنـيــابــات الـعــامــة
التي تحقق في امللف.
وبالعودة إلى اجتماع مجلس القيادة،

ف ـق ــد أثـ ـ ــار اق ـ ـتـ ــراح ال ـع ـم ـيــد الـ ـخ ــوري
ّ
انـقـســامــا ف ــي امل ـج ـلــس ،خـصــوصــا ّ أن
ري ـفــي هـ ـ ّـدد ب ــوض ــوح بــأنــه ل ــن يــوقــع
مراسيم الترقية إذا ما استثني اسم
الــرفــاعــي منها .وك ــان املـخــرج باتفاق
ال ـض ـبــاط املـجـتـمـعــن عـلــى تــرقـيــة كل
الـ ـضـ ـب ــاط مـ ــن رتـ ـب ــة ن ـق ـيــب مـ ــن دون
استثناء (عــددهــم  ،)166ومــن بينهم
م ــن ال ي ـس ـت ـح ـقــون ال ـت ــرق ـي ــة ل ــوج ــود
عقوبات بالسجن في سجالتهم تزيد
على خمسني يومًا أو يزيد.

وع ـ ـ ــن سـ ـب ــب ع ـ ـ ــدم رف ـ ـ ــض ال ـض ـب ــاط
طـ ـل ــب وزي ـ ـ ــر الـ ــوصـ ــايـ ــة ،خ ـصــوصــا
أن ري ـ ـفـ ــي كـ ـ ــان س ـي ـج ــد حـ ــرجـ ــا فــي
ال ـ ــوق ـ ــوف فـ ــي وجـ ـ ــه مـ ـئ ــات ال ـن ـق ـبــاء
املستحقني لـلـتــرقـيــة ،قــالــت املـصــادر
إن ب ـعــض ض ـب ــاط ال ـق ـي ــادة ت ـ ّ
ـذرع ــوا
ب ـم ــوق ــف وزيـ ـ ــر الـ ـع ــدل ودخ ـ ـلـ ــوا فــي
بازار إلمرار ضباط من «حصصهم»
ع ـلــى جـ ــدول ال ـتــرق ـيــة ،أسـ ــوة بــإمــرار
الرفاعي ،فكانت النتيجة إصدار قرار
باإلجماع بترقية الجميع.

ف ــي س ـيــاق آخ ــر ،فـتـحــت إح ــال ــة قــائــد
جهاز أمن السفارات الحالي العميد
ن ـب ـيــل م ـظ ـلــوم إلـ ــى ال ـت ـقــاعــد ف ــي ٢٣
م ــن الـشـهــر املـقـبــل ال ـب ــاب أم ــام ب ــازار
ّ
خ ــا ّف ـت ــه .ورغ ـ ــم أن الئ ـح ــة ال ـض ـبــاط
امل ــرشـ ـح ــن ل ـخــاف ـتــه تـ ـط ــول ،إال أن
القرار لم يــرس بعد على اسـ ٍـم محدد
ّ
ب ــوصـ ـف ــه األوفـ ـ ـ ـ ــر ح ـ ــظ ـ ــا .وف ـ ـ ــي ه ــذا
ال ـس ـيــاق ،يـبــرز ّ مــن األس ـمــاء الـعـمــداء
م ـح ـم ــود الـ ـع ــن ــان وع ـ ــدن ـ ــان ال ـش ـيــخ
علي وولـيــد جــوهــر وخليل الضيقة

جنود العدو ينامون خارج مواقعهم وفي األحراج
علي حيدر
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا دخ ـ ـل ـ ــت إس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل م ــرح ـل ــة
انـتـظــار ّ
رد حــزب الـلــه ،دخـلــت الـقـيــادة
االســرائـيـلـيــة مــرحـلــة م ــن ال ـتــوتــر بعد
خ ـي ـب ــة كـ ــل ره ــان ــاتـ ـه ــا ع ـل ــى امل ـف ـع ــول
الردعي لكل رسائل التحذير والتهديد
ال ـتــي وجـهـتـهــا عـبــر وس ــائ ــل وق ـنــوات
مـتـعــددة .وعـلــى وقــع الـخـطــاب االخير
لالمني الـعــام لحزب الله السيد حسن
نصرالله ،قام رئيس أركان جيش العدو
غ ــادي ايــزن ـكــوت ،وم ـعــه قــائــد املنطقة
الشمالية اللواء افيف كوخافي ،وقائد
فــرقــة «ه ـب ـشــان» فــي ال ـج ــوالن العميد

ي ـن ـيــف عـ ـش ــور ،وق ــائ ــد ف ــرق ــة الـجـلـيــل
العميد امـيــر بــرعــام ،بجولة ميدانية.
وشملت الجولة عددًا من نقاط املراقبة
ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود مـ ــع ل ـب ـن ــان وسـ ــوريـ ــا،
وتابعوا عن كثب التحديات الناجمة
عن الحرب الداخلية في سوريا ،إضافة
الى التدريبات في فرقة الجليل.
وفي االطار نفسه ،رأى معلق الشؤون
الـعـسـكــريــة فــي الـقـنــاة ال ـعــاشــرة ،الــون
ب ــن دي ـف ـيــد ،أن اس ــرائ ـي ــل ف ــي «مــرحـلــة
ان ـ ـت ـ ـظـ ــار ،وم ـ ـ ــا ن ـ ـشـ ــاهـ ــده ف ـ ــي االي ـ ـ ــام
االخـ ـي ــرة ه ــو نـتـيـجــة ح ــال ــة اسـتـنـفــار
تـ ـس ــود الـ ـجـ ـي ــش» .ولـ ـف ــت ال ـ ــى وج ــود
حالة توتر بفعل التسليم بحقيقة أن

حزب الله ألزم نفسه بالرد على اغتيال
الـشـهـيــد سـمـيــر ال ـق ـن ـطــار .وأكـ ــد أنـهــم
فــي إســرائـيــل ينصتون جـيـدًا لكلمات
األم ــن ال ـعــام لـحــزب الـلــه ويــأخــذونـهــا
بمنتهى الـجــديــة .ولـفــت ال ــى أن حــزب
الـ ـل ــه ي ـب ـحــث ع ــن ّ
رد م ـ ـ ــدروس يـشـكــل
ردًا عـلــى اغ ـت ـيــال الـقـنـطــار ،وال يــؤدي
ال ــى ن ـشــوب ح ــرب .وتــوقــف بــن ديفيد
عند حــرص ايزنكوت ونتنياهو على
الــرد على االمــن الـعــام لحزب الـلــه ،ما
يعكس مستوى الجدية التي تعاملت
بها املستويات السياسية والعسكرية
واالس ـت ـخ ـبــاريــة م ــع امل ــواق ــف االخ ـيــرة
التي أعلنها السيد نصرالله .وهو ما

لفت اليه أيضًا معلق القناة العاشرة
بــالـقــول إنـهــم فــي إســرائـيــل يتعاملون
بجدية مع ما أعلنه نصرالله ،مشيرًا
ال ـ ــى أن ق ـ ــوات ال ـج ـي ــش االس ــرائ ـي ـل ــي
م ـس ـت ـع ــدة ع ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـل ـب ـنــان ـيــة
ّ
وتغير روتينها ،وعلى هذه
والجوالن
الخلفية ال ينامون دائمًا في مواقعهم
املعروفة ،وأحيانًا ينتقلون للنوم في
حرج مجاور.
الــى ذلــك ،شــدد بــن ديفيد على أنــه في
كل مستويات قيادة املنطقة الشمالية،
هناك إدراك بأن رد حزب الله سيأتي،
وكـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـب ـ ــدو خـ ـ ـ ــال أيـ ـ ـ ـ ــام أو خـ ــال
االسابيع املقبلة.

فــي السياق نفسه ،ذكــر موقع «والــا»
االخ ـ ـب ـ ــاري أن الـ ـجـ ـه ــات االمـ ـنـ ـي ــة فــي
اس ــرائ ـي ــل تـسـتـعــد إلم ـك ــان أن ي ـحــاول
حــزب الـلــه تنفيذ عملية ضــد الجنود
االس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن عـ ـل ــى طـ ـ ــول ال ـ ـحـ ــدود
ال ـش ـمــال ـيــة .ون ـق ــل امل ــوق ــع ع ــن مـصــدر
أم ـنــي رف ـيــع قــولــه «أن ــا ال أسـتـطـيــع أن
أبقى غير مبال بعد ما قاله نصرالله.
أن ــا أريـ ــد أن أب ـق ــى ح ـك ـي ـمــا» .وأوض ــح
املصدر أن الجيش االسرائيلي مستعد
لكل التطورات على الحدود السورية،
بـعــدمــا أعـلــن األم ــن ال ـعــام لـحــزب الله
أن االنتقام آت من البحر حتى حدود
الجوالن.
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في الواجهة

اإلستحقاق إلى :2016

ً
وقت اضافي قد يكون طويال!
المر وتويني
ّ
سيصوتان
لفرنجية
علمت «األخ ـب ــار» أن النائب
ميشال املر وحفيدته النائبة
ن ــاي ـل ــة ت ــوي ـن ــي أب ـل ـغ ــا زع ـيــم
تـيــار امل ــردة الـنــائــب سليمان
فــرنـجـيــة أنـهـمــا سـيـصـ ّـوتــان
لـ ـ ــه فـ ـ ــي أي جـ ـلـ ـس ــة ت ـع ـقــد
النتخاب رئيس للجمهورية.
وي ــأت ــي مــوقــف امل ــر وتــويـنــي
في سياق اتصاالت يجريها
ت ـ ـي ـ ــار املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ل ـح ـش ــد
الـ ـت ــأيـ ـي ــد مل ـ ـب ـ ــادرة ال ــرئ ـي ــس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ب ـتــرش ـيــح
ف ــرنـ ـجـ ـي ــة ،ش ـم ـل ــت س ــاب ـق ــا
وزي ـ ـ ــر االت ـ ـص ـ ــاالت ب ـطــرس
ح ــرب وال ـنــائــب روب ـيــر غانم
وضمنت تأييدهما للمبادرة.

ّ
وح ـس ــام ال ـتــنــو ّخــي وح ـس ــن صــالــح
بــاعـتـبــارهــم مــرشـحــن ملــلء املنصب،
لكون مراكز قادة الوحدات «مناصب
سيادية للطوائف» ،فيما التخريجة
م ــن ح ـي ــث ال ـش ـك ــل اإلداري سـتـكــون
عبر تعيني الضابط املختار بموجب
برقية صــادرة عن املدير العام لقوى
األم ــن الــداخ ـلــي ،بصفة ّمـســاعـ ٍـد ّأول
ل ـقــائــد ال ــوح ــدة .وب ـمــا أنـ ــه ال وج ــود
ُلقائد أصيل ،سيتولى ُحكمًا الضابط
ّ
املشكل القيادة بالوكالة.
وتنقل املصادر استبعاد قائد سرية
حرس مجلس النواب العميد الشيخ
علي من بازار الترشيح لكون الرئيس
نـبـيــه بـ ـ ّـري مـتـمـ ّـسـكــا ب ــه ف ــي منصبه
ُ ّ
ّ
سيحتم
الحالي .وبالتالي ،فــإن ذلــك
بــأن يكون قائد وحــدة أمــن السفارات
أعلى رتبة منه ،باعتبار مركز خدمة
نفسها.
األخـيــر يتبع إداري ــا للوحدة
ّ
إزاء ذلك ،عاد إلى التداول اسم العنان
ال ـ ـ ــذي شـ ـغ ــل م ـن ـص ــب ق ــائ ــد مـنـطـقــة
الشمال اإلقليمية ،قبل أن يوضع في
ً
ّ
تصرف املدير العام ،عمال بالتراتبية
اإلدارية إثر تعيني العميد علي هزيمة
ً
األدن ـ ــى م ـنــه رت ـبــة ب ــدي ــا م ـنــه .وك ــان
االس ــم نـفـســه ق ــد سـبــق أن ت ــردد ملــلء
مركز قائد جهاز أمــن الـسـفــارات قبل
تعيني مظلوم .ورغم أن ّ
ضباطًا قادة
ّ
ُيـ ّ
ـرددون أن مرجعية سياسية وعدته
بتسميته خلفًا ملظلوم ،إال أن املصادر
ّ
ـدت أن حـظــوظــه ضعيفة
املــواك ـبــة أكـ ـ ّ
العتبارات تحفظت عن ذكرها.
ك ــذل ــك ي ـ ـتـ ــردد اسـ ـ ــم ال ـع ـم ـي ــد خـلـيــل
الضيقة ال ــذي يشغل مــركــز املساعد
ال ـ ـثـ ــانـ ــي لـ ـق ــائ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ــدرك ،عـ ـلـ ـم ــا أن ــه
وال ـع ـنــان األع ـلــى رتـبــة بــن الـضـ ّـبــاط
الشيعة ،يليهما رئيس قسم املباحث
ال ـج ـن ــائ ـي ــة ال ـخ ــاص ــة ال ـع ـم ـيــد ول ـيــد
ّ
جــوهــر ال ــذي ي ـحــل ثــال ـثــا .كــذلــك يــرد
ض ـم ــن دائ ـ ـ ــرة األس ـ ـمـ ــاء اسـ ــم رئ ـيــس
م ـ ـفـ ــرزة صـ ـي ــدا ال ـق ـض ــائ ـي ــة ال ـع ـم ـيــد
حـ ـ ـس ـ ــن صـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــح ،ورئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس غـ ــرفـ ــة
الـعـمـلـيــات ف ــي ق ــوى األمـ ــن الــداخـلــي
الـعـمـيــد ح ـســام ال ـت ـنــوخـ ّـي .واألخ ـيــر
يتردد اسمه بوصفه املرشح ّالدائم،
لـكــن امل ـص ــادر تعلق ب ــأن «الـتــنــوخــي
ّ
بعد بكير عليه» ،باعتبار أن أمامه
ً
ثماني سنوات بعد ،فضال عن أنه ال
يقبل بأن ّ
يعي بالوكالة.
(األخبار)

ّ
يتعين ان يمر بعض
الوقت في السنة الجديدة
كي يتضح هل حملت 2015
معها مبادرة انتخاب النائب
سليمان فرنجية رئيسا الى
غير رجعة ،أم تركت الورقة
المعلقة منذ تشرين الثاني
تستنفد مزيدا من الجهود
لالبقاء على حظوظها
نقوال ناصيف
ب ــان ـق ـض ــاء ش ـه ــر ونـ ـص ــف ش ـه ــر عـلــى
اطـ ــاق ـ ـهـ ــا ،ي ـص ـب ــح مـ ــن امل ـب ـك ــر ال ـح ـكــم
عـلــى م ـب ــادرة الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري
ب ــان ـت ـخ ــاب ال ـن ــائ ــب س ـل ـي ـمــان فــرنـجـيــة
رئـيـســا لـلـجـمـهــوريــة بــزوال ـهــا .صاحب
ّ
املبادرة لم يتخل عنها ،وال نائب زغرتا
امل ـع ـن ــي ب ـه ــا وجـ ــد ال ـف ــرص ــة ت ـج ــاوزت ــه
ك ــي ي ـت ــراج ــع ،وال املـ ــؤيـ ــدون املـعـلـنــون
واملضمرون على السواء ،وال املناوئون
لها بعد انقضاضهم التدريجي عليها
ع ـث ــروا عـلــى بــديــل س ــواه ــا .رب ـمــا لــذلــك
تبقى قائمة بآمال تترجح بني النجاح
والفشل .لكن ما بات يقينا ان  2016تبدأ
بــانـطـبــاع م ـفــاده ان الـشـغــور الــرئــاســي
سـيـسـتـمــر وق ـت ــا اض ــافـ ـي ــا ،وقـ ــد ي ـكــون
ً
طويال.
وم ــع ان م ـب ــادرة ال ـحــريــري تـكــاد تكون
ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي ن ـج ـح ــت فـ ــي ت ـحــريــك
املـ ـي ــاه ال ـ ــراك ـ ــدة ف ــي االس ـت ـح ـق ــاق مـنــذ
وقــوع الشغور ،بعدما استقر التنافس
ط ــوال سـنــة وسـبـعــة اش ـهــر عـلــى ثــاثــة
مرشحني رسميني هم الرئيس ميشال
عون والنائب هنري حلو ورئيس حزب
القوات اللبنانية سمير جعجع ،اال انها
وضعت ـ ـ للمرة االولــى ـ ـ ـ سقفًا جديدًا
في مقاربة االستحقاق يحتاج تقويضه
ال ــى صــدمــة مــؤملــة ،امـنـيــة او سياسية،
يصعب استيعاب تداعياتها مــن دون
ان يكون انتخاب رئيس الجمهورية ـ ـ ـ
ايا يكن املرشح ـ ـ ـ في صلبها.
 1ـ ـ ـ ـ ـ اض ـح ــى فــرن ـج ـيــة مــرش ـحــا جــديــا،
ب ـعــدمــا ب ــدا ف ــي االش ـه ــر املـنـقـضـيــة من
الشغور ينتظر في املقعد الخلفي خلو
املقعد االمامي الذي يشغله حليفه عون،
وقــد اق ـ ّـر نــائــب زغــرتــا حتى هــذا الوقت

بتقدمه عليه .مع ذلك ،ال يعني جلوسه
اآلن في الصف االمامي من دون انتظار
اح ــد وتـمـسـكــه ب ـتــرش ـحــه ،ان ــه سـيـكــون
حتما الرئيس املقبل .فــي املقلب اآلخــر
يشكو املرشحان اآلخــران الفعليان من
متاعب لن يسهل عليهما اجتيازها.
ث ـم ــن ت ـم ـســك ع ـ ــون ب ـتــرش ـحــه اوال ،ثــم
تمسك ح ــزب الـلــه بـهــذا الـتــرشــح ثانيا
ـ ـ ـ وهـمــا موقفان لــم يفاجئا فرنجيه ـ ـ ـ
ان ـه ـيــار تـكـتــل الـتـغـيـيــر واالص ـ ــاح الــى
حد بعيد ،وقد يكون تفكك .منذ انفجار
الخالف بني التيار الوطني الحر وتيار
املـ ـ ــردة ع ـلــى تــرش ـيــح فــرن ـج ـيــه ،امـتـنــع
نــائـبــاه اسـطـفــان الــدويـهــي وسليم كرم
وكـ ــذلـ ــك وزي ـ ـ ـ ــره ري ـ ـمـ ــون ع ــريـ ـج ــي عــن
حـضــور االجـتـمــاعــات الــدوريــة للتكتل،
بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـن ــائ ــب ام ـي ــل رح ـم ــة ال ــذي
يتصرف حيال الحليفني اللدودين على
انه يمثل تقاطع ما بينهما .توقفت بني
الحليفني الـســابـقــن ايـضــا االت ـصــاالت
املباشرة وغير املباشرة ،وبدوا كأنهما
تخلصا مــن هــذا الـتـحــالــف .على طرف
نقيض مــن ذل ــك ،لــم ينقطع تـيــار املــردة
ع ــن ال ـت ــواص ــل م ــع ح ــزب ال ـل ــه الـ ــذي لم
يـفـصــح ـ ـ ـ ـ ـ مـنــذ الـكـشــف ع ــن املـ ـب ــادرة ـ ـ ـ
عن حماسة ظاهرة النتخاب احــد ابرز
حلفائه واقــدمـهــم «ف ــي ال ـخــط» .ال ــى ان
جهر على املــأ قبل يــومــن ،مــن بكركي
بــالــذات ،ان عــون مرشحه االول .يعني
يعن رفضه انتخاب
بذلك تحفظه ما لم ِ
فرنجيه.
بــذلــك قـ ّـوضــت م ـبــادرة الـحــريــري ،حتى

شأن قوى  8آذار نصفني.
 2ـ ـ ـ اصبحت قــاعــدة ام ــرار االستحقاق
تـبـعــا مل ـعــادلــة رئ ـيــس لـلـجـمـهــوريــة من
قوى  8آذار في مقابل رئيس للحكومة
من قوى  14آذار .اال ان العكس ال يصح
ف ــي اي حـ ـ ــال .ع ـل ــى ان ت ـع ـثــر ان ـت ـخــاب
رئ ـي ــس م ــن قـ ــوى  8آذار ي ـ ــؤول حـكـمــا
ال ـ ــى ف ـش ــل ت ـس ـم ـيــة رئـ ـي ــس ل ـل ـح ـكــومــة

ّ
المردة تطلق
من تكتل التغيير
واالصالح بانقطاع
نائبيه ووزيره عنه

م ــن الـ ـط ــرف اآلخـ ـ ــر .ي ــأت ـي ــان م ـعــا او ال
يكونا ابــدا .اذذاك يقتضي الحديث عن
رئـيــس للجمهورية ورئـيــس للحكومة
بمواصفات مختلفة تماما ،ما لم تكن
نقيضة ،ومــن ثم استبعاد كل من قوى
 8و 14آذار مــن رأس هــرم الـحـكــم .ومــع

ان البعض املتحمس للقاعدة الجديدة
يـعـتـقــد ب ــأن االب ـ ــواب اوص ـ ــدت نـهــائـيــا
ف ــي وجـ ــه م ــرش ـح ــن م ــن طـ ـ ــراز مـغــايــر
فــي الــرئــاسـتــن االول ــى والـثــالـثــة ،اال ان
صدمة امنية او سياسية من شأنها ان
تجعل من تلك املواصفات الخيار االمثل
في ما بعد.
بل واقع االمر ان القاعدة الجديدة هذه
غ ـيــر م ـف ـتــوحــة ع ـلــى خـ ـي ــارات م ـتــاحــة.
إمــا تـجــيء بفرنجية رئيسا كــي يلحق
بـ ــه ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،او ال امـ ـ ــل فـ ــي اي مــن
االستحقاقني .اذ من غير املتوقع موافقة
الـحــريــري والـنــائــب وليد جنبالط على
عليه حــزب الله.
عــون رئيسا وإن اصــر ّ
وم ــن دون ال ـفــري ـقــن ال ـســنــي وال ـ ــدرزي
ال رئ ـ ـيـ ــس لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،عـ ـل ــى ن ـحــو
مـطــابــق ملــوقــف ح ــزب الـلــه ال ــذي يجعل
االس ـت ـح ـق ــاق م ـع ـل ـقــا وم ــؤج ــا بـسـبــب
اص ـ ـ ــراره ع ـلــى عـ ــون وحـ ـ ــده ،وتــوج ـســه
ترشيح الـحــريــري فرنجية
مــن توقيت ُ
خرج بها.
أ
والطريقة التي ِ
لـعــل امل ـفــارقــة امل ــزدوج ــة ال ـتــي تضاعف
في اسباب تمديد عمر الشغور ان حزب
الله ال يزال يرفض عودة الحريري الى
السرايا ،مقدار رفض الحريري وصول
عــون الــى قصر بعبدا .مــن دون تلك او
هذا يرقد االستحقاق طويال.

فيتجرع ّ
ّ
السم (هيثم الموسوي)
لن ينساق جعجع الى وهم ترشيح عون تشفيا من الحريري

اآلن على االقل ،ما كان يحتاج اليه حزب
ال ـل ــه وهـ ــو وج ـ ــود حـلـيـفــن مسيحيني
مـ ـهـ ـم ــن فـ ـ ــي ق ــاع ــدتـ ـيـ ـهـ ـم ــا ال ـش ـع ـب ـي ــة
وخـ ـي ــاراتـ ـهـ ـم ــا ال ـس ـي ــاس ـي ــة واخ ـص ـه ــا
االقليمية الى جانبهّ ،
وعرضت ائتالف
 8آذار لشرخ يصعب اعادة ترميمه.
قد ال يكون التصدع املماثل الذي اصاب
قوى  14آذار اقل وطأة .ال يزال جعجع
ي ـع ـ ّـد ن ـف ـســه مــرش ـحــا ج ــدي ــا لـلــرئــاســة
ينسحب ملرشح توافقي ليس اال ،فيما
غامر الحريري ليس في التخلي عنه
فحسب ـ ـ ـ وهو حليفه املسيحي االقوى
ـ ـ ـ بــل ذهــابــه الــى ترشيح خصمه ،من
غير ان يخطره مسبقا بـهــذا الخيار.
وشــأن ّ
تشبث عــون بترشحه ردًا على
تــرشـيــح فــرنـجـيــة ،ل ــم يـبــد جـعـجــع اي
استعداد للتراجع عن ترشيحه .وهو
بالتأكيد لن ينساق الى وهم ترشيح
عــون تشفيًا من الحريري لئال يمسي
ّ
ّ
السم .فاذا قوى  14آذار
متجرعًا
فعال

علم
و خبر
المدارس السورية في «محافظة لبنان»
رغم أن وزير التربية الياس بو صعب راسل وزارة الداخلية منذ أكثر من
سنة ،وأكثر من مرة ،طالبًا تكليف فرع املعلومات بالتحقق من مدارس
يشرف عليها «االئتالف السوري املعارض» في منطقة الشمال ،وتصدر
شهادات عن «وزارة التربية والتعليم» في «الحكومة السورية املؤقتة
ـ ـ محافظة لـبـنــان» ،إال أن أي إج ــراء لــم يتخذ فــي هــذا ال ـصــدد .وأكــدت
مصادر لـ«األخبار» أن عدد هذه املــدارس زاد عن السابق ،وهي ال تزال
تـمــارس عملها فــي التعليم وتنظيم االمـتـحــانــات وإص ــدار الـشـهــادات
الرسمية ،علمًا بــأن الـسـفــارة الـســوريــة فــي بـيــروت أرسـلــت مــذكــرة الى
وزارة الخارجية اللبنانية ،فــي شـبــاط املــاضــي ،تستفسر عــن ظاهرة
«وجود مدارس في لبنان تعمل تحت ّ
مسمى وزارة التربية والتعليم في
الحكومة السورية املؤقتة وأماكن وجودها وكيفية قيامها باستصدار
وثائق ّ
مزورة للطالب السوريني».

جنبالط يمضي رأس السنة وسط النيل
اختار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط وعقيلته نورا قضاء
سهرة رأس السنة في مصر على منت باخرة سياحية تبحر في نهر النيل.

عزام األيوبي أمينًا للجماعة
تبدأ «الجماعة اإلســامـيــة» عامها الجديد بحلة جــديــدة جزئيًا .بعد
التمديد لنائب األم ــن الـعــام ورئـيــس مجلس ال ـشــورى محمد الشيخ
عمار ،توقعت مصادر في الجماعة أن ينتخب أعضاء مجلس الشورى
الـ 36املنتخبون رئيس املكتب السياسي عزام األيوبي أمينًا عامًا خلفًا
للشيخ إبراهيم املصري.
وكــانــت الـجـمــاعــة أج ــرت فــي كــانــون األول انـتـخــابــات فــي هيكليتها
الـتـنـظـيـمـيــة ،ب ــدءًا م ــن فــروع ـهــا ف ــي امل ـنــاطــق إل ــى ان ـت ـخــاب أم ــن عــام
خلفًا للمصري الذي ال يحق له الترشح لدورة ثالثة بحسب النظام
الداخلي.

حراك مراد
قال مراقبون إن جولة وفد اللقاء الوطني برئاسة الوزير السابق عبد
الرحيم مراد على بعض الشخصيات والقوى السياسية في طرابلس،
ّ
السنية»
قبل أيام ،مؤشر على حراك سياسي ينتظر أن تشهده «الساحة
في املرحلة املقبلة.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
وزارة االتصاالت توضح

حوار

درباس :قرار الرئاسة خارجي

ردًا عـلــى امل ـقــال املـنـشــور أم ــس بـعـنــوان "خــدمــات الـجـيــل الــرابــع:
تقاسم  200مليون دوالر بني  3شركات" ،نوضح أن املقال يحتوي
على مغالطات ويتنافى مع الحقيقة والواقع ،ما اقتضى منا ّ
الرد
اآلتي:
ـ ـ ال عالقة لوزير اإلتصاالت بهذه املناقصة ال بصورة مباشرة
َ
ّ
مباشر ،واللجان املشكلة من قبل شركتي "تاتش"
وال بشكل غير
ّ
و"أل ـفــا" ،اللتني تشغالن شبكتي الخليوي فــي لبنان ،هــي التي
جــري املناقصة على مسؤوليتها ،وإن نتيجتها النهائية لم
ُتـ َ
تــرفــع لغاية تاريخه إلــى وزيــر اإلت ـصــاالت .أكثر مــن ذلــك ،رفض
وزيــر اإلتصاالت طلب الشركات انتداب شخص من فريق عمله
لإلشراف على أعمال املناقصة.
ـ ـ في ما يتعلق باستبعاد شركة ّ ،ZTE
يهمنا أن نؤكد أن ّقبول
شــركــة فــي املـنــاقـصــات أو رفـضـهــا ي ـعــود للشركتني ّاملشغلتني
وليس للوزارة التي تأخذ علمًا بالنتيجة من قبل املشغل ،ويبقى
للوزير املوافقة على نتائج املناقصة أو رفضها في ضوء شفافية
اآللية املتبعة فيها والتعليل التقني الواضح للقرارات الصادرة
عن الشركتني.
ـ ـ ـ أما في ما يتعلق بموضوع تلبية وزير اإلتصاالت دعوة شركة
ه ــواوي لــزيــارتـهــا فــي ال ـصــن ،فـقــد سـبــق لـلــوزيــر أن لـ ّـبــى دعــوة
شركات عـ ّـدة لإلطالع على أبحاثها ومــدى التطور الــذي بلغته،
إمــا شخصيًا وإمــا بإيفاد مهندسني ّ
أخصائيني مــن فريقه في
الوزارة ،ومن بني هذه الزيارات زيارة شركة  ZTEفي الصني.
ـ ـ ـ نستغرب املبالغ املالية للمناقصات الــواردة في املقال والزعم
بأن ثالث شركات تتقاسمها ونؤكد أن مناقصات الجيل الرابع
ما زالت قيد الدرس ولم يتم عرض النتائج النهائية علينا بما
فيها مناقصة الـ .RADIO
المكتب االعالمي لوزارة االتصاالت
ّ
رد املحرر:
كان الفتًا أن وزير االتصاالت بطرس حرب ّلبى دعوات الشركات لالطالع
على ّ
تطورها التقني ،فهو محام وليس خبيرًا تقنيًا في مجال االتصاالت،
ً
فضال عن أن تلبية مثل هذه الدعوات شخصيًا أمر يزيد التساؤالت وال
يلغيها أن يكون ّلبى أكثر من دعوة .كما تجب اإلشارة إلى أن املال املدفوع
عـلــى املـنــاقـصــات هــو م ــال ع ــام يقتضي إنـفــاقــه وف ــق األص ــول القانونية
وبـشـفــافـيــة كــامـلــة ،وه ــو األم ــر ال ــذي لــم يحصل فــي هــاتــن املناقصتني.
ّ
التنصل مــن املسؤولية بالقول إن ال عالقة ل ــوزارة االتـصــاالت بهذه
أمــا
املناقصة ،فهو أمــر يثير االستغراب والشكوك أيضًا حــول طريقة إدارة
املــال العام والتسليم املطلق لشركات القطاع الـخــاص ،فيما كــان يتوجب
على وزيــر االتصاالت مراقبة الشفافية في االستثمارات التي تنفذ على
شبكتني مملوكتني مــن الــدولــة اللبنانية ويقتصر دور الـشــركــات على
إدارتهما فقط .وربما استعمل هذا التنصل من املسؤولية في اتجاه زيادة
التأثير على املناقصة ونتائجها.

♦♦♦

تتويج الهرطقة بترحيل النفايات
 ...وبعد أن أتحفتنا حكومتنا «العتيدة» بتنفيذ البيان الوزاري
بدءًا من قانون اإلنتخاب مرورًا بالتعيينات وإقامة دولة القانون
ً
وامل ــؤس ـس ــات ووقـ ــف ال ـه ــدر وال ـف ـس ــاد وص ـ ــوال إل ــى أزمـ ــة امل ـيــاه
ّ
رئيس
ُوالكهرباء املزمنة وغيرها وتعهدًا بالوصول إلى إنتخاب ّ ُ ٍ
رضي طموحات اللبنانيني ،ال تزال حكومتنا العاجزة تتخبط
ي ّ
بملف «تافه» إسمه النفايات...
ّ
ّلقد تخط ُت هرطقات هذه الحكومة العجيبة بهرطقاتها التي ال
ت َع ُّد وال تحصى ّ
وتوجتها بهرطقة ترحيل النفايات من خالل

قرار الترحيل الذي يجب على الشعب اللبناني بأكمله الوقوف
في وجهه حيث أن هذا اإلستخفاف ال ُيمكن له إال أن ُيواصل بنا
وبوطننا باإلنحدار إلى الهاوية...
ّ
إن كل هـ ُـذه األم ــوال الطائلة التي ستدفع إكــرامــا لهذه الهرطقة
ّ
َ
وعلميةٍ وتكليفةٍ بسيطة أمام
يمكن أن تحل بحلول أبدية وعمليةٍ ِ
هذا الترحيل العبثي وذلك من خالل الشروع في إنشاء معامل
ِّ
في كل األقضية من أجل نقل تلك النفايات عبر إشراف البلديات
من بعد إعطائها حقوقها املسلوبة من أجل فرزها من املصدر
بالشروط البيئية تحت
وإعادة تدويرها وتحويلها إلى أسمدة ً
إش ــراف الـخـبــراء الـبـيـئـيــن ...لتكون نعمة مربحة ولـيــس نقمة
مخسرة من خالل املناورة في إجتراح حلول مصيرها الفشل...
ّ
إن لترحيل النفايات شروطًا يستحيل على حكومتنا اإللتزام بها
من خالل حالتها اآلسنة واملختلطة بجميع أصناف «الكوكتيل»
ُ
أمام املحافل الدولية
ألنه ستنجم عنها مقاضاة قانونية وبيئية ّ
ستضاعف إنهيارنا وال طاقة للبنان على تحملها...
ّ
والجدير بالذكر أن نقل النفايات عبر املرفأ إلى ناقلة النفايات
سـيـنــذر بـكــارثــة بـيـئـيــةٍ كـبـيــرة جـ ـ ّـراء إنـ ــزالق كـمـ ّـيــات كـبـيــرة من
النفايات إلى البحر...
ّ
إن األح ـ ــرى ب ـه ــذه ال ـح ـكــومــة ورئ ـي ـس ـهــا ال ـحــريــص ع ـلــى أم ــوال
الـلـبـنــانــن تــوفـيــر املــائ ـتــن وخـمـســن دوالرًا لـلـطــن ال ــواح ــد من
النفايات املفترض أن تكون ُمنتجة ...األحــرى بهم توفيرها في
سبيل التنقيب وإسـتـخــراج النفط وال ـغــاز ُ
ومعضلة الكهرباء
ّ
وهلم ّ
جرا...
واملياه
عباس ّ
ّ
حيوك ،عيتا الشعب

رشيد درباس :لست حصة أحد! (مروان بوحيدر)

يرى وزير الشؤون
االجتماعية رشيد درباس
أن اللبنانيين أضعف من
أن يقرروا من يكون رئيس
جمهوريتهم المقبل،
معتبرًا أن «القرار ّيأتي من
الخارج ...ونحن ننفذه».
ورأى أن رئيس الجمهورية
القوي يكسر الكرسي ،وأن
الرؤساء الناجحين في تاريخ
لبنان لم يكونوا أقوياء

عبد الكافي الصمد
«خ ــده ــا م ــن اآلخ ـ ــر .قـ ــرار انـتـخــاب
رئ ـي ــس ج ــدي ــد ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ليس
ملكنا ،بل يأتي من الخارج ،ونحن
ننفذه .إذا كنا لم نستطع أن نملك
قــرار رفــع كيس زبالة من الطريق،
هــل تظن أنـنــا نملك ق ــرار انتخاب
رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس؟» .ب ـ ـه ـ ــذه «األري ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــة»
ينظر وزي ــر ال ـشــؤون االجتماعية
رش ـيــد دربـ ــاس ال ــى «أم األزمـ ــات»
السياسية في لبنان! وهو يرى أن
«رئيس الجمهورية القوي يكسر
الكرسي ،والــرؤســاء الناجحني لم
يكونوا أقوياء».
م ـ ــن م ـك ـت ـب ــه ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة املـ ـيـ ـن ــاء
ّ
امل ـط ــل عـلــى مـحـمـيــة ج ــزر النخيل

فيها ،يــرى الــوزيــر الطرابلسي أن
اسـتـمــرار العماد ميشال عــون في
ت ــرش ـي ــح ن ـف ـس ــه «ك ـ ـ ــان خ ـط ــأ وق ــد
اسـ ـتـ ـن ــزف ــه ،ف ـي ـم ــا س ـم ـي ــر جـعـجــع
اسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــزف م ـ ـنـ ــذ األي ـ ـ ـ ـ ـ ــام األول ـ ـ ـ ــى
لـتــرشـيـحــه» .أم ــا ال ــوزي ــر سليمان
فرنجية فلم يكن خارج حساباته،
ح ـت ــى م ــن ق ـب ــل م ـ ـبـ ــادرة ال ــرئ ـي ــس
سعد الحريري ،ألن «يلي في قلبه
ً
على لسانه» ،ناقال عن رئيس تيار
املـ ـ ــردة ،ف ــي ع ـش ــاء جـمـعــه ومـفـتــي
طــراب ـلــس وال ـش ـم ــال ال ـش ـيــخ مــالــك
الـ ـشـ ـع ــار قـ ـب ــل أكـ ـث ــر مـ ــن ش ـهــريــن
وقبل الحديث عن املبادرة ،رفضه
انتخاب رئيس توافقي أو وسطي،
وأنه «مع عودة سعد الحريري الى
رئــاســة الـحـكــومــة ب ـم ــوازاة رئـيــس

تقرير

األسير على خطى الدليمي وحميد؟
آمال خليل
ال يتركز االهتمام على مجريات جلسة
محاكمة أحمد األسير املقررة الثالثاء
املقبل ،بقدر ما يتركز على املوعد الذي
سـيـضــربــه رئ ـيــس املـحـكـمــة العسكرية
العميد خليل إبراهيم للجلسة التالية،
إذ إن جـلـســة ال ـثــاثــاء بــاتــت ف ــي حكم
املؤجلة ،وفق ما أكد رئيس هيئة الدفاع
ع ــن األسـ ـي ــر امل ـح ــام ــي أن ـ ـطـ ــوان نـعـمــة
ل ــ»األخ ـبــار» .طــول امل ــدة بــن الجلستني
املقبلتني أو قصرها «سيشكل انعكاسًا
ملسار املفاوضات حــول صفقة التبادل
بــن داعــش والــدولــة اللبنانية لتحرير
العسكريني املختطفني لــدى التنظيم»،
يقول نعمة .اسم األسير «مطروح بقوة
على رأس الئحة التبادل التي ّ
يروج لها
داع ــش لـسـجـنــاء مــوقــوفــن ف ــي لـبـنــان،
يطالب بهم التنظيم» .ذلــك املشهد قد

ال يـشـكــل صــدمــة ل ــدع ــاة هـيـبــة الــدولــة
وذوي شهداء الجيش في أحداث عبرا.
نـمــوذج صفقة الـتـبــادل مــع «الـنـصــرة»
نـقـلـهــم إل ــى مــرح ـلــة م ــا ب ـعــد ال ـصــدمــة،
بــالـنـظــر إل ــى تـجــربــة سـجــى الــدلـيـمــي،
ط ـل ـي ـقــة ال ـ ـب ـ ـغـ ــدادي وس ـل ـي ـل ــة ال ـعــائ ـلــة
الجهادية بني «النصرة» و»داعش» في
سوريا والعراق ،وجمانة حميد ،ناقلة
مـتـفـجــرات الـعـمـلـيــات االن ـت ـحــاريــة في
بيروت ،والشيخ السوري محمد يحيى
الــذي أوق ــف فــي عــرســال مرتديًا حزامًا
ناسفًا.
مبرر تأجيل جلسة الـثــاثــاء سيطرح
من قبل هيئة الدفاع «التي ستستمهل
التخاذ موقف من قرار املحكمة املنتظر
ح ـ ــول الـ ــدفـ ــوع ال ـش ـك ـل ـيــة الـ ـت ــي كــانــت
تـقــدمــت بـهــا فــي الجلسة الـســابـقــة في
 20تشرين األول الفائت» أوضح نعمة.
حينها ،تقدمت الهيئة بأربعة دفــوع،

ّأول ـه ــا إب ـطــال التحقيقات األول ـي ــة مع
األس ـي ــر ،وثــانـيـهــا طـلــب اإلذن مــن دار
الـفـتــوى بمالحقته ألن ــه شـيــخ مـعـ ّـمــم،
وث ــال ـث ـه ــا االل ـ ـتـ ــزام ب ـس ــري ــة امل ـحــاك ـمــة
لــوجــود قــاصــر بــن املتهمني فــي ملف
عبرا ،ورابعها انتهاك سرية التحقيق
بنشر أج ــزاء منها قـبــل وص ــول امللف
إلــى املحكمة .أمــا إبــراهـيــم ،فقد تعهد
بإنجاز تقرير طبي حول حالة األسير
الـصـحـيــة م ــن قـبــل لـجـنــة م ــن الـطـبــابــة
العسكرية وعــرض نتائجه في جلسة
الثالثاء .وعن مسار املفاوضات ،لفتت
مـ ـص ــادر م ــواك ـب ــة إلـ ــى أن االتـ ـص ــاالت
ب ــدأت جــديــا بــن األط ــراف الـتــي دخلت
عـلــى خــط صفقة «ال ـن ـصــرة» ،مــن قطر
إل ــى تــرك ـيــا .لـكـنـهــا ّمل ـح ــت إل ــى دخ ــول
ط ــرف لبناني إل ــى جــانــب األم ــن الـعــام
الذي يمثل الدولة اللبنانية ،على خط
االتصاالت.
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كالم في السياسة

ونحن ننفذ
للجمهورية من  8آذار».
يـعــرب درب ــاس عــن أسـفــه للسجال
الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـق ــائ ــم ال ـ ـ ــذي يـلـبــس
ل ـب ــوس ــا طــائ ـف ـيــا وم ــذه ـب ـي ــا .وف ــي
رأيـ ـ ـ ـ ــه« ،ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــود املـ ـسـ ـيـ ـح ــي فــي
لبنان ضمانة للمسلمني فيه بكل
مــذاه ـب ـهــم ،سـنــة وشـيـعــة ودروزًا،
ألن ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــوجـ ـ ــود ه ـ ــو م ـ ــا م ـنــع
لبنان أن يصبح دولــة استبدادية
كما هي حــال غالبية دول الجوار
واملنطقة».
ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة ،ي ـ ّ
ـوص ــف درب ـ ــاس
نـفـســه «وس ـط ـيــا» خ ــارج كـتـلـتــي 8
ّ
ويؤكد« :لست من ّ
حصة
و 14آذار.
مسبقًا من أحد
إذنًا
آخذ
أحد ،وال
ألقول ما أقتنع به ،وال ُأ ّ
قدم تقريرًا
بـعــد انـتـهــاء كــل جلسة للحكومة،
ألن ال م ــرج ـع ـي ــة س ـي ــاس ـي ــة لـ ــي».
لـكـنــه يـشـيــر ال ــى «أن ـنــي أتــواصــل»
مــع الــرئـيــس ف ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة .أمــا
قـ ّـصــة ت ــوزي ــره ف ــ»قــدي ـمــة» وتـعــود
الـ ــى أي ـ ــام ال ــرئ ـي ــس ال ــراح ــل رفـيــق
الحريري الــذي اتصل به يــوم كان
نقيبًا للمحامني« ،وقال لي :عندما
تـنـتـهــي والي ـتــك اس ـتـعـ ّـد لـلـتــوزيــر،
ّ
ألن ـن ــي أوزر ال ـن ـق ـبــاء ال ـســاب ـقــن»!
ّ
لذلك ،يؤكد «لم آخذ مكان أحد في
الحكومة ،ال مصباح األح ــدب وال
محمد كـبــارة وال سمير الجسر».
ويـلـفــت ال ــى أن الــرئـيــس الـحــريــري
اتـ ـ ـص ـ ــل بـ ـ ــه مـ ـ ــع تـ ــأل ـ ـيـ ــف ح ـك ــوم ــة
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس تـ ـ ـم ـ ــام سـ ـ ـ ــام ل ـي ـب ـل ـغ ــه
تسميته لوزارة الداخلية قبل ّ
تبدل
املشنوق لها.
الوضع وتسلم نهاد
ّ
بعدها كان مقررًا أن يتسلم وزارة
الـ ـع ــدل ،ل ـكــن رف ــض الـ ـل ــواء أش ــرف
ريفي لوزارة الشؤون االجتماعية
جعل األخيرة ترسو عليه.
ورغـ ــم أن ت ــوزي ــره أثـ ــار حـســاسـيــة
مـ ـسـ ـت ــوزري ــن ك ـث ــر فـ ــي ط ــراب ـل ــس،
ّ
يشدد على أن «عالقتي مع جميع
س ـيــاس ـيــي ط ــراب ـل ــس جـ ـي ــدة ،بـمــن
ف ـي ـهــم ال ــرئ ـي ــس ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي،
ّ
وهو صديق وأكن له احترامًا».
الــوضــع الـعــام فــي طرابلس حاليًا
م ـحــل ارتـ ـي ــاح ل ــدى درب ـ ــاس «ألن ــه
ال ج ـ ـ ــوالت ع ـن ــف ف ـي ـه ــا وال أزمـ ــة
ن ـف ــاي ــات ك ـم ــا ف ــي ب ـ ـيـ ــروت» .لـكـنــه
ي ـبــدي انــزعــاجــه مــن االع ـتــراضــات
على بعض املشاريع« :قاتلت حتى
ً
ّ
أؤم ـ ــن ت ـمــويــا لـبـعــض امل ـشــاريــع،
وت ـح ــدي ـدًا مـ ــرأب سـ ـي ــارات ســاحــة

أعوام الجنون :من مذكرة أوباما إلى مسرحية فيينا
جان عزيز

الـ ـت ــل وت ــأهـ ـي ــل ك ــورنـ ـي ــش امل ـي ـنــاء
وتـنـفـيــذ خ ــط س ـكــة ال ـحــديــد ال ــذي
ي ــرب ــط م ــرف ــأ ط ــراب ـل ــس ب ــال ـح ــدود
ال ـس ــوري ــة» .وي ـش ـيــر ال ــى أن قيمة
ه ـ ــذه املـ ـش ــاري ــع ت ـب ـلــغ  64م ـل ـيــون
دوالر« ،ول ــو أتـيـنــا ب ـهــذه األم ــوال
ورم ـي ـن ــاه ــا ف ــي شـ ـ ــوارع طــراب ـلــس
لـ ـك ــان ذل ـ ــك أفـ ـض ــل مـ ــن ال ش ـ ــيء»،
علمًا بــأن انـتـقــادات كـثـيــرة طالته
ل ـت ـم ـس ـكــه بـ ـمـ ـش ــروع امل ـ ـ ــرأب ال ــذي
تفوح منه رائحة سمسرات ،وألن
وزارت ـ ـ ـ ــه لـ ــم ت ـت ـح ــرك ك ـم ــا يـنـبـغــي
ملعالجة مشكلة الفقر فــي املدينة
الـ ـت ــي ت ـش ـه ــد م ــوج ــة واس ـ ـعـ ــة مــن
الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
وعن موضوع النازحني السوريني
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ي ـ ــرى أن «ق ـ ـ ــرار وق ــف
ال ـل ـج ــوء ل ـل ـســوريــن ح ـقــق م ــآرب ــه.
ومـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـع ـ ـل ـ ـنـ ــاه أن ـ ـ ـنـ ـ ــا لـ ـ ـ ــم ن ـغ ـل ــق

رئيس الجمهورية
القوي يكسر الكرسي،
والرؤساء الناجحون لم
يكونوا أقوياء

أب ـ ـ ــواب ل ـب ـن ــان أم ــامـ ـه ــم ،بـ ــل فـقــط
رفضناهم كــاجـئــن» .لكنه يغمز
م ــن أن ب ـع ــض الـ ـ ـ ـ ــوزراء والـ ـن ــواب
املسيحيني الــذيــن هـ ّـولــوا ملخاطر
ال ـنــزوح ال ـس ــوري ،ومـنـهــم أعـضــاء
ف ــي ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،كــانــوا
«ي ـت ـص ـل ــون بـ ــي ل ـت ـس ـه ـيــل دخـ ــول
سوريني لالستعانة بهم كعمال».
ويضيف» «نتعاطى مع النازحني
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن الح ـ ـ ـتـ ـ ــواء ت ــداعـ ـي ــات
ومضاعفات وجــودهــم فــي لبنان،
ومنعها مــن الـتـفــاقــم» ،معتبرًا أن
«ك ــرم أخ ــاق الـنــازحــن الـســوريــن
ه ــو م ــا ي ـم ـنــع م ــن تــوت ـيــر الــوضــع
فــي لبنان على كــل الـصـعــد ،وألنــه
أي ـضــا لــم يـقــم أح ــد بــاسـتـخــدامـهــم
فــي ال ـصــراع الــداخ ـلــي ،أو فــي نقل
ال ـصــراع ال ـســوري الــى لـبـنــان ،ألنه
ّ
لو حصل ذلك لكنا تخطينا أبواب
الجحيم».

