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سياسة
قضية اليوم

مقبل وضع عقود تسليح روسي للجيش في «الجارور»
أهمل وزير الدفاع السابق سمير مقبل عقدين لشراء األسلحة من موسكو من دون سبب ،سوى خضوعه لإلمالءات
اإلسرائيلية .ومع أن لبنان يملك هامشًا أوسع للتعاون العسكري مع روسيا ،من االردن
األميركية التي تخدم المصالح ّ
ّ
ّ
ومصر ،بفعل وجودها في سوريا .إل أن ثمة في بالد األرز من يريد أن يحول الجيش إلى جزء من «الناتو»
فراس الشوفي
ّ
مـ ــا أن حـ ــطـ ــت ال ـ ـطـ ــائـ ــرات ال ـح ــرب ـي ــة
ّ
الجوية
الروسية في قاعدة حميميم
ّ
السورية ،في أيلول  ،2015حتى اختل
املـ ـ ـي ـ ــزان ال ـع ـس ـك ــري ع ـل ــى ال ـس ــواح ــل
ّ
املتوسط،
الشرقية والجنوبية للبحر
ً
والتي بقيت طويال حكرًا على القوات
ّ
والجوية لتحالف «الناتو»
البحرية
ّ
وتــوابـعــه فــي املنطقة .وال شــك فــي أن
موسكو تخوض كباشًا مع «الناتو»
ّ
وال ــوالي ــات املــت ـحــدة ل ـفــرض نـفــوذهــا
الـجــديــد ،انـطــاقــا مــن وج ــود «الـقــوات
الـجـوـ ـ ـ ـ فـضــائـيــة» الــروس ـيــة وقطعها
الـ ـبـ ـح ــري ــة فـ ــي سـ ــوريـ ــا وامل ـ ـتـ ـ ّ
ـوسـ ــط،
وام ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدادات الـ ـ ـ ّـصـ ـ ــراع إلـ ـ ــى أوروبـ ـ ـ ــا
ّ
ال ـش ــرق ـي ــة وإف ــري ـق ـي ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة .إل
ّ
أن ـهــا تـمــكـنــت ،مـنــذ الـلـحـظــات األول ــى
النطالق عملها العسكري في سوريا،
م ــن نـســج ع ــاق ــات عـسـكــريــة مـتـقـ ّـدمــة

ّ
قهوجي عقدين
ع
وق
لشراء ّ
السالح من موسكو
في أيار 2015
ّ
مــع الـجـيــش امل ـصــري ،الــشــريــك األب ــرز
ّ
املتحدة في القارة السمراء،
للواليات
وصـلــت حـ ّـد الـحــديــث عــن نية روسيا
تـ ــزويـ ــده طـ ــائـ ــرات ح ــديـ ـث ــة ،وإج ـ ـ ــراء
ّ
وجوية مشتركة في
مناورات بحرية
ّ
املتوسط ،للعام الثاني على التوالي،
ت ـح ــت عـ ـن ــوان «م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ــاب».
ّ
كذلك تمكنت من نسج عالقة تنسيق
ّ
متقدمة مع الجيش األردني ،أحد ّ أبرز
التي تتبع النسق
الجيوش العربية ّ
الـغــربــي ،وثــانــي مـتـلــقــي للمساعدات
ال ـع ـس ـك ــري ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي ال ـع ــال ــم
ّ
ال ـعــربــي ،والـ ــذي تـشــكــل ب ــاده قــاعــدة
ّ
متقدمة للطائرات الغربية.
ّ
ل ـكــن م ــا ي ـســري عـلــى األردن ومـصــر،
ي ـ ـ ـبـ ـ ــدو أنـ ـ ـ ـ ــه ال ي ـ ـ ـسـ ـ ــري حـ ـ ـت ـ ــى اآلن
ع ـل ــى ل ـب ـن ــان ،م ــع أن ـ ــه األكـ ـث ــر حــاجــة