كــأن الــذي نفخ الفوضى في منطقتنا ،قد تعب منها
بـعــدمــا أنـهــك املنطقة وأتـعـبـتــه فــوضــاهــا واستنفدت
تــوازن العالم طيلة خمسة أعــوام .هكذا ،بدا أن نصف
عقد من عواصف الربيع كانت كافية ليقتنع املغامرون
وامل ـقــامــرون ب ــأن ال ـشــرق هــو ال ـشــرق .وأن نــاســه هم
نــاســه .وأن تــاريـخــه هــو ال ــدم وأن جغرافيته هــي الله
وملحقاته ،فال ثورة تنفع وال انقالب يجدي وال حول
وال قوة ...مع انقضاء النصف األول من العقد الثاني
أللفية البشر الثالثة ،يبدو أن مقارنة أولـيــة ستكون
ممكنة ،بــن ه ــذا الـنـصـفــن .بــن  2011و .2016بني
سنة االنهيارات وتهافت الجنون .وبني سنة التسويات
امل ـت ـل ـم ـســة وفـ ـن ــون ال ـت ـش ــاط ــر ع ـل ــى إخـ ـف ــاء ال ـه ــزائ ــم
وانكسارات األوهام واألطماع .سنة  2011جاءنا حلم
الربيع األميركي على صهوة الحراكات امللونة ونموذج
تالمذة نجم الدين أربكان ومشروع «أخونة» املنطقة
بالتآلف املمكن واملــرجــو مع صهينتها .يومها كتب
أوباما مذكرته السرية تلك .قال ألركان حربه وصناع
قرار العالم ،أن تعبنا من شرق الحاكم املستبد .تعبنا
مــن أن نحمل عـلــى أكـتــافـنــا اســرائـيــل واح ــدة معلنة،
وإلــى جانبها نصف دزينة من االســرائـيــات املقنعة
وامل ـس ـت ـتــرة .فـلـنــرفــع أيــدي ـنــا ع ــن ت ـلــك ال ـ ــدول الــدمــى.
ولنتركها تتخبط في مكوناتها الحقيقية .ولننتظر
ما يمكن أن يولد منها .على أن نبقي ضابطني اثنني
لتلك اللعبة :أمــن اســرائـيــل وخـطــوط النفط .مــا تبقى
فليدخل برمته دوائر الطرد املركزي لساحات الناس
هناك ،أو أجهزة الجذب ملكبوتات عقود من الالمجتمع
والالدولة وبؤس الشعوب واستبداد أنصاف اآللهة.
خمسة أع ــوام مــن تـجــارب الـثــورات وال ـحــروب ،خلفت
أكثر من  350ألف قتيل .مع ما يماثلها من جرحى.
مــع نحو ستة مــايــن مهجر مــن أوط ــان املنطقة إلى
ً
خارجها .فضال عن تغيير في خرائط الجغرافيات
ً
والــديـمـغــرافـيــات الــداخـلـيــة .وص ــوال إل ــى والدة مسخ
إرهــابــي منبثق مــن تـشــوهــات ق ــرون سحيقة ،كانت
مــدفــونــة تـحــت قـمــع الــدي ـك ـتــاتــوريــات وت ـحــت تسويغ
التيوقراطيات العائلية وتحت فحش الثروات النفطية
وتحت عباءات وعمامات.
ب ـعــد خـمـســة أعـ ـ ــوام ،م ــن ي ـق ــدر ع ـلــى وض ــع ال ـج ــردة
الختامية واملحصلة النهائية؟ مصر ،ال تزال هي هي.
دولــة من التاريخ العريق العميق ،تبحث عن فرعون
يحكمها ،تحت طائلة الجوع .تونس ،مجتمع مشدود
صوب أوروبا ،يتفكر في علمانيته الجنينية على نار
األصولية والصوفية .ليبيا ،صحراء تحترق بشمسها
ومـجـتـمـعــات مــا قـبــل الــدولــة فـيـهــا ،وال يـتــأثــر برميل
النفط امل ــورد إلــى حيث يجب أن يـصــل ،مــن دون أن
تصل عائداته إلى إنسان تلك األرض .العراق كربالء
مستمرة .باسم يزيد أو حجاج أو صدام أو بغدادي.

بــاد مــا بــن نهرين ونـهــر دم .وبــن الثالثة حضارة
تدفن كل يوم .تبقى سوريا ،بوصلة العاصفة وسهم
ات ـجــاه ريـحـهــا .هـنــا اسـتـمــرت ال ـحــرب خـمـســة أع ــوام
كاملة ،بال هدنة وال انهيار .بال أفق وال شفقة .حتى
تعب العالم ولم تتعب الحرب وال أهلها .تعب الجالد
ول ــم تتعب الـضـحـيــة .ذه ــب أه ــل ال ـقــرار بــالـحــرب إلــى
الـبـحــث عــن ح ـلــول .فيما حـطــب ال ـحــرب مستمر في
االستعار بال هوادة.
الــذي قــدر لــه أن يشاهد نــاظــري سياسات العالم في
فيينا يبحثون عن أفــق ما خلفوه من نــار دمشقية،
يدرك أي عبثية ومجانية تدار بها سياسات كوكبنا.
كــان املشهد السوريالي تحت مسمى ســوريــا ،لكنه
كان في العمق حول مضمون كل منطقتنا البائسة.
األميركي كان كمن يدير حلقة نقاش تلفزيونية حول
خالفات عائلية أو فضائح جنسية .يبتسم ،يضحك.
ي ـح ــاور ي ـن ــاور ي ـســايــر ،ب ــا ال ـت ــزام وال ع ـنــايــة .كــأنــه
مجرد وسيط ينتظر عمولته عــن صفقة تبرم وفق
قانون تجارته ،أيًا كان مؤداها .الروسي ،ثقل عظيم
يضغط بـكــل إي ـمــاءة وكـلـمــة .ال يـمــزح وال يـتــزحــزح.
صــاحــب مــوقــف ورؤي ــة وم ـش ــروع .وصــاحــب تــاريــخ
يرى املستقبل من خالله .األوروبي مجرد ظل ملاضيه
ولحاضر األميركي .تنسى أنه هناك .حتى هو نسي
نفسه وحضوره مرارًا ،إلى حد االستغراق في غفوة
فــي حـمــأة ال ـس ـجــال .األم ــم امل ـت ـحــدة ،مــوظــف ،يكتفي
بضبط املحضر« .شيء» ما كما سماها ديغول قبل
نصف قرن .التركي آت من السلطنة وذاهب إليها في
الوقت نفسه .متوتر على غير عمق وال ّ
ترو .يخاطب
الـغــرب كحليف ســابــق ،ويخطب ود الـشــرق كشريك
م ــن طـ ــرف واحـ ـ ــد .يـتـخـبــط ف ــي خ ـطــابــه ك ـمــن نسي
مشية ولــم يتعلم أخــرى .الخليجي ،بعاموده الفقري
وملحقاته املشيخية ،أرعن ال يملك غير صفة املكابرة
واالستعالء .أرصدة كبيرة بعقول صغيرة وخيارات
متكلسة ،أن يكملوا القتال حتى آخر نقطة من دماء
اآلخــريــن ومــن ثــروات شعوبهم .يبقى اإليــرانــي ،كان
هناك كمن يحتفل بانتصار أنــه كــان هناك .يسجل
النقاط ،يراكم الحوارات واالنفتاحات والتفاهمات ،وال
يقدم أي تنازالت.
على هذه املشهدية املعبرة اختتم العام  .2015ال بل
انتهى نصف العقد وعصر الثورات املجربة والتجارب
املخربة .وعلى استنتاجات تلك املشهدية يقرأ الزمن
اآلتي ،بدءًا من العام  :2016تسويات تعيد الشرق إلى
نصابه .بــا أحــام وال تغيير .على قــاعــدة إن الله ال
يغير مــا بقوم حتى يغيروا مــا بأنفسهم .أو قاعدة
ما كتبه أحد املحافظني الجدد بعد ثورات ما بعد 11
أيلول ،من أن األفكار التي ذهبنا بها إلى الشرق ،يحب
حفظها فــي خــزنــة تحت ع ـنــوان« :أف ـكــار مفيدة غير
قابلة للتطبيق» ...كل سنة وعقد وأكثر ،وشرقنا بألف
خير وال خبر!

بتسليم بقضاء الله وقدره ننعى إليكم وفاة املغفور لها بإذن الله فقيدتنا الغالية

املرحومة الحاجة خديجة حسني عواضة
(أرملة املرحوم الحاج علي حسني زبيب)

(مروان طحطح)

أوالدها :املحامي حسني زبيب (عضو املجلس االستشاري في حركة أمل) زوجته سناء وهبي
الصحافية هدى
حسن زوجته سامية برو
سلوى زوجها نزيه أبو عجرم
رحال
الصحافي الزميل محمد زوجته الصحافية مايا َ
الشهيد املرحوم عادل (خلدون)
فاطمة زوجها حسن طباجا
املحامي هادي زوجته الكاتب بالعدل منال عطية
اآلنسة ميساء
أحفادها :املحامي علي زبيب زوجته الدكتورة دانه سليمان ،املهندس عادل زبيب ،رزان أبو عجرم ،عادل زبيب،
جاد طباجا ،لني زبيب ،ربال أبو عجرم ،نور وسما وعلي وسالم وروان زبيب
أشقاؤها :الحاج محمد ،واملرحوم علي ،وعبد الرحمن عواضة
شقيقاتها :املرحومة زينب زوجة املرحوم مصطفى نور الدين ،املرحومة زهرة زوجة الحاج رضا دايخ ،الحاجة
سهام زوجة الحاج صالح نعمة ،املفتشة اإلدارية فاطمة عواضة
صلي على جثمانها الطاهر أمــس في بلدتها تفاحتا .تقبل التعازي طيلة أيــام هــذا األسـبــوع في منزلها في
تفاحتا ،وتقام ذكرى مرور الثالث األحد في  03كانون الثاني  2016في حسينية تفاحتا الثانية والنصف بعد
الظهر .وتقبل التعازي في بيروت اإلثنني في  04كانون الثاني  2016في جمعية التخصص والتوجيه العلمي
مساء.
الرملة البيضاء ،قرب أمن الدولة من الثالثة حتى السادسة
ً
اآلسفون آل زبيب وآل عواضة وعموم أهالي بلدتي تفاحتا ومحرونة.
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مجتمع وإقتصاد
 2015امرأة عجوز تقف في وسط الشارع في منطقة فرن الشباك ،تصرخ بحنجرة ُم َ
تعبة ،كمالمحها« :قولو لحيتان
ٍ
ً
ّ
المال ،من بيتي ما رح انشال» ،معلنة «تمردها» على قانون االيجارات الجديد «األسود» ،على حد تعبيرها .بمشهد
احتجاج هذه المستأجرة القديمةُ ،يختم عام  ،2015منبئًا باستمرار إشكالية هذا القانون الذي ّ
يعبر عن إحدى
ِ
ُ
أهم القضايا االجتماعية التي أثيرت هذا العام :الحق في السكن

عام على قانون االيجارات« :الفوضى» باقية
هديل فرفور
ُ
ل ــم تـكــن «امل ـنــاك ـفــات» امل ـس ـت ـمــرة بني
املستأجرين القدامى ومالكي االبنية
امل ـ ــؤج ـ ــرة الـ ـق ــديـ ـم ــة« ،وت ـب ــادل ـه ـم ــا»
ال ـت ـظ ــاه ــرات وال ـب ـي ــان ــات خـ ــال عــام
 ،2015املظهر الوحيد إلشكالية قانون
االيجارات الجديد .فالـ»فوضى» التي
رافقت القانون منذ صدوره في أيار
عــام  ،2014نتيجة «تـنـ ّـصــل» الــدولــة
مـ ــن م ـس ــؤول ـي ــات ـه ــا فـ ــي ه ـ ــذا امل ـل ــف،
خلقت إشكاليات عــديــدة ذات أبعاد
ّ
خ ـط ـي ــرة ،ل ـع ــل أب ــرزه ــا وأف ـض ـح ـهــا:
الـقــرارات القضائية املتناقضة حول
نفاذ القانون واخـتــاف املحاكم في
كيفية تطبيقه.
ه ــذه ال ـفــوضــى ل ــم ت ـكــن س ــوى نـتــاج
طبيعي لسلوك العبثية ُالذي انتهج
في مسار القانون .بداية ،أقر القانون
فــي األول مــن نـيـســان ع ــام  2014في
مجلس النواب بمادة وحيدة .حينها،
ّ
يتكبد النواب عناء مناقشة بقية
لم
امل ــواد التي تتجاوز ال ــ 50م ــادة ،ولم
ي ـت ـنـ ّـب ـهــوا إلـ ــى ضـ ـ ــرورة ال ـب ـحــث في
أزمة السكن ووجوب إقرار ضمانات

ّ
محطات
¶ في  ،2015/2/17أصــدرت النيابة العامة
التمييزية ق ــرارا تطلب فيه مــن قــوى األمــن
الداخلي تأمني املؤازرة للخبراء املكلفني من
قبل مالكي العقارات واألبنية املؤجرة ،دخول
املساكن من دون رضى ساكنيهاhttp:// ( ،
،)227063/www.al-akhbar.com/node
أثار هذا القرار حينها استياء املستأجرين،
الذين رأوا ان النائب العام التمييزي القاضي
سمير حمود يـشـ ّـرع التعدي على مساكن
املستأجرين.
ّ
¶ ب ـعــد اقـ ــل م ــن ش ـهــر وف ــي ،2015/3/11
طــرد النائب زيــاد أســود خبير التخمني من
دخول منزله املستأجر في عني الرمانة« ،ألن
غير نافذ وال يمكن االحـتـكــام الى
الـقــانــون ّ
قانون معطل» ،داعيا املستأجرين الى اتباع
الخطوة نفسها
()228250/http://www.al-akhbar.com/node

تحفظ حقوق املالكني واملستأجرين
عـلــى حــد سـ ــواء ،إذ انـتـقــت «النخبة
ّ
السياسية» اقتراح القانون ،من سلة
ً
اق ـتــراحــات تتضمن ح ـلــوال مختلفة
ملسألة االي ـجــارات القديمة فــي إطــار
سياسة إسكان شاملة.
«س ـ ـلـ ــخ» الـ ـ ـن ـ ــواب اقـ ـ ـت ـ ــراح ال ـق ــان ــون
وأقـ ـ ّـروه مــن دون أن ُيــرفــق بسياسة
إسكانية واضحة .فكان القانون الذي
ُيـسـقــط ح ــق الـتـعــويــض للمستأجر
وي ـض ـع ــه أمـ ـ ــام خـ ـي ــار «ال ـت ـه ـج ـي ــر»،
على حـ ّـد ُ تعبير املستأجرين الذين
يـشـكــون غ ــن دول ـت ـهــم وي ـ ــرون أنـهــم
عــاجــزون عــن دف ــع ال ـبــدالت املرتفعة
الحالية لاليجار في ظل املضاربات
العقارية واالرتفاع الجنوني السعار
الـ ـعـ ـق ــارات ،ت ـقــاب ـلــه أج ـ ــور ال تــراعــي
«الحد األدنــى» من مستوى املعيشة
املرتفع في البالد.
ُ
فــي امل ـقــابــل ،وج ــد املــال ـكــون أنفسهم،
أم ـ ــام «ف ــرص ــة» ت ـت ـيــح ل ـهــم اسـ ـت ــرداد
«حقوقهم امل ـهــدورة على مــر سنوات
مـ ــن ال ـ ـبـ ــدالت ال ــزهـ ـي ــدة الـ ـت ــي ك ــان ــوا
ّ
تجمع
يتقاضونها» ،بحسب رئيس
املالكني باتريك رزق الله ،الذي يرفض
مبدأ التهويل ،ويشير إلى أن صيغة
ال ـقــانــون تـتـيــح لـلـمـسـتــأجــر الـتـمــديــد
ملــدة  9سـنــوات (امل ــادة  )15وذلــك عبر
زيادات تدريجية على بدالت االيجار.
ك ــام رزق ال ـلــه يـتـنــاقــض وم ــا يقوله
امل ـ ـس ـ ـتـ ــأجـ ــريـ ــن عـ ـ ــن أن «الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــادات
الـ ـت ــدريـ ـجـ ـي ــة سـ ـتـ ـك ــون ُم ـك ـل ـف ــة عـلــى
امل ـس ـت ــأج ــر وس ـت ـج ـب ــره ع ـل ــى إخـ ــاء
م ـ ـ ــأج ـ ـ ــوره ع ـ ـنـ ــد الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات االولـ ـ ـ ــى
لـتـطـبـيــق الـ ـق ــان ــون» ،ب ـح ـســب عـضــو
ال ـه ـي ـئــة ال ـتــأسـيـس ـيــة لـلـجـنــة ال ــدف ــاع
عن حقوق املستأجرين انـطــوان كرم.
يـسـتـنــد ك ــرم ف ــي حــدي ـثــه إل ــى كيفية
احتساب الـبــدالت التي ينص عليها
الـ ـق ــان ــون .ومل ـ ــن ال يـ ـع ــرف آلـ ـي ــة دف ــع
الـ ـب ــدالت إذا ج ــرى تـطـبـيــق ال ـقــانــون
بصيغته الحالية ،فــإن امل ــادة  15من
الـقــانــون ح ـ ّـددت اآلل ـيــة وف ــق التالية:
عند السنوات األرب ــع األول ــى لتمديد
عـقــد االي ـج ــار ،يــدفــع املـسـتــأجــر %15
م ــن قـيـمــة ف ـ ــارق ال ــزي ــادة ب ــن ب ــدالت
االيـ ـ ـج ـ ــار الـ ـق ــدي ــم وب ـ ـ ـ ــدالت االيـ ـج ــار
الجديد ،و %20من قيمة هــذا الفارق
ع ــن الـسـنـتــن ال ـخــام ـســة وال ـســادســة
مـ ــن الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـتـ ـم ــدي ــدة حـ ـت ــى يـبـلــغ
ب ــدل االيـ ـج ــار ف ــي ال ـس ـن ــوات امل ـم ــددة

السابعة والثامنة والتاسعة مبلغا
مساويًا لقيمة بــدل املثل الــذي حـ ّـدده
ال ـق ــان ــون بـ ـ ــ %5م ــن ال ـق ـي ـمــة الـبـيـعـيــة
للمأجور سنويًا .وفــي نهاية السنة
ال ـ ـت ـ ـمـ ــديـ ــديـ ــة ال ـ ـتـ ــاس ـ ـعـ ــة س ـي ـص ـبــح
االيجار حرًا ،ويستطيع املالك إجبار
املستأجر على إخ ــاء مـنــزلــه .مليون
دوالر ه ــو ال ـس ـعــر ال ــوس ـط ــي للشقة
ف ــي بـ ـي ــروت ،ب ـح ـســب دراس ـ ــة شــركــة
االسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات الـ ـعـ ـق ــاري ــة «رام ـ ـكـ ــو»
(راج ـ ــع ع ــدد االخـ ـب ــار /الـخـمـيــس ١٣
شباط http://www.al-akhbar./٢٠١٤
 ،)200555/com/nodeوفي احتساب
ب ـس ـي ــط ،ووف ـ ـ ــق قـ ــانـ ــون االيـ ـ ـج ـ ــارات
َّ
سيحدد بدل املثل بـ  50الف
الجديد،
دوالر سنويا ( %5من القيمة البيعية
للمأجور) ،وبالتالي فإن ايجار الشقة
س ـي ـك ــون ب ـم ـع ــدل ال ـ ـ ـ ـ ــ $4000ش ـهــريــا،
وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن زيـ ـ ــادة الـ ـب ــدالت وإن
كانت «تدريجية» في السنوات االربع
االولى (عبر احتساب الـ %15من قيمة
الفارق) من شأنها أن ّ
ترتب أعباء على
املستأجر القديم ال يستطيع تحملها.
ال إح ـص ــاءات واض ـحــة ح ــول الــوضــع
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ل ـج ـم ـيــع امل ـس ـت ــأج ــري ــن
واملالكني على حد سواء ،إال أن غالبية
امل ـس ـتــأجــريــن ال ـق ــدام ــى ه ــم م ــن كـبــار
ً
الـســن الــذيــن ال يملكون خـيــارًا بديال
عن مسكنهم« .هناك مستأجرون كبار
ف ــي ال ـســن وم ــا م ــن مــال ـكــن ك ـبــار في
الـســن؟» يقول رزق الله لــإشــارة إلى
حــق املالكني فــي استعمال ملكيتهم.
في الواقع ،ال ُيالم بعض املالكني على
شـعــورهــم بــ»الـغــن» ،أيـضــا ،ففي ظل
االرتفاع الهائل ألسعار الشقق الذي
ُيـنـتـجــه الـنـظــام الـلـبـنــانــي بسياسته
ومذهبيته ،يجد بعض املالكني انهم
«مظلومون» ،نظرًا لعدم قدرتهم على
«استثمار» فرصة أتيحت لهم في ظل
النمط الريعي السائد الــذي ينتهجه
النظام« .كنت أقبض  175ليرة ،وادفع
 200لـيــرة إي ـج ــار ،كــل  5سـنــن املــالــك
ّ
كان يطلع حق الشقة» ،تقول السيدة
دوزريـ ــه املـسـتــأجــرة فــي ف ــرن الشباك
م ـنــذ ع ــام  .1960وت ـض ـيــف م ـمــازحــة:
«العمر ما عــاد يحرز ،ينطرو علي 5
ّ
سنني وبـفــل (فــي اش ــارة الــى تقدمها
فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــن)» .يـ ــواجـ ــه امل ـس ـت ــأج ــرون
اتـ ـه ــام ــات امل ــال ـك ــن ل ـه ــم بـ ــ»احـ ـت ــال»
أمالكهم واستخدامها مقابل أسعار
ّ
بحجة السيدة دوزريه نفسها.
بخسة،

يشتكي بعض المالكين من المظلومية نظرًا لضعف قدرتهم على «االستثمار» في النمط الريعي

«نحن لسنا شحادين» ،يقول العميد
املتقاعد شوقي حمدان ،املستأجر في
الـحـمــرا ،ويـلـفــت إل ــى أن ــه «دف ــع خـلـ ّـوا
للمالك عندما استأجر في الحمرا»،
وبالتالي «حــق املــالــك ليس مـهــدورًا،
هناك مالكون اشتروا بنايات بأسعار
ب ـخ ـســة إدراك ـ ـ ــا م ـن ـهــم بــأن ـهــا تـحــوي
م ـس ـتــأجــريــن ق ــدام ــى ،وب ــال ـت ــال ــي هم
يــراهـنــون على إص ــدار قــوانــن تخدم
ال ـشــركــات ال ـع ـق ــاري ــة» ،ي ـقــول حـمــدان
ُمضيفا :القضية مسألة كــرامــة ،ماذا
يـعـنــي أن ُي ـط ــرد امل ـس ـتــأجــرون بـهــذه
ال ـطــري ـقــة؟ أو يـ ـه ـ ّـددون عـبــر إنـ ــذارات
إخالء؟».
ّ
«ي ـع ــز» عـلــى املـسـتــأجــريــن أن ُيتهموا
ّ
بـ ــ»املـ ـحـ ـت ــل ــن» .ف ــي رأيـ ـه ــم «هـ ــم ن ــاس
بيروت االصليني»« .وين كان املالك ملا
ضليت بــالـحــرب داف ــع عــن بيتي؟ كان

«مشكلتنا مع الدولة»
ّ
هذا ما يتفق عليه
المستأجرون والمالكون

بفرنسا» ،تقول السيدة املستأجرة في
االشرفية بلكنة حادة.
«ب ـ ـيـ ــروت م ــدي ـن ــة ط ـ ـ ــاردة ل ـس ـكــان ـهــا»،
هــذا ما يقوله املعماري رهيف ّفياض
عندما ُيشير الــى النمط الريعي الذي
شـهــده لـبـنــان وال ــذي ّأدى إل ــى «ط ــرد»
س ـكــان ـهــا األص ـل ـي ــن م ــن ذوي الــدخــل
ّ
وحولها إلــى ّ
مقر
املتوسط ومــا دون،
لألثرياء الفاحشني الذين يستفيدون
م ــن ال ــري ــع ل ــزي ــادة ث ــروات ـه ــم ،وه ــو ما
يـ ـت ــواف ــق وال ـ ـخـ ــاصـ ــة الـ ـت ــي ذك ــرت ـه ــا
دراس ــة «رام ـكــو» «:عـلــى راغـبــي السكن
فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت أن يـ ـ ـ ـ ــزدادوا ثـ ـ ـ ـ ً
ـراء حـتــى
ّ
يتمكنوا من التملك في العاصمة».
«ص ـ ـح ـ ـيـ ــح أن ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون اإلي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــارات
القديمة أصـبــح غير ع ــادل منذ تدني
قـيـمــة الـعـمـلــة الــوطـنـيــة مـنــذ منتصف
الثمانينيات ،وصحيح أنه ضمن حق
ُ
الـسـكــن ب ـشــروط غـيــر مـتـكــافـئــة ،فظلم
مالكون واستفاد منه مستأجرون من
ذوي املداخيل املرتفعة جـدًا ،ولكن في
فترة إعداد القانون ،كان يتعني أن يعاد
تحديد الشروط بشكل عــادل» .هذا ما
قاله املحامي نزار صاغية في االول من
نيسان من عام  ،2015بمناسبة إطالق
مبادرة وضع مشروع قانون الحق في
السكن تصويبا «للمسار التشريعي
ال ــذي أت ــى مـبـتــورًا عـنــد إق ــرار الـقــانــون
الجديد».
ال ـق ــان ــون وف ــق صــاغ ـيــة ،ه ــو «تـحــريــر

شركات

«البحر المتوسط» تقضم حقوق الموظفين إلنقاذ «كونــ
اشترى بنك ميد شركة كونتيننتال ّ
تراست للتأمين وإعادة التأمين وسلمها
إصدار بوالص تأمين لموظفي
مجموعة البحر المتوسط التي تتضمن
 7شركات كبيرة .إال أن خسارات هذه
الشركة دفعتها إلى مضاعفة أسعارها
ثالث مرات ،والتخفيف من الزبائن
المكلفين ،أي األهل المضمونون على
عاتق الموظفين

محمد وهبة
فـ ــوجـ ــئ م ــوظـ ـف ــو مـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـب ـح ــر
املتوسط ،بـصــدور مــذكــرة عــن اإلدارة
ت ـف ــرض عـلـيـهــم واح ـ ـدًا م ــن خ ـيــاريــن:
زي ــادة فــي قيمة بــوالــص الـتــأمــن عن
األهل ،ثالثة أضعاف عما كانت عليه
ف ــي ال ـس ـن ــة امل ــاضـ ـي ــة ،أي م ــن 1.125
م ـل ـيــون ل ـيــرة إل ــى  3مــايــن ل ـي ــرة .أو
ّ
التخلي عن البوليصة بشكل نهائي.
هذا األمر دفع بعض موظفي الشركات
ال ـتــاب ـعــة م ـثــل ب ـنــك م ـيــد إلـ ــى تــوقـيــع
ّ
عــريـضــة ض ـ ّـد اإلدارة رفـضــا للتخلي
ع ــن ه ــذا املـكـتـســب ألن ه ــذا الـ ـق ــرار ال
هدف له سوى التخفيف عن الخسائر
الكبيرة التي ّ
تكبدتها شركة التامني
التي تصدر البوالص والتي يملكها

«ب ـ ـنـ ــك م ـ ـيـ ــد» ،وهـ ـ ــي «ك ــون ـت ـي ـن ـن ـت ــال
تراست».
بـ ــرزت ه ــذه ال ـشــركــة ق ـبــل ن ـحــو سـنــة،
ع ـن ــدم ــا اشـ ـت ــرى «بـ ـن ــك مـ ـي ــد» شــركــة
«كونتيننتال تراست للتأمني وإعادة
ال ـتــأمــن» .يــومـهــا بــدأ امل ـصــرف يعمل
على تجنيد وتزخيم نفوذه السياسي
لتشغيل الشركة ،أي باالعتماد على
مـجـمــوعــة زب ــائــن كـبـيــرة م ــن موظفي
مجموعة البحر املتوسط التي تضم
ن ـحــو  7ش ــرك ــات ك ـب ــرى بـيـنـهــا «بـنــك
ميد»« ،ميالنيوم» ،تلفزيون املستقبل،
جريدة املستقبل« ،كابل فيجني» ،تيار
املستقبل« ،أوجيه لبنان» ...كذلك كان
هـنــاك اعـتـمــاد على النقابات الكبرى
التي لتيار املستقبل نفوذ واسع فيها
مثل نقابة املهندسني ،وعلى الشركات

الـ ـت ــي ي ـم ـل ـك ـهــا مـ ـس ــؤول ــو الـ ـتـ ـي ــار أو
ّ
املقربون منه.
ه ــذه ال ـحـ ّـصــة ال ـســوق ـيــة ال ــواس ـع ــة لم
تـكــن م ـتــروكــة ف ــي ال ـســابــق ،ب ــل كــانــت
ّ
مـغــطــاة مــن خــال شــركــة «مـيــد غلف»
ّ
التي كان يملك فيها «بنك ميد» حصة
واس ـع ــة ق ـبــل أن يـبـيـعـهــا ف ــي نـيـســان
 2011مقابل  400مليون دوالر .إال أن
التخلي عن «ميد غلف» دفع بنك ميد
إل ــى الـبـحــث عــن شــركــة تــأمــن بديلة،
ووجــد أن لديه مصلحة في نقل هذه
ّ
الحصة السوقية إلى شركة «العربية
ّ
ل ـل ـتــأمــن» مل ـ ــدة س ـن ـتــن .وفـ ــي نـهــايــة
عــام  2014اشـتــرى «بـنــك مـيــد» شركة
«كونتيننتال تراست للتأمني وإعادة
التأمني» التي استحوذت تلقائيًا على
هــذه الـحـ ّـصــة السوقية ومــن ضمنها

نقابة املهندسني التي أصبح نقيبها
منسق تيار املستقبل في بيروت خالد
شهاب.
ولــم تكد تقفل السنة الـجــاريــة ،حتى
ت ـبـ ّـن أن شــركــة كونتيننتال تـكـ ّـبــدت
خسائر كبيرة .أبــرز الخسارات كانت
في العقد مع نقابة املهندسني ،إذ قالت
م ـصــادر مـطـلـعــة ،إن ال ـخ ـســارة بلغت
فــي أق ــل مــن  12شـهـرًا نـحــو  6ماليني
دوالر .ويشير املصدر إلى أن الشركة
ب ــدأت تبحث عــن طــرق للتخفيف من
خسارتها ،وال سيما أنها لــم تتمكن
م ــن مـنــافـســة بــاقــي ش ــرك ــات الـتــأمــن،
ف ـي ـمــا ال ـع ـق ــود ال ـت ــي ت ـح ـصــل عـلـيـهــا
مــن مجموعة البحر املتوسط ليست
مــربـحــة بـكــامـلـهــا ،وخ ـصــو ّصــا عـقــود
التأمني على األهل وهم املسنني الذين
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امل ــال ــك م ــن ع ــبء اإلس ـك ــان م ــن دون أن
تأخذ الدولة على عاتقها هــذا العبء،
اال على نحو مجتزأ وملتبس مــع ما
يحتمله ذلــك من أهــداف خفية أو غير
مـعـلـنــة عـلــى صـعـيــد االس ـت ـث ـمــارات أو
الفرز الطائفي والطبقي» .وبالنتيجة،
بـ ـحـ ـس ــب ص ـ ــاغـ ـ ـي ـ ــة« ،جـ ـ ـ ـ ــرى ت ـج ــري ــد
املستأجر من ضمانة السكن املتمثلة
بالتمديد القانوني من دون أن يعطى
أي ضمانات بديلة موازية».
ّ
«مشكلتنا مــع الــدولــة» ،هــذا مــا يتفق
عـلـيــه ك ــل م ــن املـسـتــأجــريــن واملــال ـكــن،
«طـ ــرفـ ــي ال ـ ـن ـ ــزاع» يـ ــريـ ــان ان ال ــراع ــي
االج ـت ـمــاعــي لـحــق الـسـكــن ه ــو الــدولــة
وه ــي امل ـس ــؤول ــة ع ــن ت ــأم ــن ال ـح ـقــوق،
مـنــاصـفــة بــن املــال ـكــن .اال ان ــه فعليا،
وع ـ ـلـ ــى عـ ـك ــس «املـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــروض» ،ع ـم ــدت
مـ ـك ـ ّـون ــات ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـ ــى ال ـت ـن ـص ــل مــن
مسؤلياتها.
ع ـن ــدم ــا تـ ـق ـ ّـدم ع ـش ــرة نـ ـ ــواب بــالـطـعــن
فـ ــي الـ ـق ــان ــون فـ ــي تـ ـم ــوز ع ـ ــام ،2014
أصــدر املجلس الدستوري قــرارا أبطل
بموجبه مادتني ونصف مادة ( 7و13
والـفـقــرة ب مــن امل ــادة  ،)18وهــي املــواد
الـتــي تنص على إنـشــاء لجنة خاصة
للنظر في استفادة املستأجرين ذوي
الدخل املحدود من الصندوق الخاص
لإليجارات السكنية.
ل ــم ي ـح ــدد امل ـج ـل ــس اذا كـ ــان ال ـق ــان ــون
نــافــذا ام ال ،واخـتـلـفــت وج ـهــات النظر

الـقــانــونـيــة بــن مــن رأى ان ه ــذه امل ــواد
املبطلة مرتبطة بأكثر من ثالثني مادة،
وبالتالي ال يمكن تطبيقها ومن وجد
ان القانون قابل للتطبيق ما عدا املواد
الـتــي ابـطـلــت ،وان الـقــاضــي املـنـفــرد له
الحق في ان يحل مكان اللجنة.
عـنــد بــدايــة ع ــام  ،2015اجـتـمــع رئيس
م ـج ـل ــس الـ ـقـ ـض ــاء األع ـ ـلـ ــى مـ ــع ق ـضــاة
اإليـ ـ ـج ـ ــارات ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف درج ــات ـه ــم
لتبادل فهم قــرار املجلس الدستوري،
حينها وفــي حديث لـ «األخـبــار» ّ
شدد
ف ـهــد ع ـلــى ان ال رأي م ـلــزمــا لـلـقـضــاة
( http://www.al-akhbar.com/
 ،)225483/nodeلتشهد الشهور املقبلة
ب ـع ــد ح ــدي ــث الـ ـق ــاض ــي ف ـه ــد أح ـك ــام ــا
ق ـض ــائ ـي ــة م ـت ـن ــاق ـض ــة عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
ال ـبــدايــة واالس ـت ـئ ـنــاف (http://www.
 ،)237894/al-akhbar.com/nodeبني
ق ـض ــاة عـ ـم ــدوا الـ ــى ت ـط ـب ـيــق ال ـق ــانــون
 92/160ال ـقــديــم وق ــان ــون االيـ ـج ــارات
الجديدُ ،محدثني بذلك فوضى ّ
مست
«األم ــن الـقـضــائــي» ،وف ــق مــا ص ـ ّـرح به
مرة القاضي فهد ،كما ّ
مست املساواة
بني املواطنني الذين ما عادوا يعرفون
على اساس اي قانون يجري التقاضي.
خــال هــذه الفترة ،كانت لجنة االدارة
وال ـعــدل تعقد جـلـســات نـقــاش الج ــراء
تعديالت على القانون.
في  27نيسان ،أنهت اللجنة التعديالت
ب ـع ــد  15ج ـل ـســة ُعـ ـق ــدت ع ـل ــى م ـ ــدار 5
أشهر ،من دون أن تتمكن من طرح اي
صيغة ّ
توفق بني الحق بالسكن وحق
مالك املــأجــور بملكه ،وأبـقــت إشكالية
القانون (http://www.al-akhbar.com/
 .)231587/nodeوعلى الــرغــم مــن عدم
رضى الطرفني بالتعديالت «الشكلية»
التي حصلت ،اال ان مجلس النواب لم
يقرها بعد.
فـ ــي م ـث ــل ه ـ ــذا الـ ـ ـي ـ ــوم ،ص ـ ـ ـ ّـرح رئ ـيــس
مجلس ال ـنــواب نبيه ب ـ ّـري بــأن قانون
االيـ ـ ـج ـ ــارات ال ـج ــدي ــد غ ـي ــر ن ــاف ــذ ،ه ــذا
املــوقــف بقي تصريحًا ولــم ُيــرفــق بأي
خ ـط ــوة ع ـمـل ـيــةُ .ع ـق ــد مـجـلــس ال ـن ــواب
في شهر تشرين الثاني إلقــرار قانون
استعادة الجنسية اللبنانية فيما لم
ُيبحث قانون االيجارات.
«ي ـج ــوا يـشـيـلــونــي م ــن ال ـب ـيــت» ،يـقــول
ُم ــراد ك ــرم ،املستأجر فــي الجميزة في
ّ
ألي مـحــاولــة لتطبيق الـقــانــون،
ت ـحــد ّ
ّ
فيما يحذر املالكون من دعوات التمرد
على القانون وتبعاته.