ل ـل ـت ـع ــاون م ــع روسـ ـي ــا ب ـف ـعــل دورهـ ــا
فــي مكافحة اإلره ــاب على مقربة من
ح ـ ــدوده .ف ــال ــدور الـعـسـكــري الــروســي
ّ
فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة حـ ـم ــص ،عـ ـل ــى األق ـ ـ ــل،
يـخــدم لبنان بـقــدر مــا يـخــدم ســوريــا،
ف ــي وق ــت ت ـق ــوم ف ـيــه دول أع ـض ــاء أو
شــريـكــة لــ«الـنــاتــو» بــدعــم اإلرهــابـيــن
وتزويدهم بالسالح والعتاد .وال ّ
شك
أيـضــا أن قاعدتي طــرطــوس البحرية
ّ
الجوية ،أقرب إلى لبنان من
وحميميم
قاعدة الناتو في «إنجرليك» التركية.
قد يكون مفهومًا أن تحرص واشنطن
عـلــى عــاقــة ف ــوق ال ـع ــادة مــع الجيش
ّ
اللبناني ،في ظــل وجــود ســاح حزب
الله وقــدرة املقاومة العسكرية بشريًا
ومـ ـ ّ
ـاديـ ــا .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق تـحــرص
ع ـل ــى دعـ ـ ــوة ل ـب ـن ــان إل ـ ــى اج ـت ـمــاعــات
«التحالف الــدولــي» بقيادة واشنطن
ب ـحـ ّـجــة ضـ ــرب تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» فــي
سوريا والـعــراق ،مع أنــه ليس عضوًا
فــي ه ــذا الـتـحــالــف ،وي ـش ــارك الجيش
في مناورات «األسد املتأهب» ألميركا
وحلفائها ،ويحصل على مساعدات
عـسـكــريــة أمـيــركـ ّيــة لـقـتــال الـجـمــاعــات
ال ـت ـك ـف ـي ــري ــة ،ل ـك ــن ـه ــا ح ـت ـمــا ال يـمـكــن
ً
ّ
أن ت ـشــكــل ع ــام ــا ردعـ ـي ــا أو تـســاهــم
ف ــي مــواج ـهــة األطـ ـم ــاع اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
وال ـ ـ ـخـ ـ ــروقـ ـ ــات ال ـ ـجـ ــويـ ــة والـ ـبـ ـح ــري ــة
واالس ـت ـخ ـب ــاري ــة ال ـي ــوم ـي ــة ل ـل ـس ـيــادة
اللبنانية.
لكن من غير املفهوم أن ينصاع جزء
مــن اللبنانيني لـعــدم تـنــويــع مـصــادر
ّ
السالح بضغط من واشنطن ،وإبقاء
ّ
العسكري والتقني
التعاون
اتفاقيات
ّ
مع الجانب الروسي املوقعة عام 2010
حبرًا على ورق ،أو التأخر في تنفيذ
عـقــود ش ــراء الـ ّـســاح الـتــي يحتاجها
الـ ـجـ ـي ــش فـ ــي ح ــرب ــه ضـ ـ ـ ّـد اإلره ـ ـ ـ ــاب،
وف ـ ــي م ــواجـ ـه ــةٍ م ـح ـت ـم ـلــة م ــع ال ـع ــدو
اإلسرائيلي ،من دون حجج مقنعة.
قبيل الحديث عن هبة املليار دوالر
الـ ـت ــي م ـن ـح ـت ـهــا الـ ــريـ ــاض ل ـلــرئ ـيــس
س ـعــد ال ـح ــري ــري ف ــي آب  ،2014كــان
الجيش قــد وضــع الئـحــة باألسلحة

وزير المال أكد لوزير ّ
الدفاع السابق أن ال مانع ماديا أو تقنيا من تنفيذ العقود (مروان طحطح)

الروسية التي يحتاجها في معاركه
مــع اإلره ــاب .وبلغت تـقــديــرات سعر
ّ
السالح املطلوب حوالي  150مليون
أميركي من السالح الروسي ،من أصل

م ـل ـيــار و 600م ـل ـيــون دوالر للخطة
الخمسية لتسليح الجيش .ومن بني
األسلحة الروسية ،أحدث نسخة من
صواريخ «كورنيت» املضادة للدروع

والخارقة للتحصينات ،والتي تفيد
ف ــي ق ـتــال الـتـكـفـيــريــن وف ــي ص ـ ّـد أي
هـجــوم ب ـ ّـري إســرائـيـلــي ،إضــافــة الــى
مـ ّ
ـدرع ــات ومــدافــع وذخــائــر وقــذائــف

المشهد السياسي

االشتراكي :النسبية الكاملة تهدد وجود الطائفة!
مــع أخــذ الحكومة الـجــديــدة الـصــورة
ال ـتــذكــاريــة ال ـي ــوم ،وع ـقــدهــا الجلسة
األولــى لتشكيل لجنة صياغة البيان
الـ ـ ـ ـ ــوزاري ،ت ـك ــون م ــرح ـل ــة الـتـحـضـيــر
لــان ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة ق ــد انـطـلـقــت
ب ــا ّل ـف ـع ــل .ومـ ــع ت ـب ــاع ــد املـ ــواقـ ــف ،ب ــدأ
الـ ــن ـ ـقـ ــاش يـ ــأخـ ــذ ط ــابـ ـع ــا جـ ـ ّ
ـديـ ــا بــن
مختلف الـقــوى السياسية للوصول
إلى قانون جديد ،ال ّ
سيما أن مواقف
غالبية األطراف باتت واضحة.
فمع إعالن الرئيس نبيه ّبري واألمني
العام لحزب الله ّ
السيد حسن نصرالله،
ّ
واإلشارات التي أكدها التيار الوطني
الـ ـح ـ ّـر ،حـ ــول ال ــرغ ـب ــة ب ـق ــان ــون جــديــد
ع ـلــى أسـ ــاس الـنـسـبـيــة ال ـكــام ـلــة ،بــرز
أم ــس م ــوق ــف ل ـت ـيــار املـسـت ـق ـبــل ،عقب
اجـتـمــاع كتلته الـنـيــابـيــة ،استحضر
فـ ـي ــه كـ ــامـ ــا م ـ ــن ق ـ ــام ـ ــوس قـ ـ ــوى 14
آذار املـنـتـهـيــة صــاحـيـتــه ،عــن «وهــج
ال ـس ــاح غـيــر ال ـشــرعــي» الـ ــذي يـحــول

دون اعتماد النسبية الكاملة ،مؤكدًا
الـتـمـســك «بـصـيـغــة ال ـقــانــون املختلط
بـ ــن ال ـن ـظ ــام ــن األكـ ـ ـث ـ ــري وال ـن ـس ـبــي
وال ــذي تشاركنا بتقديمه مــع القوات
اللبنانية واللقاء الديمقراطي».
مصادر مشاركة في في جلسة الحوار
ّ
في عني التينة أمس ،أكدت لـ«األخبار»
أنه «جرى البحث في موضوع قانون
االن ـت ـخ ــاب وم ــواض ـي ــع أخ ـ ــرى ،ولـكــن
لــم يـكــن ه ــدف الـجـلـســة ال ــوص ــول إ ّلــى
تفاهم حول القانون أو صيغته ،إنما
ج ـ ــرى ع ـ ــرض ل ـل ـم ــواق ــف واس ـت ـط ــاع
جلسات
لآلراء ،على أن يصار إلى عقد
ّ
أخـ ــرى» .وقــالــت امل ـصــادر إن «ممثلي
ّ
تيار املستقبل أكدوا أنهم ال يرون في
النسبية الكاملة أمرًا واردًا اآلن ،فيما
ّ
أكد حزب الله وحركة أمل أن من الغير
ال ـ ــوارد ال ــذه ــاب إل ــى ان ـت ـخــابــات على
أساس قانون ّ
الستني».
وإل ــى املـسـتـقـبــل ،ي ـبــدو ال ـنــائــب ولـيــد

أشــد املعترضني على طــرح النسبية
مــن دون أن يـخـفــي تفضيله لـقــانــون
الـ ّـسـتــن .وهــو غـ ّـرد صباح أمــس على
م ــوق ــع «ت ــويـ ـت ــر» م ـع ـ ّـب ـرًا ع ــن غـضـبــه
ب ــالـ ـق ــول« :وكـ ـ ـ ــأن ال ـ ـنـ ــواب ال ـحــال ـيــن
ال ي ـم ـث ـلــون أح ـ ـ ـدًا ،إن ـن ــا لـسـنــا بلقمة
سائغة لتباع أو تشترى على مذبح
ً
ال ـت ـس ــوي ــات .ك ـفــى ت ـن ـظ ـي ـرًا وتـطـبـيــا
ّ
حــول نسبية ملزمة آتية والزم ــة وإل
ب ـط ــل ال ـت ـم ـث ـي ــل ،ل ـس ـن ــا ب ـق ـط ـيــع غـنــم
ّ
ليسلم مصيره وسط هذه الغابة من
الــذئــاب ،مـيــزة لبنان اح ـتــرام وتأكيد
ّ
التنوع فوق كل اعتبار».
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـصـ ـ ــدر نـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــي اشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» إن ـ ــه «ف ـ ــي ال ـج ـل ـس ــة مــع
ُوف ــد تـكـتــل الـتـغـيـيــر واإلصـ ـ ــاح الـتــي
خـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــت ل ـ ـل ـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـ ــن ق ـ ــان ـ ــون
اإلنتخابات ،لم يبد وكأن هناك طرحا
مــوحــدا للتيار الــوطـنــي ال ـحــر .فطرح
ق ــان ــون إص ــاح ــي لــإنـتـخــابــات يجب

أن يـ ـك ــون م ــن ق ـب ــل ق ـ ــوى إص ــاح ـي ــة.
فــأيــن هــي؟ وهــل اإلص ــاح يـكــون فقط
ب ــاع ـت ـم ــاد ال ـن ـس ـب ـيــة أم ب ـت ـعــديــل ســن
اإلق ـتــراع ووضــع كــوتــا نسائية؟ طرح
النسبية ال يـتــم بـهــدف إصــاحــي ،بل
م ــن أج ـ ــل ت ــأم ــن م ـص ــال ــح س ـيــاس ـيــة.
وع ـم ـل ـي ــا امل ـت ـم ـس ــك ال ــوحـ ـي ــد بـ ــه هــو
حــزب الله» .وأضــاف أنــه «حــن يجري
الحديث عن تأمني صحة التمثيل ،أال
يشمل ذلك الــدروز أيضًا؟ حني يخسر
الحريري مقعدًا في طرابلس ُيمكن أن
يعوضه في البقاع أو صيدا أو بيروت.
كذلك األمر بالنسبة لحزب الله وحركة
أمل .فيما التأثير الحقيقي لألصوات
ال ـ ــدرزي ـ ــة ه ـ ــو ف ـ ــي دائـ ـ ــر ُتـ ـ ــي الـ ـش ــوف
وعــال ـيــه .نـحــن نــريــد أن ن ـحــافــظ على
التمثيل فيهما وإال ُيصبح وجود هذه
املـجـمــوعــة الـطــائـفـيــة ُم ـه ــددًا .الـخــوف
ل ـي ــس م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات أو األح ـ ــزاب
األخـ ـ ــرى ول ـك ــن م ــن ال ـت ـحــال ـفــات الـتــي