يريد التصنيع السريع على حساب الفالحني عن طريق نقل القيمة
غسان ديبة
ّ
تمتص الفائض في الزراعة
من الريف إلى املدن عبر أنظمة أسعار
«اعلموا أيها الرفاق أن على هذا العلم الذي ستحملونه خالل من أجل استخدامه في عملية التصنيع السريعة .في نفس الوقت،
مسيرتكم المنتصرة نحو الشيوعية هناك أيضًا نقاط من دمي» احتدم الـصــراع السياسي داخــل الحزب حــول قضايا كثيرة وكان
ّ
نيكوالي بوخارين لتسلم ستالني منصب األمــن الـعــام (كــان فــي تلك الفترة منصبًا
تنظيميًا لم يرده غيره من القادة البولشفيني التاريخيني) الفرصة
مــن بــن األش ـخــاص الـتــاريـخـيــن الــذيــن أثـ ــاروا وال يــزالــون يثيرون التي استخدمها لإلمساك بأكثر مفاصل الحزب األساسية .بعد
ال ـجــدل العنيف حــولـهــم ،إن ك ــان فــي ك ــام ســريــع ح ــول الـعـشــاء أو هزيمة اليسار ونفي تروتسكي وبعد انهيار االنـتــاج الــزراعــي في
ّ
في اجتماع أكثر جدية ،يحتل الزعيم السوفياتي الراحل جوزيف  1927رأى ستالني أنه لم يعد هناك معوق سياسي لالنعطاف إلى
ّ
ستالني املرتبة األولــى بامتياز .ملاذا يثير ستالني كل هذه العواطف اليسار وأن ــه ال بــد مــن التصنيع السريع لبناء االشـتــراكـيــة وتبنى
واآلراء؟ والتي قد تختلف أيضًا باختالف الحقبة التاريخية؟ على أفكار بريوبريجينسكي ،الذي أطلقه من منفاه في سيبيريا .انقض
سبيل املثال ،أحـ ّـب األميركيون «العم جــو» ،وهــو االســم الــذي أطلقه سـتــالــن بـعــد ذل ــك عـلــى بــوخــاريــن ال ــذي بـقــي عـلــى مــواق ـفــه ،وأق ـ ّـرت
عليه روزفلت وتشرشل خالل الحرب العاملية الثانية .بعد الحرب ،الخطة الخمسية األولى في عام  1928معلنة بدء التخطيط املركزي
أصبح العم جو الشيطان بعينه مع بداية الحرب الباردة التي أطلقها لــاقـتـصــاد االش ـتــراكــي ،وتـلــى ذل ــك عملية تطهير سـيــاســي داخــل
ُ
األميركيون والغرب ضد االتحاد السوفياتي ،ال لسبب بل المتالكه الحزب ت ّوجت بمحاكمات موسكو الشهيرة وإعــدام بوخارين في
ّ
السالح النووي واتساع نفوذه في أوروبا واحساس الغرب بالتململ آذار  .1938هكذا على شفير الحرب العاملية الثانية تمكن ستالني من
في املستعمرات والخوف من االشتراكية هناك .لم يرد ستالني وال إحكام سيطرته على الحزب ،والدولة وبذلك الوقت كان أكثر أعضاء
االتحاد السوفياتي إشعال الحرب الباردة ،وحتى إعالن دولة أملانيا الهيئات القيادية التي شاركت في ثــورة  1917قد أعدمت أو نفيت
الديمقراطية في  1949في املناطق الخاضعة للسيطرة السوفياتية لم إلى الداخل والخارج.
يكن مخططًا له بل جاء ردًا على إعالن جمهورية أملانيا الفدرالية ،إذ كانت نقاشات التصنيع على مستوى عال من العلم وقد شارك بها
نقل االتحاد السوفياتي قبل ذلك الكثير من األصول الثابتة املوجودة أملع مفكرين في الحزب اللذين كانا كتبا سوية «ألف باء الشيوعية»
ّ
فــي مناطق نـفــوذه إلــى الــداخــل السوفياتي
وال تزال تحتل مركزًا في الفكر االقتصادي،
ً
إذ ّ
كتعويضات حرب ضد أملانيا.
خصص لها جــوزيــف ستيغلتز فصال
عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـفـ ـك ــري ي ـح ـل ــو لـبـعــض
فـ ــي كـ ـت ــاب ــه «ال ـ ـضـ ــرائـ ــب وعـ ـ ـ ــبء ال ـت ـن ـم ـيــة
املــارك ـس ـيــن أن يـنـفــي ع ــن س ـتــالــن صفة
االق ـت ـصــاديــة» ال ـص ــادر ف ــي  .2002وعـلــى
االنتاج
انهيار
بعد
املـ ــارك ـ ـس ـ ـيـ ــة وه ـ ـ ـ ــذا خـ ـط ــأ ش ـ ــائ ـ ــع ،إذ أن
املستويني التقني والتاريخي كان للتخطيط
الستالينية ،بكل انحرافاتها ،تبقى إحدى الزراعي رأى ستالين أنه
املـ ــركـ ــزي األثـ ـ ــر ال ـ ـبـ ــارز ف ــي ن ـق ــل االتـ ـح ــاد
السوفياتي إلــى مـصــاف ال ــدول الصناعية
تـ ـجـ ـلـ ـي ــات املـ ــارك ـ ـس ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى امل ـس ـتــويــن ال بد من التصنيع السريع
السياسي والـتــاريـخــي .كما يحلو للبعض
املـتـقــدمــة ،وك ــان ذل ــك الـسـبــب الــرئـيـســي في
لبناء االشتراكية
مـ ــن أعـ ـ ـ ــداء ال ـش ـي ــوع ـي ــة ،أن ي ـ ـسـ ــاوي بــن
االن ـت ـصــار عـلــى ال ـنــازيــة وت ـحــولــه إل ــى قــوة
الستالينية واملــارك ـس ـيــة وه ــذا أي ـضــا غير
عظمى .إال أن ال ـصــراع مــع بــوخــاريــن أفقد
صحيح .في املقلب اآلخــر ،يعظم الكثيرون
ال ـحــزب روح ــه فـقــد ك ــان بــوخــاريــن أصغر
ستالني وهناك اآلن عــودة كبيرة لالحتفاء
قادته وأملعهم وقد كان حبيب الحزب كله.
به ،إذ أعلن الشيوعيون في مدينة بنزا في روسيا أن عام  2016هو اعتبره الكثيرون وعلى رأسهم لينني أنه أهم منظري الحزب البلشفي
عام ستالني ،وترتفع صوره في أرجاء املناطق التي تخضع لسيطرة ولقد حمل لواء املاركسية حتى في أحلك الظروف خالل إبعاده عن
املتمردين في أوكرانيا .كما أن هناك حملة إلعادة تسمية فولغوغراد املكتب السياسي وعن تحرير جريدة االزفستيا وخالل محاكمته
بستالينغراد وهو االسم الذي استبدل في عام  1961بعد فترة من القاسية وإعدامه .في عام  1988بعد  50سنة ،حكمت املحكمة العليا
املؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي وخطاب خروتشوف السوفياتية ببراءة بوخارين من جميع التهم التي وجهت إليه.
الشهير الذي انتقد عبادة الشخص وفضح االنتهاكات الستالينية .في «عام ستالني» نتذكر ضحايا الستالينية ولكن في نفس الوقت
وكــان املجلس املحلي للمدينة قــد أقــر فــي  2013أن تتحول مؤقتًا وكما قال أحد مسؤولي جمهورية لوهانسك الشعبية في أوكرانيا
فولغوغراد إلى ستالينغراد  9مرات سنويًا خالل األيام التذكارية.
ملراسل االندبندنت البريطانية دفاعًا عن احترامهم لستالني «اقترح
كيف صعد ستالني إلى السلطة؟ لقد كانت فترة العشرينيات التي أن تقرؤا تاريخكم أنتم -إن امللوك االنكليز هم بعيدون كل البعد عن
تلت ثــورة اكتوبر فــي  1917حافلة على جميع الصعد السياسية املثالية».
ً
ُ
واالق ـت ـصــاديــة والـثـقــافـيــة فــي االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي .عـلــى املستوى نعم ،ستالني لم ولن يكون مثاال أعلى يحتذى به ،ولكنه جزء كبير
االقـتـصــادي جــرى فــي تلك الفترة مــا ُعــرف بـ»نقاشات التصنيع» من التراث املاركسي في تجليه السياسي .هذا ال يمكن نكرانه كما
ال ـتــي وق ــف فـيـهــا س ـتــالــن إل ــى جــانــب ن ـي ـكــوالي ب ــوخ ــاري ــن املـنـظــر ال يمكن في نفس الوقت نكران أن ستالني والستالينية ارتكبا اخطاء
األساسي لفكرة التطور التدريجي نحو االشتراكية بالتحالف بني جسيمة لعبت دورًا كبيرًا في أفــول ما ُعــرف باالشتراكية املحققة
العمال والفالحني .في املقلب اآلخر كانت املعارضة اليسارية والتي في نهاية القرن العشرين .اليوم عام  ،2016سيكون في بعض من
ّ
مثلها على املستوى االقتصادي املنظر األساسي لفكرة «التراكم روسيا عام ستالني ،وهذا ربما لجيد في يومنا هذا ،ولكن في العالم
االشـتــراكــي األول ــي» يفجيني بريوبرجينسكي وك ــان هــذا اليسار أجمع نريده عام انبثاق جديد الفكار االشتراكية والسالم والتقدم.

ــتيننتال تراست»
يحتاجون إلى العناية الطبية.
ّ
وتبي أيضًا أن الشركة لم تتمكن من
استقطاب زبائن إضافية؛ ففي نقابة
املهندسني إن مصدر الربح األساسي
ليس البوالص التي تصدرها الشركة
ل ـل ـم ـه ـن ــدس ــن ،ب ـ ــل ال ـ ـبـ ــوالـ ــص ال ـت ــي
تحصل عليها مــن خ ــارج العقد مثل
بوالص التأمني على السيارات وعلى
الــورش ومــواقــع العمل وســواهــا .غير
أن هـ ــذه الـ ـب ــوال ــص ذه ـب ــت ل ـشــركــات
أخرى بأسعار تنافسية.
هكذا بدت املشكلة األساسية للشركة
فـ ــي األه ـ ـ ــل امل ـض ـم ــون ــن ع ـل ــى عــاتــق
املوظفني في أي من شركات املجموعة.
هـ ــؤالء ك ــان لــديـهــم ال ـخ ـيــار ف ــي ش ــراء
بوليصة تأمني لتغطية فرق الضمان،
أي ن ـس ـبــة ال ـ ـ ـ ــ %10ع ـن ــد االس ـت ـش ـفــاء

(تـخـتـلــف طــري ـقــة ال ـخ ـيــار ب ــن شــركــة
وأخرى فهي في بنك ميد واضحة ألنه
خــاضــع لعقد العمل الجماعي ،فيما
الخيارات املتاحة لدى باقي الشركات
مختلفة) والعناية خــارج املستشفى
(فحوصات مخبرية وصور مختلفة).
وف ـ ــي «بـ ـن ــك مـ ـي ــد» ب ــال ـت ـح ــدي ــد ،ك ــان
املــوظ ـفــون يــدفـعــون نـحــو  1.125ألــف
لـيــرة ثـمــن بوليصة الـتــأمــن لتغطية
ف ـ ـ ـ ــرق الـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــان والـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــاي ـ ــة خ ـ ــارج
املـسـتـشـفــى ل ــأه ــل امل ـض ـمــونــن على
عــات ـق ـهــم ،إال أن ـه ــم ت ـل ـقــوا م ــذك ــرة من
إدارة امل ــوارد البشرية تفيد بــأن كلفة
البوليصة ارتفعت إلى  3ماليني ليرة
س ـن ــوي ــا ،م ــا أث ـ ــار بـلـبـلــة واسـ ـع ــة بني
املوظفني ،وخصوصًا موظفي الفروع
في املناطق الذين ّقرر بعضهم تنظيم

عريضة وتوقيعها رفضًا لهذا األمر...
رئـيــس نقابة موظفي امل ـصــارف أسد
خــوري وهــو موظف لــدى «بنك ميد»
أبلغ «األخبار» ،أنه حاول ثني اإلدارة
ع ــن ق ــراره ــا ،إال أن ــه ف ـشــل ف ــي األم ــر،

كلفة بوليصة التأمين
لتغطية األهل المضونين
ارتفعت ثالثة أضعاف
ألن اإلدارة كانت تريد وقف التغطية
الصحية الخاصة لألهل املضمونني
على عاتق املوظفني بصورة نهائية،
لكنها واف ـقــت عـلــى إب ـقــاء البوليصة
بـهــذا الـسـعــر وت ــرك الـخـيــار للموظف
«وخـ ـص ــوص ــا أن امل ــوظ ـف ــن وأه ـل ـهــم

ل ــدي ـه ــم ال ـت ـغ ـط ـيــة املـ ـنـ ـص ــوص عـنـهــا
في القوانني املرعية وفــي عقد العمل
الجماعي املوقع بني جمعية املصارف
وبني اتحاد نقابات موظفي املصارف
أي ـض ــا ،وه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـبــوالــص ال
يدخل ضمن عقد العمل الجماعي».
في املقابل ،تشير املـصــادر إلــى املــادة
 24م ــن ع ـقــد ال ـع ـمــل ال ـج ـمــاعــي الـتــي
تـ ـن ـ ّـص ع ـل ــى أن «ي ـس ـت ـف ـي ــد مــوظ ـفــو
املـ ـ ـص ـ ــارف م ـ ــن أي فـ ـئ ــة ك ـ ــان ـ ــوا مــن
الـ ـعـ ـط ــاءات ال ـت ــي يـمـنـحـهــا ص ـنــدوق
الـضـمــان الـصـحــي مــع حـفــظ الحقوق
املكتسبة للمستخدمني الذين يعملون
في مصارف تمنح عطاءات أفضل».
إذًا ،إن استعمال عقد العمل الجماعي
ل ـت ـم ـكــن إدارة ب ـن ــك م ـي ــد مـ ــن قـضــم
ال ـح ـق ــوق امل ـك ـت ـس ـبــة ل ـل ـمــوظ ـفــن أم ــر

يــرفـضــه امل ــوظ ـف ــون ،ال ب ــل ه ــم قلقون
م ــن أن تـلـجــأ إدارة املـ ـص ــرف ،بـهــدف
إنقاذ شركة التأمني التي تملكها ،من
قـضــم ح ـقــوق مـكـتـسـبــة إضــاف ـيــة ،وال
سيما بعدما تناهت إلى مسامعهم أن
هناك ّ
نية لقضم التقديمات املمنوحة
لتغطية األدوي ــة وزي ــادة الكلفة على
ّ
بمعدل  %10إضافية.
املوظفني
ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـشـ ـكـ ـل ــة لـ ـيـ ـس ــت مـ ـحـ ـص ــورة
بموظفي بنك ميد حصرًا الذين يزيد
ع ــدده ــم ع ــن  2400م ــوظ ــف ،ب ــل هـنــاك
م ــوظـ ـف ــو ال ـ ـشـ ــركـ ــات األخ ـ ـ ـ ــرى ضـمــن
املجموعة وهم ّ
يعدون بــاآلالف ،وهي
م ـش ـك ـلــة م ـت ـف ـ ّـرع ــة ع ــن األزم ـ ـ ــة املــال ـيــة
الحريرية التي أفقدت شركة التأمني
جاذبيتها الستقطاب زبائن بواسطة
النفوذ السياسي.

8

الخميس  31كانون األول  2015العدد 2778

تحقيق

في بالد
الرومي

تحقيق

قد تكذب على نفسك بالقول إنك قصدت زيــارة مدينة قونيا
التركية ،عاصمة التصوف المولوي وفي موسم «شابي عروس»
لمجرد الفضول .لكنك ستكتشف سريعًا ،برغم كل سخريتك من
مظاهر «الفولكلور الروحي» ،أنك هنا أيضًا ،في الحقيقة ،من أجل
رجاء آخر .المشاعر المختلطة التي تخرج بها من رحلتك تلك الى
عالم التصوف اليوم ،وهو عالم يبدو أنه يعود الى سطح الحياة
الروحية واالجتماعية في ًعالمنا اليوم ،تبدو متضاربة لك قبل
اآلخرين .تدافع عن نفسك أوال بوضع مسافة بينك وبين المناسبة،
فتصبح سائحًا .وقد ّ
قدمنا أمس رواية السائح عن الرحلة .لكنّ ،إن
أحسست بنفسك تنزلق للتعمق أكثر في ما تراه ،ستجفل وتتسلح
بنظرة التشكيك .فإن كان يقين بعد ذلك؟ فالشك أفضل الطرق
إليه ،وإن لم يكن؟ سيكفيك من الطريق أسئلتها وصحبة أهلها
وهذه الرواية

ّ
مريدون ومشككون في حضرة موالنا
قونيا  -ضحى شمس
على مائدة فطور الصباح في الفندق
امل ـت ــواض ــع ،وق ــف رج ــل «مـ ـش ــورب»،
ب ــدا وكــأنــه ك ــان يـعـ ّـد طــاولــة اإلفـطــار
لحوالى عشرة أشخاص .يقف الرجل
يقشر البيض املسلوق بورع تقريبًا.
ِّ ٍّ
يضع في كل صحن وبكل تأن بيضة
ـف ب ــذل ــك ،ب ــل طفق
م ـق ـش ــرة .ل ــم ي ـك ـتـ ِ
يقشر مثلثات الجبنة ويضع في كل
صحن واح ــدة .قلت فــي نفسي ربما
ّ
يعد ُالفطور ألوالده .لكني فوجئت
ح ــن ف ـت ــح بـ ــاب امل ـص ـع ــد ل ـت ـفــد مـنــه
مـجـمــوعــة رج ــال ون ـســاء تتصدرهم
سـ ـي ــدة فـ ــي س ـت ـي ـن ـيــات ـهــا ،ب ـشــرت ـهــا
البيضاء مشربة بالحمرة وعيناها
الزرقاوان تشيان بأصول سالفية.

ّ
بــش الرجل للجميع وسحب كرسيًا
لـ ُـي ـج ـلــس الـ ـسـ ـي ــدة ،ث ــم ت ــراج ــع كـمــا
يـتــراجــع ال ـخ ــادم ،ليقف عـلــى مقربة
متأهبًا لتلبية أي إشارة .ها هو يمأل
أكواب الشاي أو يجلب املاء ملن يريد.
ِّ
ك ــان ي ـقــوم ب ـكــل ش ــيء بــإتـقــان وورع
واالبـتـســامــة ال تـفــارق ثـغــره .لــم يكن
ً
نادال ،ال شك في ذلك .من هو؟
أسأل «آيكوت» الذي سبق أن تعرفت
إليه ،كونه يتكلم بعض اإلنكليزية،
فـيـبـتـســم وال ي ـج ـيــب .ث ــم يـمـيــل إل ـ ّـي
وي ـه ـم ــس «أخـ ـ ـب ـ ــرك الحـ ـ ـق ـ ــا» .طـبـعــا
فهمت بـعــد ذل ــك أن الــرجــل /الـخــادم
هو في الحقيقة «مريد» في الطريقة
الرفاعية مع أن عمره جاوز األربعني.
لــذا فهو يــؤدي األعمال املطلوبة من
التلميذ في أولى املراتب ،وهي أعمال

تدوم أللف ليلة وليلة ،يقوم خاللها
ب ـث ـمــان ـيــة ع ـش ــر ن ــوع ــا م ــن ال ـخ ــدم ــة،
قـبــل أن ُيـقـبــل فــي الـطــريـقــة ويصبح
درويشًا أو ُيصرف لحال سبيله.
يأخذنا الحديث فيدعوني الشباب
الى حلقة ذكر مساء في فندق قريب
في حضور شيخ الطريقة الرفاعية.
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــدق امل ـ ـ ـتـ ـ ــواضـ ـ ــع ب ـ ـ ـ ــدوره
ت ــواض ــع نـ ــزالئُـ ــه ،ن ـص ـعــد الـ ــى قــاعــة
نسبية أخليت مــن الـطــاوالت
كبيرة
ُ
وفرشت أرضها بالسجاد
والكراسي
َ
حتى لــم يـبــق منها أي شــيء ظاهر،
ي ـتــوافــد امل ــري ــدون وأتـ ـب ــاع الـطــريـقــة
ً
ن ـســاء ورج ـ ــاال .آآه! ه ــا ه ــي الـسـيــدة
الـسـتـيـنـيــة ال ـج ـم ـي ـلــة ال ـت ــي ك ـنــت قد
َ
رأيـتـهــا فــي الـفـنــدق ت ـ ِـف ـ ُـد ال ــى الـقــاعــة
مــع بضع نـســاء ريـفـيــات .يـبــدو أنها
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اآلم ــرة الناهية .لـكــنِ ،لـ َـم ليس هناك
م ـ ــن شـ ـيـ ـخ ــات لـ ـلـ ـط ــرق الـ ـص ــوفـ ـي ــة؟
ِل ـ ـ َـم االق ـت ـص ــار ع ـلــى الـ ــذكـ ــور؟ تـقــول
صــدي ـق ـتــي ال ـت ــي سـبـقـتـنــي ال ــى هنا
إن الـنـســاء الشيخات واملـتــدروشــات
كثيرات لكنهن ال يظهرن كما الرجال!
لم أصدقها .فقد بــدت كما املؤمنات
ً
ال ـكــاس ـي ـك ـيــات امل ــداف ـع ــات م ـث ــا عن
مقولة إن األديان ّ
حررت املرأة!
سرعان ما تمتلئ القاعة باملريدين،
فـتـتـكـ ّـوم األح ــذي ــة خــارج ـهــا .ينقسم
ال ـن ـس ــاء والـ ــرجـ ــال ك ــل ف ــي ج ـه ــة مــن
ال ـ ـقـ ــاعـ ــة ذات ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ت ـت ــوس ـط ـه ــم ف ــرق ــة
امل ـن ـشــديــن وال ـش ـي ــوخ :ش ـخــص على
ال ـن ــاي وآخ ـ ـ ــرون ب ــال ــدف ــوف الـكـبـيــرة
وش ـ ــاب بـ ــدا عــرب ـيــا م ـعــه ع ـ ـ ــود ...أمــا
ّ
فتوسط الجميع وبدأ بقراءة
الشيخ
القرآن.
ك ـ ـنـ ــت أع ـ ـ ـلـ ـ ــم أن ـ ـ ـ ــه ت ـ ـ ــأدب ـ ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ـ ّـي أن
أغ ـط ــي ش ـع ــري ك ـم ــا ّف ـع ـلــت ال ـن ـســوة
ال ـحــاضــرات .لكني فــضـلــت االنـتـظــار
ألت ـ ــأك ـ ــد م ـ ــن ق ـ ـ ــول «آيـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوت» إن ـن ــي
أستطيع البقاء سـ ّـافــرة .كنت أنتظر.
مــن يــا ت ــرى سيحثني عـلــى ذل ــك؟ لم
ت ـتــأخــر إحـ ــدى ال ـس ـي ــدات خـلـفــي عن
اإلي ـم ــاء ل ــي ب ــوج ــوب تـغـطـيــة رأس ــي.
ّ
ج ـنــديــات الـقـمــع ه ــن ال ـن ـســاء إذًا؟ لم
أكن ّ
أشك في ذلك .فهذه هي الطريقة
ّ
ّ
الــوحـيــدة ليكن ح ــرات بعض الشيء
ّ
في هذا املجتمع الذكوري .أي أن يكن
حارسات النظام.
بــدأ اإلنـشــاد والـغـنــاء ت ــارة بالعربية
و«تـ ــارات» (لــو ج ــازت) بالتركية .ثم
دخ ـ ــل أحـ ــدهـ ــم وس ـ ــط ال ـح ـل ـق ــة وبـ ــدأ
بالدوران على الطريقة املولوية التي
اخ ـت ــرع ـهــا ص ــاح ــب امل ـن ــاس ـبــة ج ــال
الدين الرومي وتــوأم روحــه وحبيبه
شمس التبريزي.
ضاقت القاعة ووقــف الجميع نساء
ً
ـاال مـ ـت ـ ّ
ـراص ــن ت ـقــري ـبــا ك ــل فــي
ورجـ ـ ـ ـ
جهته .كــان الشيخ قــد بــدأ هــو اآلخــر
بالدوران وسط الحلقة ،في حني كان
األتباع وقوفًا يقومون بحركة واحدة
هــي خبط الـكــف األيـمــن على الصدر

لجهة القلب وتكرار كلمة واحدة هي
«هو».
ثــم تـســارع اإليـقــاع وتـســارع ال ـ «هــو»
وأخ ـ ــذ ي ـت ـصــاعــد ش ـي ـئــا ف ـش ـي ـئــا .وإذ
ب ــإح ــداه ــن تـ ـك ــاد ت ـغ ـيــب ع ــن ال ــوع ــي
ف ـت ـس ـح ـب ـه ــا س ـ ـيـ ــدة خ ـ ـ ـ ــارج الـ ـق ــاع ــة
لـتـسـقـيـهــا املـ ــاء وي ـع ــود ل ـهــا وعـيـهــا.
أس ــأل ـه ــا :ل ــم سـحـبـتـهــا ولـ ــم تـتــركـهــا
لـنـشــوتـهــا؟ فـتـقــول بـمــا مـعـنــاه «لئال
تـ ــزعـ ــج اآلخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن» .أك ـ ـمـ ــل اآلخـ ـ ـ ــرون
لساعة ربما ،على اإليقاع نفسه ،وملا
بلغ الذكر نهايته جلسوا إال واح ـدًا،
بدا في نشوة الهثة ّ
مرددًا «هو/هو/
ّ
هو» وقد احمر وجهه وتصبب عرقًا.
ب ــرف ــق ،يـحـيــط ب ــه رف ــاق ــه ويـمـسـحــون
وجهه باملاء فيفتح عينني قد احمرتا
وامتألتا بالدموع ونظر حوله كمن
أفاق للتو.
خ ــارج الـقــاعــة ،كــانــت الـنـســاء يـعــددن
طاولة عشاء خفيف ،توزع بني أطباق
مــن الــرز بالحليب ،التي تــوزع أيضًا
ف ــي ع ــاش ــوراء .ف ــال ــذك ــر ،وه ــو خليط
من اآليات واألناشيد تمدح كلها أهل
الـبـيــت واإلم ــام ــن الـحـســن والحسني
وخاصة اإلمام علي والنبي املصطفى.
لم ّأفهم! أسأل «اور»« :ألستم من أهل
السنة؟» يجيب بنعم .فأسأله إن كنتم
تـمــدحــون أه ــل الـبـيــت وتـبـكــون لذكر
كــربــاء وتـقــولــون عــن اإلم ــام علي إنه
بــاب املعرفة ،فما هــو إذًا خالفكم مع
ً
الـشـيـعــة؟» يفكر اور قـلـيــا ثــم يـقــول:
«الشيعة ال يسلمون باليد!».

رواية المريد
حــن ج ــاء ي ــوم "شــابــي عـ ــروس" ،كــان
قد ازدحم أمام بوابة متحف (ومقام)
م ــوالن ــا جـ ــال ال ــدي ــن الـ ــرومـ ــي ،خلق
كثير .الناس كانوا يتخاطبون بلغات
كثيرة :فارسي على تركي على عربي
ع ـلــى إن ـك ـل ـيــزي ع ـلــى ل ـي ـتــوانــي عـلــى
روس ــي ...كــأن "خلق الله" كلهم كانوا
هناك.
ح ــن وص ـل ــت الـ ــى امل ــدخ ــل (ال ــدخ ــول
مجاني) شققت طريقي بصعوبة الى
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أن وصلت الى باب املقام .لم أشهد إال
فــي ح ـفــات ف ـي ــروز ،ازدح ــام ــا يصلح
في وصفه "يوم الحشر" .تالصق غير
ديـنــي يـكــاد يعصر األج ـســاد .ال أحد
يــريــد ال ـتــراجــع ع ــن سنتيمتر واح ــد
يقربه مــن دخــول القاعة قبل الرابعة
إال رب ـ ــع ،ال ـس ــاع ــة ال ـت ــي ت ــوف ــي فيها
ال ــروم ــي وال ـتــي ي ـبــدأ فـيـهــا االحـتـفــال
عادة.
مــا إن اقـتــربــت بـمــا يكفي مــن الـبــاب،
ومل ـح ــت ال ـش ــرط ــي امل ــول ــج بــالـتـنـظـيــم
أو بتنظيم الفوضى ،حتى تصنعت
ضـ ـي ــق ال ـت ـن ـف ــس وأنـ ـ ـ ــي عـ ـل ــى ح ــاف ــة
اإلغ ـم ــاء .فسحبني الـشــرطــي الرقيق
القلب بيده الى الداخل.
شـ ـقـ ـق ــت ط ــريـ ـق ــي ال ـ ـ ــى امل ـ ـق ـ ــام ح ـيــث
وج ـ ــدت صــدي ـقــي ال ـصــوف ـيــن يـقـفــان
برهبة وورع ،ينتظران بدء االحتفال
شــاخ ـصــن ب ـص ـمــت كــالـجـمـيــع هـنــا،
الـ ــى قـبـلــة املـ ـق ــام .واملـ ـق ــام ل ـيــس قـبـرًا
واحـ ـ ـدًا ،ب ــل ه ــو مـجـمــوعــة ق ـبــور دفــن
ف ـي ـهــا الـ ــى الـ ــرومـ ــي ،والـ ـ ــده وأبـ ـن ــاؤه
وبـعــض حــواريـيــه ومرافقيه كحسام
الـ ــديـ ــن ال ـ ـ ــذي خ ـل ـف ــه والـ ـ ـ ــذي ك ـ ــان لــه
الفضل في كتابة جالل الدين الرومي
لكتابه العظيم «املثنوي» .أما شمس
ال ـت ـبــريــزي ،أس ـت ــاذ وم ـع ـلــم ال ــروم ــي؟
فله مقام آخــر ،خــارج هــذا املقام .بقي
شمس مـنـبــوذًا بــرغــم مــوتــه إذًا .لهذا
أحببته أكثر.
داخــل مقام الــرومــي لم يكن االزدحــام
مزعجًا كـخــارجــه .فقد كافيًا لكل من
دخ ــل مـجــرد مــوطــئ ق ــدم .هـكــذا وقــف
الـجـمـيــع ووجــوه ـهــم ال ــى امل ـق ــام ،بكل
احـتــرام .البعض أطبق عينيه ودخل
ف ــي م ـنــاجــاة روحـ ـي ــة ،أم ــا الــريـفـيــات

أمام بوابة ومقام
الرومي خلق كثير
يتخاطبون بلغات
كثيرة كأن «خلق الله»
كلهم كانوا هناك

الـ ـل ــوات ــي ت ـصــاح ـب ـهــن ال ـج ـل ـبــة ع ــادة
الرتفاع أصواتهن فقد جلنب أبناءهن
لـلـتـبــرك .وبــالـطـبــع كــانــت التلفونات
"ال ــذك ـي ــة" مــرفــوعــة عــال ـيــا ت ـص ـ ّـور كل
تـفــاصـيــل ال ـح ــدث م ــع اق ـت ــراب ســاعــة
الرومي .ما هذا اإليمان املتلفز؟ قلت
ف ــي ن ـف ـس ــي .ال ن ـش ـبــع م ــن اس ـت ـهــاك
ص ــورت ـن ــا؟ س ـيــرس ـلــون ال ـص ــور وقــد
كتبوا "سلفي والرومي خلفي".
ن ـظ ــرت ح ــول ــي ف ــأرت ـن ــي ع ـي ـنــي آالف
ال ـن ـســخ م ــن "شـ ـم ــس" ،ن ـســخ مـشــوهــة
ب ـغــال ـب ـي ـت ـهــا ،وف ـ ــي األصـ ـ ــل الـنـسـخــة
أقــل قيمة مــن األص ــل فكيف إن كانت
ك ــاري ـك ــات ـي ــر ل ــه ي ــرت ـك ــز ع ـل ــى املـظـهــر
ّ
تحول
الخارجي! يبدو الرجل وكأنه
ال ـ ـ ــى مـ ــوضـ ــة م ـ ــا ي ـن ـت ـح ـل ـه ــا ش ـب ــان

يبحثون عــن معنى لحياتهم الـيــوم،
أو م ـح ـتــالــون ي ـب ـح ـثــون ع ــن وسـيـلــة
للعيش على حساب اآلخرين خاصة
النساء .نوع من "جيغولو" روحاني!
مـعـقــدة هــي ال ـح ـيــاة .هـنــا ت ـبــدو أكثر
تـ ـعـ ـقـ ـيـ ـدًا .م ـ ـهـ ــرجـ ــان م ـ ــن ال ـس ـي ــاح ــة
والـ ـف ــولـ ـكـ ـل ــور اإلي ـ ـمـ ــانـ ــي ،م ـه ــرج ــون
ومـشـكـكــون وت ـج ــار وم ــري ــدون أشـبــه
بأتباع "نيو آيــج" الجدد .أمــا األتباع
ال ـح ـق ـي ـق ـيــون؟ ف ــا ي ـك ــون ــون مــرئـيــن
لهذه الدرجة ...أو ربما.
كان الناس واقفني كأن على رؤوسهم
ال ـط ـيــر! ســألــت نـفـســي :ت ــرى مــا الــذي
يجمعني بكل هؤالء الناس؟ سرحت
بـ ــأف ـ ـكـ ــاري عـ ـل ــى صـ ـ ــوت نـ ـ ــاي رق ـي ــق
انبعث مــن أم ــام املــرقــد ،لكنه لــم يكن
مرئيًا بسبب كثافة الحشد.
تـ ـهـ ـم ــس صـ ــدي ـ ـق ـ ـتـ ــي ف ـ ـ ــي أذن ـ ـ ـ ـ ــي أن
االح ـت ـفــال بـ ــدأ ،إن ـهــا الــراب ـعــة تـمــامــا.
يـتـلــو ب ـعــده قـ ــارئ ب ـصــوت غــايــة في
الــرخــامــة شيئًا مــن ال ـقــرآن .ثــم أسمع
نصوصًا شعرية ربما بالتركية.
ش ـ ـ ـ ــردت ،وب ـ ـ ـ ــدون أن أنـ ـتـ ـب ــه نـسـيــت
لـلـحـظــة أن ـن ــي ه ـن ــا .ص ـمــت الـحـشــود
م ــؤث ــر ت ـمــامــا ك ــأص ــوات ـه ــا .ي ـب ــدو ملن
يغمض عينيه أن ــه ذو وزن م ــا .أهــو
صوت تنفس ألوف البشر؟ أهي طاقة
ّ
انتباههم املــركــزة على شــيء واحــد؟
ح ــرارة أجـســامـهــم؟ أحسست بنسمة
رقيقة ولكن سريعة تخترق صــدري.
كـ ــأن ـ ـهـ ــا دخـ ـ ـل ـ ــت وخـ ـ ــرجـ ـ ــت ب ـس ــرع ــة
الشهقة .فتحت عيني متفاجئة لهذا
اإلحساس امللموس وقد ظننت لوهلة
أن أح ـدًا نفخ فــي وجـهــي .لكن ظهور
ال ـن ــاس امل ــرص ــوص ــة أم ــام ــي ك ـمــا في
مـسـجــد ،وال ـشــاخ ـصــة ال ــى الـضــريــح،
جـعـلــت االح ـت ـمــال م ـعــدومــا! م ــا ه ــذا؟
ك ــان ــت اب ـت ـســامــة ال ـس ـخــريــة م ــا زال ــت
ت ـلــوي ف ـمــي بــرغــم اس ـت ـغــرابــي ،ربـمــا
ك ـن ــت أدافـ ـ ـ ــع عـ ــن ن ـف ـســي هـ ـك ــذا أمـ ــام
الغامض .وقبل أن أدرك ،إذ بدموعي
تفيض وقد تملكتني رغبة جارفة في
البكاء! وضعت يدي على فمي ألكتم
صوت نشيج قوي بدأ يعلو برغمي!
يا إلهي؟ ما الذي حصل؟
خـ ــرجـ ــت مـ ـس ــرع ــة قـ ـب ــل أن ي ـن ـت ـهــي
االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ،فـ ــي حـ ــن ك ـ ــان دراوي ـ ـ ــش
املـ ــولـ ــويـ ــة ي ـ ـ ـ ـ ــدورون حـ ـ ــول أن ـف ـس ـهــم
بــالـقــرب مــن الـقـبــر .كـنــت بـحــاجــة الــى
ضــوء الـنـهــار وبـعــض ال ـهــواء الطلق.
ه ــل أه ـل ــوس بـسـبــب فــوب ـيــا األم ــاك ــن
امل ـ ــزدحـ ـ ـم ـ ــة؟ لـ ـك ــن اإلح ـ ـ ـسـ ـ ــاس ب ـت ـلــك
الـنـسـمــة ك ــان م ــا زال ي ـهــزنــي كــورقــة
ش ـجــر تـلـعــب م ــع ال ـن ـس ـيــم .ه ــل أك ــون
ول َم؟
في صدد اإليحاء لنفسي بذلك؟ ِ
إن كـ ــان ذلـ ــك صـحـيـحــا ف ـم ـع ـنــاه أنــي
كنت بحاجة لـهــذا اإلي ـحــاء .بحاجة؟
أم كـ ـن ــت أرغـ ـ ـ ــب بـ ــذلـ ــك؟ ومـ ـ ــا الـ ـف ــرق
بينهما؟ فالرغبة تــأتــي مــن الحاجة
أو من التعطش الــى شــيء مــا .تجوع
وتـعـطــش .ف ــإن ك ــان مــا حـصــل إيـحــاء
ذات ــي ،فــا شــك أنــي كنت بحاجة إلى
هـ ــذا اإليـ ـح ــاء ل ـس ـ ّـد ن ـقــص مـ ــا ،فكما
يـعـطــش الـجـســد تـعـطــش الـ ــروح .فما
املشكلة في أن أصــدق أن شيئًا ،ليس
ضروريًا أن يفهمه العقل ،شيئًا جيدًا
ً
ً
وج ـم ـيــا قــد حـصــل ف ـعــا ،ه ـنــاك؟ ِلـ َـم
ال أجـ ّـرب أن أصــدق؟ أولست هنا ،في
النهاية ،من أجل هذا؟
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ّ
هل للتصوف مذاهب؟
ال يفهم المستجد على
ّ
التصوف كيف
موضوع
يمكن أن تكون هناك مدارس
مذهبية داخل هذا التيار!
فالتصوف هو مقاربة من
خارج «النظام الديني» للحياة
الروحانية منها والمجتمعية،
ُي ّ
خيل للمطلع عليها أنها
تعيد االعتبار لجوهر الدين
قبل تداخله مع السياسة
ونظام اإلكليروس .لكن ما
رأيناه من مدارس صوفية
في رحلتنا األولى في عالم
ّ
التصوف ،أنتج أسئلة كان ال بد
أن نجد لها إجابات ،لذا حملناها
الى الدكتور طراد حمادة ،وزير
العمل السابق ،والباحث الذي
كانت رسالته في الدكتوراه
عن التصوف
حـ ـ ــول الـ ـ ـف ـ ــارق بـ ــن تـ ـص ــوف ال ـش ـي ـعــة
وتـصــوف السنة ،يقول الــدكـتــور طــراد
ح ـ ـمـ ــادة إن «ه ـ ـنـ ــاك ت ـع ـب ـي ـرًا م ــوجـ ـزًا
يلخص هذا املوضوع وهو أن التشيع
مــذهــب ف ــي ح ــن ان ال ـت ـصــوف سـلــوك.
وع ـل ـيــه ف ــإن ال ـت ـصــوف ال يـمـكــن فهمه
وف ــق التقسيمات املــذهـبـيــة .أي ان ــه ال
ي ــوج ــد ت ـص ــوف س ـنــي وآخ ـ ــر شـيـعــي.
لـكــن ،هـنــاك صــوفـيــون ســالـكــون كــانــوا
عـ ـل ــى م ــذه ــب مـ ـع ــن ،ون ـ ـس ـ ـبـ ــوا ،عـلــى
م ـس ـت ــوى الـ ـعـ ـب ــادات واملـ ـع ــام ــات ال ــى
ذاك امل ــذه ــب .ك ـمــا اش ـت ـهــر ابـ ــن عــربــي
(املــال ـكــي) وال ـس ـه ــروردي (الـشــافـعــي)،
وحيدر آملي كان على مذهب الشيعة.
لكن ،عندما يصل الصوفي الى مرحلة
ُ
مــن ذكــرتـهــم مــن أعــامــه ،فــإنــه ال يمكن
تصنيفه مذهبيًا».
ويـضـيــف« :ف ــي مــا يتعلق بالتصوف
الذي انتشر في حاضرة العالم الشيعي
الثقافية ،بــدأت املشكلة تطرح نفسها
بعدما اتفق الشيعة والصوفيون على
ب ـنــاء ال ــدول ــة الـصـفــويــة ال ـتــي ينتسب
جدها األعلى صفي الدين أردبيلي الى
مدرسة صوفية معروفة .وفي العصر
الصفوي استفاد الشيعة من الصوفية
في قيام دولتهم ،ثم استعانوا بعدها
ب ــال ـف ـق ـه ــاء مـ ــن ج ـب ــل ع ــام ــل وال ـ ـعـ ــراق
ليثبتوا املذهب الشيعي وينقلبوا على
حلفهم مــع التصوف .ووفـقــا ملــا أذهــب
اليه ،ان الصوفيني الشيعة ،ولحماية
انفسهم من اضطهاد الدولة الصفوية
بـعــد انـقــابـهــم عـلـيـهــا ،غ ـيــروا اسمهم
الـ ــى ع ــرف ــاء .ون ـش ــأ ب ـعــدهــا م ــا يـعــرف
بالعرفان الشيعي».