ستركب .وللتوضيح الخوف ليس من
املسيحيني ،فنحن كنا أول من حافظ
ع ـلــى ص ـحــة ال ـت ـم ـث ـيــل ح ــن تـحــالـفـنــا
مــع دوري شـمـعــون وج ــورج ع ــدوان».
ّ
وفيما أكد املصدر أن «الثابت الوحيد
هو التحالف مع تيار املستقبل» ،جزم
ب ــأن «ال ـقــانــون األم ـثــل بالنسبة إلينا
ه ــو ق ــان ــون ال ـس ـتــن ول ـي ــس املـخـتـلــط
حتى» ،مضيفًا أن «األحــزاب ،وخاصة
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــرُ ،ي ـف ـض ـلــون أن
تجري اإلنتخابات وفــق الستني على
ً
أن تؤجل» ،سائال «هل يقبل حزب الله
بإجرائها وفق القانون الحالي في ظل
التحالفات املستجدة للتيار؟».
الــى ذل ــك ،وصــف الرئيس ب ــري ،أمــس،
تشكيل الحكومة بأنه «خطوة مهمة،
لكن الخطوة األساسية واألهــم للبلد
ول ــرئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ول ـن ــا جميعًا
ه ــي ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب» ،مــوضـحــا أن
اجتماعات عدة ستعقد بدءًا من اليوم
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حكومة ثالثينية ...لكن القرار السياسي خارجها
ّ
متنوعة ،واألهــم صواريخ «،»Egla s
ّ
ّ
األك ـثــر ت ـطــورًا بــن صــواريــخ الــدفــاع
ال ـ ـجـ ــوي ال ــروسـ ـي ــة امل ـح ـم ــول ــة عـلــى
الكتف.
وبعد أخــذ ّ
ورد ،وضغوطات كبيرة
ٍ
م ــورس ــت ع ـلــى ال ـح ــري ــري وغـ ـي ــره ـ ـ ـ
كتلك التي مارسها السفير األميركي
الـســابــق ديـفـيــد هـيــل عـلــى الـحــريــري
والــرئـيــس الـســابــق مـيـشــال سليمان
ووزير الدفاع السابق الياس ّ
املر عام
ّ
 ،2008لرفض هبة روسية ـ ـ تقلصت
عقود ّ
السالح مع موسكو إلى عقدين
بقيمة ّ 37مليونًا و 600ألــف دوالر.
وق ـ ــد وقـ ـ ــع ال ـج ـي ــش ال ـع ـق ــود ن ـهــايــة
ّ
 ،2014لكن هبة املليار طارت ،بعدما
ّ
كــانــت مـصــانــع الــســاح فــي موسكو
ّ
ّ
قد وضبت الطلبيات وجهزتها ،ومن
بينها  250ص ــاروخ «كــورنـيــت »em
مــع  24مـنـ ّـصــة إطـ ــاق .وف ــي تشرين
ّ
الثاني  ،2015صـ ّـوت مجلس النواب
على قانون لتسليح الجيش ،بضغط
م ــن الــرئ ـي ـســن نـبـيــه بـ ـ ّـري ومـيـشــال
ع ــون ،بعد أن كــان ب ـ ّـري قــد طلب من
ّ
ال ـح ــري ــري ،إث ــر ت ـلــقـيــه ه ـبــة امل ـل ـيــار،
تنويع مـصــادر الـ ّـســاح .وعـلــى رغم
الـتــأخـيــر فــي التنفيذ ،ع ـ ّـدل الجانب
ال ــروس ــي ال ـع ـق ــود م ــن دون أي بـنـ ٍـد
جزائيُ ،
ووعــد الـ ّـروس بفتح ّ اعتماد
مالي في مصرف لبنان ،ووقــع قائد
الجيش العماد جان قهوجي العقود
في  26أيار .2016
وبحسب معلومات «األخ ـبــار» فإنه
ال مــانــع م ــادي ــا أو تـقـنـيــا م ــن تنفيذ
العقود بعد تأكيد الوزير علي حسن
خليل لــوزيــر الـ ّـدفــاع الـســابــق سمير
م ـق ـب ــل أن ـ ــه ي ـم ـك ــن ت ـغ ـط ـيــة ت ـكــال ـيــف
العقدين من املــوازنــة العامة .كما أن
الجيش يملك املال الكافي .لكن يبدو
أن العائق الوحيد كان إصــرار مقبل
على وضــع العقدين فــي «ال ـجــارور»
م ـن ــذ أي ـ ـ ــار املـ ــاضـ ــي فـ ــي س ـي ــاس ــة ال
ت ـخــدم س ــوى الـجـمــاعــات التكفيرية
والعدو اإلسرائيلي ،تنفيذًا لضغوط
ّ
أمـ ـي ــركـ ـي ــة ،فـ ــي ع ـ ــز ح ــاج ــة ال ـج ـيــش
ل ـل ـس ــاح فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ـج ـم ــاع ــات
التكفيرية واألطماع اإلسرائيلية ،مع
أن مقبل (املحسوب على سليمان) زار
موسكو بداية العام الـجــاري ،ووعد
الـ ـ ــروس بـتـطـبـيــق ال ـع ـق ــود وتـفـعـيــل
ّ
التعاون العسكري بني البلدين.

في الشكل ،الحكومة
مؤلفة من ثالثين وزيرًا.
لكنها ،بتوزع وزرائها على
األحزاب ،تفتقد القرار السياسي
الذي تملكه المرجعيات
السياسية ،فال يبقى لكثير من
الوزراء سوى هامش محدود
للنقاش والتوقيع
هيام القصيفي
ال تــزال ظــروف تأليف الحكومة تأخذ
ّ
الحيز األكبر من النقاشات الداخلية،
وســط اعتقاد أوســاط سياسية أن ما
أملى االستعجال فــي التأليف ،مساء
األح ــد الـفــائــت ،ال يـعــدو كــونــه املرحلة
الثانية من مراحل الترتيب الذي أتى
ب ــرئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال ع ــون،
ليس أكثر .فظروف الحدثني مشابهة
مـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــث االس ـ ـت ـ ـع ـ ـجـ ــال وت ـج ـم ـي ــع
األوراق الداخلية دفعة واحدة ،والقفز
فــوق اعـتــراضــات هــذا الـفــريــق أو ذاك،
لـيـتـحــول ال ـح ــدث ــان ،عـلــى أهميتهما،
خ ـط ــوات مــرحـلـيــة شــابـتـهــا سـلـبـيــات
كثيرة ،ولم تصل إلى حدود التسوية
ال ـن ـه ــائ ـي ــة ب ــن األف ـ ــرق ـ ــاء ال ـل ـب ـنــان ـيــن
واإلق ـل ـي ـم ـي ــن .ووفـ ـ ــق ذلـ ـ ــك ،س ـن ـكــون
مـ ـ ـج ـ ــددًا ،بـ ـع ــد االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مـ ــن تــأل ـيــف
الـحـكــومــة ،أم ــام مــرحـلـتــن جــديــدتــن:
ال ـب ـيــان الـ ـ ــوزاري وق ــان ــون االن ـت ـخــاب،
وع ـل ـي ـه ـم ــا يـ ـت ــوق ــف مـ ـ ـج ـ ــددًا م ـص ـيــر
التوافقات الداخلية والتفاهمات ،بما
يضمن اسـتـمــرار االسـتـقــرار الداخلي
فــي مرحلة يتفلت فيها األمــن فــي كل
الدول املحيطة.
ال شـ ــك فـ ــي أن ع ـم ـل ـيــة ال ـت ــأل ـي ــف فــي
ذاتـهــا ،بعدما خلقت إربــاكــات كثيرة
ب ـف ـعــل امل ـحــاص ـصــة وت ــوزي ــع امل ـغــانــم
وارت ـ ـفـ ــاع عـ ــدد الـ ـ ـ ــوزراء إلـ ــى ث ــاث ــن،
طـ ــرحـ ــت أي ـ ـضـ ــا إشـ ـك ــالـ ـي ــة س ـيــاس ـيــة
ت ـت ـع ـلــق بـ ــواقـ ــع ه ـ ــذه ال ـح ـك ــوم ــة بـمــا
ً
رســت عليه الئحة أعضائها .ففضال
ُ
ع ــن ًأن ل ـقــب وزراء ال ــدول ــة اســت ـخــدم
خ ـطــأ وف ــي غـيــر مـحـلــه وامل ـق ـصــود به
دستوريًا ،فتحول إلى هدايا مجانية
ّ
لـفــك ال ـع ـقــد ،دل ــت الـتـشـكـيـلــة األخ ـيــرة
على أن القرار السياسي ،في ما خص
مـلـفــات أســاسـيــة وح ـســاســة ،سيبقى
خـ ـ ـ ــارج ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة .وس ـ ـي ـ ـكـ ــون ع ـلــى
م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء تــرج ـمــة آلـ ـي ــات هــذا

ال ـق ــرار والـتـنـفـيــذ الـعـمــانــي ملــا يتفق
ع ـل ـيــه خ ــارج ــه ،س ـ ــواء أك ـ ــان م ــن نــوع
االصـطـفــاف واملــواج ـهــات ال ـحــادة بني
فريقني ،أم تمرير الجلسات بتسويات
مرنة.
ص ـح ـي ــح أن زمـ ـ ــن ت ــألـ ـي ــف ح ـك ــوم ــات
تضم الـقــادة السياسيني أنفسهم في
ّ
ال ـح ـكــومــات ق ــد ولـ ــى وبـ ــات ك ــل زعـيــم
سياسي يسمي ممثلني عنه ،وصحيح
أن السنوات األخـيــرة جنحت تدريجًا
ن ـحــو ح ـك ــوم ــات م ــؤل ـف ــة ،بـغــالـبـيـتـهــا،
م ــن م ــوال ــن ل ـل ـقــادة الـسـيــاسـيــن ،لكن
ظ ــل دائـ ـم ــا ه ـن ــاك م ـك ــان لـشـخـصـيــات
س ـي ــاس ـي ــة وازنـ ـ ـ ــة ل ـه ــا ح ـي ـث ـي ـت ـهــا مــن
الـ ـحـ ـض ــور ال ـس ـي ــاس ــي واألداء ال ـع ــام
والـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاش الـ ـسـ ـي ــاس ــي فـ ـ ــي م ـج ـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عـ ــن والئ ـه ــا
وانتمائها وتصويتها.
الـ ـي ــوم ،م ــع ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة ،بــرز
أك ـثــر ال ـت ـمــايــز ب ــن م ـس ـتــويــن ،واح ــد
داخل مجلس الوزراء ،وواحد خارجه،
ح ـتــى ي ـب ــدو امل ـش ـهــد وكـ ــأن ه ـن ــاك من
جهة مجلس «ق ــادة» كما كــان يجري
الـتـمـثـيــل عـلــى طــاولــة ال ـح ــوار ،يتخذ
أخرى
القرارات السياسية ،ومن جهة َّ َ
وزراء مهمتهم التوقيع على ما ُيتفق