حمادة :الحرب على اإلرهاب تكون بالعودة الى منابع التصوف (هيثم الموسوي)

هـ ــذا إذًا فـ ـ ــارق ظ ــاه ــري ف ـق ــط؟ ي ـق ــول:
«ال لــم تـكــن لـعـبــة أس ـمــاء وح ـســب ،ألن
ال ـع ــرف ــان الـشـيـعــي م ــزج ب ــن الفلسفة
اإللـ ـهـ ـي ــة ال ـش ـي ـع ـي ــة وب ـ ــن ال ـت ـص ــوف
وأكسب التصوف نكهة جديدة يمكن
ان تـجـعـلــه م ــدرس ــة ج ــدي ــدة مـسـتـنــدة
ً
ال ــى ال ـقــرآن واالح ــادي ــث ،وجـمـعــوا كــا
م ــن فـلـسـفــة اب ــن سـيـنــا وال ـس ـه ــروردي
املقتول ،وعلم الكالم الشيعي واملنحى
الفلسفي عند نصير الدين الطوسي،
ً
وصــوال الــى ما يعرف باتجاه مدرسة
شيراز في الحكمة املتعالية .باختصار
مفيد :الـتـصــوف الشيعي اي العرفان
هو ميتافيريقيا التصوف ،او الوجهة
النظرية ولـيــس العملية .يعني انــه ال
يــركــز عـلــى ال ـطــرق الـصــوفـيــة وآداب ـهــا،
وهـ ـ ـ ــو ل ـ ـيـ ــس مـ ـ ــن أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب الـ ـ ـط ـ ــرق،
بـ ـ ــل ي ـ ــرك ـ ــز ع ـ ـلـ ــى م ـ ـسـ ــائـ ــل الـ ـت ــوحـ ـي ــد
الـخــالــص وال ـع ـبــادات والـتــزامـهــا وفــق
القواعد الفقهية السليمة .ومــا ساعد
الصوفيني الشيعة على ذلك ،ان السالك
الصوفي يجد في املذهب الشيعي ما
يشبع شوقه الروحي .اضيفي الى ذلك
انه اذا كان املرشد الروحي هو صاحب
الوالية ،باملعنى الفقهي ،فذلك يجعلهم
ال ي ـح ـتــاجــون ال ــى واليـ ــة صــوف ـيــة .او
بــاألحــرى ان الــواليــة الصوفية تندرج
عندهم ضمن الوالية العلوية».
ويضيف حـمــادة« :رواب ــط عــدة تجمع
بــن التشيع والـتـصــوف ،وهــي الوالية
والروحانية والعشق اي حب اإلله .هذه
الروابط الثالثة تجعل الصلة بينهما
غير قابلة لالنفكاك .واعتقد أنــه كلما
رف ـ ــع ال ـق ـم ــع ال ـس ـي ــاس ــي واالض ـط ـه ــاد
عن الصوفيني ،كلما اقتربوا أكثر من
التشيع .وانتشار الصوفية في العالم
ال ـس ـن ــي م ـ ــرده الـ ــى ت ــراج ــع ال ـصــوف ـيــة
امـ ــام اض ـط ـهــاد ال ـس ـل ـطــات الـسـيــاسـيــة
مقابل الحفاظ على وجودها ،اي انهم
رضـ ـخ ــوا ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة واخـ ـ ـ ــذوا فــي
العرفان».
هـ ـ ــو نـ ـ ـ ــوع مـ ـ ــن الـ ـتـ ـقـ ـي ــة إذًا؟ ي ـ ـقـ ــول:
«ي ــذه ــب ال ـعــرفــاء الـشـيـعــة ال ــى الـجــزم
بــأنــه لــو ش ــارك الشيعة والصوفيون
فــي الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة ورف ـع ــوا نير

االض ـط ـه ــاد ال ـس ـيــاســي ع ـن ـهــم ألمـكــن
بناء نظام سياسي عادل».
ولـكــن مل ــاذا؟ «ألنـهــم يمثلون روحانية
اإلسـ ـ ـ ــام األص ـ ـيـ ــل .ويـ ــذهـ ــب ال ـع ــرف ــاء
الـ ـشـ ـيـ ـع ــة ال ـ ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــول ب ـ ـ ــأن امل ـج ـت ـم ــع
اإلنـســانــي فــي عصر والي ــة املـهــدي هو
مجتمع الصوفية».
نـســألــه :هـنــاك ال ـيــوم ن ــوع مــن انـبـعــاث
للتصوف في العالم العربي خاصة في
اوساط الشباب ،هل يكون ذلك ردًا على
توحش املجتمع وتشدده تحت غطاء
املــذهــب واملـمــارســة الصحيحة للدين؟
ي ـج ـي ــب حـ ـ ـم ـ ــادة« :أعـ ـتـ ـق ــد ان ال ـح ــرب
على اإلره ــاب داخ ــل الـعــالــم اإلســامــي
تكون من الناحية الروحية والثقافية
والـ ـع ــودة ال ــى م ـنــابــع ال ـت ـص ــوف .هــذه
الطاقة الهائلة التي تستطيع ان تبني
م ـج ـت ـم ـعــا وف ـ ــق امل ـف ــاه ـي ــم اإلس ــام ـي ــة
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادل ـ ـ ــة .إن ح ـ ـل ـ ـفـ ــا ب ـ ـ ــن ال ـت ـش ـي ــع
والـ ـتـ ـص ــوف س ـي ـت ـم ـكــن م ــن ك ـش ــف كــل
الـ ـتـ ـح ــري ــف الـ ـح ــاص ــل عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
ممارسة بعض القوى لــإرهــاب باسم
االسالم واملسلمني».
ن ـس ــأل :ال ـت ـصــوف تـعــريـفــا ه ــو املـحـبــة
وال ـع ـش ــق اإللـ ـه ــي وال ـب ـع ــد ال ــروح ــان ــي
للوجود ،كيف يمكن ان «يـقــرش» ذلك
في نظام سياسي؟
يقول« :من يحب الله يحب خلقه .وعند
العرفاء اسفار روحية اربـعــة :والسفر
ال ــراب ــع ه ــو م ــن ال ـح ــق ال ــى ال ـح ــق كما
يتجلى في الخلق .بحيث ينظر العارف
الى الخلق بعني الحق .االنسان ،الكون،
الـطـبـيـعــة ،كــل مــا س ــوى ال ـلــه هــو خلق
الله وعلى العارف ان يتعامل مع هذا
الـخـلــق بـكــل مـظــاهــر حــب ال ـلــه ،وعليه
ال يـمـكــن ل ـل ـع ــارف ف ــي هـ ــذه ال ـح ــال ان
يؤذي خلق الله :من النملة الى الجبل.
وه ــذا مــا يجعل الكثير مــن املشتغلني
في التصوف على ما ذهب اليه املفكر
والـتــر ستيس ،حــن قــال بــأن مستقبل
العالم وخالصه في الصوفية ،خاصة
ان الخصال التي ذكرت من الروحانية
ال ــى ال ـح ــب اإلل ـه ــي وال ــوالي ــة مـتــوفــرة
ف ــي ج ـم ـيــع األديـ ـ ـ ــان امل ــوح ــدة أو غـيــر
املوحدة».
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سوريا

مشهد سياسي

الفروف يؤكد شرعية األسد ويخلط أوراق «فيينا»

موسكو  :2016ال مكان لـ«جيش اإلسالم» و«أحرار الشام» في المفاوضات

على أبواب العام المقبل الذي سيشهد
شهره األول اللقاء التفاوضي بين طرفي
الحرب السورية ،وضع سيرغي الفروف
«فيتو» على مشاركة «جيش اإلسالم»
و«أحرار الشام» في المفاوضات ،وهما
التنظيمان اللذان رعتهما السعودية،
وخلفها تركيا ،لتدفع بهما نحو
المشروعية الدولية ،وبالتالي المشاركة
في صنع مستقبل سوريا بالتوازي مع
عملهما العسكري الضخم .تصريح
الوزير الروسي قد يدفع األمم المتحدة
إلى تأجيل إضافي لموعد اللقاء ،ليعود
االشتباك السياسي الدولي إلى المربع األول،
في وقت ينتظر فيه الجميع ّ
التغيرات في
الميدان ...حيث العين والمآل
اخ ـت ـصــر ال ــوزي ــر ال ــروس ــي سـيــرغــي
ّ
الفــروف كــل األدبـيــات والتصريحات
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة ف ــي سـنــة
 ،2015بمقابلة تلفزيونية .لــم يقف
عند حـ ّـد اتـهــام واشـنـطــن و«الـنــاتــو»

ب ـعــد ت ـج ـم ـيــد اتـ ـف ــاق إخ ـ ــراج مـسـلـحــي
تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» م ــن م ـخـ ّـيــم ال ـيــرمــوك
والحجر األســود ،جنوبي دمشق ،عقب
مـقـتــل قــائــد «ج ـيــش اإلسـ ـ ــام» زه ــران
َّ
ع ـلــوش ،سـ ُـيـنــفــذ ات ـفــاق اإلخـ ــاء خــال
األيـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة .وأدت االت ـ ـصـ ــاالت إلــى
تقديم اقتراح جديد يقضي بفتح طريق
جديد بديل للطريق السابق الــذي يمر
فــي مناطق سيطرة «جـيــش اإلس ــام».
وأفادت معلومات بأن «جبهة النصرة»،
هــي األخ ــرى تنتظر املــوافـقــة على طلب
إخـ ـ ــاء م ـس ـل ـح ـي ـهــا م ــن م ـن ـط ـقــة ري ــف
دمـشــق الـجـنــوبــي بــاتـجــاه مــديـنــة إدل ــب.
وتعمل مكاتب األمم املتحدة في دمشق
عـلــى التنسيق مــع الـجـهــات املعنية في
الحكومة السورية لتنفيذ هذا الطلب.

بــازدواج ـيــة املـعــايـيــر والتقصير في
ّ
حـ ــل ال ـع ــدي ــد م ــن األزم ـ ـ ــات ال ــدول ـي ــة،
وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــا ال ـ ـحـ ــرب فـ ــي س ــوري ــا
وأوكرانيا ومكافحة اإلرهاب ،بل ّ
كرر
بنحو قاطع موقف بالده من مسائل
خالفية ،أهمها مصير الرئيس بشار
األســد .كذلك ،بدا رأس الدبلوماسية
الــروســي كمن يطيح لقاء «فيينا »3
املرتقب أواخر الشهر املقبل بني وفد
ح ـكــومــي سـ ــوري وال ــوف ــد امل ـع ــارض.
ّ
الف ـ ـ ـ ـ ــروف رأى أن «حـ ـ ــركـ ـ ــة أحـ ـ ـ ــرار
الـشــام» و«جيش اإلس ــام» تنظيمان
إرهــابـيــان ال مـكــان لهما على طاولة
املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ،وه ـ ــات ـ ــان امل ـن ـظ ـم ـتــان
ت ـش ـك ــان رأس الـ ـح ــرب ــة ال ـع ـس ـكــري
لرعاة املعارضة السورية اإلقليميني،
وعلى رأسهم السعودية وتركيا.
فالرياض التي اعتبرت أنها نجحت
ف ــي «تـ ـص ــدي ــر» وف ـ ــد مـ ـف ــاوض عـلــى
ق ـيــاس ـهــا ت ـق ــف الـ ـي ــوم  -إل ـ ــى جــانــب
حـلـفــائ ـهــا اإلق ـل ـي ـم ـيــن وال ـغ ــرب ـي ــن -
ّ
أمــام معضلة تتخطى توسعة الوفد
امل ـ ـعـ ــارض ل ـي ـش ـمــل «حـ ـ ــزب االتـ ـح ــاد
الــديـمـقــراطــي» ال ـك ــردي وامل ـعــارضـ ْـن
هـيـثــم م ـنــاع وقـ ــدري جـمـيــل ،ب ــل هي
اليوم أمــام «نسف» روســي ملؤتمرها
األخير للمعارضة السورية.
واعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر ،فـ ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث بـ ـثـ ـتّ ــه ق ـن ــاة
ً
«زف ـي ــزدا» الــروس ـيــة أم ــس ،أن ــه «أوال
ن ــري ــد انـ ـط ــاق ال ـع ـم ـل ـيــة الـسـيــاسـيــة
ح ــول س ــوري ــا الـشـهــر امل ـق ـبــل ،ونــريــد
ثــانـيــا أن تنتقي األم ــم املـتـحــدة وفــد
امل ـعــارضــة ال ـســوريــة بـمــا ال يقتصر
على فــريــق مـحــدد بعينه ،بــل يشمل
املـشــاركــن فــي جميع الـلـقــاءات التي
عقدت في غضون العامني األخيرين،
بما فيها لـقــاءات موسكو والقاهرة
وآخرها الرياض».
ّ
ول ـف ــت إلـ ــى أن ن ــص ال ـ ـقـ ــرار األم ـم ــي
«ي ـ ـ ـحـ ـ ــدد بـ ـشـ ـك ــل ال ل ـ ـبـ ــس ف ـ ـيـ ــه أنـ ــه
ال مـ ـك ــان ل ــإره ــابـ ـي ــن وراء ط ــاول ــة
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ،ف ـي ـم ــا ن ـح ــن ن ـت ـس ــاءل
عـ ــن ب ـع ــض املـ ـش ــارك ــن فـ ــي ال ـج ــول ــة
األخ ـيــرة مــن االجـتـمــاعــات ،نـظـرًا إلى
أنـهــم يـمـثـلــون جـمــاعـتــن نعتبرهما
إرهــابـيـتــن .هــاتــان الـجـمــاعـتــان هما
جيش اإلسالم الذي يستهدف دمشق
ب ـقــذائــف الـ ـه ــاون ،واس ـت ـهــدف مبنى
س ـفــارت ـنــا ف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ـس ــوري ــة،
وثانيتهما أحرار الشام التي تفرعت
مباشرة عن تنظيم القاعدة».
وبـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن احـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــال ت ـ ـب ـ ــدل املـ ــوقـ ــف
األم ـيــركــي ح ـيــال سـبــل الـتـســويــة في
ســوريــا بعد االنـتـخــابــات املقبلة في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،أك ــد أن ــه ال يمكن
التكهن بمسار السياسة الخارجية
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــاألزم ــة
السورية ،وبأوضاع املنطقة عمومًا،
معيدًا إلى الذاكرة الكثير من األمثلة
التي عجز فيها الرؤساء األميركيون
ع ــن تـنـفـيــذ وع ــوده ــم بـعــد ال ـف ــوز في
االنتخابات ودخول البيت األبيض.

الفروف :لوال استكبار التحالف الدولي لما تصرفت تركيا بهذا القدر من الفظاظة الصريحة (أ ف ب)

ّ
ولفت إلى أنه «رغم ذلك صار يتبلور
لــدى اإلدارة األمـيــركـيــة الحالية فهم
ّ
م ـق ـت ـض ــاه أن اإلره ـ ـ ـ ــاب فـ ــي س ــوري ــا
وال ـش ــرق األوس ـ ــط أخ ـطــر بـكـثـيــر من
بـشــار األس ــد ومـمــا ك ــان عليه صــدام
حسني ومعمر القذافي».

الحدث األهم

ّ
ورأى الف ـ ـ ـ ــروف أن نـ ـ ــزع األس ـل ـح ــة
الـكـيـمـيــائـيــة ال ـس ــوري ــة كـ ــان ال ـحــدث
األعقد واألهــم في هــذه السنة .ولفت
الـ ـنـ ـظ ــر إل ـ ـ ــى أن بـ ـع ــض املـ ـح ــادث ــن
الغربيني ،يــؤكــدون أنهم لــن يدعموا
التسوية فــي ســوريــا إال بعد ضمان
انعدام أي دور في العملية السياسية،
ّ
وأي وجــود في أجهزة الدولة املقبلة
للرئيس السوري بشار األســد ،نظرًا
«إلى انعدام شرعيته».
وأع ـ ـ ــاد إلـ ــى األذه ـ ـ ـ ــان ،أن «ال ــرئ ـي ــس
ب ـش ــار األس ـ ــد كـ ــان شــرع ـيــا بــاملـطـلــق
بالنسبة إلى هؤالء عندما كان األمر
يتطلب إخ ــراج األسلحة الكيميائية
مــن ســوريــا وإتــاف ـهــا ،كــذلــك صــدرت
ق ـ ــرارات الـتــرحـيــب بــذلــك عــن مجلس
األم ـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي والـ ــوكـ ــالـ ــة ال ــدول ـي ــة
لحظر األسلحة الكيميائية ،وبقرار
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة االن ـض ـم ــام إلــى
ات ـفــاق ـيــة ح ـظــر ه ــذه األس ـل ـح ــة ،دون

ب ـ ـ ـ ــروز أي تـ ـحـ ـفـ ـظ ــات مـ ـ ــن ش ــرع ـي ــة
الشريك (السوري)».
وفــي تفسير السبب مــن وراء العجز
ال ـ ـغـ ــربـ ــي هـ ـ ـ ــذا ،أعـ ـ ـ ــاد الفـ ـ ـ ـ ــروف إل ــى
األذه ــان «تعاظم التبعية األوروبـيــة
ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ب ـن ـحــو حـ ــاد في
اآلون ــة األخ ـي ــرة» ،معتبرًا أن ذل ــك لم
ّ
يتجل في أوكرانيا وحدها ،بل يبرز
ع ـلــى ال ـك ـث ـيــر م ــن ح ـل ـبــات الـسـيــاســة
العاملية.
وت ــاب ــع« :ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي بـ ــاراك
أوباما ووزير خارجيته جون كيري،
طــامل ــا ي ــؤك ــدان تـمـسـكـهـمــا ب ـضــرورة
الـ ـتـ ـس ــوي ــة فـ ــي أوكـ ــران ـ ـيـ ــا وال ـت ـق ـي ــد
ال ـ ـتـ ــام ب ـت ـط ـب ـيــق اتـ ـف ــاق ــات م ـي ـن ـســك.
ليس بوسعي التشكيك فــي صدقية
الرئيس األميركي ،وهو يؤكد لنظيره
الروسي وجهًا لوجه استعداد بالده

القرضاوي ينقل عبر
قناة «الجزيرة» دعوات
متطرفة مقززة

ال ـت ــام ل ـل ـم ـســاعــدة ع ـلــى ه ــذا امل ـس ــار،
ف ـي ـمــا ل ــم تـ ـح ــرز لـ ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة
واألوروب ـيــون أي تقدم ملحوظ على
هذا املسار حتى اآلن».

بكتيريا «التحالف السعودي»

ّ
وشدد في ما يتعلق بجبهة مكافحة
اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ع ـل ــى االهـ ـتـ ـم ــام ب ـق ـضــايــا
التعليم في الدول الفقيرة ،بما يمنع
األطـ ـف ــال م ــن ال ـت ـس ـكــع ف ــي الـ ـش ــوارع
ومـ ـ ــن وق ــوعـ ـه ــم فـ ــي أي ـ ـ ــدي ع ـنــاصــر
تنظيم «داع ــش» ،و«جبهة النصرة»
وســواهـمــا مــن املـنـظـمــات اإلرهــابـيــة،
وع ـلــى أهـمـيــة تــركـيــز االه ـت ـمــام على
طبيعة اإلســام الــذي يجري تعليمه
فــي املساجد ،حيث هناك الكثير من
األم ـث ـل ــة ع ـلــى ب ـ ــروز أئ ـم ــة مـتـطــرفــن
يتقنون نشر الفكر املتطرف واملتشدد
ً
فــي ال ـجــوامــع .وس ــاق م ـثــاال فــي هــذه
املناسبة ،الشيخ يوسف القرضاوي
«الذي ينقل عبر قناة الجزيرة دوريًا
إلـ ــى امل ـس ـل ـمــن ف ــي م ـص ــر وامل ـن ـط ـقــة
والعالم دعوات متطرفة مقززة».
وعــن التحالف الــدولــي ال ــذي شكلته
واشـنـطــن ملـحــاربــة اإلرهـ ــاب ،وبينها
بلدان أوروبـيــة أعضاء في «الناتو»،
ّ
رأى أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة قــالــت «ال.
الرئيس السوري ليس شرعيًا ،وهذا

مشهد ميداني

ّ
الجيش يوسع عملياته في درعا ...ويتابع تقدمه في ريف

سائر اسليم
فـ ـت ــح الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ج ـب ـهــة
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة داخـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة درع ـ ـ ــا
بــال ـتــزامــن م ــع اس ـت ـم ــرار الـعـمـلـيــة
ال ـع ـس ـكــريــة داخـ ــل مــدي ـنــة الـشـيــخ
ً
مسكني شـمــاال ،فــي وقــت مــا زالــت
ف ـي ــه االشـ ـتـ ـب ــاك ــات م ـس ـت ـم ــرة فــي

ريف الالذقية الشمالي من محور
جـ ـب ــل الـ ـقـ ـص ــب بـ ــات ـ ـجـ ــاه الـ ـت ــال
املؤدية إلى خان الجوز.
واقـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــم ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة
عـسـكــريــة حـ ّـي املـنـشـيــة فــي مدينة
درع ـ ــا ،س ـي ـطــر خــال ـهــا ع ـلــى عــدة
ً
ن ـق ــاط داخ ـ ــل الـ ـح ـ ّـي وصـ ـ ــوال إل ــى
أب ـن ـي ــة ع ـ ــواد الـ ـه ــال ح ـي ــث دارت

م ـ ـ ـعـ ـ ــارك عـ ـنـ ـيـ ـف ــة مـ ـ ــع الـ ـفـ ـص ــائ ــل
املـسـلـحــة اس ـت ـمــرت ع ــدة ســاعــات،
أدت إل ـ ـ ـ ـ ــى سـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوط قـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــى ف ــي
ص ـف ــوف ـه ــا .وذلـ ـ ــك ب ــالـ ـت ــوازي مــع
الـعـمـلـيــة امل ـس ـت ـمــرة داخـ ــل مــديـنــة
الشيخ مسكني ،شمال درعا ،التي
سيطر فيها على مساحة واسعة
من املدينة.

ّ
وقــال مصدر عسكري إن الجيش
س ـي ـط ــر عـ ـل ــى «الـ ـجـ ـه ــة ال ـش ــرق ـي ــة
م ــن املــدي ـنــة وشـ ــارع الـصـيــدلـيــات
ومبنى السرياتيل ومجمع زايــد
وامل ــدرس ــة الـحـكــومـيــة الـتــاسـعـ ّـة»،
ّ
م ـش ـيــرًا إلـ ــى أن امل ـس ـل ـحــن شــنــوا
هـجــومــا مـعــاكـســا بــاتـجــاه املــواقــع
الـ ـ ـت ـ ــي سـ ـيـ ـط ــر عـ ـلـ ـيـ ـه ــا الـ ـجـ ـي ــش

ال ـ ـسـ ــوري ،بـ ــاء ب ــال ـف ـش ــل .وذكـ ــرت
ّ
«ت ـ ـن ـ ـس ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــات» امل ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة أن
مـجـمــوعــة تــاب ـعــة لـ ـ «أل ــوي ــة سيف
ال ـشــام» ،حــاصــرهــا الجيش داخــل
ً
املدينة ،ما زال مصيرها مجهوال،
ّ
الف ـتــة إل ــى أن الـفـصــائــل املـسـلـحــة
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادت عـ ـ ـ ــدة نـ ـ ـق ـ ــاط س ـي ـط ــر
ع ـل ـي ـهــا ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ،األم ــر
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أميركا :٢٠١٥
على األسد أن يرحل ...متى يشاء
«ال نريد تغيير النظام
في سوريا» أعلنتها
الخارجية األميركية قبل
أيام من انتهاء عام ،٢٠١٥
ّ
متوجة سنة كاملة
تغيرات ّ
من ّ
جدية في
المواقف تجاه سوريا.
َمن يراقب تصريحات
جون كيري طوال
السنة الماضية ووتيرة
لقاءاته بنظيره الروسي،
لن يستغرب ما آلت اليه
المواقف والقرارات
صباح أيوب

يستثني أي اتفاق مع ســوريــا ،فيما
أك ـ ــدوا أن ـه ــم ي ـح ـبــون الـ ـع ــراق وأن ـهــم
يـسـعــون إل ــى تــربـيـتــه .وأكـ ــدوا أن في
س ــوري ــا دكـ ـت ــات ــورًا أص ـب ـح ــت أي ــام ــه
معدودة ،ما يسوغ لنا قصف القنابل
دون أن نسأل أحدًا».
األتـ ــراك مــن جهتهم ،بنظر الف ــروف،
«ص ـ ـ ـ ـ ــاروا يـ ـتـ ـح ــدث ــون ب ـ ـهـ ــذه ال ـل ـغ ــة
نـفـسـهــا ت ـقــري ـبــا ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن.
ول ـ ــوال اس ـت ـك ـب ــار ال ـت ـح ــال ــف ال ــدول ــي
بقيادة واشنطن ،ملــا تصرفت تركيا
ب ـهــذا ال ـقــدر مــن الـفـظــاظــة الصريحة
فــي التعامل مــع ال ـع ــراق» .وملــا أكــدت
«أن لديها خبراء في الـعــراق أرسلت
الــدبــابــات لحمايتهم ،وأنـهــا تحترم
سيادة العراق ،وهذا يعني أن دخول
الدبابات التركية أراضيه ال يسهم إال
في تعزيز سيادته».
وب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى م ـح ــارب ــة اإلره ـ ـ ــاب،
استذكر الف ــروف تحالف السعودية
اإلس ـ ــام ـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي تـ ــؤكـ ــد الـ ــريـ ــاض
رسميًا أن الهدف الرئيسي من ورائه
مـكــافـحــة اإلره ـ ـ ــاب ،وأنـ ــه سـيـتـعــاون
مــع الحكومات الشرعية فــي البلدان
ذات ال ـ ـشـ ــأن ،ف ـي ـمــا ل ــن ي ـت ـع ــاون مــع
الحكومات غير الشرعية ،مشيرًا إلى
أن «هذا الطرح بكتيريا معدية ،وعلى
األميركيني إدراك هذه الحقيقة».

ق ـب ــل ع ــام ــن ف ـق ــط كـ ــان ي ـك ـفــي أن
ُيحتجز أحد الناشطني املعارضني
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ل ـي ـط ــال ــب م ـس ــؤول ــو
اإلدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة بـ ــ«إسـ ـق ــاط
النظام الديكتاتوري في سوريا».
رحـ ـ ـي ـ ــل الـ ــرئ ـ ـيـ ــس بـ ـ ـش ـ ــار ُاألسـ ـ ــد
وت ـغ ـي ـيــر ن ـظ ــام ــه ال ـح ــاك ــم أع ـل ـنــا
أول ــوي ــة ف ــي اسـتــراتـيـجـيــة البيت
األبـيــض منذ آب  .٢٠١١ت ــارة ،في
منتصف عــام  ،٢٠١٢اقـتــرح دعــاة
«الرحيل» (في الخارجية والبيت
األبـ ـي ــض والـ ـك ــونـ ـغ ــرس) صـيـغــة
تـشـبــه «ن ـم ــوذج ال ـي ـمــن» النـتـقــال
ال ـح ـكــم ف ــي س ــوري ــا ،ومـ ـ ـ ّـرة ه ـ ّـدد
ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ب ـضــربــة عـسـكــريــة
( ،)٢٠١٣أما وزير الخارجية جون
ك ـيــري ف ـكــان يــرغــب فــي أن يرعى
الـ ــروس ه ــذا «ال ــرح ـي ــل» ...ال ــى أن
جاءت .٢٠١٥
قبل االت ـفــاق ال ـنــووي مــع طهران
وقبل التدخل الروسي العسكري
امل ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا وق ـ ـبـ ــل
الـهـجـمــات اإلرهــاب ـيــة فــي فرنسا
والواليات املتحدة ،كانت اللهجة
األم ـيــرك ـيــة ق ــد ت ـغـ ّـيــرت وت ـبـ ّـدلــت
امل ـطــالــب امل ـع ـل ـنــة .الــدبـلــومــاسـيــة
ال ــروس ـي ــة «ال ـح ــدي ــدي ــة» ب ـق ـيــادة
س ـ ـيـ ــرغـ ــي الفـ ـ ـ ـ ـ ــروف وت ـ ـ ـطـ ـ ــورات
امل ـ ـ ـيـ ـ ــدان وح ـ ـسـ ــابـ ــات س ـي ــاس ـي ــة
ّأدت ال ــى شـطــب «رح ـي ــل األس ــد»
م ــن األجـ ـن ــدة اآلنـ ـي ــة لـلـخــارجـيــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـع ــام
ال ـحــالــي .وف ــي نـهــايــة ع ــام ٢٠١٥
بات إسقاط النظام السوري غير
مـطـلــوب ،وت ـحـ ّـول «الــرح ـيــل» من
شرط أميركي أساسي الى خيار
«للمستقبل البعيد» .هكذا عمل
األمـ ـي ــركـ ـي ــون طـ ـ ــوال الـ ـع ــام عـلــى
إيجاد الصيغة اللغوية املناسبة
التي تقول «إننا ّ
بدلنا األولويات

ّ
وغيرنا أهدافنا القريبة».
ّ
لــوحــظ تـغــيــر الـلـهـجــة األمـيــركـيــة
مـ ـن ــذ األش ـ ـهـ ــر االولـ ـ ـ ـ ــى ،ف ـخــاطــب
ك ـ ـي ـ ــري األس ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ـ ــرارًا ب ـص ـف ـت ــه
الـشــرعـيــة كــرئـيــس لـلـبــاد يتمتع
ب ـك ــاف ــة ص ــاح ـي ــات ــه ،كـ ــأن طــالـبــه
مباشرة بإطالق سراح الناشطني
امل ـع ــارض ــن امل ـع ـت ـق ـلــن ،ث ــم دع ــاه
ال ـ ــى «ال ـت ـف ـك ـي ــر ب ـن ـت ــائ ــج أف ـع ــال ــه
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـجـ ــذب اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــن ال ــى
ســوريــا بـهــدف إسـقــاطــه» .وخــال
شـ ـه ــادت ــه أم ـ ـ ــام الـ ـك ــونـ ـغ ــرس فــي
شـ ـب ــاط ،ل ــم ي ــذك ــر كـ ـي ــري مـســألــة
ّ
رحيل األســد ولــم يذكر ،كالعادة،
ب ــال ـج ـه ــود املـ ـب ــذول ــة والـ ـ ـق ـ ــرارات
امل ـط ـلــوبــة م ــن أج ــل تـحـقـيــق ذل ــك،
بل أشار الى االنجاز األبرز ،وهو
إخ ــراج األسـلـحــة الكيميائية من
سـ ــوريـ ــا ،وقـ ـ ــال «ت ـع ـل ـم ــون ج ـي ـدًا
أن ــه لــو لــم نـفـعــل ذل ــك لـكــانــت تلك
األسلحة اآلن بيد تنظيم الدولة
االس ــامـ ـي ــة»« .داع ـ ـ ــش» ال األس ــد
إذًا كان الخطر املحدق كيميائيًا،
بنظر الخارجية األميركية.
«خـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــة والـ ـنـ ـص ــف سـنــة
املــاض ـيــة قـلـنــا إن عـلــى األسـ ــد أن
يــرحــل ...لكن متى؟ وبــأي طريقة؟
فـهــذا يـحـ َّـدد وفــق اتفاقية جنيف
وامل ـ ـ ـشـ ـ ــاورات» ،ص ـ ـ ّـرح ك ـي ــري في
أيـلــول املــاضــي .امل ـش ــاورات بشأن
سوريا ،هذا ما قام به كيري على
مدار السنة ،خصوصًا مع نظيره
الف ـ ــروف ،إذ ال ي ـكــاد يـخـلــو شهر
ف ــي ع ـ ــام  ٢٠١٥م ــن لـ ـق ــاء ث ـنــائــي
بــن الــوزيــريــن ومــؤتـمــر صحافي
م ـش ـت ــرك أو ات ـ ـصـ ــال ه ــات ـف ــي أو
اجتماع على هامش قمة .جنيف،
ســوتـشــي ،فيينا ،ن ـيــويــورك ...كل
محطة ب ــارزة فــي مسار التسوية
الدولية كانت تسبقها وتتبعها
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات م ـك ـث ـف ــة بـ ـ ــن ك ـي ــري
والف ــروف ،حتى ُوصــف الــوزيــران
بـ«الثنائي العجيب».
ومــع نهاية الـعــام ب ــدأت تتسارع
وتـ ـي ــرة األح ـ ـ ــداث امل ـي ــدان ـي ــة على
األراضــي السورية والتصريحات
امل ـ ــراف ـ ـق ـ ــة لـ ـ ـه ـ ــا؛ س ـ ـقـ ــف م ـط ــال ــب
ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة بـ ــات «أن
يـ ـقـ ـب ــل األسـ ـ ـ ـ ــد بـ ــال ـ ـج ـ ـلـ ــوس الـ ــى
طــاولــة املـفــاوضــات حــول املرحلة
ّ
ـة» ،وج ـ ــل م ــا اس ـت ـطــاع
االن ـت ـق ــال ـي ـ ّ
ك ـيــري أن ي ــزف ــه إل ــى ال ـعــالــم ،بعد
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ب ـ ــاري ـ ــس ف ـ ــي ت ـش ــري ــن
ال ـثــانــي امل ــاض ــي ،ه ــو «أن إن ـجــاز
الـتــوصــل ال ــى وق ــف إلط ــاق الـنــار
وب ـ ـ ــدء الـ ـ ـح ـ ــوار بـ ــن املـ ـع ــارض ــن
ّ
سيعدان خطوة مهولة إن
واألسد
حصال».
هـ ــذا بــال ـض ـبــط م ــا ك ـ ــرره ال ــوزي ــر
األميركي في نيويورك بعد شهر،
منتصف كانون األول الحالي،
في ّ
بعد تبني مجلس األمن باإلجماع
قـ ـ ـ ــرارًا ُسـ ـ ّـمـ ــي «خـ ــارطـ ــة ال ـط ــري ــق

كل محطة بارزة كانت تسبقها مشاورات مكثفة بين كيري والفروف (أرشيف)

إلنـهــاء األزم ــة الـســوريــة» ،وينص
عـلــى وق ــف إلط ــاق ال ـن ــار وح ــوار
ثم انتخابات .يذكر أنه قبل ثالثة
أيام من اجتماع نيويورك والقرار
األم ـ ـمـ ــي ،ال ـت ـق ــى كـ ـي ــري الــرئ ـيــس

الــروســي فالديمير بوتني وأعلن
من موسكو أن «الواليات املتحدة
وشركاءنا ال يسعون الــى تغيير
النظام في ســوريــا» .قالها أخيرًا
كيري ،بوضوح.

تقر ير

اعتقال قياديين في «هيئة التنسيق»
اعتقلت الـسـلـطــات ال ـســوريــة ،أم ــس ،اثـنــن من
أع ـضــاء «هـيـئــة التنسيق الــوطـنـيــة» املـعــارضــة
عند الحدود مع لبنان في أثناء توجههما إلى
الــريــاض للمشاركة فــي اجتماع تعقده الهيئة
العليا للتفاوض املنبثقة من اجتماع املعارضة
األخـ ـي ــر ،وفـ ــق م ــا أكـ ــد أحـ ــد زم ــائ ـه ــم لــوكــالــة
«فرانس برس».
وقــال أمــن ســر «الهيئة» يحيى عــزيــز« :أوقفت
ال ـس ـل ـط ــات الـ ـس ــوري ــة ال ـ ـيـ ــوم ال ــزم ـي ـل ــن أح ـمــد

العسراوي (الـصــورة) ومنير بيطار عند نقطة
الحدود السورية اللبنانية خالل توجههما إلى
الرياض ،وجرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة».
ووصـ ـ ــف ع ــزي ــز اع ـت ـقــال ـه ـمــا ب ـ ـ ــ«اإلجـ ـ ــراء غـيــر
الطبيعي ممن يــريــد الـحــل الـسـيــاســي» ،مشيرًا
إلى ّأن «من يريد الحل السياسي ال يقدم على
هذا العمل».
وأدانت «هيئة التنسيق» ،في بيان ،اعتقالهما،
مطالبة «ب ــاإلف ــراج ال ـفــوري عنهما» .ورأت ّأن
«هــذا اإلج ــراء التعسفي يتعارض مع الجهود
الـسـيــاسـيــة ال ـت ــي ي ــدف ــع ب ـهــا املـجـتـمــع ال ــدول ــي
ومجموعة العمل الدولية ،وهو تقويض لقرار
مجلس األمــن  2254لعام  2015إلنـجــاز حل
سـيــاســي ت ـفــاوضــي» .ونـ ــددت «الـهـيـئــة العليا
ل ـل ـم ـفــاوضــات» ،ف ــي ب ـيــان أص ــدرت ــه ف ــي وقــت
الحــق ،باعتقال اثنني من أعضائها حني كانا
«في طريقهما إلى الرياض لحضور اجتماعات
الهيئة ( )...في األول من كانون الثاني املقبل»
الـتــي مــن املـقــرر أن تضع «الـلـمـســات األخـيــرة
على تشكيل الوفد التفاوضي» مع الحكومة
السورية.
(أ ف ب)

الالذقية
الــذي نـفــاه مـصــدر عـسـكــري ،وأكــد
ّ
أن الـجـيــش مــا زال يـتــابــع تـقــدمــه
ّ
داخل املدينة بعد صده الهجوم.
وفي ريف الالذقية ،أنهى الجيش
عـ ـمـ ـلـ ـي ــة الـ ـتـ ـثـ ـبـ ـي ــت ض ـ ـمـ ــن ج ـب ــل
ال ـ ـق ـ ـصـ ــب االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي الـ ـ ــذي
سيطر عليه أول من أمس ،متابعًا
ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـق ــدم ب ــاتـ ـج ــاه مــرت ـفــع

جـبــل ال ـح ــارة بـعــد سـيـطــرتــه على
 3ت ــال فــي مـحـيــط جـبــل الـقـصــب،
أبرزها رويسة الشيخ زاهر .وقال
ّ
م ـص ــدر م ـي ــدان ــي ل ـ ـ «األخـ ـب ــار» إن
نقطة سد بــرادون أصبحت تحت
مـ ــرمـ ــى ن ـ ـيـ ــران الـ ـجـ ـي ــش ،م ـش ـي ــرًا
إلــى أن «العملية الـجــاريــة تهدف
إل ــى ت ــأمــن مـحـيــط ج ـبــل الـقـصــب

وق ـ ـطـ ــع مـ ـعـ ـظ ــم خ ـ ـطـ ــوط اإلمـ ـ ـ ــداد
الـتــي يستخدمها املـسـلـحــون بني
جبلي األكــراد والتركمان ،إضافة
إلـ ــى ق ـط ــع الـ ـط ــرق ال ـت ــي يـسـلـكـهــا
املسلحون من ريف جسر الشغور
باتجاه ربيعة».
أما في حلب ،فقد انفجر صهريج
مفخخ يقوده انتحاري من تنظيم

«داعـ ــش» ق ــرب م ـقـ ّـريــن مـجــاوريــن
لـ «حركة أحرار الشام» و«الجبهة
الـ ـش ــامـ ـي ــة» ع ـل ــى ط ــري ــق أعـ ـ ـ ــزاز ـ ـ
ك ـفــر كـلـبــن ف ــي ال ــري ــف الـشـمــالــي،
بالتزامن مع االشتباكات الدائرة
في قريتي دلحة وحرجلة .وذكرت
م ـ ــواق ـ ــع م ـ ـعـ ــارضـ ــة أن «ال ـج ـب ـه ــة
الشامية» استعادت البلدتني بعد

سيطرة تنظيم «داعــش» عليهما.
وفي موازاة ذلك ،دارت اشتباكات
بــن «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» و«وح ــدات
ح ـم ــاي ــة الـ ـشـ ـع ــب» الـ ـك ــردي ــة عـلــى
أطـ ـ ـ ـ ــراف ح ـ ــي الـ ـشـ ـي ــخ مـ ـقـ ـص ــود،
الــذي استهدفته «النصرة» بعدة
قـ ــذائـ ــف ّأدت إلـ ـ ــى إص ـ ــاب ـ ــات فــي
صفوف املدنيني.
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العالم

على الغالف
تمثل «اإلصالحات» السعودية تهديدًا جديًا للنظام االجتماعي ـ االقتصادي للبالد ،خاصة أن خفض
مستوى معيشة غالبية المواطنين وتقليص التأمينات الممنوحة لهم ،يأتيان بالتزامن مع تصاعد
التوتر االجتماعي في المملكة ،واالرتفاع الفلكي في اإلنفاق األمني والعسكري

ّ
آل ٍّسعود يقوضون أسس ملكهم؟
تخل عن دولة الرعاية يقلب «المكرمات
ّ
الملكية» إلى أعباء معيشية
إعداد فراس أبو مصلح
لطاملا اشتكى مـســؤولــون سعوديون
من أن الــدولــة لم تعد قــادرة على دعم
مـسـتــوى ح ـيــاة مــواطـنـيـهــا ،مــن قبيل
ال ــدع ــم ال ـك ـب ـيــر ألسـ ـع ــار االس ـت ـه ــاك،
وال سيما الــوقــود ،وتوفير الوظائف
للسعوديني في القطاع العام ،وتمويل
مختلف بــرامــج الــرعــايــة االجتماعية،
ومنح اإلعفاءات الضريبية ،وذلك حتى

قبل انهيار أسعار النفط ومضاعفة
اإلن ـف ــاق الـعـسـكــري واألم ـن ــي ،الـلــذيــن
أضـيـفــا إل ــى االن ـفــات املــزمــن لــأســرة
ال ـح ــاك ـم ــة وح ــاش ـي ـت ـه ــا فـ ــي بــذخ ـهــا
األسـ ـط ــوري وال ـع ـب ـثــي .ويـ ــرى ه ــؤالء
املسؤولون أن شــرط مواجهة اململكة
لـلـصـعــوبــات االق ـت ـصــاديــة املستجدة
ه ــو ت ـط ـب ـيــق الئـ ـح ــة «اإلص ـ ــاح ـ ــات»
املعروفة لصندوق النقد الدولي ،التي
يـمـكــن اخ ـت ـصــارهــا بـخـفــض اإلن ـفــاق

السعودية ماضية في سياستها البترولية ...رغم االرتدادات
زيادة إنتاج اململكة من النفط تتوقف على طلب الزبائن ،وهي لديها القدرة على تلبية الطلب،
دون أن تفرض قيودًا على إنتاجها النفطي ،قال وزير البترول السعودي ،علي النعيمي ،يوم
أمس .وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد نقلت في وقت سابق عن النعيمي قوله
إن السياسة النفطية للسعودية «يمكن االعتماد عليها» ،وإنها لن تتغير ،أي إنها ستظل
تعطي األولوية للدفاع عن حصتها في األسواق ،بدل دعم أسعار النفط ،رغم تنامي العجز
في موازنتها ،وتصاعد مديونيتها .وفي سياق متصل ،وإثر إعالن الرياض «اإلصالحات»
في بيان املوازنة يوم االثنني املاضي ،هبطت أسواق األسهم السعودية بحدة ،فتراجع املؤشر
الرئيسي لسوق األسهم بـ %3في ربع الساعة األول من بدء التداوالت ،حيث كانت شركات
الصناعات البتروكيميائية أكثر الشركات تضررًا .وتراجع سعر سهم شركة «السعودية
للصناعات األساسية» (سابك) ،كبرى الشركات املنتجة للبتروكيميائيات ،بـ ،%8.3فيما
تراجع سعر سهم شركة «سعودي كيان» بـ.%4.8
(األخبار ،رويترز)

ال ـع ــام ،وخ ــاص ــة اإلن ـف ــاق االجـتـمــاعــي
واإلنفاق على البنى التحتية ،وفرض
ض ـ ــرائ ـ ــب ج ـ ــدي ـ ــدة عـ ـل ــى االسـ ـتـ ـه ــاك
خصوصًا ،وذلــك دون االعتراض على
ال ــزي ــادة الفلكية فــي اإلن ـفــاق الحربي
واألمني للمملكة التي تخوض حروبًا
مباشرة وبالواسطة ،نيابة عن حلف
شمال األطلسي.
لـ ـك ــن ال ـ ـتـ ــوجـ ــه «اإلصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــي» ه ــذا
ي ـ ـت ـ ـعـ ــارض تـ ـم ــام ــا م ـ ــع م ـ ــا ي ـس ـم ـيــه
ال ـ ـب ـ ـعـ ــض «ال ـ ـع ـ ـق ـ ــد االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي»
السعودي غير املكتوب ،أو باألحرى
املنظومة االجتماعية ـ االقتصادية
الـ ـت ــي تـ ـق ــوم ع ـل ـي ـهــا س ـل ـطــة املـلـكـيــة
املـ ـطـ ـلـ ـق ــة ،وأسـ ــاس ـ ـهـ ــا ت ـ ــوزي ـ ــع ري ــع
النفط ،على شكل وظــائــف حكومية
وتأمينات وخــدمــات وعــامــة ،وحتى
رشـ ــى اج ـت ـمــاع ـيــة واسـ ـع ــة ال ـن ـطــاق،
َأو «مـكــرمــات ملكية» ،مقابل الــوالء.
ضـ ِـمــن هــذا الـنـظــام اسـتـقــرارًا للحكم
أكبر من ذلــك في الكيانات املجاورة
ـراءُ ،
األقـ ـ ــل ثـ ـ ـ ـ ً
وع ـ ـ ــرف ع ــن آل س ـعــود
ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل مـ ـ ــع األوق ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـص ـع ـب ــة
مللكهم باإلنفاق السخي ،كما حدث
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ح ــن ّ
روض املـ ـل ــك ال ــراح ــل،
عبد الله ،والحالي ،سلمان ،الغليان
االجتماعي في خضم حراك «الربيع
الـعــربــي» وتسعير الـتـطــرف الديني
«الجهادي».
ّ
ومـ ــا ي ــزي ــد ال ـط ــن ب ـل ــة ،أن تـقـلـيــص
حجم عملية توزيع القليل من ثروة

يرأس بن سلمان لجنة عليا لالقتصاد أولويتها تقليص القطاع الحكومي (أ ف ب )

العراق

العبادي لداود أوغلو :تركيا لم تحترم اتفاقـ
أكد رئيس الوزراء
العراقي حيدر العبادي،
أمس ،خالل اتصال مع
نظيره التركي أحمد داود
أوغلو أن تركيا لم تحترم
تعهدًا بسحب قواتها من
شمال العراق ،كما طالب،
في اتصال مع رئيس إقليم
كردستان مسعود البرزاني
بمغادرتها فورًا

أكد العبادي أن
الموصل ستكون
المحطة المقبلة
لتحريرها من قبضة
«داعش» (أ ف ب)

عـ ـ ــاد وج ـ ـ ــود الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـت ــركـ ـي ــة فــي
شمال العراق إلى واجهة التجاذبات
السياسية ،أمس ،في إطار املداوالت
ال ـ ـتـ ــي أجـ ـ ــراهـ ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
العراقية حيدر العبادي مع أكثر من
ط ــرف ،م ــن بـيـنـهــم رئ ـيــس الـحـكــومــة
ال ـتــرك ـيــة أح ـم ــد داود أوغـ ـل ــو ،ال ــذي
ج ـ ــدد لـ ــه الـ ـعـ ـب ــادي رفـ ـض ــه ال ـقــاطــع
لـ ــوجـ ــود ه ـ ــذه الـ ـ ـق ـ ــوات ،ب ـي ـن ـمــا أك ــد
ورئ ـي ــس إق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان مـسـعــود
ال ـب ــرزان ــي ض ـ ــرورة م ـغ ــادرة ال ـقــوات
التركية ،فــورًا ،ألنها توجد من دون
علم الحكومة املركزية وموافقتها.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ص ـ ـ ـ ـ ــادر ع ـ ـ ــن م ـك ـت ــب
الـعـبــادي أن ــه ج ــرى الـتـشــديــد ،خــال
اتصال هاتفي مع البرزاني ،على أن
ال ـعــراق يـحــرص على إقــامــة عالقات
ح ـس ــن ال ـ ـجـ ــوار م ــع م ـح ـي ـطــه ،وذل ــك
على أساس االحترام املتبادل وعدم
الـ ـت ــدخ ــل فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــؤون ال ــداخـ ـلـ ـي ــة،
واحـ ـ ـت ـ ــرام سـ ـي ــادة ال ـ ـعـ ــراق ووح ـ ــدة
أراضيه.
ف ــي ب ـيــان آخـ ــر ،أشـ ــار ال ـع ـبــادي إلــى
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املـمـلـكــة ملـصـلـحــة مــواطـنـيـهــا ،يــأتــي
بالتزامن مــع تــزايــد إنـفــاق الــريــاض
الـفـلـكــي عـلــى ال ـع ــدوان ال ــذي تـقــوده
على اليمن ،ودعمها للمتمردين في
ســوريــا ،وهــو إنـفــاق يصعب تقدير
حجمه بشيء من الدقة .وفيما ُي َّ
قدر
أن الـ ـع ــدوان الـعـسـكــري عـلــى الـيـمــن
ّ
وح ـ ـ ــده ك ــل ــف  5.3مـ ـلـ ـي ــارات دوالر
ح ـتــى اآلن ،لـحـظــت م ـيــزان ـيــة 2016
إنـ ـف ــاق ــا ع ـل ــى امل ـ ـجـ ــاالت ال ـع ـس ـكــريــة
واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة يـ ـص ــل حـ ـجـ ـم ــه إل ـ ـ ــى 57
م ـل ـيــار دوالر .وغ ـن ــي ع ــن ال ـق ــول أن
إنفاق السعودية على نشر التطرف
ال ــدي ـن ــي ،ب ـغ ــرض ال ـتـعـبـئــة ال ــازم ــة
لـ ـ ـخ ـ ــوض هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــروب ،ي ـس ـ ّـع ــر
االض ـط ــراب االجـتـمــاعــي فــي اململكة
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،خـ ـص ــوص ــا م ـ ــع ال ـ ــزي ـ ــادة
ّ
ف ــي ت ــرك ــز ال ـ ـثـ ــروة وت ـع ـم ـيــم ال ـف ـقــر،
وإعطاء الرياض أهمية أقل إلنجاز
م ـش ــروع ــات ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ،ب ــدءًا
م ــن إنـ ـش ــاء مـ ـ ــدارس ومـسـتـشـفـيــات
وخ ـطــوط للسكك الـحــديــديــة وطــرق
ً
ومـ ـ ـ ـط ـ ـ ــارات ،وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى ت ـش ـي ـيــد
سلسلة من املدن الرياضية الحديثة،
التي من شأنها أن تصرف الشباب
السعودي عن اهتمامات ونشاطات
تقلق نظام الحكم.

محمد بن سلمان :قائد
العدوان و«اإلصالحات»
سـ ـع ــت ال ـ ــري ـ ــاض ،خ ـ ــال ال ـخ ـم ـســة
ع ـشــر ع ــام ــا امل ــاض ـي ــة ،إل ــى تقليص
الـ ـع ــبء االج ـت ـم ــاع ــي ع ـلــى مــالـيـتـهــا
الـ ـع ــام ــة مـ ــن خـ ـ ــال دفـ ـ ــع م ــزي ــد مــن
الـ ـسـ ـع ــودي ــن ل ـل ـع ـم ــل ف ـ ــي ال ـق ـط ــاع
ال ـخ ــاص ،ع ـبــر ق ــوان ــن «ال ـس ـع ــودة»
ال ـ ـتـ ــي فـ ــرضـ ــت ن ـس ـب ــا مـ ـ ـح ـ ــددة مــن
املوظفني املحليني على املؤسسات،
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ع ـ ـ ـبـ ـ ــر خ ـ ـص ـ ـخ ـ ـصـ ــة مـ ـ ــرافـ ـ ــق
ع ــام ــة ،وإع ـط ــاء امل ــزي ــد م ــن الـحــوافــز
لــاسـتـثـمــار األجـنـبــي امل ـبــاشــر .لكن
ه ــذه املـســاعــي لــم تحقق إال نجاحًا
جزئيًا ،إذ بقي نمو القطاع الخاص
مرتبطًا بـشــدة بــاإلنـفــاق الحكومي
والعقود الحكومية ،وال يزال غالبية
ال ـس ـع ــودي ــن ي ـع ـم ـلــون ف ــي ال ـق ـطــاع
ال ـ ـعـ ــام .ومـ ــع الـ ــزيـ ــادة ال ـك ـب ـي ــرة فــي
أسـعــار النفط خــال العقد املــاضــي،
بـعــد تــراجــع أوصـلـهــا لـ ــ 10دوالرات
ل ـل ـب ــرم ـي ــل فـ ــي  ،1999ت ـ ـبـ ــددت ق ــوة
الــدفــع لـهــذه املـســاعــي ،وزاد اإلنـفــاق
الحكومي كثيرًا ،وتبخرت الجهود
األول ـيــة لـتـنــويــع االق ـت ـصــاد وتقليل
االعتماد على ريع النفط.
وق ـ ـ ـ ــاوم آل س ـ ـعـ ــود م ـ ـ ـ ــرارًا ت ـط ـب ـيــق

إجــراء ات من شأنها أن تثير غضب
امل ــواط ــن ال ـ ـعـ ــادي ،ل ـك ــن م ــع ان ـه ـيــار
أسعار النفط ،الذي تتحمل الرياض
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ع ـ ـنـ ــه ،ض ـغ ـطــت
حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة امل ـ ـ ـلـ ـ ــك سـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــان إلج ـ ـ ـ ــراء
تـغـيـيــرات كـبـيــرة ،حـيــث ي ــرأس ولــي
ول ــي الـعـهــد ووزيـ ــر ال ــدف ــاع ،محمد
بــن سـلـمــان ،لجنة عليا لالقتصاد،
أولويتها تقليص القطاع الحكومي
وتـ ـع ــزي ــز الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ،ودفـ ــع
أع ـ ـ ـ ــداد إض ــافـ ـي ــة م ـ ــن ال ـس ـع ــودي ــن
لـلـعـمــل ف ـيــه .وأن ـش ــأت ه ــذه الـلـجـنــة
م ـك ـت ـبــا ج ــديـ ـدًا إلدارة امل ـش ــروع ــات
ال ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــة إل ـ ـ ــى خـ ـف ــض مـ ـي ــزانـ ـي ــات
اإلدارات الحكومية وفرض ضرائب
ع ـلــى االسـ ـتـ ـه ــاك ،أب ــرزه ــا ضــريـبــة
القيمة املضافة.
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،ي ـ ـ ــوم االثـ ـن ــن
املاضي ،رفع أسعار سلع استهالكية
رئيسية ،أبرزها الوقود ،بنسب تصل
إلى %67؛ علمًا بأن رفع كلفة الطاقة
يــرفــع امل ـع ــدل ال ـع ــام ل ــأس ـع ــار .كــذلــك
ت ـع ـهــدت ال ـح ـكــومــة ب ـخ ـفــض ف ــات ــورة
روات ــب الـقـطــاع ال ـعــام ،دون اإلفـصــاح

ال يعلم المواطن ما
سيترتب عليه من أعباء
مباشرة وغير مباشرة
ع ــن كـيـفـيــة تـنـفـيــذ ه ــذا ال ـت ـع ـهــد ،في
بلد تعمل غالبية أبنائه لدى الدولة.
ومــع تطبيق التوجهات االقتصادية
املعلنة لبيان املوازنة ،ستتسع رقعة
الـ ـفـ ـق ــراء وال ـع ــاط ـل ــن م ــن ال ـع ـم ــل ،مــا
يوسع الهوة بني الحماية االجتماعية
املتقلصة والحاجة املتزايدة إليها.

إهمال االستثمارات العامة
وم ــن امل ــاح ـظ ــات األب ـ ــرز ع ـلــى بـيــان
املــوازنــة األخـيــر ،غياب اإلش ــارة إلى
أي ــة مـبــالــغ مــرصــودة لــاسـتـثـمــارات
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ،إذ ي ـ ـ ـتـ ـ ــرك الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان أمـ ــر
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ل ـل ـت ــوق ـع ــات ول ـيــس
ال ـح ـســم ،ك ــأن «ي ـت ــوق ــع» أن تــواصــل
صـ ـ ـن ـ ــادي ـ ــق الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
م ـ ـمـ ــارسـ ــة مـ ـهـ ـم ــاتـ ـه ــا فـ ـ ــي ت ـم ــوي ــل
املشاريع املختلفة بقرابة  50مليار
ـال .وإذا ما افترضنا أن هذه املبالغ
ري ُ َ
ستنفق بالفعل خالل عام  2016على
م ـجــاالت االسـتـثـمــار املختلفة ،فهي
ال تمثل ســوى نحو  %2مــن الناتج
املـحـلــي الـبــالــغ  2.4تــريـلـيــون ري ـ ــال،
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وفــق تـقــديــرات  ،2015وهــي بــا شك
نسبة ضئيلة جدًا ،وتدل على اتجاه
انـكـمــاشــي فــي االقـتـصــاد الـسـعــودي
في املرحلة املقبلة.
ويــذكــر ال ـب ـيــان ،ضـمــن إي ـ ــرادات عــام
 ،2015أن إي ــرادات االستثمار بلغت
 37مـ ـلـ ـي ــار ري ـ ـ ـ ــال (مـ ـ ــا ي ـ ـعـ ــادل 9.8
م ـل ـي ــارات دوالر) ،دون إي ـض ــاح إذا
مــا كــان هــذا العائد على االستثمار
الــداخ ـلــي أو ال ـخ ــارج ــي .وإذا كــانــت
السعودية تمتلك صندوقًا سياديًا
َّ
تقدر استثماراته بنحو  750مليار
دوالر ،ف ـهــل يـعـقــل أن ي ـكــون عــائــده
ال ـس ـن ــوي  9.8مـ ـلـ ـي ــارات دوالر ،أي
بنسبة  %1.3فقط؟ وإذا افترضنا أن
هذا هو العائد الفعلي لالستثمارات
الـخــارجـيــة ،فـمــاذا عــن االستثمارات
املحلية؟

أسئلة عن حجم األعباء
وتوزيعها
ك ــذل ــك ي ــؤخ ــذ ع ـل ــى بـ ـي ــان املـ ــوازنـ ــة
ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـمـ ـ ــوض ،ف ـ ـ ــا ي ـ ـع ـ ـلـ ــم املـ ـ ــواطـ ـ ــن
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ك ـي ـف ـي ــة ت ــدبـ ـي ــر ال ـع ـجــز
املــالــي املتصاعد ،الــذي سيبلغ هذا
العام نحو  87مليار دوالر ،وال يعلم
بالتالي كيفية تدبير خــدمــة الدين
امل ـت ـص ــاع ــدة أيـ ـض ــا ،ومـ ــا سـيـتــرتــب
عليه جــراء ذلــك مــن أعـبــاء مباشرة،
على شكل ضرائب ورســوم ،أو غير
مباشرة ،على شكل خفض اإلنفاق
عـ ـل ــى ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـع ــام ــة وبـ ــرامـ ــج
ال ـ ــدع ـ ــم املـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة .ول ـ ـ ــم ي ـص ــاح ــب
عــرض األرق ــام اإلجـمــالـيــة للموازنة
تــوضـيـحــا لـلـخـطــة ال ـعــامــة ل ـلــدولــة،
س ـ ــواء ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى ال ـس ـن ــوي أو
الخمسي أو غـيــر ذل ــك .وقـفــز الــديــن
العام في  2015إلى  142مليار ريـال،
م ـقــارنــة بـ ـ  44م ـل ـيــار ري ـ ــال ف ــي عــام
 .2014وسيزيد أســاس الــديــن العام
بقيمة عجز موازنة  ،2016أي بنحو
 326.2مليار ريـال ،ليصل مع نهاية
ع ـ ــام  2016إل ـ ــى ن ـح ــو  468م ـل ـيــار
ري ـ ــال .وفـيـمــا ذك ــر بـيــان امل ــوازن ــة أن
الـعـجــز سـيـجــري تــدب ـيــره م ــن خــال
االقـ ـ ـت ـ ــراض ال ــداخـ ـل ــي والـ ـخ ــارج ــي،
مــع زع ــم أن ذل ــك لــن يــؤثــر بمعدالت
الـسـيــولــة وبــالـتــالــي تـمــويــل أنشطة
القطاع الخاص ،فإن هذا الزعم غير
واق ـع ــي ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق ،ف ــا ري ــب أن
زي ــادة االق ـت ــراض الــداخ ـلــي مــن قبل
ال ـح ـكــومــة ي ــزاح ــم اق ـت ــراض الـقـطــاع
الـ ـ ـخ ـ ــاص ،ويـ ــرفـ ــع ك ـل ـف ـت ــه .وت ـب ـقــى
األسئلة معلقة حــول مصادر الدين
وكلفته الحقيقية.

ــًا لسحب قواتها
أن «مدينة املــوصــل ستكون املحطة
امل ـق ـب ـل ــة لـ ـلـ ـق ــوات ال ـع ــراق ـي ــة ل ـغــرض
تحريرها من قبضة تنظيم داعش»،
مـ ـش ــددًا ع ـل ــى أن «ال ـ ـقـ ــوات ال ـتــرك ـيــة
املوجودة في املدينة سببت توترات
كثيرة».
وف ــي بـيــان ص ــادر عــن مـكـتـبــه ،أشــار
العبادي إلى أنه «تلقى اليوم مكاملة
هــاتـفـيــة مــن داود أوغ ـل ــو» ،وأوض ــح
أن رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـت ــرك ــي «ت ـق ــدم
بالتهاني إلى حكومة وشعب العراق،
ملـنــاسـبــة إحـ ــراز الـنـصــر عـلــى داعـ ّـش
وتـحــريــر مــديـنــة ال ــرم ــادي» .وتـمــنــى
«تـحــريــر كــافــة املـنــاطــق املحتلة ،وأن
يعم السالم في جميع ربوع العراق،
ألن أم ــن وســامــة ال ـعــراق ينعكسان
ع ـلــى أمـ ــن تــرك ـيــا ل ـكــون ـه ـمــا جــاريــن
ي ـت ـش ــارك ــان الـ ـ ـح ـ ــدود» .ك ــذل ــك ،أبـلــغ
داود أوغلو العبادي عدم وجود نية
إلب ـقــاء ال ـق ــوات الـتــركـيــة فــي ال ـعــراق،
فيما لفت العبادي إلى أن «الحكومة
الـ ـت ــركـ ـي ــة ل ـ ــم تـ ـلـ ـت ــزم االت ـ ـف ـ ــاق عـلــى
االنـسـحــاب (مــع الــوفــد الـتــركــي الــذي

زار ال ـ ـعـ ــراق)» ،وق ـ ــال« :ن ـح ــن نطلب
منها أن تعلن فــورًا أنها ستنسحب
مــن األراضـ ــي الـعــراقـيــة ،وأن تحترم
السيادة العراقية».
ورأى رئـيــس الـحـكــومــة الـعــراقـيــة أن
«القوات التركية ال تقاتل داعش ،وما
مــن سـبــب يجعل الـحـكــومــة التركية
تــرســل مدربيها إلــى مناطق عميقة
داخل الحدود العراقية مثل املوصل
ل ـكــي ت ـع ـ ّـرض مــدرب ـي ـهــا لـلـخـطــر ،بل
هناك معسكرات تدريب آمنة تقع في
مـنــاطــق أخـ ــرى» .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
أش ــار إلــى أن «داع ــش على حــدودكــم
مـ ـ ــن ال ـ ـجـ ــانـ ــب الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري وأن ـ ـ ـتـ ـ ــم ال
تقاتلونه ،هناك مسافة شاسعة بني
وجــود داعــش فــي املــوصــل والـحــدود
ال ـت ــرك ـي ــة ،وب ــال ـت ــال ــي ال خ ـط ــر عـلــى
تركيا من األراضي العراقية».
من جانبه ،أكد داود أوغلو «ضرورة
ال ـل ـق ــاء ب ــن ال ـط ــرف ــن مل ـنــاق ـشــة ه ــذا
املـ ـ ــوضـ ـ ــوع» ،وقـ ـ ــال إن ـ ــه «س ـي ــراج ــع
الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــريـ ـ ـح ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة بـ ـش ــأن
االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب» ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ـ ــه «ال

توجد أي نية للقوات التركية للبقاء
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،وقـ ــد ع ـب ــرت الـحـكــومــة
ال ـت ــرك ـي ــة ف ــي بـ ـي ــان ع ــن اح ـت ــرام ـه ــا
ل ـل ـس ـي ــادة ال ـع ــراق ـي ــة ورغ ـب ـت ـه ــا فــي
مساعدة العراق» .ورأى داود أوغلو
أن «أي خالف بني البلدين سيصب
حتمًا في مصلحة داعش».
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،جـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدد وزي ـ ـ ــر
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي إبـ ــراه ـ ـيـ ــم
الـجـعـفــري رف ـضــه ل ـلــوجــود الـتــركــي
عـلــى األراضـ ــي الـعــراقـيــة ،مستبعدًا
ان ـ ـ ـس ـ ـ ـحـ ـ ــاب تـ ـ ـل ـ ــك ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــوات .وق ـ ـ ــال
الجعفري إن «الـعــراق سيذهب مرة
أخرى إلى مجلس األمن ،إذا استمر
وجود القوات التركية على األراضي
العراقية» ،مضيفًا أنــه «ليس هناك
م ـش ـك ـلــة أمـ ـ ــام إجـ ـم ــاع الـ ـع ــرب عـلــى
رفــض الــوجــود العسكري الـتــركــي».
وأش ـ ــار ال ـج ـع ـفــري إل ــى أن «ال ـع ــراق
س ـ ـي ـ ـت ـ ـحـ ــرك ،أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،إلـ ـ ـ ــى م ـج ـلــس
ال ـت ـع ــاون اإلس ــام ــي ،وع ـلــى جـهــات
أخــرى لتحقيق الهدف الــذي نسعى
م ــن أج ـل ــه ،ح ـيــث إن ان ـت ـهــاك تــركـيــا

للسيادة العراقية غير مبرر».
ف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،تـلـقــى الـعـبــادي
مـ ـ ـ ـك ـ ـ ــامل ـ ـ ــة هـ ـ ــات ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن ن ـ ـظ ـ ـيـ ــره
الـبـّـريـطــانــي ديـفـيــد كــام ـيــرون الــذي
هـ ــنـ ــأه «ب ـ ــإح ـ ــراز ال ـن ـص ــر وت ـح ــري ــر
مـ ــدي ـ ـنـ ــة الـ ـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ـ ــادي» ،م ـ ـعـ ــربـ ــا ع ــن

أميركية ــ عراقية
قوة ً
تنفذ إنزاال في الحويجة
اس ـت ـع ــداد بــري ـطــان ـيــا ل ـت ـقــديــم كــافــة
أن ــواع الــدعــم إلــى ال ـعــراق فــي حربه
عـ ـل ــى اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب ،ومـ ـشـ ـيـ ـدًا ب ـق ـي ــادة
الـعـبــادي للبلد واالن ـت ـصــارات على
عصابات «داع ــش» .وأكــد العبادي،
مــن جهته ،أن «الــوضــع الـحــالــي في
م ــدي ـن ــة ال ـ ــرم ـ ــادي أفـ ـض ــل ع ـس ـكــريــا
وأم ـن ـي ــا ،ح ـتــى ق ـبــل س ـقــوط ـهــا بـيــد
تنظيم داعش».
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،أك ـ ــد ض ــاب ــط فــي
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات الـ ـع ــراقـ ـي ــة ت ـن ـف ـيــذ

إنـ ـ ــزال جـ ــوي ع ـس ـك ــري ع ـل ــى ق ـضــاء
ال ـحــوي ـجــة ج ـن ــوب غ ــرب ــي مـحــافـظــة
ك ــرك ــوك ،وال ـ ــذي م ــا زال ف ــي قبضة
«داعـ ــش» ،مـشـيـرًا إل ــى اش ـتــراك قــوة
عراقية ـ أميركية في تنفيذ اإلنزال.
وق ــال ال ـضــابــط« :ف ــي ال ـســاعــة ٦.٣٠
مــن مـســاء يــوم الـثــاثــاء ،قــامــت قــوة
مشتركة من جهاز مكافحة ٍاالرهاب
الوطني والقوة التكتيكية األميركية
باالنطالق من مطار بغداد باتجاه
قضاء الحويجة» ،مضيفًا أن «تلك
ً
القوة املشتركة نفذت إنزاال ،استمر
ملدة  ٤٥دقيقة ،على منزل يقع خلف
امل ـع ـه ــد ال ـف ـن ــي ل ـق ـض ــاء ال ـحــوي ـجــة
وبـنــايــة املجلس الـبـلــدي واشتبكت
القوة مع اإلرهابيني هناك» .وأشار
إلــى «مـقـتــل  ٢٧إرهــابـيــا واعـتـقــال ٨
إره ــابـ ـي ــن ،م ـن ـهــم ث ــاث ــة أج ــان ــب»،
ُ
كــذلــك اعــت ـقــل «س ـل ـمــان عـبــد شبيب
وال ـ ــوال ـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ل ـل ـح ــوي ـج ــة».
وأوضح املصدر أن «القوة انسحبت
من دون أي خسائر في األرواح».
(األخبار)
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تصعيد الحرب الصاروخية خلف الحدود« :قاهر »1على
تشهد الجبهات الحدودية
تصعيدًا يوميًا لعمليات
القوات اليمنية ،حيث باتت
المرافق الحيوية في
جيزان السعودية وغيرها
هدفًا يوميًا للصواريخ
وقت
الباليستية اليمنية ،في ٍ
واصل فيه الجيش و«اللجان
الشعبية» تقدمهم داخل
اليمن ،حيث تمكنوا أمس
من إحكام السيطرة على
السلسلة الجبلية المطلة
على باب المندب في تعز
صنعاء ــ علي جاحز
بصورة شبه يومية ،باتت الضربات
ال ـصــاروخ ـيــة الـبــالـيـسـتـيــة اليمنية
تصطاد هدفًا استراتيجيًا في عمق
االراضي السعودية ،ضمن التصعيد
فــي ال ـخ ـيــارات االسـتــراتـيـجـيــة التي
أعلنتها حركة «أنصار الله» سابقًا،
وفي تأكيد إضافي على أن ّادعاءات
ال ـت ـحــالــف ال ـس ـع ــودي حـ ــول تــدمـيــر
قـ ــدرات الـجـيــش الـيـمـنــي ،وال سيما
القدرات الصاروخية ،كانت كاذبة.
ولـ ـ ـي ـ ــل أم ـ ـ ـ ــس ،اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف ال ـج ـي ــش
و«الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» مـ ـط ــار أب ـهــا
الدولي في عسير ،بواسطة صاروخ
«قاهر .»1
وبدأت وتيرة الضربات الصاروخية
األخ ـ ـيـ ــرة بــال ـت ـصــاعــد م ـن ــذ أقـ ــل مــن
شـ ـه ــر ،ع ـق ــب بـ ـي ــان ش ــدي ــد الـلـهـجــة
لــرئـيــس املـجـلــس الـسـيــاســي لحركة
«أنـ ـ ـص ـ ــار الـ ـ ـل ـ ــه» ،ص ــال ــح ال ـص ـم ــاد،
هـ ــدد ف ـيــه ب ـض ــرب ــات م ــوج ـع ــة ،تــاه
ب ـ ـيـ ــان ل ـل ـم ـت ـح ــدث بـ ــاسـ ــم ال ـج ـي ــش
اليمني ،العميد غالب لقمان ،توعد
فـ ـي ــه بـ ـض ــرب  300هـ ـ ــدف سـ ـع ــودي
استراتيجي ،وهــو مــا ترجمته تلك

ال ـض ــرب ــات ال ـت ــي ب ــات ــت أخـ ـيـ ـرًا شبه
يومية.
ّ
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،تـ ـم ــك ــن ال ـج ـي ــش
وال ـ ـل ـ ـج ـ ــان الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة مـ ـ ــن إح ـ ـكـ ــام
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى الـسـلـسـلــة الـجـبـلـيــة
املـ ـطـ ـل ــة عـ ـل ــى م ـن ـط ـق ــة الـ ـعـ ـم ــري فــي
مــديــريــة ذو ب ــاب فــي مـحــافـظــة تعز،
بعد طــرد املسلحني التابعني لحزب
«االصالح» وتنظيم «القاعدة» منها.
ُ
وتطل هذه الجبال على مضيق باب
املندب الذي حاولت قوات «التحالف»
التقدم نحوه منذ إطالقها «معركة
تحرير تعز» ،من دون جدوى.
وي ـ ــوم أم ـ ــس ،وب ـع ــد س ــاع ــات قـلـيـلــة
م ــن إط ـ ــاق ص ـ ـ ــاروخ بــال ـي ـس ـتــي مــن
ط ــراز «قــاهــر  »1عـلــى مـيـنــاء جـيــزان
فــي الـسـعــوديــة ،أعـلــن اإلع ــام املــؤيــد
ل ـل ـع ــدوان س ـق ــوط ط ــائ ــرة «أف »16
بحرينية في جيزان .وبحسب بيان
القيادة العامة لقوة دفــاع البحرين،
فقد سقطت إحدى الطائرات التابعة
ل ـســاح ال ـجــو املـلـكــي الـبـحــريـنــي من
نوع ( )F16أثناء مشاركتها «بالدفاع
عن حدود اململكة العربية السعودية
فــي الحد الجنوبي للمملكة» .وقــال
ال ـب ـيــان إن ــه ت ــم إن ـق ــاذ قــائــد الـطــائــرة
وهـ ـ ــو بـ ـح ــال ــة ص ـح ـي ــة ج ـ ـيـ ــدة ،وإن
حـ ـط ــام الـ ـط ــائ ــرة وج ـ ــد ف ــي م ـنــاطــق
تحت سيطرة قــوات «التحالف» في
َّ
جيزان .وفيما لم يتنب الدفاع الجوي
الـ ـيـ ـمـ ـن ــي امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة ع ـ ــن إسـ ـق ــاط
الطائرة بشكل صريح ،اكتفى مصدر
عـسـكــري يـمـنــي بــالـقــول إن الـطــائــرة
البحرينية شــوهــدت تحترق بينما
كــانــت امل ـض ــادات األرض ـي ــة تتصدى
لها أثناء قيامها بغارات استهدفت
املـ ــواقـ ــع ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي سـيـطــرت
ع ـل ـي ـه ــا ق ـ ـ ــوات الـ ـجـ ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان
ال ـش ـع ـب ـيــة» ف ــي مــدي ـنــة ال ـخ ــوب ــة في
جيزان .وبعدما نحو  24ساعة على
اسـتـهــداف شــركــة «أرام ـك ــو» النفطية
ال ـس ـعــوديــة ب ـص ــاروخ بــالـيـسـتــي من
طراز «قاهر ،»1أعلن مصدر عسكري
فــي وزارة ال ــدف ــاع اليمنية أن الـقــوة
الـ ـص ــاروخـ ـي ــة ل ـل ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان
ال ـش ـع ـب ـي ــة» أطـ ـلـ ـق ــت ف ـ ــي الـ ـس ــاع ــات
األولـ ـ ــى م ــن ص ـب ــاح أمـ ــس ص ــاروخ ــا

أعلنت المنامة سقوط طائرة «أف  »16بحرينية في جيزان (أ ف ب)
بــالـيـسـتـيــا م ــن ن ــوع «قــاه ـر ـ ـ  »1على
م ـي ـن ــاء ج ـ ـيـ ــزان .وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ــذي
أكـ ــد ف ـي ــه امل ـ ـصـ ــدر ،ف ــي ت ـص ــري ــح ،أن
ال ـصــاروخ أصــاب هــدفــه بــدقــة عالية،
حــاول اإلعــام السعودي والخليجي
التغطية على العملية؛ فبعد أقل من
نصف ساعة على إطــاق الـصــاروخ،
تـ ـح ــدث إع ـ ـ ــام الـ ـ ـع ـ ــدوان عـ ــن «ف ـشــل
عـمـلـيــة إطـ ــاق صـ ــاروخ بــالـيـسـتــي»،
مؤكدًا أنه سقط بعد إطالقه مباشرة
ف ــوق مــدي ـنــة ع ـم ــران ال ــواق ـع ــة شـمــال
صـ ـنـ ـع ــاء «م ـ ـحـ ــدثـ ــا أض ـ ـ ـ ـ ــرارًا ب ــال ـغ ــة
وم ــؤدي ــا إل ــى سـقــوط ض ـحــايــا» .غير
أن وكــالــة «واس» الـسـعــوديــة أعلنت
صـبــاح أم ــس أن «الــدفــاعــات الجوية
السعودية أسقطته ،وأن الطيران ّ
دمر
منصته» ،في ما عكس تناقضًا ينمّ
ّ
التخبط واالرتـبــاك في التعاطي
عن

اإلع ـ ــام ـ ــي الـ ـ ـه ـ ــادف إلـ ـ ــى ال ـت ـض ـل ـيــل
ّ
والتكتم على الخسائر السعودية.
في هذا السياق ،أكد مصدر عسكري
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن الـ ـ ـص ـ ــاروخ أصـ ــاب
هدفه بدقة .وحول التعتيم اإلعالمي

الجيش و«أنصار الله»
يسيطران على الجبال المطلة
على باب المندب
ال ـس ـع ــودي ،ق ــال امل ـص ــدر إن االع ــام
ال ـس ـع ــودي وال ـخ ـل ـي ـجــي ن ـشــر مـ ــرارًا
ص ــورًا ل ـص ــاروخ مـلـقــى عـلــى األرض
ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس أنـ ـ ــه ال ـ ـ ـصـ ـ ــاروخ الـ ــذي
تـ ــم إسـ ـق ــاط ــه ،م ــوض ـح ــا أن إس ـق ــاط
الصاروخ الباليستي يعني تفجيره

ف ـ ــي الـ ـسـ ـم ــاء و«يـ ـس ـت ـط ـي ــع االعـ ـ ــام
الـسـعــودي تـصــويــر ذل ــك» ،كــذلــك فــإن
الـ ـص ــاروخ طــولــه ي ـت ـجــاوز  11مـتـرًا،
وهو في األساس ّ
مكون من أجزاء عدة،
كــل جــزء يـحــوي وق ــودًا محركًا لدفع
ال ـ ـصـ ــاروخ ،وت ـت ـســاقــط ت ـلــك األجـ ــزاء
بحسب املسافة املحددة لكل جزء ،وال
يصل إلى الهدف سوى الجزء األخير
ال ـ ــذي ي ـح ـمــل ال ـ ـ ــرأس امل ـت ـف ـج ــر .ه ــذه
املعطيات تــؤكــد أن إسـقــاط صــاروخ
باليستي ونـشــر ص ــوره وهــو سليم
ملقى على األرض «ال يمكن اعتباره
إال إفراطًا في السذاجة واالستخفاف
بعقول الناس».
ع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـج ـب ـه ــات ال ــداخ ـل ـي ــة،
ال ت ـ ــزال خــري ـطــة امل ــواج ـه ــات تـ ــراوح
مكانها ملصلحة الجيش و«الـلـجــان
الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة» .وب ـ ـعـ ــد ت ـ ـقـ ــدم ح ـق ـق ـتــه

تقرير

السعودية تضبط استنزافها :قوات خليجية ومرتزقة يمنيون إلى الحدود
جيزان ـ يحيى الشامي
حاولت السعودية سحب زمام املبادرة
م ــن أيـ ــدي املـقــاتـلــن الـيـمـنـيــن وإعـ ــادة
رس ــم ق ــواع ــد االش ـت ـبــاك ف ــي م ـع ــارك ما
وراء الحدود من خــال استماتتها في
مـحــاولــة الـسـيـطــرة عـلــى منفذ جـمــارك
حرض في منطقة الطوال عبر عشرات

ترافقت الهجمات على منفذ
حرض غير المهم استراتيجيًا مع
بروباغندا سعودية ضخمة
الهجمات خــال األسبوعني املاضيني،
وق ــد بـ ــاءت جميعها بــالـفـشــل بــالــرغــم
مــن مساندة ســاح الطيران للهجمات
بشكل هو األشد منذ بداية املعارك على
الحدود ،وفق مصادر ميدانية.
وبالرغم من صغر املساحة الجغرافية
مل ــدي ـن ــة ح ـ ــرض وم ـن ـف ــذه ــا ال ـج ـمــركــي
وفقدانه أية أهمية استراتيجية مؤثرة
في سير املعارك ،إال أن العمليات هناك
تــراف ـقــت م ــع بــروبــاغ ـنــدا تـعـمــل عليها
وسائل إعــام سعودية وأخ ــرى يمنية
التخفيف من
مــوالـيــة لـهــا ،تـهــدف إل ــى
ّ
حــدة الفضائح املتوالية التي يتلقاها
الجيش السعودي على أيــدي املقاتلني
اليمنيني ،بدليل حرصها على اإليحاء

ب ــأن جـبـهــة ج ــدي ــدة فـتـحــت عـلــى أي ــدي
«املجموعات املسلحة املوالية لهادي»
وإعطاء املعارك صبغة يمنية ـ يمنية،
وهـ ــي تـسـمـيــة تـ ـح ــاول الـتـغـطـيــة على
توجه النظام السعودي نحو استبدال
قواته بمرتزقة يمنيني وجنود من دول
خليجية أخرى مشاركة في «التحالف»
(ال ـ ـكـ ــويـ ــت والـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري ـ ــن) ،عـ ـل ــى غ ـ ــرار
تـشـكـيــات ال ـغ ــزو ف ــي ال ــداخ ــل اليمني
ً
أمــا فــي وقــف تـقـ ّـدم الجيش و«اللجان
الشعبية».
واع ـت ـم ــدت ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي هـجـمــاتـهــا
على ّمنفذ حرض الجمركي ،على مئات
املـجــنــديــن اليمنيني مـ ّـمــن «اشـتــرتـهــم»
من مشايخ وشخصيات تابعة لحزب
«اإلص ــاح» بالتنسيق مــع الـلــواء علي
م ـح ـســن األحـ ـم ــر الـ ـ ــذي ي ــدي ــر املـ ـع ــارك
وي ـشــرف عـلـيـهــا .وك ــان مـئــات املــرتــزقــة
اليمنيني قد تلقوا تدريبات ملدة أشهر
في معسكرات سعودية في جيزان قبل
ال ـ ـ ّ
ـزج ب ـهــم ف ــي املـ ـع ــارك ال ـح ــدودي ــة في
مـحــاولــة يائسة لــوقــف تــوســع الجيش
اليمني و«ال ـل ـجــان الشعبية» وتغيير
مسار املعارك ملصلحتها.
وع ـ ـلـ ــى ن ـ ـحـ ـ ٍـو عـ ـك ــس ج ــاه ــزي ــة قـ ــوات
الجيش و«اللجان الشعبية» في معارك
مــا وراء ال ـحــدود واسـتـعــدادهــم ألســوأ
السيناريوهات ،نجح الجيش اليمني
ّ
التصدي لكل
و«اللجان الشعبية» في
الهجمات التي حاولت تغيير تكتيكاتها

العسكرية ومحاور انطالقتها وتكبيد
الجيش الـسـعــودي خسائر مهولة في
آل ـيــاتــه ودب ــاب ــات ــه ،بــاإلضــافــة إل ــى قتل
العشرات من قوات الهجوم في كل مرة
ُ
تحاول التقدم باتجاه حــرض .ويصف
مصدر ميداني في «اللجان الشعبية»
امل ـن ـف ــذ بــال ـث ـقــب األس ـ ـ ــود الـ ـ ــذي يبتلع
الـ ـق ــوات امل ـهــاج ـمــة ،م ــؤك ـدًا أن الجيش
ال ـس ـعــودي ل ــم يـنـجــح ف ــي ال ـت ـقــدم على
األرض وال بالسيطرة على أي مساحة
ُ
تذكر بالرغم من تمشيط املنطقة بمئات
ال ـصــواريــخ واملــدفـعـيــة قـبــل كــل عملية
الهجوم ،مضيفًا أن الطيران يشارك في

ّ
ه ــذه العمليات بـصــورة كـبـيــرة ،منفذًا
مئات الغارات على املنطقة ،في أغلبها
قنابل عنقودية ومواد كيماوية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر أنـ ـ ـ ــه بـ ــالـ ــرغـ ــم مــن
ان ـك ـش ــاف امل ـن ـط ـقــة ت ـمــامــا أم ـ ــام ســاح
املــدفـعـيــة الـسـعــوديــة وأمـ ــام ال ـطــائــرات
الحربية واالستطالعية التي اختارها
الـجــانــب اآلخ ــر بـعـنــايــة ،لـكــن املقاتلني
اليمنيني نـجـحــوا فــي إف ـشــال املخطط
ال ـس ـع ــودي ،بــدلـيــل اس ـت ـم ــرار عمليات
الـقـنــص وال ـك ـمــائــن وال ـض ــرب املــدفـعــي
والـ ـقـ ـص ــف ال ـ ـصـ ــاروخـ ــي ،م ـض ـي ـفــا أن
ق ــوات خــاصــة تتمكن مــن الــدخــول إلــى

تحاول السعودية إعطاء المعارك الحدودية صبغة يمنية ــ يمنية (أ ف ب)

م ــواق ــع ت ـج ـم ـعــات ال ـج ـيــش ال ـس ـعــودي
بهدف رسم األهداف للقوة الصاروخية
واملــدف ـع ـيــة أو ب ـغــرض رص ــد تـحــركــات
ال ـ ـعـ ــدو وكـ ـش ــف م ـخ ـط ـط ــات ــه ،م ـش ـي ـرًا
إلـ ــى تـنـفـيــذ الـ ـق ــوات الـيـمـنـيــة ع ـشــرات
الـعـمـلـيــات أث ـنــاء تجمعات تـضــم قــادة
وضباطًا سعوديني ،ما أدى إلــى مقتل
الـعـشــرات منهم .وكــانــت سـ ّ
ـريــة خاصة
يمنية قد تمكنت من التسلل إلى مواقع
عـسـكــريــة سـعــوديــة وق ـنــص عسكريني
ضمن القوات املــوجــودة في املوقع ،في
وق ــت واص ـلــت فـيــه ال ـقــوة الـصــاروخـيــة
واملــدفـعـيــة اس ـت ـهــداف ع ـش ــرات املــواقــع
السعودية في جيزان وعسير ونجران،
أبرزها قصف صاروخي على مجموعة
مــن امل ــواق ــع الـعـسـكــريــة الـسـعــوديــة في
منطقة املوسم في جيزان ،وهي مواقع
استحدثها الـجـيــش الـسـعــودي أخـيـرًا
بـعــد انـسـحــابــه مــن امل ــواق ــع الـتــي تمثل
خ ــط الـ ــدفـ ــاع األول مل ـص ـل ـحــة الـ ـق ــوات
اليمنية .وفي نجران ،سقطت مجموعة
م ـ ــن الـ ـقـ ـتـ ـل ــى ف ـ ــي ص ـ ـف ـ ــوف ال ـج ـي ــش
الـسـعــودي إثــر اسـتـهــداف رقــابــة موقع
العش باملدفعية .أما في عسير فأفادت
وحدة الرصد بهروب جماعي للجنود
الـ ـسـ ـع ــودي ــن مـ ــن ع ـل ــى تـ ـب ــاب (ت ـ ــال)
الشيباني بـعــد اسـتـهــدافــه باملدفعية،
كــذلــك تـمـكــن امل ـقــات ـلــون الـيـمـنـيــون من
تفجير عربة عسكرية نوع «برادلي» في
قرية الغاوية وسط الخوبة.
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فلسطين

مطار أبها
ق ــوات الـجـيــش و«ال ـل ـجــان الشعبية»
خ ــال الـيــومــن املــاضـيــن فــي جبهة
الضباب والوازعية في تعز ،استمرت
ال ـض ــرب ــات ال ـص ــاروخ ـي ــة ف ــي جبهة
الـعـمــري فــي مــديــريــة ذو ب ــاب غربي
تعز ،وأعلنت وزارة الــدفــاع اليمنية
أن الـ ـق ــوة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة اس ـت ـهــدفــت
تـجـمـعــات ل ـقــوات ال ـغــزو واملسلحني
فــي الجهة الغربية مل ــدارس العمري
بصليات من صواريخ «الكاتيوشا»
ص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاح أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،وك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة
الـ ـص ــاروخـ ـي ــة ل ـل ـج ـيــش و«الـ ـلـ ـج ــان
الـشـعـبـيــة» قــد وج ـهــت ضــربــات عــدة
أول مـ ــن أمـ ـ ــس ل ـت ـج ـم ـع ــات ل ـل ـغ ــزاة
واملــرتــزقــة فــي أمــاكــن متفرقة فــي ذو
ب ــاب ،أبــرزهــا قصف بـ«الكاتيوشا»
عـلــى تـجـمــع للمسلحني فــي مجمع
في مثلث ذو باب .وفي
ذو باب ،وآخر ّ
هــذه األثـنــاء ،شنت طــائــرات العدوان
غ ــارات مكثفة على معسكر العمري
الـ ــذي ك ــان ــت ت ـن ــوي ت ـلــك الـتـجـمـعــات
الـعـسـكــريــة ال ـتــي تــم قصفها الـتـقــدم
باتجاهه.
وف ــي امل ـخ ــا ال ـســاح ـل ـيــة ال ـت ــي فشلت
معادية في
محاوالت عــدة لبارجات ّ
التقدم على سواحلها ،شنت طائرة
مـ ــن دون طـ ـي ــار أم ـ ــس غـ ـ ـ ــارات عـلــى
جـ ـن ــوب امل ـي ـن ــاء ب ــال ـق ــرب م ــن شــركــة
ال ـن ـف ــط ال ـي ـم ـن ـيــة ف ــي امل ــديـ ـن ــة ،االم ــر
الــذي تكرر أيضًا في محافظة مأرب
ال ـتــي تـشـهــد تـقــدمــا مـسـتـمـرًا لـقــوات
ال ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» فــي
محيط مديرية صرواح شرقًا .وشنت
طـ ــائـ ــرات ال ـ ـعـ ــدوان أك ـث ــر م ــن خـمــس
غــارات على جبل هيالن في املديرية
نـفـسـهــا ،إضــافــة إل ــى غ ــارات متفرقة
على جبهة الجدعان ومفرق الجوف.
عـلــى صـعـيــد مـتـصــل ،تـمـكـنــت ق ــوات
ال ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» مــن
تـ ــأمـ ــن ع ـ ـ ــدد م ـ ــن املـ ـ ــواقـ ـ ــع وال ـ ـقـ ــرى
ف ــي م ـحــاف ـظــة ال ـب ـي ـض ــاء ،م ــن بينها
ال ـشــازبــي ويـفـعــان فــي منطقتي ذي
نــاعــم وال ـنــاص ـفــة .وبـحـســب املـصــدر
العسكري ،فإن هذه املناطق كانت قد
نشطت فيها خاليا موالية للعدوان
تـطـمــح إل ــى ف ـتــح جـبـهــة ج ــدي ــدة في
املحافظة.