ّ
دلت التشكيلة على
أن القرار السياسي في
الملفات األساسية
سيبقى خارج الحكومة

ع ـل ـيــه ف ــي ال ـق ـضــايــا امل ـص ـي ــري ــة ،عـلــى
بنود جدول األعمال .وعليه ،سنكون
أمــام مشهد «طــاولــة حــوار» مــن الفئة
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن ال ـس ـي ــاس ـي ــن ،وم ـج ـلــس
وزراء فيه رئيس الجمهورية ورئيس
الـحـكــومــة ،كـطــرفــن سـيــاسـيــن ،فيما
ي ـعــود ال ـ ــوزراء املـنـتـمــون إل ــى ت ـيــارات
سـيــاسـيــة إل ــى مــرجـعـيــاتـهــم ع ـنــد كل
أزمـ ــة تـعـصــف بـمـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،ألن
ل ـيــس ل ــدى جـمـيـعـهــم ح ــري ــة ال ـن ـقــاش
واملـنــاورة .فال هي حكومة تكنوقراط
ب ــامل ـع ـن ــى ال ـت ـق ـن ــي ل ـل ـك ـل ـم ــة ،وال هــي
حكومة سياسية إال بمعنى االنتماء

ّ
قبل التسليم والتسلم بدأ الكباش حول قانون االنتخاب والبيان الوزاري (داالتي ونهرا)

والوالء الحزبي ألعضائها.
من هنا سيكون االنتقال إلــى املرحلة
الـثــالـثــة والــراب ـعــة فــي مـســار الترتيب
امل ــوق ــت ل ــأزم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ره ـن ــا بما
ي ـت ـف ــق ع ـل ـي ــه ال ــزعـ ـم ــاء ال ـس ـي ــاس ـي ــون
وليس مجلس ال ــوزراء .إذ قبل عملية
الـتـسـلـيــم والـتـسـلــم وال ـت ـقــاط ال ـصــورة
الـتــذكــاريــة ،ب ــدأت عملية شــد الكباش
حـ ـ ـ ــول قـ ـ ــانـ ـ ــون االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب والـ ـبـ ـيـ ــان
الوزاري .وإذا كان معظم املشاركني في
تسوية الحكومة يريدون االستعجال
بصياغة بيان وزاري ،كي ال تستنفد
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـ ـش ـ ـهـ ــور الـ ـقـ ـلـ ـيـ ـل ــة لـ ـه ــا،
وه ـ ــي تـ ـص ــوغ الـ ـبـ ـي ــان ،ف ـ ــإن مـهـمـتـهــا
األصعب هي قانون االنتخاب وإجراء
االنتخابات النيابية ،مــا دام الجميع
تقاسم الوزارات السيادية والخدماتية
وم ـن ــاط ــق ال ـت ــوزي ــر ب ـهــاجــس تحقيق
أكـ ـب ــر ق ـ ــدر م ـم ـك ــن مـ ــن املـ ـك ــاس ــب قـبــل
االن ـت ـخــابــات .ورغ ــم أن ال ـن ـقــاش حــول
قانون االنتخاب بدأ في عهد الرئيس
ال ـســابــق مـيـشــال سـلـيـمــان وف ــي خــال
الـ ـشـ ـغ ــور الـ ــرئـ ــاسـ ــي ،إال أن االتـ ـج ــاه
الـ ـغ ــال ــب ح ــال ـي ــا ن ـح ــو ال ات ـ ـفـ ــاق عـلــى
قانون جديد ،بعدما بدأت ردود الفعل
املبكرة حول النسبية الكاملة ،وحتى
النسبية الجزئية املرفقة مع األكثرية،
رغم موافقة ثالث كتل رئيسية عليها.
إال أن مجرد انـطــاق السجال مجددًا،
ف ــور تــألـيــف الـحـكــومــة ،بـعــدمــا ّ
تلمس
األفـ ــرقـ ــاء املـ ـع ــارض ــون لـلـنـسـبـيــة قبل
ال ـتــأل ـيــف أن ـه ــم م ـق ـب ـلــون ع ـلــى مـعــركــة
حقيقية حولها ،يؤشر إلى أن االتفاق
الذي أدى إلى والدة الحكومة «قسرًا»
ان ـت ـه ــى م ـف ـع ــول ــه س ــريـ ـع ــا .وس ـي ـك ــون
ـام محكوم
البلد مجددًا أمــام نقاش حـ ٍ
بسقف الــوقــت واملـهــل املـحــددة إلجــراء
االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة .إذ ال يملك أي
طــرف تــرف الـغــرق فــي نقاشات تقنية
وعـلـمـيــة ح ــول أي ق ــان ــون ،ول ـيــس من
ّ
السهل على أي منهم أن «يسلم رقبته»
االنـتـخــابـيــة طــوعــا بـقــانــون جــديــد في
مهلة قـصـيــرة ،فيما الـهــدف الحقيقي
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى أك ـ ـثـ ــريـ ــة س ـي ــاس ـي ــة
موصوفة فــي مجلس الـنــواب .وعامل
ال ــوق ــت ب ــدأ أي ـض ــا ي ـف ــرض ن ـف ـســه ،في
ظـ ــل ت ـف ــاق ــم الـ ــوضـ ــع اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ،بـعــد
ت ـط ــورات حـلــب وتــرك ـيــا واألردن ،ألن
جميع الــاعـبــن األســاسـيــن املحليني
ي ـت ـعــام ـلــون م ــع ه ــذه ال ـت ـط ــورات على
أنها حاسمة في تقرير مصير الوضع
الــداخـلــي بــرمـتــه ،وق ــد ب ــدأ ذل ــك يرخي
بثقله على خطبهم السياسية ،وكــأن
ال حكومة وفاق وطني تظلل رؤوسهم.

تقرير

مصروفو «المستقبل» يعتصمون ويمهلون
الحريري يومين
(أم ـ ــس) ب ــن فــري ـقــي الـ ـح ــوار ف ــي عني
التينة تناقش الصيغ املطروحة ،وهذا
االج ـت ـم ــاع تـلـيــه أخـ ــرى ت ـش ــارك فيها
الـكـتــل النيابية للتوصل إل ــى صيغة
م ـش ــروع ق ــان ــون .وع ــن إم ـك ــان إن ـجــاز
ال ـقــانــون ال ـجــديــد ف ــي املـهـلــة املتبقية
إلجـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة وهــي
ستة أشهر ،قال بري« :ال أنكر أن األمر
صعب بسبب مــواقــف بعض األفــرقــاء
وه ـ ــواجـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــم .وسـ ــأس ـ ـعـ ــى جـ ـه ــدي
للتعاطي مع هذه الهواجس بواقعية
للوصول إلى ما ننشده» ،مبديًا ميله
إل ــى أن ع ـقــد جـلـســة م ـث ــول الـحـكــومــة
ال ـجــدي ــدة أمـ ــام مـجـلــس ال ـن ــواب لنيل
الثقة قبل رأس السنة «وفي حال تعذر
ذل ــك فــإلــى األس ـب ــوع األول م ــن السنة
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة» .واس ـت ـب ـع ــد «ص ـع ــوب ــات
تواجه وضع البيان الوزاري للحكومة
ً
ألن لكل عقدة تطرأ حال».
(األخبار)

ميسم رزق
فـيـمــا ك ــان الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري
ف ــي ط ــري ـق ــه م ــن ب ـي ــت ال ـ ّـوس ــط إل ــى
الـســرايــا الحكومية لتسلم مهماته
كرئيس للحكومة ،للمرة األولى منذ
ســت س ـن ــوات ،وغ ـيــر بـعـيــد مــن مقر
الــرئــاســة الـثــالـثــة ،اعـتـصــم ع ــدد من
العمال املصروفني من تيار املستقبل
مطالبني بدفع مستحقاتهم.
ص ـب ــاح ــا ،ت ـجـ ّـمــع عـ ــدد م ــن ال ـش ـبــان
أم ــام مـبـنــى األم ــان ــة ال ـعــامــة للتيار
ف ــي شـ ــارع س ـب ـيــرز اح ـت ـجــاجــا على
ع ــدم ال ـح ـصــول عـلــى تـعــويـضــاتـهــم،
بـ ـخ ــاف زم ــائـ ـه ــم املـ ـص ــروف ــن مــن
جريدة «املستقبل» الذين لجأوا إلى
وزارة العمل ،وتوصلوا إلى تسوية
مـ ـ ــع إدارة الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة ب ـت ـق ــاض ــي
م ـس ـت ـح ـقــات ـهــم ع ـل ــى ثـ ــاث دفـ ـع ــات.