«حماس» تعود إلى العمليات االستشهادية
قاسم س .قاسم
مرت ثالثة أشهر على بداية «انتفاضة
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدس» .ن ـ ـفـ ــذت فـ ـ ــي تـ ـل ــك األشـ ـه ــر
ع ـم ـل ـي ــات ط ـع ــن وده ـ ـ ــس ع ـ ـ ــدة ،مـنـهــا
مــا ك ــان عـفــويــا وبــدافــع ف ــردي ،ومنها
مــا ك ــان مخططًا لــه مـسـبـقــا .بالنسبة
إلــى فصائل املـقــاومــة ،تحولت الضفة
امل ـح ـت ـل ــة إل ـ ــى س ــاح ــة عـ ـم ــل ،يـخـتـلــف
أس ـلــوب ووس ــائ ــل املــواج ـهــة فـيـهــا عن
ق ـط ــاع غ ـ ــزة .م ـن ـفــذو ع ـم ـل ـيــات الـطـعــن
والـ ــدهـ ــس ه ــم اس ـت ـش ـه ــادي ــون قـ ــرروا
مواجهة العدو بأسلوب جديد ،لذلك،
وبـ ـم ــا أن هـ ـ ــذه «ال ـ ــروحـ ـ ـي ـ ــة» ال تـ ــزال
موجودة لدى فلسطينيي الضفة ،فإن
ب ـعــض ف ـصــائــل امل ـق ــاوم ــة وم ــن بينها
«حركة املقاومة اإلسالمية ـ حماس»،
قـ ــررت تـفـعـيــل ال ـع ـمــل ال ـع ـس ـكــري ضد
ً
العدو اإلسرائيلي ،وصوال إلى تنفيذ
عمليات استشهادية.
هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار ق ـي ــد ال ـت ـن ـف ـيــذ ،و«خ ــاي ــا
حركة حماس النائمة ،تلقت أوامرها
بـضــرب أه ــداف ُرص ــدت مسبقًا داخــل
فلسطني املحتلة» ،كما تقول مصادر
فــي ال ـحــركــة .ه ــذه املـعـلــومــات يعرفها
العدو اإلسرائيلي جيدًا ،والخلية التي
أل ـقــي ال ـق ـبــض عـلـيـهــا ف ــي مـنـطـقــة أبــو
ديــس فــي ال ـقــدس ،منذ أس ـبــوع ،كانت
مـهـمـتـهــا تـطـبـيــق ه ــذه الـ ـق ــرارات على
األرض .ووفق مسؤولني في «حماس»،
فــإن «مهمة خلية القدس كانت تنفيذ
ع ـم ـل ـيــات ف ــي س ــاح ــة ب ـع ـيــدة ج ـ ـدًا عــن
مناطق املــواجـهــات وعمليات الطعن،
وكانت ستستهدف أراضي الـ.»48
بعد انكشاف الخلية ،تبني أن أحد أفراد
املجموعة أشرك شابًا في أمن السلطة
الفلسطينية ،وطلب منه توفير بعض
املستندات امل ــزورة ألفــرادهــا ،وهــو ما
كــان السبب الرئيسي فــي انكشافها.
وأضـ ــاف ال ـق ـيــادي« :الـعـمـلـيــات كــانــت
س ـت ـن ـف ــذ قـ ــري ـ ـبـ ــا ،خـ ـص ــوص ــا ب ـع ــدم ــا
ان ـت ـه ــت ع ـم ـل ـي ــات الـ ــرصـ ــد ووض ـع ــت
الئـ ـح ــة ب ـ ــاأله ـ ــداف امل ـ ـنـ ــوي ض ــرب ـه ــا،
وكانت تتضمن شخصيات سياسية
وأمنية إسرائيلية».
وأك ــد الــرجــل أن ــه بــرغــم نـفــي املتحدثني
ال ــرس ـم ـي ــن ب ــاس ــم الـ ـح ــرك ــة ص ـح ــة مــا

نشرته وسائل إعالم العدو عن دور هذه
الخلية وأهــداف ـهــا ،ف ــإن املــرحـلــة املقبلة
سـتـشـهــد عـمـلـيــات نــوعـيــة ض ــد ال ـعــدو.
بالنسبة إلى «حماس» ،قرارها واضح،
وهو «عــودة املجاهد إلى قواعده ساملًا
بعد تنفيذه العملية ،ولكن إذا اضطررنا
إلــى تنفيذ عمليات استشهادية فإننا
لـ ــن نـ ـقـ ـص ــر» .تـ ـق ــول م ـ ـصـ ــادر ال ـح ــرك ــة
إن الـتــركـيــز سـيـكــون عـلــى زرع عـبــوات
جــانـبـيــة تـسـتـهــدف آل ـي ــات وأف ـ ـ ــرادًا من
الجيش والشرطة اإلسرائيلية.
ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ،يـ ـتـ ـع ــاط ــى الـ ـحـ ـمـ ـس ــاوي ــون
ف ـ ــي الـ ـضـ ـف ــة م ـ ــع األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة
الفلسطينية عـلــى أنـهــا أج ـهــزة «غير
ص ــدي ـق ــة» ت ـع ـمــل ع ـلــى تـفـكـيــك خــايــا
الحركة منعًا الستهداف اإلسرائيليني
وخ ــوف ــا م ــن سـيـطــرتـهــا ع ـلــى الـضـفــة.
وت ــروي مـصــادر الـحــركــة أن «السلطة
أس ـه ـم ــت فـ ــي اعـ ـتـ ـق ــال خ ـل ـي ــة اي ـت ـم ــار
(اغـتــال أفــرادهــا مستوطنًا وزوجـتــه)،
ب ـع ــد إصـ ــابـ ــة ق ــائ ــده ــا ك ـ ــرم امل ـص ــري
بسبب خطأ تقني» .وتقول إن الخطأ
ال ــذي ارتـكـبــه امل ـصــري أيـضــا هــو عــدم
هربه من املستشفى بعد تحقيق أفراد
السلطة معه واعـتـقــاده أنـهــم صـ ّـدقــوا
روايته حول إصابته.
وت ـ ـض ـ ـيـ ــف أنـ ـ ـ ــه «خ ـ ـ ـ ــال االنـ ـتـ ـف ــاض ــة
الثانية كان عناصرنا عند إصابتهم
وبـ ـ ـع ـ ــد تـ ـحـ ـقـ ـي ــق األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة
معهم ،يتركون املستشفى ويهربون،

ل ـكــن امل ـص ــري ل ــم يـفـعــل ذل ــك واط ـم ــأن
إلـ ــى وع ـ ــود األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة بــأنـهــا
ستحميه» .وقــالــت أيـضــا إن «أجـهــزة
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة أخ ـ ـ ـلـ ـ ــت املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ق ـب ــل
اقتحامها من املستعربني ،وهو ما لم
ينتبه إليه املصري».
ح ـ ـ ــاول ـ ـ ــت «ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاس» تـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادي خ ـط ــأ
امل ـ ـصـ ــري ،ب ــاع ـت ـم ــاد األس ــالـ ـي ــب ال ـتــي
ك ــان ــت ت ـع ـت ـم ــده ــا خ ـ ــال االن ـت ـف ــاض ــة
ال ـث ــان ـي ــة ،وه ـ ــي وض ـ ــع م ــراف ــق يـمـثــل
حارسًا شخصيًا لكل جريح ،وهو ما
جــرى مــع األسـيــر عــزام شــالــدة املتهم
ب ـت ـن ـف ـي ــذ ع ـم ـل ـي ــة دهـ ـ ــس ضـ ــد ج ـن ــود
العدو .ووضعت الحركة مع شاللدة،
ابـ ــن ع ـمــه ال ـش ـه ـيــد ع ـبــد ال ـل ــه حــارســا
ش ـخ ـص ـيــا لـ ــه فـ ــي أح ـ ــد مـسـتـشـفـيــات
ال ـخ ـل ـيــل .ع ــرف اإلســرائ ـي ـل ـيــون بــذلــك،
وعند اقتحامهم «املستشفى األهلي»،

عناصر من
«حماس» يتواصلون
مع الصف الثاني
والثالث في «فتح»

يتعاطى الحمساويون مع أمن السلطة على أنه «غير صديق» (آي بي ايه)

أع ــدم ــوا امل ــراف ــق بـخـمــس رص ــاص ــات،
واعتقلوا ع ــزام املتهم بتنفيذ عملية
الدهس.
تؤكد الحركة أن كــل االعـتـقــاالت التي
نـفــذهــا ج ـهــاز «ال ـش ــاب ــاك» ض ــد خلية
«اي ـت ـمــار» و«أب ــو دي ــس» لــن تــؤثــر في
ع ـم ــل ب ــاق ــي الـ ـخ ــاي ــا ،خ ـص ــوص ــا أن
أفرادها غير معروفني أمنيًا وال يوجد
عليهم أي شبهة قــانــونـيــة« ،وه ــو ما
يثير غضب العدو ،ألن غالبية منفذي
ال ـع ـم ـل ـيــات غ ـيــر خــاض ـعــن لـلـمــراقـبــة
األمنية ،وهم من الجيل الجديد».
ه ـ ـك ـ ــذا ،وب ـ ـعـ ــد ان ـ ـع ـ ـكـ ــاس ال ـت ـن ـس ـي ــق
األم ـن ــي ب ــن الـسـلـطــة واإلســرائ ـي ـل ـيــن
س ـل ـب ــا ع ـل ــى ب ـع ــض أفـ ـ ـ ــراد «حـ ـم ــاس»
وخـ ــايـ ــاهـ ــا ،ت ـس ـع ــى الـ ـح ــرك ــة حــال ـيــا
إل ــى سـحــب ال ـب ـســاط م ــن تـحــت قــدمــي
رئـيــس السلطة ،محمود عـبــاس ،عبر
إش ـ ـ ــراك عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـف ـت ـحــاويــن
ف ــي «ال ـه ـب ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة» ،الـ ــدائـ ــرة فــي
الـ ـضـ ـف ــة .تـ ـق ــول م ـ ـصـ ــادر الـ ـح ــرك ــة إن
«ع ـنــاصــرنــا ع ـلــى ت ــواص ــل م ــع بعض
الفتحاويني ،خصوصًا قيادات الصف
الـثــانــي وال ـثــالــث ،وه ـنــاك تنسيق في
م ــا بـيـنـهــم ف ــي ب ـعــض أم ــاك ــن الـضـفــة.
أب ــو مـ ــازن ي ـع ــرف ذلـ ــك ،وه ــو ي ـحــاول
اعـتـقــالـهــم وم ـن ـع ـهــم» .أم ــا ال ـه ــدف من
ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ،فـ ـه ــو الـ ـسـ ـع ــي إل ــى
«إشراك جزء كبير من جمهور الضفة
فــي انـتـفــاضــة ال ـقــدس لـتــوفـيــر حماية
لخاليا املقاومة».
إل ــى ذل ــك (األخ ـ ـب ـ ــار) ،ن ـش ــرت وســائــل
إع ـ ـ ــام عـ ـب ــري ــة صـ ـب ــاح أم ـ ـ ــس ،أنـ ـب ـ ً
ـاء
مـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاده ـ ـ ــا أن م ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة عـ ـسـ ـك ــري ــة
فلسطينية حكمت على شرطي يعمل
ف ــي ال ـس ـل ـط ــة ،وي ــدع ــى م ـح ـمــد حــامــد
( 22عـ ــامـ ــا) ،بــال ـس ـجــن ع ـش ــرة أعـ ــوام
مــع األشـغــال الـشــاقــة ،لتنفيذه عملية
إط ـ ــاق نـ ــار ع ـل ــى ج ـي ــش الـ ـع ــدو ق ــرب
البلدة قبل شهر ونـصــف .لكن عائلة
املعتقل لــدى السلطة ،وهــي مــن بلدة
س ـلــواد ش ــرق رام ال ـلــه وس ــط الـضـفــة،
نفت ذلــك ،وقالت لوكالة محلية إنها
تــواصـلــت مــع جـهــاز «االسـتـخـبــارات»
الفلسطيني ،الــذي أكــد لها أن محمد
معتقل لــدى الجهاز ،وأخبروها بأنه
لم يصدر بحق ابنها أي قرار حكم.

مصر

األمن يستبق ذكرى « 25يناير» :اعتقال معارضين ...وتهديدهم
القاهرة ــ رانيا العبد
عدد من «الضربات» االستباقية
بدأ األمن املصري بشن ٍ
ف ــي ذك ـ ــرى « 25ي ـن ــاي ــر» ،ض ــد عـ ــدد م ــن الـسـيــاسـيــن
امل ـعــارضــن لـلـنـظــام ال ـحــالــي .وش ـهــد األس ـب ــوع املــاضــي
حملة من االعتقاالت لعدد من ّ
عدد من
الشبان ،وإغالق ً ٍ
املكتبات واملـقــاهــي الكائنة وســط العاصمة ،فضال عن
تـهــديــدات غير مباشرة لـقـيــادات حزبية مــن أرق ـ ٍـام غير
معروفة.
آخر هذه الحمالت ،كان القبض ،فجر أمس ،على الناشط
خالد األن ـصــاري ،أحــد أعـضــاء حــزب «العيش والحرية»
(تحت التأسيس) ،وهو ما كشف عنه الحزب في تدوينة
ّ
على صفحته الرسمية ،على «الفيسبوك» .وأكدت قيادات
الحزب أن القبض على األنصاري سببه «غير معلوم»،
ً
مشيرة إلى أنه موجود حاليًا في قسم «بوالق الدكرور».
وسبقت هذه الخطوة قيام األمن بالقبض على  6شباب،
 3مـنـهــم أع ـضــاء فــي «حــركــة  6أب ــري ــل» ،وع ـلــى آخــريــن
بسبب منشوراتهم املعادية للنظام الحالي ،على مواقع
التواصل االجتماعي ،وتحديدًا «الفيسبوك».
وحمل االتـهــام املـ ّ
ـوجــه إلــى أعضاء « 6أبــريــل»« ،التظاهر
دون تـصــريــح وتعليق الف ـت ـ ٍة مناهضة للحكم وإط ــاق
ألعاب نارية ،في خالل األيــام املاضية» .وأعلنت صفحة
« 6أبــريــل» ،على «الـفـيـسـبــوك» ،أن «اثـنــن مــن املقبوض
ُ
عليهم اقتحم منزلهما فــي الـقــاهــرة ،دون إذن نيابة أو
أوام ــر ضبط وإح ـضــار» ،وذلــك فــي إطــار حمالت ّ
«زوار
الليل» على عدد من منازل أعضاء الحركة.

ّ
وات ـه ـم ــت ال ـح ــرك ــة ،ال ـتــي يــوجــد مـعـظــم ق ـيــادات ـهــا داخ ــل
ال ـس ـجــون اآلن ،ال ـن ـظــام ال ـحــاكــم بــأنــه «ي ـح ــاول تصفية
الـكـيــانــات املـنـحــازة إلــى الـشـعــب ،والـتــي تكشف أكاذيبه
وفساده ووجهه القبيح ،وتقف أمام نظام ّ
يفرط في ثروات
البالد ،وينحاز إلى رجال األعمال ويطحن الفقراء».
ّ
ّ
وستصعد بكل الطرق
وأكدت الحركة أنها لن تستسلم،
السلمية ،مع استمرارها في مقاومة الفساد واالستبداد،
حتى تحقيق أهداف الثورة واإلفراج عن كافة املعتقلني.
ُيذكر أن حكمًا قضائيًا صــدر بحظر حركة « 6أبريل»
فــي  28ن ـيـســان ،مــن ال ـعــام ال ـج ــاري ،بـعــد أن كــانــت من
أبرز الداعمني لتظاهرات « 30يونيو  ،»2013التي ّ
مهدت
إلطاحة محمد مرسي ،وجماعة اإلخوان املسلمني.
في غضون ذلك ،قال القيادي في التيار الشعبي املصري،
السفير معصوم مرزوق ،لـ«األخبار» إنه تلقى تهديدًا من
ّ
رقم «خاص» .وأضاف مرزوق أن املتصل قال له«ّ :جهزوا
ً
العيش والحالوة» ،مذيال عبارته بألفاظ نابية .وعقب على
الواقع بالقول« :هذا هو أقصى ما يستطيعه نظام جبان».
وف ــي الـسـيــاق ،يشهد وس ــط ال ـقــاهــرة ،اسـتـنـفــارًا أمنيًا،
يــزداد مع العد التنازلي إلحياء الذكرى الخامسة لثورة
« 25ي ـن ــاي ــر» ،م ــا دفـ ــع األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة م ــن مختلف
االختصاصات إلى إغالق عدد من املقاهي ودهم بعض
دور النشر وساحات املعارض الفنية في املنطقة.
وأعـلــن مــديــر «دار ميريت للنشر» ،محمد هــاشــم ،دهم
«مباحث املصنفات» ملقر داره ،أمــس ،الكائن في شارع
صـبــري أب ــو عـلــم ،بــدعــوى بيعها كـتـبــا لـيــس لـهــا أرق ــام
إيــداع ،باإلضافة إلى القبض على أحد العاملني في الدار

بتهمة إدارة ندوات سياسية .وقال هاشم لـ«األخبار» إن
«املـبــاحــث دهمت مـقـ ّـره دون توجيه اتـهــامــات واضـحــة»،
خـصــوصــا أن ال ـقــوة األمـنـيــة فحصت الـكـتــب ول ــم تعثر
ّ
على شــيء .وأضــاف« :أنــا أدرك أنها هــذه كلها ضربات
اسـتـبــاقـيــة م ــن األمـ ــن لـتـخـ ّـوفـهــم م ــن ت ـظ ــاه ــرات إح ـيــاء
ذك ــرى  25ي ـنــايــر» .ب ــدوره ــا ،ت ـقــود «شــرطــة املصنفات
الفنية» حمالت أمنية ،وامتدت حتى مسرحي «روابــط»
و«جــالـيــرى تــاون ه ــاوس» ،مساء االثـنــن ،اللذين يقعان
بالقرب من شارع «شامبليون» الشهير ،وسط العاصمة،
حيث تشتهر هذه األماكن باستضافة الحفالت الفنية،
لفرق موسيقية وبعض العروض املسرحية.
وأجبرت القوى األمنية على مــدار األيــام املاضية ،بعض
املقاهي على اإلغالق مبكرًا تمهيدًا إلغالقها تدريجًا حتى
موعد إحياء «الذكرى الخامسة» ،خشية من التجمعات
الشبابية في املناطق القريبة من ميدان التحرير ،بحسب
عدد من عمال املقاهي في «شامبليون».
أم ـ ّـا األحـ ــزاب الـسـيــاسـيــة ،وامل ــؤي ــدة لـلـنـظــام ال ـحــالــي ،فلم
يعقب ّأي مــن نوابها على الحمالت األمنية ،إذ التزموا
الصمت ،فيما أصــدر عــدد مــن اإلعــامـيــن والحقوقيني
والسياسيني من حزبي «الــدسـتــور» و«التيار الشعبي»
(تحت التأسيس) ،بيانًا أدانــوا فيه «الحملة التي تشنها
القبض
أجهزة األمن على شباب ثورة  25يناير ،وحاالت ّ
األخيرة التي طاولت العشرات من الشباب» .وطالب موقعو
البيان بوقف هــذه الحمالت التي وصفوها بـ«الظاملة»،
ف ــورًا واإلفـ ـ ــراج ع ــن ك ــل ال ـش ـبــاب الًــذي ــن قـبـضــت عليهم
القوى األمنية ،دون جريمة ،إضافة إلــى سجناء «الــرأي

والـتـظــاهــر» .واتـهــم البيان النظام الحاكم بــأنــه «يــواصــل
السياسات نفسها التي قامت ضدها الثورة ،بمصادرة
ّ
الحريات ،ومنع التعددية» ،باإلضافة إلى تحكم الجهاز
األمني في «كــل صغيرة وكبيرة» .ورأى البيان «أن كل
املتابعني لنظام حكم الرئيس السيسي يدركون تمامًا أن
نظامه قائم على تقييد الحريات والقمع ،ورفض الحريات
الـعــامــة ،ومـنــع الـتـظــاهــر ،وحـبــس الـنـشـطــاء السياسيني،
ومصادرة املجال العام».
بالتوازي ،أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي ،أمس ،عن
«تفهمه لقلق املصريني بخصوص أزمــة سد النهضة»،
ّ
اإلثيوبي ،مؤكدًا «حرصه على مصالح اإلثيوبيني مثل
الشعب املصري» .وفي خطاب تلفزيوني ،عقب تدشني
مـشــروع زراع ــي السـتـصــاح «مـلـيــون ف ــدان» فــي مدينة
تطرق السيسي إلى أزمة ّ
الفرافرة ،غربي البالدّ ،
«السد»،
ً
قائال« :أنا (متفهم قلق) املصريني ألن املياه حياة أو موت».
وأضاف في أول تعليق له بعد اتفاقيات الخرطوم(« :نحن
فقط) نتعامل (مثل) ما اتفقنا مع أشقائنا ـ اإلثيوبيني ـ
من األول ،وهم (يريدون أن) يعيشوا زي ما إحنا عاوزين
نعيش ،و(ال بد) نحقق املصالح املشتركة بيننا» .ويهدف
املشروع إلى زيــادة املساحة الزراعية بمقدار  20باملئة،
لتصل إلى  9.5ماليني «فدان» في األعوام القليلة املقبلة.
وتعتبر الحكومة أن املشروع يهدف إلى «تضييق الفجوة
الغذائية ،وزيــادة املساحة املأهولة بالسكان» ،إذ يعيش
أكـثــر مــن  90مـلـيــون مـصــري عـلــى نسبة سبعة باملئة
فقط من مساحة مصر اإلجمالية ،والبالغة نحو مليون
كيلومتر مربع.
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◄ وفيات ►
أوالد الفقيدة الصحافي شربل زغيب
وزوجته أندره الرجي وأوالدهما
ميشال زغيب وزوجته غالديس أبي
أنطون وأوالدهما وعائالتهم
أنطوان زغيب وزوجته سيدة عقيقي
وأوالدهما
اب ـن ـت ـهــا حـ ـي ــاة زوجـ ـ ــة س ــام ــي نـصــر
وأوالدهما
وأنـسـبــاؤهــم ينعون إليكم فقيدتهم
الغالية املأسوف عليها املرحومة
مريم طنوس سعاده
أرملة يوسف مخايل زغيب
امل ـن ـت ـق ـلــة إل ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
األربعاء  30كانون األول  2015متممة
واجباتها الدينية.
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـسـهــا
الساعة الثانية مــن بعد ظهر اليوم
ال ـخ ـم ـيــس  31ال ـ ـجـ ــاري ف ــي كـنـيـســة
سيدة الوردية الرعائية ،حراجل.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ق ـب ــل ال ــدف ــن وب ـع ــده
فــي صــالــون كنيسة سـيــدة الــورديــة،
حـ ــراجـ ــل ،ويـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة  1ك ــان ــون
ال ـث ــان ــي ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة سـيــدة
امل ـع ــون ــات ،زوق م ـكــايــل ،ابـ ـت ــداء من
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ب ـعــد ال ـظ ـهــر لـغــايــة
الساعة السابعة مساء.
ان ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى فـقـيــدنــا
الغالي املرحوم
عبد الرحمن نمر حرب
(أبو محمد)
زوجته سميرة محمد حرب
ولداه :محمد وياسر
ابنته :سالي زوجة عبد العزيز طباره
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه :املـ ــرحـ ــوم م ـح ـم ــود حـ ــرب،
املرحوم الحاج محمد حرب ،املرحوم
أح ـم ــد ح ـ ــرب ،املـ ــرحـ ــوم ع ـب ــد الـغـنــي
حرب ،مصطفى حرب ،رمضان حرب
شـقـيـقــاتــه :حـبـيـبــة ،مــريــم ،املــرحــومــة
مرام ،حكمت ،محاسن
يصلى عـلــى جثمانه الـطــاهــر الـيــوم
الخميس الواقع في  31كانون األول
 2015ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة قبل
ال ـظ ـه ــر ف ــي ج ـب ــان ــة ال ـط ـي ــون ــة حـيــث
يوارى الثرى.
تقبل الـتـعــازي يــوم السبت  2كانون
الـ ـث ــان ــي  2016فـ ــي مـ ـق ــر ال ـج ـم ـع ـيــة
اإلس ــام ـي ــة لـلـتـخـصــص وال ـتــوج ـيــه
العلمي ،السبينس ،قــرب مــركــز أمن
الدولة ،من الساعة الثالثة بعد الظهر
ً
مساء ،ويوم
لغاية الساعة السادسة
األح ـ ــد  3ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ف ــي مـنــزلــه
ال ـك ــائ ــن ف ــي امل ــزرع ــة ش ـ ــارع امل ــزرع ــة
بناية ب ــاري ستيل الطابق العاشر،
مــن الساعة الـعــاشــرة صباحًا لغاية
ً
مساء.
الساعة السادسة

◄ ذكرى أربعين ►
بـمـنــاسـبــة مـ ــرور أرب ـع ــن يــومــا على
وفاة املأسوف عليها املرحومة
ليلى جورج الشدياق
أرملة الدكتور بطرس يوسف قمير
املهندس كلود قمير وعائلته
الدكتور أنطوان قمير وعائلته
املهندس كريستيان قمير وعائلته
سهى ودارين وناريمان عالمة
ي ـق ــام ق ـ ــداس وج ـن ــاز ل ــراح ــة نفسها
ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة وال ـن ـصــف
م ــن ق ـبــل ظ ـهــر يـ ــوم األح ـ ــد  3كــانــون
الثاني  2016في كنيسة مــارت تقال،
الحازمية،
عــائـلــة الـفـقـيــدة وأنـسـبــاؤهــم يــدعــون
األهل واألصدقاء ملشاركتهم الصالة
لراحة نفسها.

◄ مبوب ►

مفقود
فقدت إقامة وهوية باسم عبود جرجس
شمعون مــن الجنسية الـســوريــة ،الرجاء
م ـ ـمـ ــن ي ـ ـجـ ــدهـ ــا االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/566613

للبيع
بيعة لقطة
صيدا – هاللية ،األوتوستراد،
موقع مميز شقتان مفرزتان
بمبنى مستقل:
ط أول  4غرف $154000
وأرضي  3غرف وحديقة وبركة
و 5مواقف $174000
لإلتصال 70/048796

مطلوب لسلسلة مطاعم
في الحمراء مطلوب
Waiters
كومي صالة – معلمني
عصير وسناك وشورما –
وأمناء صناديق و
Parking valet
لإلتصال – 70/958637
01/747721

إلعالناتكم
في صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
لغاية
صباحًا ً
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب كميل يــوســف حبيب وكـيــل مــارون
مـ ــوريـ ــس ضـ ــاهـ ــر ال ـ ـخ ـ ــوري احـ ـ ــد ورثـ ــة
م ــوري ــس مـلـحــم ضــاهــر ال ـخ ــوري سـنــدي
مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــاريــن 348 ،346
بيت الدين
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
غالب ابو زين
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـلــب ان ـط ــون جـ ــورج اب ــو م ــاض ــي وكـيــل
مارلني وســوزان وميراي احد ورثــة نزيه
سليمان سميا سـنــد ملكية ب ــدل ضائع
للعقار  1386الفريديس
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
غالب ابو زين
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلبت ابتسام امــن حريز وكيلة توفيق
مـلـحــم صــالـحــة سـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقار  409القبة
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عروض لتقديم وتركيب خزانني
بـسـعــة  16000م 3ل ـل ـخــزان ال ــواح ــد مل ــادة
الفيول اويل في معمل الجية الحراري.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /500 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/1/22عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2015/12/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2487
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
الرئيس فرنسوا الياس
املعاملة التنفيذية رقم 2014/1255
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليهم :عارف وجهاد وعماد وزياد
محمد سرحال
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ك ـت ــاب ع ـقــد متضمن
فتح اعتماد وسندات وكشوفات حساب
بـقـيـمــة /107,761.12/د.أ .ع ــدا ال ـفــوائــد
والرسوم واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2014/6/6 :
تاريخ تبليغ االنذار2014/6/23 :
تاريخ قرار الحجز2014/11/6 :
تاريخ محضر الوصف2015/3/6 :
تاريخ تسجيله2015/5/21 :
بـيــان الـعـقــار امل ـطــروح للبيع :القسم رقم
 /3/م ــن ال ـع ـق ــار  /2886رأس ب ـي ــروت،
يـحـتــوي عـلــى ثــاثــة م ـس ـتــودعــات ضمن
واح ــد مـنـهــا يــوجــد خ ــاء م ــرآب لـسـيــارة
واحـ ــدة تــابـعــة لــه نــزلــة لـلـطــابــق السفلي
الـ ـث ــان ــي وب ــال ـك ـش ــف ال ـح ـس ــي ت ـب ــن ان ــه
مطابق لالفادة العقارية.
مساحته/930 :م 2متر مربع تقريبًا.
حــدود الـعـقــار :غربًا العقار رقــم /3034/
رأس بيروت
شرقًا العقار رقم /2748/رأس بيروت
ً
شماال العقار رقم /3030/رأس بيروت
جنوبًا العقار رقم /2885/رأس بيروت
وق ــد خـمــن  2400سـهــم ف ــي الـقـســم  3من
ال ـع ـقــار /2886/رأس ب ـي ــروت الـعـقــاريــة

بمبلغ /3.200.000/د.أ( .ثــاثــة ماليني
ومــاي ـتــان ال ــف دوالر أم ـيــركــي) وإن بــدل
الطرح املحدد من قبل رئيس دائرة تنفيذ
بـيــروت بمبلغ /1.920.000/د.أ( .مليون
وتسعماية وعشرون الف دوالر أميركي).
م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا :ي ــوم
الخميس الواقع في  2016/1/21الساعة
العاشرة صباحًا في دائرة تنفيذ بيروت
قصر العدل.
فعلى الــراغــب فــي الـشــراء تنفيذًا الحكام
املواد  973و 978و 983من االصول املدنية،
ان يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت
ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى ص ـنــدوق
الخزينة او احد املصارف املقبولة مبلغًا
مـ ــوازيـ ــا لـ ـب ــدل ال ـ ـطـ ــرح ،أو يـ ـق ــدم ك ـفــالــة
مصرفية تضمن هذا املبلغ ،وعليه اتخاذ
مقام مختار له في نطاق الدائرة ان لم يكن
له مقام فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا
مـخـتــارًا فـيــه ،واال عــد قـلــم ال ــدائ ــرة مقامًا
مختارًا لــه ،وعليه ايضًا فــي خــال ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ،ايداع
كامل الثمن باسم رئيس دائ ــرة التنفيذ
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او اح ــد املـصــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر ،واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
داللة خمسة باملاية من دون حاجة النذار
او ط ـلــب وذلـ ــك خ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا من
تاريخ صدور القرار باالحالة ،للراغب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
محمد وليد الحلبي
مأمور تنفيذ بيروت
إعالن بيع باملعاملة 2014/471
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الخميس في
 2016/1/14الساعة الثانية بعد الظهر
سيارة املنفذ عليه الياس الياس مخلوف
م ــارك ــة ش ـي ـفــرول ـيــه  VENTUREمــوديــل
 2002رقـ ــم /201312/ب الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـنــك
بيبلوس ش.م.ل .وكيلته املحامية جويل
ب ـطــرس ال ـبــالــغ  $/6930/ع ــدا ال ـلــواحــق
وامل ـخ ـم ـنــة بـمـبـلــغ  $/1342/وامل ـطــرحــة
بسعر  $/1200/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
/992.000/ل.ل .فـعـلــى ال ــراغ ــب بــالـشــراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد امل ـ ـحـ ــدد ال ـ ــى مـ ــرآب
مجاعص في بيروت مقابل قصر العدل
مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن تلزيم مشروع
حـفــر بـئــر اسـتـقـصــائـيــة فــي منطقة بيت
مشيك ـ ـ قضاء بعلبك ـ ـ محافظة البقاع
الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع
فيه السادس والعشرون من شهر كانون
الثاني  ،2016تجري ادارة املناقصات ـ ـ في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ،لـحـســاب
وزارة الـطــاقــة وامل ـي ــاه ـ ـ املــديــريــة العامة
لـلـمــوارد املائية والكهربائية ـ ـ مناقصة
ت ـلــزيــم مـ ـش ــروع ح ـفــر ب ـئــر اسـتـقـصــائـيــة
فــي منطقة بيت مشيك ـ ـ قضاء بعلبك ـ ـ
محافظة البقاع.
ـ ـ ـ ـ ال ـت ــأم ــن امل ــؤق ــت :ع ـش ــرة م ــاي ــن لـيــرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم اسعار.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـف ــون وف ـق ــا الحـ ـك ــام املـ ــرسـ ــوم رق ــم
 9206تاريخ  1968/1/18وتعديالته في
الدرجة الثانية على االقل من الجدول رقم
 5لتنفيذ صـفـقــات اآلبـ ــار وال ـت ـحــري عن
املياه الجوفية بطريقة الروتاري على ان
ال يكون في عهدته اكثر من ثالث صفقات
مـشــاريــع حفر اب ــار اخ ــرى بـتــاريــخ اجــراء
املناقصة.
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان

فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
املـنــاقـصــات ،قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 2490
إعالن مناقصة عمومية
تعلن بـلــديــة بـيــروت عــن اج ــراء مناقصة
عمومية العائدة لتلزيم تقديم يد عاملة
زراعية غب الطلب.
وذلـ ــك ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
م ــن بـعــد ظـهــر ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 ،2016/1/26فــي مقر املجلس الـبـلــدي ـ ـ
الكائن في مركز القصر البلدي في وسط
مدينة بيروت التجاري ـ ـ شارع ويغان ـ ـ
الطابق الثاني ،وذلك طيلة اوقات الدوام
الرسمي.
وي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
امل ـنــاق ـصــة االط ـ ــاع ع ـلــى دف ـت ــر ال ـش ــروط
ال ـعــائــد لـهــا فــي مـصـلـحــة امــانــة املجلس
البلدي (الغرفة  /203على العنوان اعاله،
وذلك طيلة اوقات الدوام الرسمي.
ت ـ ـ ــودع الـ ـ ـع ـ ــروض خ ـ ــال اوقـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدوام
الرسمي في الصندوق الخاص املوجود
في مصلحة امانة املجلس البلدي ،وذلك
قبل الساعة الثانية عـشــرة مــن آخــر يوم
عمل يسبق اليوم املحدد الجراء الصفقة.
بيروت في  21كانون االول 2015
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 2498
إعالن
يعلن اتحاد بلديات الشوف السويجاني
عن رغبته باجراء مناقصة عمومية لزوم
ت ـج ـه ـي ــزات االس ـ ـتـ ــاد ال ــري ــاض ــي مـنـطـقــة
الكحلونية العقارية:
ـ ـ تجهيز حارات الجري مع مستلزماتها
على الراغبني باالشتراك بهذه املناقصة
االطـ ـ ــاع ع ـلــى دف ـت ــر الـ ـش ــروط ف ــي مــركــز
االتحاد في بعقلني (مبنى بلدية بعقلني
ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق االول) ض ـمــن اوقـ ـ ــات ال ـ ــدوام
الرسمي وتقديم عروضهم على ان تصل
ال ــى مــركــز االت ـح ــاد قـبــل الـســاعــة الثانية
عشرة من يوم جلسة فض العروض.
تجري عملية فض العروض عند الساعة
الثانية عشرة من يوم السبت الواقع في
2016/1/23
مالحظة :ينشر هذا االعــان في الجريدة
الرسمية وفــي ثــاث صحف محلية على
ان يتم النشر قبل  15يومًا على االقل من
تاريخ موعد جلسة التلزيم.
رئيسة اتحاد بلديات الشوف
السويجاني
د.م .نهى الغصيني أبو عجرم
التكليف 2497
تبليغ فقرة حكمية
ق ــررت محكمة اي ـجــارات بـيــروت برئاسة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــاضـ ـ ــي ف ـ ــاطـ ـ ـم ـ ــة ج ـ ـ ــون ـ ـ ــي ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2015/10/30ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــرار 2015/910
بــالــدعــوى  2014/803املـقــامــة مــن زكــريــا
ع ـض ــاض ــة ورفـ ــاقـ ــه اسـ ـق ــاط ح ــق امل ــدع ــى
عليها نبيهة نعمان بالتمديد القانوني
والزامها باخالء املأجور الكائن بالقسم
 19ال ـط ــاب ــق ال ـس ــاب ــع م ــن ال ـع ـق ــار 5015
االشرفية ،مهلة االستئناف  15يومًا تلي
مهلة النشر.
رئيس القلم بالتكليف
محمد ابراهيم
بالغ رقم2/14 :
تعلن املديرية العامة لالستثمار وصيانة
املواصالت السلكية والالسلكية في وزارة
االتصاالت بأنها ستضع قيد التحصيل
اع ـت ـب ــارًا م ــن  2016/01/15الـكـشــوفــات
التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس
عن شهر كانون االول عام 2015
باالضافة الى كشوفات الفواتير املتأخرة
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غير املسددة ،ولقد حددت مهلة اقصاها
 2016/02/15لتسديد هذه الكشوفات.
وتذكر املشتركني الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خـطــوط املـشـتــركــن املتخلفني
عن الدفع باتجاه واحد "لالستقبال فقط"
اعتبارًا من تاريخ 2016/02/16
 2ـ ـ تقطع خـطــوط املـشـتــركــن املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2016/03/01وت ـس ـتــوفــى ال ـغ ــرام ــة عن
إعادة وصل الخط ( 11.000ل .ل) .اعتبارًا
من هذا التاريخ.
 3ـ ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة مؤقتة
بعد م ــرور شهر واح ــد على تــاريــخ قطع
االشتراك اعتبارًا من  2016/04/01ويعاد
وصله بعد تسديد املتأخرات املستحقة
اضـ ــافـ ــة ال ـ ــى رس ـ ــم اعـ ـ ـ ــادة وص ـ ــل ال ـخــط
( 11.000ل.ل) .وذلــك حتى تاريخ اإللغاء
النهائي ()2016/06/01
 4ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد
م ــرور شـهــريــن عـلــى تــاريــخ االل ـغــاء املــؤقــت
اعتبارًا من تاريخ  2016/06/01وتستوفى
غـ ــرامـ ــة قـ ــدرهـ ــا (  )% 2ش ـه ــري ــا وت ـح ــرر
االرقام امللغاة وتحصل املتأخرات بالطرق
القانونية املعمول بها .استنادًا إلى املادة
 45من قانون املحاسبة العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ ـ يـ ـح ــرم املـ ـشـ ـت ــرك امل ـل ـغ ــى رقـ ـم ــه مــن
الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد
جميع الفواتير املستحقة عليه.
مــاحـظــة :أ ـ ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـطــوط املشتركني
املتخلفني عــن دف ــع ف ــات ــورة هــاتــف شهر
تشرين الـثــانــي عــام  2015بــاتـجــاه واحــد
"لالستقبال
فقط" اعتبارًا من تاريخ 2016/01/15
ب ـ ـ يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والــذي ــن لــم ي ـس ــددوا فــواتـيــرهــم املـتــأخــرة
امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة الـ ـ ــى ت ـق ـس ـي ــط امل ـ ـتـ ــأخـ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول
على اشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
ـ ـ ـ ـ ل ــدى أي ص ـنــدوق مــن صـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة لــوزارة االتصاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ لــدى أي مـصــرف عبر تــوطــن الـفــاتــورة
مقابل  2000ل .ل .لـلـفــاتــورة الــواحــدة او
اكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ ـ ـ مـكــاتــب  LibanPostمـقــابــل  2,000ل.ل.
ل ـل ـفــاتــورة ال ــواح ــدة او ب ـك ـل ـفــة 1,500ل.
ل .ل ـل ـف ــات ــورة ال ـ ــواح ـ ــدة ع ـب ــر االش ـ ـتـ ــراك
بخدمة "جباية مــن الـعـنــوان" (لالشتراك
ب ـه ــذه ال ـخ ــدم ــة ي ـم ـكــن االت ـ ـصـ ــال بــالــرقــم
 629629/01مقسم .)333
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT
بكلفة  2,000ل .ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ مكاتب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون BOB
 FINANCEبكلفة  2000ل .ل .للفاتورة
الواحدة.
إمـكــانـيــة الـحـصــول عـلــى قيمة الـفــواتـيــر:
ع ـب ــر االت ـ ـصـ ــال ع ـل ــى امل ـج ـي ــب ال ـصــوتــي
رقـ ـ ـ ـ ــم 1515او ع ـب ــر ص ـف ـح ــات االن ـت ــرن ــت
الـخــاصــة ب ــال ــوزارة ( )mpt.gov.lbوهيئة
اوجيرو (.)ogero.gov.lb
كما تذكر املشتركني بأحكام املرسوم رقم
( 4565/93امل ــادة الثالثة منه) وتعديله
باملرسوم  11682تاريخ  1998/1/30لجهة
تحديد مهلة أربعة اشهر لالعتراض بعد
انـتـهــاء املـهـلــة امل ـحــددة لـلــدفــع واملــذكــورة
اعاله ،ووجوب تقديم طلب االعتراض في
املنطقة الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُي ـط ـلــب م ــن امل ـش ـتــركــن الـ ـك ــرام ال ـت ـجــاوب
السريع مع مضمون هذا البالغ ،شاكرين
لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 21 :كانون االول 2015
املدير العام الستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
د .عبد املنعم يوسف
التكليف 2464
اعالن شطب سجل تجاري
من السجل التجاري في الشمال

ب ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــب ال ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــب املـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدم بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ
 ٢٠١٥/١٢/١٥صــدر عن حضرة القاضي
املشرف على السجل التجاري قرار قضى
ب ـش ـطــب ق ـي ــد ال ـس ـجــل الـ ـتـ ـج ــاري ال ـعــائــد
للصيدلي كلوديا جرجس حداد املسجلة
ل ــدى ال ـس ـجــل ال ـت ـج ــاري ب ــرق ــم ٣٠٠٥٥٦٠
املـ ـع ــروف ــة ب ــاس ــم ص ـيــدل ـيــة ك ـل ــودي ــا رق ــم
التسجيل في وزارة املالية ٥٥١٥٦٥
فعلى كــل ذي مصلحة تـقــديــم اعـتــراضــه
خالل عشرة ايام من تاريخ النشر.
رئيس قلم السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن قضائي
صادر عن محكمة الدرجة االولى املدنية
في بيروت
الغرفة الخامسة ـ ـ العقارية
برئاسة القاضي بسام مولوي
وعـ ـض ــوي ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن ش ـ ـ ــادي ال ـح ـجــل
وسمر البحيري
رقم االوراق" 105 :شركة مدنية"
ال ـج ـه ــة ط ــال ـب ــة ال ـت ـب ـل ـي ــغ :ش ــرك ــة م ــركــز
االبحاث والتدريب حول قضايا التنمية
ـ ـ شركة مدنية ـ ـ قيد التصفية
االوراق املطلوب ابالغها :القرار الصادر
بتاريخ  2015/12/17عن رئيس املحكمة
والذي قضى بموجبه:
تصديق محضر اجتماع جمعية الشركاء

لـشــركــة مــركــز االب ـح ــاث وال ـت ــدري ــب حــول
قـضــايــا التنمية (شــركــة مــدنـيــة) املنعقد
ب ـت ــاري ــخ  2011/12/28املـ ـق ــدم ب ـتــاريــخ
 2015/12/9وت ـقــريــر امل ـص ـفــي املـحــامــي
ج ـ ــون ـ ــي سـ ـلـ ـي ــم عـ ـ ـ ــوض وحـ ـ ـ ــل وشـ ـط ــب

هــذه املحكمة وذلــك فــي مهلة عشرة ايــام
من تاريخ النشر االخير.
بيروت في  21كانون االول 2015
رئيس القلم
بشرى البستاني

وتصفية شركة مركز االبحاث والتدريب
حــول قضايا التنمية (شركة مدنية) من
سجل الشركات املدنية في بيروت.
فيقتضي على من لديه اي اعتراضات او
مالحظات على ذلــك التقدم بها الــى قلم

إعادة اعالن
تجري مصلحة االبحاث العلمية الزراعية اعــادة ملناقصتني عامتني وبواسطة الظرف املختوم حسب التواريخ واملواعيد املحددة
تجاه اسم كل منهما وذلك في محطة تل العمارة الزراعية ـ ـ رياق ـ ـ البقاع:
اسم املناقصة

املوعد

التاريخ

 .1تقديم وتركيب تجهيزات وأدوات مخبرية لزوم مختبر االعالف 2016/1/26
في محطة تل العمارة

الساعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء

 .2تقديم وتــركـيــب مـفــروشــات وتجهيزات مكتبية ل ــزوم مختبر 2016/1/26
االعالف في محطة تل العمارة

الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثالثاء

فعلى من ّ
يهمه االمر الحصول على دفتر الشروط الخاص املودع نسخ عنه في محطة تل العمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع لدى قسم املناقصات
وفي محطة الفنار ـ ـ جديدة املنت لدى السيد غي قاروط ضمن اوقات الدوام الرسمي علمًا بأن ثمن كل نسخة عن دفتر الشروط هو
خمسون الف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الى ادارة مصلحة االبحاث العلمية في محطة تل العمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع خالل الدوام الرسمي على
ان تصل العروض قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ اجراء هذه املناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد
هذا املوعد.
تل العمارة في  28كانون االول 2015
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 2491

استراحة
2184 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 8 4

أفقيا
 -1أكبر مدن محافظة جنوب سيناء في مصر وهي مركز سياحي عاملي من أحدث مناطق
اإلستجمام في العالم –  -2بحر – العب كرة قدم برازيلي شهير معتزل –  -3عاصمة أوروبية
– أرخبيل فــي أوقيانيا حــول خــط اإلس ـتــواء يتبع كيريباتي –  -4دول – عبودية – سـ ّـور
الحديقة –  -5نعم باألجنبية – أزال أثر الطبشور عن اللوح األسود –  -6آثار جامعة بوذية
ّ
جنوبي بيهار – مدينة فلسطينية تقع شمال الضفة الغربية –  -7والد – ما بقي
في الهند
من التماثيل والقالع في التاريخ – يبس الخبز أو اللحم –  -8عمالت عربية أو فيلم قديم ألم
كلثوم – للتأوه –  -9طعام املسافر – من الحيوانات – يجري في العروق –  -10ملك إنكليزي
وزير نساء إختلف مع السلطة البابوية وإنفصل عن الكنيسة الكاثوليكية

عموديًا

شروط اللعبة

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

 -1سياسي سوفياتي ووزير الخارجية ورئيس الدولة الحاكم في جورجيا عام  -2 – 1992عظام
بالية – دولــة عربية –  -3خــاف شمال – عائلة مهندس فرنسي أول من صنع آلــة طــار بها عام
 -4 – 1890أقرع الجرس – آلة ُيطرق عليها الحديد عند الحدادين ّواألساكفة –  -5أطول أنهر فرنسا
يغطي حوضه خمس مساحة البالد – عاصمة أوروبية –  -6تنشق الرائحة – مدينة إيرانية – صفة
بال
من فقد زوجته –  -7ماركة مفاتيح وغاالت عاملية ّ – جسم جامد يستخرج من الصخر – ثوب ٍ
العباسية وكان من أقطابها أبو مسلم الخراساني –
–  -8منطقة قديمة في آسيا قامت فيها الدعوة
 -9أحرف متشابهة – ينهار ويسقط البناء –  -10مستشار زنوبيا ملكة تدمر – حرف جر

مشاهير 2184

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
 -1نظارة – عروش –  -2صنني – سكودا –  -3يرقان –  -4أنني – قول –  -5امي – كي –  -6أكدار –
مارش –  -7كارلستاد –  -8رب – متمم – اب –  -9أراه – مهل –  -10دير الزور

عموديًا
 -1نص – األكراد –  -2ظنون – كابري –  -3اي – يندر – آر –  -4رنني – املها –  -5أرست –  -6سقيم
– تموز –  -7عكا – يمام –  -8رونق – اد – مر –  -9ود – وكر – اه –  -10شارلي شابلن

حل الشبكة 2183

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ُ
مصممة عطور كويتية تعتبر األولى خليجيًا وعربيًا كخبيرة في هذا املجال.
ُمنحت في انكلترا العضوية الكاملة من مؤسسة العطور البريطانية التي تضم
عظماء صناعة العطور في العالم
ّ
يضم الى الصدر ■  = 1+4+10من
 = 4+9+2+1+6+5األرق ■ = 7+8+3+10+11
الحبوب

حل الشبكة الماضية :شارل غيرهارد
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
741859 467942 187573 43843
تعلن وزارة املالية انها وضعت قيد التحصيل جداول التكليف االضافية,
لضريبة االم ــاك املبنية لـلـعـقــارات الـتــي تــزيــد إيــرادات ـهــا الـصــافـيــة عن 741883 468974 187870 43863
683104 288987 116754 8482
 20,000,000ليرة لبنانية ,في محافظة لبنان الشمالي عن إيرادات 742649 472678 190752 44113 2010
683904 289026 123818 13198
تكليف  2015من رقم الجدول  3600281الى رقم الجدول  ,3600296وتدعو 742929 502564 193180 44391
686452 289264 126073 13224
جميع املكلفني ال ــواردة أرقــام تكاليفهم في الـجــدول املرفق الــى مراجعة 743291 503821 193189 44401
دائرة التحصيل املختصة لتسديد هذه الضرائب علما انه يتوجب غرامة
686955 289316 126471 13269
تحصيل بمعدل  %1شهريا على املبالغ غير املسددة اعتبارا من تاريخ 743367 537062 193685 44545
704981 289961 147499 13270
انتهاء مهلة التصريح االساسية ,وانه يمكن االستفادة من قرار تخفيض 743451 538511 200375 44568
غرامات التحقق والتحصيل املتوجبة النافذة في حينه.
743777 539421 204725 44585
717541 289978 148591 13274
مدير الواردات
743789 541230 205568 44608
730562 294947 148976 13460
لؤي الحاج شحادة
744272 544123 205617 44665
751691 295632 150973 13525
744277 550826 206779 44686
1177222 768275 690573 260737
82391
22
752257 296518 151229 13862
744284 555056 208312 45066
1178040 769429 693560 261682
82459
668
771488 305980 152847 13915
744298 555469 211303 45296
1190252 770235 695567 261711
83063 1295
744308
571925
212415
45837
826167 309740 154963 13974
1194330 772927 701096 264277
83289 2139
746601
576038
212490
46673
1194827 776353 701448 266134
83377 2214
845478 309741 160816 14064
746735 576145 214652 46684
1202198
776393
701985
266783
83612 2853
846338 311143 161811 14201
747447 579903 215691 46775
1205631 776770 706078 267479
84284 2893
846721 316057 162143 14330
747449 581330 216414 47518
1205655 777846 707568 267767
84288 2928
846767 319692 162438 14384
747457 581492 219233 47843
1206379 779018 708133 269996
84982 3010
747862 583188 219292 48457
846772 345357 162719 14491
1218397 779429 708144 270666
85056 3243
749319
592881
219522
48616
1226586
779435
708148
270715
88830 3368
846796 345369 163244 14553
749365 598596 220116 49264
1253769 779470 713377 271777
91363 3449
847271 349044 165351 14979
749949 598882 223420 49446
1263474 779605 718918 272496 100320 3451
847925 354190 176217 14987
750110 600497 223551 49544
1265684 781007 720632 272844 100469 3463
847928 373593 184670 20699
750383 601661 223701 49700
1286715 781292 723898 274927 101292 3518
752018 601948 226606 50185
848386 401915 184676 44774
1291469 782833 724405 275079 101295 3585
754822
602730
226608
50376
1294278 783639 724628 276797 106234 3985
848621 415016 197650 44833
754833 605691 227186 50993
1296854 784117 726159 277700 106603 4728
848763 417666 205838 44959
754842 612955 232005 51398
1305997 784682 729094 278118 107787 5207
849139 421927 206038 44978
756323 612976 232207 52755
1307696 785526 729282 278880 107790 6782
849147 436408 208244 44991
756394 614527 232323 53915
1310480 787187 729477 279126 110785 9611
756876
621978
232859
59656
849377 436755 208455 45030
1323600 788222 729482 279585 113620 10091
756960
622045
232937
59701
1352809 788757 729526 279605 120710 10150
849553 438417 208475 45049
757953 624613 236493 59779
1355938 789204 729605 279695 122945 10495
849748 438422 208537 45056
759249 633480 237171 60372
1367460 790361 729614 280390 128869 12306
852210 445289 209546 45070
759742 646164 241301 60540
1378687 791876 729793 281096 131206 12363
852261 446225 211306 45112
760293 648322 241415 60555
1403612 791885 730073 281601 134196 12365
760667 650780 241810 60672
852699 459809 215005 45124
1403822 794948 730103 284873 134202 12377
760848
651371
242235
61493
852916 494564 216545 45135
1406630 795481 730213 295406 135953 12453
761414 651720 243708 61591
1410859 797686 730917 295887 136897 12455
853241 506803 216869 45144
762293 661616 244230 61895
1420800 797791 731119 296392 137046 12462
853267 507304 219522 45154
762413 671342 248568 69209
1435676 797949 731169 300812 138999 12488
853281 525286 222897 45956
763772 678190 249644 73074
1442037 799168 731175 301235 140900 12549
766136 678240 249938 74187
853863 526189 228902 45970
1450747 800808 731196 304030 147936 12575
766167 683445 253224 74615
853909 541833 233906 46037
1469289 803215 731509 304041 151873 12686
766570 683606 254109 75870
1480746 803239 731729 304043 151956 12740
853978 546422 234346 46311
766822 689219 260138 76395
1498044 805208 732217 304052 154348 12750
853981 547128 236294 46318
767406 690147 260727 80395
1510033 805670 732308 308170 155791 12797
					
853983 556853 236391 46333
1513560 806446 732700 310529 160215 12813
مدير الواردات
854534 564010 236430 46369
1514982 811875 732707 313570 167271 12816
لؤي الحاج شحادة
التكليف 855222 565336 242763 46522 2468
1523555 812408 733434 314111 169138 12835
1525837 813332 733530 318150 170127 12901
856422 582034 244319 46530
1527252 813726 733903 321151 170335 34839
856429 589516 244991 46542
إعالن
1536618 813772 733977 340915 170875 38960
تعلن وزارة املالية انها وضعت قيد التحصيل جداول التكليف االضافية856932 590612 250572 46988 ,
1539372 814707 734357 345195 171414 39193
لضريبة االم ــاك املبنية لـلـعـقــارات الـتــي تــزيــد إيــرادات ـهــا الـصــافـيــة عن
 20,000,000ليرة لبنانية ,في محافظة البقاع عن إيــرادات  2010تكليف 857583 590929 250879 47067
1541631 814710 734440 367085 171443 39364
جميع
وتدعو
,5600045
الجدول
رقم
الى
5600039
الجدول
رقم
من
2015
858336 593013 252189 60273
1543300 816966 734940 370469 174094 39465
املكلفني ال ــواردة أرق ــام تكاليفهم فــي الـجــدول املــرفــق الــى مراجعة دائــرة
1557079 817264 735153 372745 174541 39595
التحصيل في املصلحة املالية االقليمية في مالية البقاع لتسديد هذه 858342 595952 252214 62703
املبالغ
على
شهريا
%1
بمعدل
تحصيل
غرامة
يتوجب
انه
علما
الضرائب
1561530 817539 735507 373906 177734 40119
859219 601062 252450 63856
غير املسددة اعتبارا من تاريخ انتهاء مهلة التصريح االساسية ,وانه
1571262 821611 735529 385110 178150 40416
يمكن االستفادة من قرار تخفيض غرامات التحقق والتحصيل املتوجبة 859275 601160 253033 78540
1592606 821819 736745 394284 181323 40829
				
النافذة بتاريخ التسديد.
859376 608285 268245 80083
1592607 826127 737766 397915 184176 40994
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة 859392 621234 268344 80281
1592610 828672 737957 409415 185304 41153
1593984 829076 739438 419297 185362 41505
859958 621677 282692 81679
1252104
860654 641768 283671
89807
121
1597506 829421 739891 428689 185366 41579
				
1266226
860845 644255 284031
94521
855
1602255 829958 740944 434307 185382 41625
1602331 832018 741264 443353 185646 41965
1267368
861021 650196 286053
98029 2838
1630861 832026 741800 467622 187568 42293
1269005
861944 650287 286086 102192 2844
834785
835031
835434
837189
842189
858546
858655
860851
862102
863142
864500
876638
876823
882206
922358
925138
937442
974132
975203
976651
979559
979582
981548
985510
996121
1002843
1005791
1006210
1006996
1009896
1014126
1025491
1027312
1079964
1083733
1086660
1092732
1113379
1122110
1128426
1153454
1169143
1170597
1171235
1171398
1171423
1173939
1174504

1633132
1633146
1642703
1662658
1663716
1667125
1721876
1752177
1758636
1760673
1768349
1776891
1780105
1808421
1824001
1846957
1849427
1864044
1865120
1869065
1916057
1938917
1955205
1956592
1957668
1958361
1986225
1986819
2092596
2126555
2239007
2342565
2374822
2646571
3057922
100004417
100006470
100008372
100020483
100020740
100035342
100042874
100043010
100049833
100999999

2848

109408

679859 287040

861967

1279266

862185

1292967

862557

1294141

862821

1302860

863103

1304695

864486

1307324

864595

1307347

864646

1307876

865360

1309740

866586

1310637

867650

1311602

869419

1319619

869420

1319661

869436

1321675

869441

1336516

869447

1338681

869509

1339932

869736

1352384

870047

1359308

870244

1359314

870977

1363124

871962

1368883

872001

1375638

873091

1395010

875575

1409337

876721

1439782

915632

1562288

943113

1601600

954561

1630123

959698

1644091

996894

1709179

998726

1738405

1014803

1749717

1017283

1750800

1044946

1753249

1047718

1867303

1048215

1874347

1048241

2075682

1058662

2121803

1064051

2406455

1118065

2438230

1118073

2453643

1128892

2484582

1137836

2780540

1142244

2878582

1174689

2967562

1177468

3076127

1218881

100029428

1221935

100029836

1233098

100037941

1243888

100039681

1247718
1250883
1252101
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
24كانون أول 2015
التكليف 2471

الخميس  31كانون األول  2015العدد 2778

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

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

ش ـ ــرك ـ ــة اب ـ ـ ـنـ ـ ــاء اسـ ـ ــامـ ـ ــة ع ـي ـت ــان ــي 7167
للتجارة والصناعة ش.م.م

RR157745684LB

ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ــاملـ ـنـ ـي ــوم 8947 -
سوكنال ش.م.م

RR157752892LB

احمد مصطفى كنيفاتي

250699

RR157757679LB

خالد محمد املهتدي

252914

RR157753235LB

روني رزق شندي

253246

RR157756316LB

شركة التخزين والتسويق

258450

RR159844282LB

(مصطفى موسى محمد علي)
A&M AUTO
CENTER-LEBANON

259524

RR157756276LB

ال ـت ــرا  ( ULTRA -ف ـ ــاروق محمد 265111
قاضبية)

RR157757104LB

املؤسسة اللبنانية السورية لبيع 270565
البالت املستعملة(زياد حراق)
همبرسوم اكوب جنباشيان

RR157749995LB

275238

RR157756259LB

الـ ـش ــرك ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة لــاس ـت ـث ـمــار 11339
والتجارة ش.م.م

RR157747685LB

شركة الجزيرة ب لصياغة الذهب 291398
ش.م.م

RR157740355LB

إعالنات
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خليف مران الثري
TIGI MAGICCO

1072221

RR157752535LB

كمال عبد السالم مرعب

1086604

RR157747929LB

نديم كريم الحايك

1096183

RR157753283LB

احمد محمد القديرHometek open zone

1116732

RR157756850LB

اب ــراهـ ـي ــم جـ ـ ــدوع امل ـح ـم ــد 1116758 HomeTextile

RR157755871LB

عبد خضر املستت
SUPER Baby Toys

1149725

RR157747892LB

مصلح تبان الحديد
Emperors General Trading

1150084

RR157747889LB

مـحـمــد مـنـســى ال ـثــانــي 1150783 FUNNY -
BEE

RR157754641LB

1159387

RR157747875LB

حسني عبد علي حمود

بنتكس ش.م.م

11996

RR157755514LB

سعد الله محمود االسعد

291646

RR157752756LB

شركة ابناء محمود وهبي

12155

RR157756673LB

طويل كومباكت كارز ش.م.م

295992

RR157753685LB

اح ـ ـمـ ــد عـ ـب ــود ع ـب ــد الـ ـل ــه ال ـخ ـلــف 1189528MEGA Textile Industries

RR157747858LB

شركة شكر للتجارة العامة

45373

RR157752402LB

فرحان رفيق اسماعيل

297453

RR157753650LB

محمد خلف الحسن
SILVER TOYS TRADERS

1189896

RR157747844LB

ارت كلوب

75620

RR159857927LB

أحمد مصطفى موسى

302706

RR157754023LB

رنا سويس كار

77854

RR157757360LB

مالك محمد العيسى

304331

RR157750018LB

ناصر جاعد العلي
Comfort Home

1190376

RR159856626LB

االعتماد والتجارة

79069

RR157749575LB

سلطان للتجارة

314328

RR157753561LB

ورثة رافي خشادوريان

84381

RR157755182LB

مؤسسة الوان للتجارة والصناعة 462278
( انطوان الياس ملحم سمعان )

RR157743944LB

سعيد امني بو غنام

96954

RR157757395LB

شركة مغربل للهيدروليك ش.م.م

469121

RR157749519LB

ام اف ان فورمنغ اندستريز لبانون 98312
ش.م.م

RR157746512LB

طالل محمد الطبش

582969

RR157751923LB

شركة الرحاب للتجارة واملقاوالت 100712
ش.م.م

RR157752075LB

املتحدة للبالستيك
(كميل ابراهيم اجريس)

620365

RR157748059LB

شركة االتحاد للتجارة والصناعة 105012

RR157755854LB

شـ ــركـ ــة كـ ـ ـس ـ ــوردي ـ ــال ل ــاسـ ـتـ ـي ــراد 106799
والتصدير

RR157753734LB

خالد علي السعدي

117264

RR157755837LB

مارون يوسف مهنا

124596

RR157752813LB

شارلوت ترايدنغ ش.م.م

631816

RR157752637LB

(نديم ادمون سليمان) AIIZ

654557

RR157752623LB

فيصل ابراهيم الحسن

655394

RR157748031LB

عبد القادر محمد املسيح العلي

656277

RR157752610LB

روني رامز ابو عياش

673322

RR157753915LB

1192443

RR157747813LB

عناد حمدان املهنا
FIVE STAR GAMES

امل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة 1225018
والصناعة -انتركو ش.م.م

RR157747795LB

حسني علي الزين

1263944

RR157755939LB

عائدة ديب رزق

1343290

RR157751163LB

خليل قاسم زيتون

1347384

RR157756355LB

مـ ــاريـ ــا كـ ـيـ ـف ــورك م ـن ــام ـش ــه يـ ـ ــان 1359020 -
MARITEXT

RR157747773LB

بسام سليمان الحداد

1379276

RR157754054LB

شركة جونيبر ش.م.م

1500831

RR157756165LB

دمرجيان غلوبال
(اوف شور) ش.م.ل

1510871

RR157747742LB

ش ــرك ــة م ـ ـهـ ــران ع ــربـ ـي ــان واوالده 157440
ش.م.م

RR157751614LB

مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـ ـصـ ـ ــداقـ ـ ــة ال ـ ــزراعـ ـ ـي ـ ــة 693798
التجارية

RR157754068LB

اغرولوكس ش.م.ل
()Agrolux S.A.L

1726932

RR157748646LB

مـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــدف لـ ـلـ ـهـ ـن ــدس ــة 164893
واملقاوالت (سمير بو غنام )

RR157757095LB

ب ــاجـ ـي ــو  - Bellagioغ ــادي ــس 789508
جرجس ابي غصن

RR157747985LB

بدر الدين صالح سداح

1733144

RR157748650LB

روكو ستايل

169679

RR157751588LB

821950

RR157751265LB

كيو بي اس
(مرسال جرجي القصير)

1765266

RR159859295LB

شركة اي بيل وسون ش.م
(فرع اجنبي )

185358

RR157755664LB

ش ــرك ــة زرع ـ ـ ــا ش.م.م 832819 ZARAAN
SARL

RR157752597LB

محمد حسيب حلمي شعبان

187164

RR157753133LB

الياس عبدالله ابراهيم  -فرع ثاني 194797

RR157756727LB

شركة عيتاني اخوان التجارية

195647

RR157755236LB

مجموعة موزار العاملية ش.م.م

216582

RR157755678LB

مــؤس ـســة ح ـنــا اب ــراه ـي ــم لـلـتـجــارة 221043
العامة

RR157756775LB

الياس طوني رزق

علي حمود الحسن

1792068

RR157748663LB

عماد علي جابر

833993

RR157757356LB

املتحدة للسيارات
(محمود عباس كعكوش)

1942980

RR157758569LB

بروكس ش.م.م

898495

RR157755315LB

شايبس ش.م.م.

1954551

RR157748677LB

رائد حسن املبروك

901769

RR157753938LB

شركة كوتريد كومبني ش.م.م

2142235

RR159859667LB

ماغنا غلوبال ش.م.م

955043

RR157758087LB

مؤسسة ابراهيم احمد عبدالله

2217165

RR157745335LB

كاراج عساف نعيم عطالله

959515

RR157747932LB

جورج وليد يونس بو يونس

2227569

RR157743666LB

سركيس نظرت سانتوريان

962812

RR157753601LB

مؤسسة سعيد لبيب مسرة

2237424

RR157743670LB

مصطفى محمد الجزار

241758

RR157753059LB

عماد الدين عادل ارناؤط

970841

RR157757342LB

حبيب حداد

2441207

RR157748748LB

جرجس اسبر الحداد

242056

RR157755443LB

عزام عبد الرزاق قاسم

1028991

RR157753632LB

بنوت للمحروقات
(علي حسن بنوت)

2562626

RR159860719LB

فاشن سبور FASHION SPORT

246656

RR157748270LB

شركة السراي

1051844

RR157750401LB

التكليف 2492
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

السنة اإلسبانية ذهبية كاتالونيًا وخشبية مدريديًا
انتهى عام  2015بين ريال مدريد وبرشلونة
بحصيلتين مختلفتين .كــان المنتظر من
النادي الملكي حصد البطوالت المختلفة،
وعدم التراجع ،إال أن ما حصل بعد مجيء
فلورنتينو بيريز كــان للنسيان .أمــا للنادي
ال ـكــاتــالــونــي ،فــرغــم ع ـقــوبــات «الـفـيـفــا»،
وإصابة ليونيل ميسي ،حافظ على بريقه
ورفع خمس كؤوس
هادي أحمد
مـ ـ ـ ـ َّـر عـ ـ ـ ــام  2015عـ ـل ــى ريـ ـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
وب ــرشـ ـل ــون ــة ع ـك ــس مـ ــا ت ــوق ــع أي مــن
اإلثـ ـن ــن م ـع ــا .ف ـف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ك ــان
ينتظر فيه الجميع عودة النادي امللكي
قويًا وقادرًا على تصدر بطولة الدوري
املحلي ،والذهاب بعيدًا في كأس امللك،
ح ـصــل ال ـع ـكــس .أم ــا م ــن ج ـهــة ال ـن ــادي
الكاتالوني ،فاملصائب كانت تحيط به
ـدب وصــوب ،ولــم يكن ُينتظر
من كل حـ ٍ
منه الكثير ،لكن حصل العكس تمامًا.
لحسن الظن أو لسوئه ،كانت صفوف
ريال ممتلئة ،وعلى صعيد التعاقدات،
حـصــل عـلــى الــاع ـبــن الــذيــن يــريــدهــم،
وف ـش ــل ب ـش ـكــل م ـفــاجــئ ف ــي ال ـح ـصــول
على صفقة حارس مانشستر يونايتد
اإلسباني دافـيــد دي خيا .هــذه النقاط
السلبية كــانــت على الصعيد اإلداري،
بينما عـلــى الصعيد الـفـنــي ،الـحــارس
الكوستاريكي كايلور نافاس تألق في

ّرد فعل جمهور الريال أمس
يختصر سنة الملكي

مركزه ،غير آبه بأن اإلدارة كانت تضعه
على الئحة اإلنـتـقــاالت ،كــأداة مساعدة
لـضــم دي خ ـيــا .ص ـفــوف مـتـكــامـلــة ،في
باقي الخطوط ،من الدفاع الى الوسط،
فــالـهـجــوم ،تـحــت ق ـيــادة امل ــدرب رافــايــل
بينيتيز.
خ ـي ــار تـعـيــن االخ ـي ــر ل ــم ي ـكــن مــوفـقــا
ب ـت ـع ـي ـي ـن ــه خ ـل ـف ــا ل ــإيـ ـط ــال ــي ك ــارل ــو
أنشيلوتي ،إذ انــه ومــع استالمه هذا
امل ـن ـص ــب ،بـ ـ ــرزت اإلنـ ـشـ ـق ــاق ــات داخ ــل
ّ
وتبي ذلك
الفريق مع مؤيد ورافض له،
مــن خــال ردات الفعل فــي التصاريح
وال ـصــور فــي الـصـحــف .ك ــان بينيتيز
مدربًا ناجحًا مع فريق بحجم نابولي
ال ال ــري ــال ،والـنـتــائــج امل ــرج ــوة مـنــه لم
ت ـكــن ح ــاض ــرة .خ ـســر أمـ ــام بــرشـلــونــة
فــي ال ـ «كالسيكو» األخـيــر  ،4-0وودع
الـفــريــق كــأس املـلــك بعد خطأ مشترك
ب ـي ـنــه وبـ ــن اإلدارة ب ــإش ــراك الــاعــب
ال ــروســي ديـنـيــس تشيريتشيف ضد

رفع برشلونة خمس كؤوس عام  2015آخرها كأس العالم لألندية (كازوهيرو نوغي  -أ ف ب)

نتائج وبرنامج بطولتي إنكلترا وإسبانيا
إنكلترا (المرحلة )19

إسبانيا (المرحلة )17

سندرالند  -ليفربول 1-0
البلجيكي كريستيان بنتيكي (.)46

برشلونة  -ريال بيتيس 0-4
األملاني هايكو فسترمان ( 29خطأ في
م ــرم ــاه) واألرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل ميسي
( )33واألوروغوياني لويس سواريز (46
و.)83

* المرحلة 20
 السبت:وست هام  -ليفربول ()14.45
أرسنال  -نيوكاسل ()17.00
مانشستر يونايتد  -سوانسي ()17.00
سندرالند  -أستون فيال ()17.00
وس ـ ـ ــت ب ــرومـ ـيـ ـت ــش أل ـ ـب ـ ـيـ ــون  -س ـت ــوك
()17.00
ليستر  -بورنموث ()17.00
نوريتش  -ساوثمبتون ()17.00
واتفورد  -مانشستر سيتي ()19.30
 األحد:كريستال باالس  -تشلسي ()15.30
إفرتون  -توتنهام ()18.00

ريال مدريد  -ريال سوسييداد 1-3
البرتغالي كريستيانو رونالدو ( 24من
رك ـلــة جـ ــزاء و )67وال ـب ــرازي ـل ــي لــوكــاس
فاسكيز ( )86لريال ،والبرتغالي بروما
( )49لسوسييداد.
رايو فاييكانو  -أتلتيكو مدريد 2-0
األرجنتيني أنخل كوريا ( )88والفرنسي
أنطوان غريزمان (.)90
ليفانتي  -ملقة 1-0
اشبيلية  -اسبانيول 0-2
ايبار  -سبورتينغ خيخون 0-2
سلتا فيغو  -اتلتيك بلباو 1-0
خيتافي  -ديبورتيفو ال كورونيا
0-0
 الخميس:فياريال  -فالنسيا ()17.00

 ترتيب فرق الصدارة: -1برشلونة  38نقطة من  16مباراة
 -2أتلتيكو مدريد  38من 17
 -3ريال مدريد  36من 17
 -4سلتا فيغو  31من 17
 -5فياريال  30من 16
* المرحلة 18
 السبت:إسبانيول  -برشلونة ()17.00
أتلتيكو مدريد  -ليفانتي ()21.30
ملقة  -سلتا فيغو ()23.05
 األحد:راي ـ ــو ف ــاي ـي ـك ــان ــو  -ري ـ ــال س ــوس ـي ـي ــداد
()13.00
ريال بيتيس  -إيبار ()17.00
غرناطة  -إشبيلية ()17.00
أتلتيك بلباو  -الس باملاس ()19.15
دي ـب ــورت ـي ـف ــو ال ك ــورونـ ـي ــا  -ف ـي ــاري ــال
()19.15
فالنسيا  -ريال مدريد ()21.30
 اإلثنني:سبورتينغ خيخون  -خيتافي ()21.30

قـ ــادش ،امل ــوق ــوف مل ـب ــاراة واحـ ــدة منذ
امل ــوس ــم امل ــاض ــي ح ــن ك ــان م ـع ــارًا الــى
فياريال.
رب ـ ـمـ ــا ،بــال ـن ـس ـبــة ال ـ ــى ال ـ ــري ـ ــال ،يـمـكــن
اخ ـت ـصــار ع ــام  2015ب ـحــادثــة رد فعل
الجماهير ليلة أمــس فــي امل ـبــاراة ضد
ّ
ريال سوسيداد على بث إسم بينيتيز
عبر مكبر الصوت قبل انطالق املباراة،
حـ ـي ــث عـ ـل ــت ص ـ ــاف ـ ــرات اإلسـ ـتـ ـهـ ـج ــان،
ومواصلة احتجاجها ضــده ،وصمتت
حـ ـي ــال ك ــل إس ـ ــم م ــن أسـ ـم ــاء الــاع ـبــن
وبقيت جالسة من دون أي تفاعل!
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ال ي ـم ـك ــن إال رف ــع
القبعة لبرشلونة ال ــذي يمكنه ،وبكل
س ـه ــول ــة ،إذا م ــا س ــأل ــه أحـ ــد ع ــن عــامــه
ه ــذا ،أن يستعرض ال ـكــؤوس الخمس
التي حصدها فيه ،آخرها كأس العالم
لألندية.
ً
لم يكن العام سهال على اإلطالق ،حيث
بــدأه الكاتالونيون وعقوبات اإلتحاد
الدولي «الفيفا» تالحقهم ،ومنعوا من
الـتـعــاقــدات لفترتني بسبب انتهاكهم
لــوائــح االنـتـقــاالت الـخــاصــة بالالعبني
دون  18عــامــا ،مــا منعهم مــن تسجيل
العبيهما الجديدين التركي أردا توران
والتشيلياني أليكس فيدال .كانت هذه
الـعـقــوبــة أق ـســى م ــا يـمـكــن أن يــواجـهــه
فريق بحجم برشلونة يعاني أساسًا
على طــول املــوســم مــن إصــابــات كثيرة
بعضها طويل األمد.
ومع انطالق املوسم الحالي برز ضعف
«ال ـ ـبـ ــرسـ ــا» ال ـك ـب ـي ــر فـ ــي خـ ــط الـ ــدفـ ــاع،
وخ ـصــوصــا أمـ ــام أتـلـتـيــك بـلـبــاو ال ــذي
رف ــع ل ـقــب ال ـك ــأس ال ـســوبــر اإلسـبــانـيــة
عـ ــن جـ ـ ـ ــدارة واسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ب ـع ــد ال ـف ــوز
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ب ــدا أن املــوســم الـجــديــد سـيـكــون سيئًا
للغاية ،بعد رحيل شافي هرنانديز إلى
السد القطري وبدرو إلى تشلسي ،وما
يزيده سوءًا ،تعرض نجم الفريق األبرز
األرجـنـتـيـنــي لـيــونـيــل مـيـســي إلصــابــة
أبعدته شهرين عن املالعب.
ل ـك ــن ح ـص ــل الـ ـعـ ـك ــس ،ع ـ ـ ـ َّـوض امل ـ ــدرب
لــويــس انــريـكــه احـتـيــاجــه لــاعـبــن ،إذا
ما حصلت غيابات مفاجئة ،باإلعتماد
على الشباب مــن مــدرســة «ال ماسيا»،
ونجح األوروغــويــانــي لويس سواريز
والـ ـب ــرازيـ ـل ــي ن ـي ـم ــار بـتـشـكـيــل ثـنــائــي
هجومي مخيف ،فوجئ به انريكه قبل
ال ـج ـم ـيــع ،إث ــر ارتـ ـف ــاع وت ـي ــرة عـطــاء ئــه
ونسبة تسجيل األهــداف برغم خسارة
جهود ميسي .كل املؤشرات كانت تشير
ال ــى أن ع ــام  2015لـبــرشـلــونــة سيكون
سيئًا ،لكن ما حققه املدرب مع الالعبني
طوال اشهر هذه السنة وحتى نهايتها
أجـبــر الجميع على عــدم املــراهـنــة على
تــراجــع الـفــريــق واب ـت ـعــاده عــن األل ـقــاب
تحت أي ظرف كان.

سوق االنتقاالت

ميالن يرمي شباكه حول الفيتزي

يريد ميالن تشكيل ثنائي بين الفيتزي وباكا (أ ف ب)

دخ ــل م ـيــان عـلــى خــط الـسـبــاق لضم
األرجـنـتـيـنــي إيــزيـكـيـيــل الفـيـتــزي من
بــاريــس س ــان جـيــرمــان بـطــل ال ــدوري
الفرنسي.
ويـ ـن ــوي ال ـف ــري ــق الـ ـل ــومـ ـب ــادري خـلــق
ثنائي مؤلف من الفيتزي والكولومبي
كارلوس باكا ،لكن هناك عدة عوائق
تـقــف أمــامــه إلن ـجــاز الـصـفـقــة أبــرزهــا
ال ــرات ــب امل ــرت ـف ــع لــأرج ـن ـت ـي ـنــي ال ــذي
يـنـتـهــي ع ـق ــده م ــع فــري ـقــه ف ــي نـهــايــة
املوسم الحالي.
وي ــرج ــح بــال ـتــالــي أن يـتـخـلــى مـيــان
عن أحــد العبيه من أجــل توفير راتب
األرجنتيني ،واملرشح األبــرز للرحيل
ه ــو الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ل ــوي ــز أدري ـ ــان ـ ــو إل ــى
سسكا موسكو الروسي.

وفــي انكلترا ،أغـلــق الهولندي غوس
هيدينك ،م ــدرب تشلسي اإلنكليزي،
الباب على الفرق املهتمة بضم العبه
اإلس ـب ــان ــي فــران ـس ـي ـســك فــابــري ـغــاس،
م ــؤك ـدًا أن االخ ـي ــر يـشـعــر بــالـسـعــادة
في الفريق اللندني وال يريد الرحيل،
وذلك بعكس الشائعات التي حكت عن
رحيله في اإلنتقاالت الشتوية املقبلة.
وأكـ ــد ه ـيــدي ـنــك أن فــابــري ـغــاس ليس
للبيع وقــد عــاد الــى تدريبات الفريق
بـعــدمــا ك ــان يـعــانــي امل ــرض قـبــل عــدة
أي ــام ولــم يـشــارك فــي امل ـبــاراة األخـيــرة
أمام مانشستر يونايتد.
وق ـ ــال ه ـيــدي ـنــك« :ن ـح ــن ب ـحــاجــة الــى
جميع الالعبني حتى نهاية املــوســم،
ّ
نتحسن أكثر ،نحن
وال يزال علينا أن

ال نتحدث عن الشائعات هنا».
وعندما ُسئل عن فابريغاس قال« :إنه
سعيد هنا وش ــارك الـيــوم فــي مـبــاراة
مع األكاديمية ولعب مباراة كاملة ولم
يعد يعاني الحمى».
ك ــذل ــك ،أف ـ ــاد األمل ــان ــي ي ــورغ ــن ك ـلــوب،
م ـ ـ ـ ــدرب ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول ،أنـ ـ ـ ــه ي ـ ـ ـ ــدرس كــل
ال ـخ ـي ــارات امل ـتــاحــة أم ــام ــه قـبــل بــدايــة
اإلنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاالت الـ ـشـ ـت ــوي ــة ،كـ ـم ــا رف ــض
ال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد ع ـ ـلـ ــى وج ـ ـ ـ ـ ــود ات ـ ـص ـ ــاالت
مـ ــع ن ـج ـم ــي ش ــال ـك ــه ل ـ ـيـ ــروي ســان ـيــه
والكاميروني جويل ماتيب.
وارت ـبــط اس ــم ثـنــائــي الـفــريــق األملــانــي
بـ ـش ــائـ ـع ــات ان ـت ـق ــال ـه ـم ــا إلـ ـ ــى مـلـعــب
«أنفيلد رود» في كانون الثاني املقبل،
ح ـيــث أن ك ـل ــوب يـعــرفـهـمــا ج ـي ـدًا من

خ ــال ال ـف ـتــرة الـطــويـلــة ال ـتــي قضاها
ف ــي ال ـ ـ ــدوري األمل ــان ــي م ــع بــوروس ـيــا
دورتموند.
ورغـ ـ ـ ـ ــم عـ ـ ــزوفـ ـ ــه عـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد ع ـلــى
ان ـت ـق ــال ســان ـيــه وم ــات ـي ـ ّـب الـ ــى فــريـقــه
خــال الـفـتــرة املقبلة ،ح ــذر كـلــوب في
تصريحات لصحيفة «بيلد» األملانية
من الشائعات غير الدقيقة بقوله« :هل
نحن مهتمون بسانيه وماتيب؟ هما
الع ـبــان فــي شــالـكــه هــل ه ــذا صحيح؟
الشيء الصحيح هو أننا سننظر إلى
جميع الخيارات».
ً
وختم قــائــا« :خططي ال تعتمد فقط
على جلب العـبــن مــن البوندسليغا.
ال يوجد في إنكلترا ما هو أســوأ من
شائعات اإلنتقاالت».
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السلة اللبنانية

ّ
ً
بطولة لبنان لكرة السلة بحلتها الجديدة ابتداء من السبت

انطالق الموسم األكثر إثارة أم خسارة؟
شربل ّ
كريم
قد يكون أكثر املواسم إثارة ،لكن ربما
أكثرها خـســارة .موسم بطولة لبنان
لكرة السلة ينطلق في نهاية االسبوع
الحالي بمشاركة  9أندية (كان عددها
ّ
 10ق ـبــل ان ـس ـحــاب ان ـت ــران ـي ــك) ،بـحــلــة
جديدة وبكثير من عالمات االستفهام
ُ
ت ـ ـ ـطـ ـ ــرح ب ـم ـع ـظ ـم ـه ــا حـ ـ ـ ــول الـ ـه ــوي ــة
اللبنانية للبطولة ومستقبل الالعب
اللبناني فيها.
ّ
بطبيعة الحال ،ال يتوقع أن ينخفض
مـ ـسـ ـت ــوى املـ ـن ــافـ ـس ــة ع ـ ــن ذاك ال ـ ــذي
ش ــاه ــدن ــاه ف ــي ال ـص ــور االولـ ـي ــة الـتــي
اسـتـعــرضــت ف ــرق الـبـطــولــة مــن خــال
دورة الراحل هنري شلهوب ومسابقة
ً
ك ـ ـ ــأس لـ ـبـ ـن ــان وصـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـ ــى الـ ـك ــأس
السوبر ،وســط إصــرار كل هــذه الفرق
على لعب االدوار املـتـقـ ّـدمــة ،وهــي من
دون شــك وج ــدت أن الـفــرصــة متاحة
ل ـهــا لـفـعــل م ــا كــانــت ع ــاج ــزة ع ـنــه في
امل ــواس ــم الـقــريـبــة املــاض ـيــة ،م ــع إق ــرار
اع ـت ـم ــاد ث ــاث ــة الع ـب ــن أج ــان ــب عـلــى
أرض امللعب ،وهو القرار الــذي ّ
ضيق
الهوة بني الفرق املختلفة.
ومـمــا ال شــك فـيــه أن املـعــادلــة ّ
تغيرت
كثيرًا عنها في املوسم املاضي ،وهذا
م ــا ث ـب ــت م ــن خ ـ ــال االل ـ ـقـ ــاب ال ـثــاثــة
التي أحرزها بيبلوس عشية انطالق
املــوســم الـجــديــد .وبالتأكيد فــإن آخر
االلقاب الجبيلية في الكأس السوبر،
ال ـ ــذي جـ ــاء ع ـل ــى ح ـس ــاب ال ــري ــاض ــي،
يـعـكــس واق ـعــا جــدي ـدًا فــي ك ــرة السلة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة م ـ ـفـ ــاده أن ب ـط ــل امل ــوس ــم
امل ــاض ــي ل ــم يـعــد وحـ ــده ف ــي الـســاحــة،
وخ ـصــوصــا ب ـعــدمــا ف ــرض بـيـبـلــوس
ن ـف ـس ــه ق ـط ـب ــا أس ــاسـ ـي ــا فـ ــي ال ـل ـع ـب ــة،
وب ــات الـفــريــق ال ــذي يـخـشــاه الجميع
ّ
واملطلوب رأسه مهما كلف االمر.
وانطالقًا مــن هــذه املعادلة ُينتظر أن
يفرض بيبلوس ّ
تحديًا افتقدته السلة

اللبنانية منذ سنوات عدة ،وتحديدًا
بتشكيلته الـثـقـيـلــة مـحـلـيــا وأجـنـبـيــا
وب ــوج ــود «م ـت ـعــة» اسـمـهــا االمـيــركــي
سـتـيـفــن بـ ــورت الـ ــذي ن ــال الـتـصـفـيــق
حـ ـت ــى مـ ــن خـ ـص ــوم ــه فـ ــي املـ ـب ــاري ــات
التي خاضها حتى اآلن .وبــن بــورت
وم ــواطـ ـن ــه ج ـ ــاي ي ــون ـغ ـب ـل ــود ت ـح ـ ّـول
بيبلوس الى ماكينة هجومية تضرب
ب ــا ه ـ ـ ــوادة م ــن م ـخ ـت ـلــف امل ـس ــاف ــات،
ويـ ـ ــدور حــول ـهــا ال ـل ـب ـنــان ـيــون لـتــأمــن
املساحات لها ولضمان حريتها لكي

ترسم طريق االنتصارات.
لكن التحدي الــذي رفعه بيبلوس لن
ي ـس ـكــت ع ـنــه ال ــري ــاض ــي غ ـيــر امل ـع ـتــاد
ال ـت ـن ــازل ع ــن أل ـق ــاب ــه ب ـس ـهــولــة تــامــة.
وهو إذ عاش فترة عدم توازن منذ ما
بعد استضافته ل ــدورة حـســام الدين
الحريري في بيروت ،سيحضر لقبول
الـتـحــدي ،حيث ال يمكن استبعاد أن
ُي ـقـ ِـدم على مـفــاجــأة الجميع بأجنبي
من العيار الثقيل في املراحل املقبلة،
بعدما استعان أخيرًا بوجهٍ حكماوي

ستفرح المالعب باستعراض األجنبي وتحزن على حال الالعب اللبناني (سركيس يرتسيان)

سـ ــابـ ــق آخـ ـ ــر هـ ــو االم ـ ـيـ ــركـ ــي ك ــري ــس
دانـيــالــز .لكن األصـفــر سينتظر اسمًا
ـادي
أك ـب ــر م ــن ك ــل ان ـت ــداب ــات ــه ،وه ــو ف ـ ً
الـخـطـيــب الـ ــذي ك ــان ق ــد أوفـ ــد رســالــة
ـام،
واض ـ ـحـ ــة الـ ـ ــى ب ـي ـب ـل ــوس قـ ـب ــل أي ـ ـ ـ ٍ
مفادها أنه قادم للدفاع عن قلعة أبناء
املنارة وإبقاء اللقب في بيروت.
وب ـع ـي ـدًا م ــن ال ـق ـط ـب ــن ،ي ـم ـكــن وض ــع
الـ ـحـ ـكـ ـم ــة ف ـ ــي خ ـ ــان ـ ــة ،والـ ـتـ ـض ــام ــن
واملتحد وهومنتمن في خانة ثالثة،
وال ـشــان ـف ـيــل وه ــوب ــس والـ ـل ــوي ــزة في
خــانــة راب ـع ــة ،بــالـنـسـبــة ال ــى إمـكــانـيــة
م ـج ــاراة الــريــاضــي وبـيـبـلــوس ،حيث
ـاط مهمة لدى
يمكن الـتــوقــف عند نـقـ ٍ
بعضها .الحكمة من خالل ما يمكن أن
ّ
ّ
لبنانيوه الذين كسبوا سمعة
يقدمه
كـبـيــرة ســابـقــا ،والـتـضــامــن بتشكيلة
م ـت ـج ــددة ب ــال ـك ــام ــل ت ـل ـعــب بــأس ـلــوب
أوروبـ ـ ـ ـ ــي ص ـ ـ ــرف ،واملـ ـتـ ـح ــد صــاحــب
املـفــاجــآت الــدائ ـمــة ،وهومنتمن الــذي
كشف عــن طموحاته بــاكـرًا مــن خالل
ّ
بضمه أحد النجوم
تعاقداته ،إن كان
املحليني وهــو أحـمــد ابــراهـيــم ،أو من
خ ــال تــوقـيـعــه م ــع االم ـي ــرك ــي نــوفـيــل
بيللي الــذي ُيقال إنــه سيكون حسان
وايتسايد الجديد في مالعبنا.
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــرح
ب ــاالس ـت ـع ــراض ه ــذه ال ـس ـنــة ،وت ـحــزن
ع ـل ــى ح ـ ــال الـ ــاعـ ــب ال ـل ـب ـن ــان ــي الـ ــذي
سيكون أشـبــه بــ»الـكــومـبــارس» ألجل
غير مسمى.

برنامج المرحلة االولى
السبت ( - 18.00ملعب نهاد نوفل)
التضامن  -المتحد
االحد ( - 16.00مجمع ّ
المر)
هوبس  -الحكمة
االثنين ( - 20.30المريميين)
الشانفيل  -هومنتمن
الثالثاء ( - 18.00ميشال سليمان)
بيبلوس  -اللويزة

رياضة
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الدوري االميركي للمحترفين

 34نقطة لجيمس
في عيد ميالده الـ31
احتفل ليبرون جيمس بعيد ميالده الـ31
ّ ً
مسجال  34نقطة ساهمت في فوز فريقه
كليفالند كافالييرز على دنفر ناغتس
 ،87-93ضمن دوري كرة السلة األميركي
الشمالي للمحترفني.
وحافظ كليفالند على صدارة املجموعة
الوسطى ضمن املنطقة الشرقية رافعًا
رصيده إلى  21فوزًا مقابل  9هزائم هذا
املوسم.
وساهم الثنائي املميز راسل وستبروك
وكيفن دورانت مجددًا في فوز أوكالهوما
سيتي ثاندر على ميلووكي باكس -131
.123
وسجل وستبروك  27نقطة ونجح في 7
متابعات و 7تمريرات حاسمة ،في حني
سجل دورانت  26نقطة ونجح في 8
تمريرات حاسمة ،علمًا بأن دورانت نجح
في تسجيل  20نقطة أو أكثر في آخر 18
مباراة على التوالي.
في املقابل ،قلب اتالنتا هوكس تأخره
بفارق  19نقطة إلى فوز على هيوسنت
روكتس  .115-121وسجل آل هورفورد
 30نقطة ونجح في  14متابعة ،في حني
أضاف زميله بول ميلساب  22نقطة و14
متابعة.
كذلك ،فاز نيويورك نيكس على ديترويت
بيستونز  ،96-108وممفيس غريزليس
على ميامي هيت  90-99بعد التمديد.
وهنا برنامج مباريات اليوم :أورالندو
ماجيك  -بروكلني نتس ،تشارلوت
هورنتس  -لوس أنجلس كليبرز،
تورنتو رابتورز  -واشنطن ويزاردز،
بوسطن سلتيكس  -لوس أنجلس
اليكرز ،شيكاغو بولز  -إنديانا بايسرز،
مينيسوتا تمبروولفز  -يوتا جاز ،داالس
مافريكس  -غولدن ستايت ووريرز،
سان أنطونيو سبرز  -فينيكس صنز،
ساكرامنتو كينغز  -فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز ،بورتالند ترايل باليزرز -
دنفر ناغتس.

اخبار رياضية

تأجيل بطولة الكرة الطائرة!

ُ ّ
ثالث خانات تصنف
الفرق األخرى
المنافسة للقطبين

ّ
تغيرت معادلة
المنافسة كثيرًا عنها
في الموسم الماضي

الكرة اللبنانية

موقعة العهد والنجمة في ملعبها وموعدها المحددين
ك ـمــا ك ــان مـتــوقـعــا ل ــم ي ـغـ ّـيــر االت ـح ــاد
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي لـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم اي شـ ــيء
ب ـخ ـص ــوص ق ـم ــة مـ ـب ــاري ــات املــرح ـلــة
الـ ـ ـ  ،11األخ ـ ـيـ ــرة ذهـ ــابـ ــا ،ب ــن الـعـهــد
والنجمة ،حيث ستقام السبت الساعة
 ،15.30على ملعب الـســام زغــرتــا في
املرداشية.
تعميم االتـحــاد أمــس الــذي كشف عن
يأت على ذكر منع
جدول املباريات ،لم ِ
املشجعني من حضور املـبــاراة بعدما
كان النادي الشمالي قد راسله طالبًا
اقامتها من دون جمهور ،وذلــك على
خلفية مــا حـصــل فــي م ـب ــاراة الـسـ ّـام
والـنـجـمــة الـسـبــت امل ــاض ــي ،ال بــل اقــر
تغريم الزغرتاويني مليوني ليرة.
وتفتتح املرحلة السبت الساعة 14.15

بـ ـمـ ـب ــاراة ال ـش ـب ــاب الـ ـغ ــازي ــة وضـيـفــه
ال ــراسـ ـيـ ـن ــغ عـ ـل ــى م ـل ـع ــب كـ ـف ــرج ــوز،
وتختتم االحــد بأربع مباريات حيث
يـلـعــب طــراب ـلــس م ــع ش ـبــاب الـســاحــل
( 14.15ف ـ ــي ط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس) ،وال ـ ـسـ ــام
زغ ــرت ــا م ــع ال ـن ـبــي ش ـيــت ( 14.15في
امل ــرداشـ ـي ــة) ،واألنـ ـص ــار م ــع الـحـكـمــة
( 14.15في بيروت البلدي) ،والصفاء
مع االجتماعي ( 16.30في صيدا).
ه ــذا وق ــد افـ ـ ــادت لـجـنــة ال ـح ـك ــام عبر
جلستها االسـبــوعـيــة التقييمية عن
حــاالت ّ
معينة منها ما ظهر في لقاء
األن ـصــار والـصـفــاء أن هــدف التعادل
لـ ـلـ ـصـ ـف ــاء صـ ـحـ ـي ــح وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ رمـ ـي ــة
الـتـمــاس ك ــان صحيحًا وبــالـتــالــي لم
يـخـطــئ ال ـح ـكــم هـ ــادي س ــام ــة ،لـكــون

رمية التماس غالبًا ما يتم تنفيذها
ً
فـ ــي م ــوق ــع مـ ـتـ ـق ـ ّـدم ق ـل ـي ــا عـ ــن م ـكــان
خــروج ـهــا ف ــي جـمـيــع امل ـب ــاري ــات .أمــا
بالنسبة الى تدوين اإلنذارات فالحكم
ليس ملزمًا بتدوينها قبل استكمال
إذا مــا كــان هدفه
الـلـعــب ،وخـصــوصــا ّ
تـ ـس ــري ــع الـ ـلـ ـع ــب ل ـ ـفـ ــض اإلشـ ـ ـك ـ ــاالت
وتخفيف الضغط.
أمــا طــرد العــب الـصـفــاء عـمــاد املـيــري،
فإن الحالة ال تستوجب انــذارا ثانيا،
لكن كــان يجب طــرد زميله قاسم ليال
لدوسه العبا خصما من دون كرة.
وف ــي ل ـق ــاء ال ـس ــام زغ ــرت ــا والـنـجـمــة،
تـ ـب ـ ّـن وج ـ ـ ــوب إنـ ـ ـ ــذار الع ـ ــب ال ـن ـج ـمــة
ع ـب ــاس ع ـط ــوي ب ـعــد رد ف ـع ـلــه تـجــاه
زميله في الفريق بعد تسجيل هدف

ال ـت ـعــادل ل ـل ـســام .أم ــا خ ــروج حــارس
ال ـن ـج ـمــة رب ـي ــع ال ـك ــاخ ــي ل ـك ــرة داخ ــل
منطقة الجزاء ،واصطدامه بالعب من
السالم ،فالخروج صحيح واالصطدام
ط ـب ـي ـعــي ل ـك ــون ــه ح ـص ــل ب ـع ــد إب ـع ــاد
الحارس للكرة.
وف ــي م ـب ــاراة الـعـهــد وطــراب ـلــس ،ظهر
أن ركلة الجزاء التي طالب بها العب
العهد حسن شعيتو ليست صحيحة
وق ـ ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـك ــم سـ ــامـ ــر قـ ــاسـ ــم ب ـع ــدم
احـتـســابـهــا ك ــان قـ ــرارًا صـحـيـحــا .أمــا
ركلة الجزاء التي احتسبها قاسم بعد
عرقلة العــب العهد طــارق العلي فهي
صحيحة لكون العرقلة حصلت داخل
منطقة ال ـجــزاء ،لكن ينقصها إشهار
اإلنذار لالعب طرابلس.

قرر االتحاد اللبناني للكرة الطائرة تأجيل
انطالق بطولة لبنان من الثالثاء املقبل حتى
 12كانون الثاني ،وذلك بسبب عطلة األعياد
التي حالت دون اتمام األندية ملعامالت انتقال
الالعبني األجانب وافساحًا في املجال امامها
لتقوم بانهاء تعاقداتها والحصول على
شهادات االنتقال الدولية الجانبها.
وتؤكد اللجنة االدارية على قراراتها السابقة
بعدم السماح ألي العب اجنبي باللعب من
دون شهادة االنتقال الدولية على أن ّ
توزع
االمانة العامة لالتحاد برنامج البطولة االثنني
املقبل.

منتخب ناشئي السلة يبدأ
استعداداته لغرب آسيا
بدأ منتخب لبنان في كرة السلة لالعبني دون
 18سنة استعداداته لبطولة غرب آسيا التي
ستقام في الربيع املقبل في ايران واملؤهلة
الى بطولة آسيا ،على ملعب نادي انترانيك،
باشراف املدرب جو مجاعص ،الذي استدعى
الالعبني :علي منصور ،داني خوري ،عادل
رزق ،ابراهيم حداد ،مارك خوري ،سامي
غندور ،ايلي داني ،ويليام صوام ،محمد
قبطان ،سليم عالء الدين ،جو زيادة ،ونادي
هاشم.
يذكر ان منتخب لبنان للناشئني احرز امليدالية
الفضية في بطولة العرب التي اقيمت في
االسكندرية.
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ثقافة وناس

عام
المطاوعة

بيار أبي صعب

لم يكن ينقصناإال أن يقتحم األمن ،بحجج تقنية
ومالية واهية ،مراكز ثقافية حيوية في وسط
القاهرة التاريخي («تاونهاوس غاليري» ،و«مسرح
روابط» ،و«دار ميريت») ،كي تنتهي السنة البائسة كما

حصاد الثقافة
غياب

2015

بدأت :على قمع الثقافة .حدث ذلك في المدينة
الرمز التي ّاحتضنت األمل ،قبل أن تغرق مجددًا،
والعرب كلهم معها ،في ليل الخيبة واالستبداد،
ّ
االنتحارية التي ّ
تعبر عن قهر
وتفاقم األصوليات
عميق :سياسي واجتماعي وحضاري .ليست
فنون بصرية

قضايا

لم تتوقف رقابة السلطتني الدينية والرسمية عن التعرض لألعمال الفنية .استنكر «املركز الكاثوليكي لإلعالم» التعرض
«للديانة املسيحية» في مسرحية «ملاذا رفض سرحان سرحان ما قاله الزعيم عن فرج الله الحلو في ستيريو 71؟» لعصام
محفوظ بعدما أخرجتها لينا خوري أخيرًا .الحادثة لم تكن سوى محطة في سلسلة تعديات على الفنون منها تغريم
ثالثة محررين من مجلة «السمندل» بسبب «التحريض على الفنت الطائفية ،وازدراء األديان» ،ومنع عرض شريط «لي قبور
في هذه األرض» لرين متري .في املغرب ،حظر عرض «الزين اللي فيك» لنبيل عيوش ،فيما تعرضت بطلة الشريط لبنى
االعتداء الذي تعرض له مع زوجته
أبيضار لالعتداء .الهجمة السوداء طالت أيضًا الشاعر املغربي عبد اللطيف اللعبي ،مع ّ
جوسلني في منزلهما في الرباط .رغم الهجمات اإلرهابية في تونس ،لم يغب األمل مع تقلد لطيفة األخضر وزارة الثقافة
التونسية كأول امرأة .بعد حملة كبيرة شنها املثقفون والفنانون التونسيون ،أقيل رئيس «املجلس اإلعالمي األعلى» من
منصبه على خلفية رسالة وجهها إلى يوسف الصديق يتهمه فيها باإللحاد .وزارة الثقافة املصرية التي عانت هذا العام
من مساومات وزيرها جابر عصفور مع الرقابة ،جــاءت نهايتها مأساوية مع تسلم األزهــري عبد الواحد النبوي هذا
املنصب .واصل األخير تغييرات وتعيينات عبثية ،توجها بمواقف كان أشدها بؤسًا تصريحه حول حق املؤسسة الدينية
بإبداء رأيها في العمل اإلبداعي .شهدت القاهرة صخبًا كبيرًا مع إحالة الروائي املصري أحمد ناجي إلى القضاء بعد نشر
فصل من روايته «استخدام الحياة» في جريدة «أخبار األدب» .وتزامنت الدورة الثامنة من «املهرجان القومي للمسرح»
في القاهرة مع خالفات واستقاالت من اللجنة ،وشنت الصحف املصرية هجومًا عنيفًا على عرض «هشك بشك شو»
بعدما قدم في اإلسكندرية .السعودية أصدرت حكمًا باإلعدام على الشاعر والتشكيلي الفلسطيني أشرف فياض بتهمة
ً
«سب الله والنبي والسعودية» .في فرنسا أثارت رواية «خضوع» مليشال ويلبيك جداال واسعًا حيث اتهمت بالتحريض
وصاحبها بالـ «إسالموفوبيا» ،كذلك ،اعيد فتح ملف السرقات األدبية مع تشابه عنوان رواية « /2048نهاية العالم» لبوعالم
صنصال مع رواية واسيني األعرج « /2048العربي األخير» .وقد خسر التراث العاملي والعربي جزءًا كبيرًا من قلعة تدمر
السورية بعدما فجرها «تنظيم داعش» ،فيما فقد اليمن الكثير من تراثه ومبانيه األثرية بعد «عاصفة الحزم».

اختتم هذا العام برحيل «مطران
الفقراء» غريغوار حداد بعد سنوات
أمضاها في النضال املدني والعلمانية
ومساندة املسحوقني وتحرير البحث
الديني من الصنمية .في لبنان أيضًا،
رحل املنسق الفني جورج الزعني،
وأسدلت الستارة على  80عامًا من
حياة رائد املسرح العبثي في لبنان
والعالم العربي ريمون جبارة ،كما
غادرنا السينوغراف غازي قهوجي.
الخشبة العربية واألفريقية خسرت
املسرحي التونسي عز الدين قنون.
من السودان غادرنا الشاعر محمد
الفيتوري ،وانسحب الشاعر الجزائري
مالك علولة ،وانطفأت الكاتبة النسوية
والباحثة السوسيولوجية املغربية
فاطمة املرنيسي التي قارعت الصنمية
الذكورية .وبعدما حمل راية صالح
جاهني وفؤاد حداد لسنوات ،ودعت
مصر فارس الشعر عبد الرحمن
األبنودي ،ورسول الكتابة الجديدة
إدوار الخراط ،وحارس الذاكرة املصرية
الروائي جمال الغيطاني ،والشاعر
حسن فتح الباب واملفكر املاركسي
خليل كلفت ،والتشكيلي هاني
املصري .مباني بغداد األنيقة ستفتقد
أحد أشهر املعماريني في تاريخ
العراق الحديث محمد مكية .خسر
العراق أيضًا الكاتب والناقد محمد
الجزائري ،والشاعر عبد الرزاق عبد
الواحد وأحد أبرز شعراء الستينيات
مؤيد الراوي .ودع األدب العاملي ضمير
أملانيا الروائي والشاعر غونتر غراس،
الذي ترك وراءه آراء سياسية جدلية
وروايات أشهرها «الطبل الصفيح»،
كما أنهى الكاتب األوروغوياني
إدواردو غاليانو أخيرًا رحلته في
تشريح التاريخ الرسمي للبشرية
وأرشفته .أما موسيقيًا ،فقد خسرت
املوسيقى الكالسيكية املايسترو
األملاني كورت مازور ،وودعنا «ملك»
البلوز بي .بي .كينغ.

فنون مشهدية
واصلت مسرحية «أالقــي فني زيــك يا علي» للينا أبيض ورائــدة طه إقامة عروضها منذ انطالقتها في بداية ،2015
فجالت على املناطق اللبنانية .رفيق علي أحمد عاد بمونودراما «وحشة» ،وكارلوس شاهني أخذنا إلى «بستان الكرز»
لتشيخوف ،واسـتـعــادت عــايــدة صبرا شخصية «الـســت نـجــاح» فــي «الـســت نجاح واملـفـتــاح» .وبعد «بـيــروت الطريق
الجديدة» ،عاد الثنائي يحيى جابر وزياد عيتاني بـ «أبي فوق الشجرة» ،فيما قدمت «فرقة زقاق» عروض «هو الذي
رأى» و«املــوت يأتي من العيون» ،و«مسرح املعركة» .مسارح «بابل» و«املدينة» و«مونو» و«الجميزة» و«املركز الثقافي
الروسي» و«تياترو فردان» و«مسرح غلنبكيان» وفضاءات عدة في بيروت احتضنت أعمال «فخامة الرئيس» لجالل
خوري و«أنشودة الفرح» لربيع مروة ولينا مجدالني ومنال خضر ،و«بيت الدمية» لزياد أبو عبسي و Daddyلجو قديح،
و«بيت بلدي :حكايات مدن بال حيطان» ليارا بو نصار و«فينوس» لجاك مارون ،و«احكيلي» لليلى باك ،و«باسبور رقم
 »10452و«مسرح الجريمة» لبيتي توتل ،و«إنجازات حياة» لكميل سالمة و«بال تحشيش» مليشال جبر ،فيما عرض
«الوحش النجس» للفرنسي املشاكس ديودونيه في «كازينو لبنان» .مهرجان «بايبود» للرقص املعاصر احتضن
عروضًا عربية وغربية في دورته الـ  ،11فيما لم يعد املساحة الوحيدة للرقص في بيروت .هكذا شاهدنا «موت ليلى»
لعلي شحرور ،و«بلدي يا واد» اللكسندر بوليكيفيتش ،و«الدائرة الثالثة» لنانسي نعوس ووائل قديح« .الجامعة اللبنانية
األميركية» استضافت الدورة  17من «املهرجان الدولي للمسرح الجامعي» ،وبلغ مهرجانا «مشكال» و«نحنا والقمر
والجيران» عامهما الرابع .أما خارج بيروت ،فاحتضن «مسرح اسطنبولي» الدورة الثانية من «مهرجان صور املسرحي
الدولي» .ورغم اإلرهاب في تونس ،أقيمت فعاليات الدورة  17من «أيام قرطاج السينمائية» ،وتولى الفاضل الجعايبي
إدارة «املسرح الوطني» التونسي .كما شهدت الخشبة املصرية عودة يحيى الفخراني إلى املسرح بعد انقطاع طويل.

أمام عجزها عن تشييد متحف رسمي
للفن اللبناني ،أطلقت وزارة الثقافة
موقعًا الكترونيًا لـ «متحف افتراضي».
في املقابل ،توج الفنان اللبناني جميل
مالعب مشواره الفني هذه السنة
بافتتاح متحف يحمل اسمه في
بيصور .وفي املدينة ،تنوعت املعارض
الجماعية والفردية واالستعادية في
«جانني ربيز» ،و«أيام» ،و«أجيال»،
و«مركز بيروت للفن» ،و«صفير
زملر» ،و«مركز بيروت للمعارض»،
و«مارك هاشم» .شاهدنا املعرض
الفوتوغرافي «مسلسل مصري» لفؤاد
الخوري ،و«برونز» لهوغيت كاالن،
ومعرضًا استعاديًا لهلن الخال،
وآخر لسمير خداج ،وحليم جرداق،
ولور غريب ومازن كرباج ،وإدوار
شهدا ،وريم الجندي ،واملصري وائل
شوقي ،وفارتان أفاكيان ،وألفريد
طرزي ،ووجيه نحلة ،ومعرض صادق
الفراجي ،و«ماذا حدث هنا» ألسامة
دياب ...وبالنسبة إلى املعارض
الجماعية الشبابية واملعاصرة،
فقد كنا على موعد مع معرض
للفن الهندي «في أعماق البحيرة
كل شيء صامت» ،و«فوتوميد» ،و
 open/ Rhapsodyو«بيروت آرت فير»،
و«اشغال داخلية  ،»7و«عتبات ،»7
كما وجه «مركز بيروت للفن» تحية
إلى ستيوارت هول في «محادثات
ال منتهية» ،واحتفلت «صفير زملر»
بعيدها الـ  30في هامبورغ والعاشر
في بيروت .وبعد انقطاعها لعام
كامل ،عادت مجلة «السمندل»،
وأطلقت دار «قنبز» مجلة جديدة .في
دمشق ،عرض « 3سنوات من ممارسة
الفايسبوك» لبطرس املعري ،فيما
شكل «املغنى حياة الروح» للمعلم
املصري حلمي التوني أبرز معارض
القاهرة.
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ثقافة وناس

القاهرة وحدها ،وقدخسرت هذاالعام األبنودي
وضياع المثقفين وسط دخان الخنادق؟ في
وفرض وصاية على المجتمع األهلي ،باالستفادة
والغيطاني وكلفت والخراط ...من يعيش انهيار
العاصمة اللبنانية التي خسرت بدورهاالعالمة التنويري من حالة الفراغ والذعر والتفتت في البلدوالمنطقة.
ّ
وعودة االستبدادبأشكاله المختلفة .ألم تشهد غريغوار حداد ،والفوضوي الالذع ريمون جبارة...
إن انبعاث المثقف المأمول ،يكون بمواجهة
الحلم ّ
ّ
بيروت تشنجًامقلقًا ،بين صعودالخطاب المحافظ ،ازدادتطاول المؤسسة الدينية ،ومن ثم الرقابية،
مؤسسات الوصاية ،تمسكًابآخر مساحات الحرية في
وانحسار الثقافة رغم االزدهار الظاهري ،المناسباتي،
على الفن واإلبداع .كأنهامعركة استعادة نفوذ
العالم العربي.
جوائز

حدث

موسيقى
بعد سلسلة حفالت بيروتية جمعتهما معًا ،أطلق الثنائي زياد سحاب وأحمد حويلي ألبومهما املشترك «عرفت الهوى».
وبعد انتظار طويل ،أطلقت تانيا صالح ألبومها «شوية صور» ،وياسمني وزيد حمدان ألبوم « ،»Best Of Soap Killsوفي
بيروت ،أطلقت مريم صالح وزيد حمدان ألبوم «حالويال» ،وفرقة «مشروع ليلى» ألبومها الرابع «ابن الليل» ،وموريس لوقا
ألبومه «بنحيي البغبغان» .هذه السنة ،زارنا فنانون محليون وعامليون ،فشاهدنا حفالت إليلني خاتشادوريان وبشار زرقان
وأميمة الخليل ،وشربل روحانا مع اإليراني آزاد ميرزابور ،والثالثي جبران ،وريما خشيش وسامي حواط وخالد الهبر وزياد
الرحباني ،وفرقة «اسكندريال» ،وياسمني حمدان ،وسعاد ماسي ،وبسام سابا ،و«الكمنجاتي» ،وفارتان ملكونيان ،وغادة
شبير .مواعيد «مترو املدينة» بقيت ثابتة مثل استضافته الدائمة لعبد الكريم الشعار ،وسلسلة حفالت «فرح مريم صالح
تغني أحمد عدوية» ،وأمسيات فرقة «الراحل الكبير» .على مسرح «بوبينو» في باريس ،غنت الفنانة اللبنانية جاهدة وهبه
الفرنسية الراحلة اديت بياف .أما أهم املناسبات التي استضافها لبنان ،فكانت الدورة  22من «مهرجان البستان» ،والدورة
 8من مهرجان «بيروت ترنم» ،و«املهرجان الثقافي العاملي للموسيقى السمفونية» ،و«عيد املوسيقى» ،و«ارتجال» ،و«أسبوع
عاملي لسوريا» .كما وجهت األوركسترا الوطنية تحية إلــى «األخــويــن الرحباني» في «بيار أبــو خــاطــر» ،واحيت «الجامعة
األنطونية» خمسينية سامي الشوا ،ووجه «املعهد الوطني العالي للموسيقى» تحية إلى نجاح سالم.

جائزة «بوكر» العربية ذهبت هذا
العام للتونسي شكري املبخوت عن
روايته «الطلياني» (دار التنوير)
التي تظهر عمق املجتمع التونسي
ومالمحه .فوز البيالروسية سفيتالنا
الكسيفيتش بجائزة «نوبل لآلداب»
ترافق مع جدل حاد بسبب منحها لـ
«جنس أدبي جديد» ،يقترب من النثر
التوثيقي الصحافي أكثر منه إلى
األدب أو الرواية .وبعدما سيطرت
األجواء الشرقية على معظم أسماء
الالئحة القصيرة لجائزة «غونكور»،
استحقها ماتياس إينار عن روايته
«بوصلة» .ومنذ تأسيسها قبل 47
عامًا ،نال جائزة «مان بوكر» للمرة
األولى كاتب جامايكي هو مارلون
جيمس عن روايته «تاريخ قصير
لسبع عمليات قتل» التي تنطلق من
محاولة اغتيال بوب مارلي ،لتأخذنا
في أجواء «األندرغراوند» الجامايكي،
وتحديدًا املواضيع السياسية
أهمها العنف والجريمة والقتل
واملخدرات .عربيًا ،منح ادونيس
ونوال السعداوي «الوسام األكبر
لالستحقاق» في «معرض تونس
للكتاب» ،فيما اختتم العام بمنح
«جائزة نجيب محفوظ» للروائي
اللبناني حسن داوود عن روايته «ال
طريق إلى الجنة» (الساقي).

فيما تنتظر بيروت أربعة متاحف
جديدة يتوقع أن تفتتح في غضون
سنوات (منها «بيت بيروت»
و«سارادار غروب» و«آبيل») ،شكل
الحدث الثقافي األبرز هذه السنة
إعادة افتتاح «متحف سرسق»،
بعد إقفاله بداعي الترميم عام
 .2008هكذا استعادت بيروت
معلمًا ثقافيًا بارزًا يحفظ جزءًا من
تاريخ لبنان وتحوالته السياسية
واالجتماعية ،وذاكرته الفنية
والثقافية.
زخم األنشطة والعروض والندوات،
ترافق مع افتتاح املكان ،بعد جهد
بذله فريق عمل جديد بقيادة زينة
عريضة .أما نتيجة إعادة التأهيل
العمراني التي توالها املهندس
اللبناني جاك أبو خالد ونظيره
الفرنسي جان -ميشال فيلموت،
فقد تمثلت في إضافة أربعة طوابق
تحت األرض ،إذ أصبح املتحف
ّ
يغطي مساحة  8500متر ّ
مربع.
ضمن هذه املساحة تتوزع صاالت
تضم املجموعة الدائمة ،وأخرى
مجهزة لعرض أعمال معاصرة
وتجهيزات ،وواحدة
أفالم
من
ّ ٍ
ٍ
للمعارض املؤقتة ومكتبة ضخمة
تحوي أرشيف املتحف ،إلى جانب
ّ
مجهزة الستقبال
صالة عرض
الندوات وورش العمل وعروض
املوسيقى.

مهرجانات

سينما

نال لبنان هذه السنة حصته من الجوائز العاملية والعربية املرموقة ،مع منح فيلم «موج  »98إليلي داغر السعفة الذهبية
عن أفضل فيلم قصير في «مهرجان كان» ،وجائزة «النجمة الذهبية» مليرجان بو شعيا عن فيلمه «فيلم كتير كبير» في
«املهرجان الدولي للفيلم بمراكش» .السعفة الذهبية في «كان» ذهبت إلى «ديبان» جاك أوديار ،و«األوسكار» إلى «بيردمان»
املكسيسكي أليخاندرو غونزاليس إيناريتو ،و«األســد الذهبي» في «مهرجان البندقية» إلى فيلم «عن بعد» للفنزويلي
لورنزو فيغاس ،و«الدب الذهبي» في «مهرجان برلني السينمائي الدولي» إلى «تاكسي» جعفر بناهي.
كذلك ،نال «جوق العميني» للمغربي محمد مفتكر جائزة «التانيت الذهبي» في «أيام قرطاج السينمائية» .وفي «مهرجان دبي
السينمائي الدولي» استحقت التونسية ليلى بوزيد «املهر الذهبي» عن «على حلة عيني» ،ونال  Mediterraneaلإليطالي
جوناس كابريجانو جائزة «الهرم الذهبي» في «مهرجان القاهرة» .محليًا ،أطلق اللبناني إيلي خليفة فيلمه «يال عقبالكن»،
وغسان سلهب «الــوادي» ،ودياال قشمر وثائقي «أرق» ،وهادي زكاك «كمال جنبالط ،الشاهد والشهادة» ،وفرح الهاشم
فيلم «ترويقة في بيروت» .وكما في كل سنة ،احتضنت «متروبوليس أمبير صوفيل» عشرات املهرجانات السينمائية
التي استعادت أفالمًا عاملية كالسيكية وأخــرى من أحــدث اإلص ــدارات كأسابيع «تــروفــو ...بفارغ الصبر» ،و«شاشات
الواقع» و«اللقاء الثاني» و«سينما البندقية في بيروت» والدورة الرابعة من «بيروت متحركة» و«اسبوع النقاد  ...»2015وفي
«مسرح املدينة» أقيم «مهرجان الفيلم العربي القصير» ،و 2015 Video Worksفي «متروبوليس» ،ومهرجان «كابريوليه»
لألفالم القصيرة على درج مار نقوال .وتحت شعار «السينما والدين» ،أقيمت الدورة الثامنة من «أيام بيروت السينمائية».
وبادرت أليس مغبغب إلى إطالق مهرجان سينمائي جديد تحت اسم «مهرجان بيروت لألفالم الفنية الوثائقية» .وخارج
بيروت ،احتضنت «سينما الحمرا» في صور الدورة الثانية من «مهرجان صور الدولي السينمائي لألفالم القصيرة».

بعد انقطاع سنوات ،ونصف عودة
العام املاضي ،رجعت «مهرجانات
بعلبك الدولية» كاملة إلى مدينة
الشمس ،فاحتضنت القلعة حفالت
عدة من بينها العرض االفتتاحي
«إلك يا بعلبك» الذي أخرجه نبيل
األظن وأمسية للفنانة السورية ميادة
الحناوي وفرقة .Earth Wind & Fire
«مهرجانات بيت الدين» ضربت
لنا موعدًا مميزًا مع «األوركسترا
الفلهارمونية األرمنية الوطنية»،
واستضافت مرسيل خليفة ،والفنانة
البريطانية ريبيكا فيرغسن التي غنت
بيلي هوليداي ،فيما انتجت عرض
«بار فاروق» لـ «مترو املدينة» .ميراي
ماتيو وجون ليدجيند وغاليغوري
بورتر والسوبرانو سمر سالمة حلوا
ضيوفًا على «مهرجانات بيبلوس
الدولية» .زياد الرحباني أحيا
حفلتني في «إهدنيات» و«مهرجانات
الزوق» التي وجهت بدورها تحية
إلى أم كلثوم مع «األوركسترا
الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق
عربية» بقيادة املايسترو سليم
سحاب« .مهرجانات البترون» دعت
الفنان التسعيني شارل أزنافور،
و«مهرجانات جونية الدولية» جوني
هاليداي وجيسي دحاي وماجدة
الرومي ،و«عرض كل شيء عن جمال»
لجمال دبوز.

23

الخميس  31كانون األول  2015العدد 2778

صورة
وخبر

ّ
ّ
ومصمم
بدأت فرقة «باليه مونت كارلو» أخيرًا بتقديم  Casse-Noisette et Compagnieفي موناكو .إنه عرض جديد يحمل توقيع الراقص
الرقص الفرنسي جان ــ كريستوف مايو ،وهو مستوحى من رائعة تشايكوفسكي ّ
«كسارة البندق»( .فاليري هاشي ــ أ ف ب)

جيرار دوبارديو
ستالين 2016

تامر أبو غزالة
محطة في بيروت

كوينتين تارنتينو
كاره النساء؟

يؤدي املمثل الفرنسي جيرار
دوبارديو (الصورة) الذي نال
الجنسية الروسية منذ أكثر
من عامني ،دور جوزف ستالني
في فيلم من إخراج فاني اردان.
واقتبست املمثلة الفرنسية التي
سبق لها أن أخرجت فيلمني
طويلني ،قصة العمل الجديد
من رواية جان دانيال بالتاسا
الصادرة عام  2013بعنوان
«لو ديفان دو ستالني» (كنبة
ستالني) .وذكر املوقع اإللكتروني
ّ
ملجلة «هوليوود ريبورتر» أن
هذه «امللحمة التاريخية من إنتاح
الشركة الفرنسية ـ البرتغالية
«ليوباردو فيلمز» ،فيما سيوفر
استوديو «موسفيلم» في
موسكو مالبس وأكسسوارات
تلك الحقبة» .تدور أحداث
العمل في االتحاد السوفياتي
في خمسينيات القرن املاضي،
وتتمحور حول فنان شاب مكلف
بإنجاز نصب تكريمي لستالني،
ويواجه تشكيكًا من جهاز
االستخبارات «كاي جي بي».

في بداية عام  ،2016يعود
ّ
املغني وامللحن والعازف واملوزع
الفلسطيني تامر أبو غزالة
( 1986ـ الصورة) إلى بيروت
مجددًا ،ليطل على الجمهور
اللبناني .سيحيي صاحب
ألبوم «مرآة» ( )2008حفلة في
العاصمة اللبنانية في الثامن
من كانون الثاني (يناير) املقبل
في «مترو املدينة» (الحمرا).
ّ
سيقدم أبو غزالة مجموعة
ّ
منوعة من أغانيه التي يعرفها
ّ
ّ
محبوه جيدًا .في دردشة سريعة
مع «األخبار» ،أكد الفنان املقيم
ّ
في القاهرة أن الريبيرتوار ّ
عمومًا لن يكون جديدًا ،لكنه لم
ّ
يقدم في بيروت «سوى ثالث
ّ
مرات ،منذ وجودي فيها في عام
.»2012

ال يسلم املخرج األميركي
كوينتني تارنتينو (الصورة) من
االتهامات بالعنصرية والتمييز
مع ّكل فيلم جديد ّ
يقدمه .بعد
اتهامه بالعنصرية تجاه السود
في «دجانغو الطليق» (،)2012
ها هو ُيتهم بكره النساء في
شريط The Hateful Eight
(الحاقدون الثمانية) الذي يصل
إلى الصاالت اللبنانية قريبًا.
بحسب صحيفة الـ «إندبندنت»
ّ
البريطانية ،هناك من رأى أن
العمل يحتوي على الكثير من
مشاهد التعنيف الجسدي الذي
ّ
تتعرض له «دايزي دوميرغ»
(جنيفر جايسون لي) على
يد «دون روث» (كورت راسل).
ّ
ّ
بأن تارنتينو سبق أن
علمًا ّ
أوضح أنها تهدف إلى أن «يكره
الجمهور شخصية هذا الرجل».
من جهته ،قال املنتج هارفي
ّ
وينستني إن ترانتينو «هو من
دعمًا للنساء» ،فيما
أكثر الرجال
ّ
شددت لي على أنه «يكتب أفضل
األدوار النسائية على اإلطالق».

حفلة تامر أبو غزالة :الجمعة 8
ً
مساء
كانون الثاني ـ الساعة العاشرة
ـ «مترو املدينة» (بناية الساروال
ـ الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
76/309363