املعتصمون طالبوا بانتداب إحدى
الـشـخـصـيــات امل ـس ــؤول ــة ف ــي الـتـيــار
لالستماع إلــى معاناتهم ،ومنعوا
الــدخــول إلــى املبنى وال ـخــروج منه،
مــا أدى إلــى حـصــول إش ـكــال بينهم
وبني عناصر األمــن املكلفني حماية
املبنى.
وق ـ ـ ـ ــال مـ ـعـ ـتـ ـصـ ـم ــون لـ ـ ـ ـ «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»
إن ـهــم «ج ــزء قـلـيــل مـمــن ص ــرف ــوا في
أي ـل ــول امل ــاض ــي م ــن دون الـحـصــول
عـلــى فـلــس واح ـ ــد» .وش ـكــوا مــن أنــه
رغــم م ــرور أشـهــر عـلــى صــرفـهــم «لــم
يلتفت إلـيـنــا أي مــن املـســؤولــن في
الـتـيــار» .وأكــد هــؤالء أن «االعتصام
ً
ُ
لم يكن كامال ألننا عرفنا أن بعض
زم ــائـ ـن ــا فـ ــي الـ ـقـ ـن ــاة وال ـص ـح ـي ـف ــة
تـقــاضــوا قسمًا مــن روات ـب ـهــم ،فجاء
تحركنا مـحــدودًا ،لعل وعسى نجد
من يستجيب لنا» .وأوضحوا أنهم

مصادر المعتصمين:
التحرك المقبل
سيكون أوسع

«كــانــوا موظفني فــي األمــانــة العامة
ل ـل ـت ـي ــار ،ون ـح ــن غ ـي ــر ق ــادري ــن عـلــى
الـلـجــوء إل ــى الـقـضــاء ،خـصــوصــا أن
ّ
املحددة في القانون انقضت»،
املهلة
و«لم نذهب إلى املحاكم ألننا نعتبر
أنفسنا من أهل البيت».
حتى اآلن ،يرى هؤالء املصروفون أن

طردهم لم يكن تعسفيًا ،بل بسبب
األزمة املالية التي يمر بها الرئيس
ال ـح ــري ــري ،وان ـع ـك ـســت ع ـلــى جميع
املوظفني بمن فيهم الذين بقوا ولم
يقبضوا رواتبهم منذ أكثر من عام».
وبـحـســب م ـص ــادر املـعـتـصـمــن فــإن
«االس ـت ـه ـتــار بـنــا وبـحـقــوقـنــا وعــدم
ال ـت ـفــاوض مـعـنــا هــو مــا دفـعـنــا إلــى
هذه الخطوة» .ولفتت إلى أن «أحد
م ـســؤولــي ال ـت ـيــار قــابــل املعتصمني
فــي الباحة الداخلية للمبنى ،وأكــد
لهم أنهم محقون في مطلبهم ،لكن
ت ــوق ـي ــت الـ ـتـ ـح ــرك خ ـ ــاط ـ ــئ»! ووعـ ــد
املـصــروفــن بــأن «رسالتهم ستصل
إلى املعنيني ،وسيكون هناك جواب
خــال يــومــن» .وأك ــدت امل ـصــادر أنه
«إن لم نحصل على جواب فسنعيد
ال ـت ـح ــرك ع ـلــى ن ـط ــاق أوس ـ ــع وأمـ ــام
عدسات اإلعالم».
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سياسة

تقرير

خصوم «الثنائية المسيحية»
لم يرفعوا الرايات البيض بعد
فتحت االستطالعات االنتخابية األخيرة
للتيار الوطني الحر الباب مجددًا أمام
ّ
االنتخابي النيابي ،وأخرجت إلى
النقاش
العلن استطالعات أشمل أجرتها مراكز،
متعددة وأحيانًا متناقضة ،لكنها تقود
جميعها إلى النتائج نفسها تقريبًا ،وفي
خالصتها ما يستوجب التوقف عنده
غسان سعود
اقـتـصــرت االسـتـطــاعــات االنتخابية
األخ ـي ــرة لـلـتـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر على
تـخـي ـيــر امل ـس ـتـطـل ـعــن ب ــن مـجـمــوعــة
أسماء عونية فقط .وفي أقضية عدة،
لم يكن أمــام املستطلعني سوى خيار
واحـ ـ ــد ب ـح ـكــم وجـ ـ ــود م ــرش ــح ع ــون ـ ّـي
واحـ ــد ملـقـعــد واح ـ ــد .فــاملــرشــح غـســان
ً
ع ـط ــاال ـل ــه ،مـ ـث ــا ،كـ ــان ي ـنــافــس نفسه
على املقعد الكاثوليكي فــي الـشــوف،
ومثله املرشح أسعد درغام عن املقعد
األرثوذكسي في عكار ،والوزير الياس
بوصعب عن املقعد األرثــوذكـســي في
امل ـ ــن ،وامل ــرش ــح ط ــون ــي م ــارون ــي عن
املقعد املاروني في طرابلس وغيرهم.
أه ـم ـيــة امل ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة م ــن مـسـيــرة
اختيار املرشحني العونيني تكمن في
ً
توضيح الـصــورة قليال ،حيث توجد
زحمة مرشحني على مقعد واحد ،كما
هــي حــال املقاعد املــارونـيــة فــي بعبدا
واملــن وكسروان وجبيل .وباستثناء
ّ
العوني
عـكــار ،حيث تـعــرض املــرشــح
ال ـ ـ ـجـ ـ ـ ّ
ـدي ج ـي ـم ــي ج ـ ـبـ ــور الن ـت ـك ــاس ــة
صـغـيــرة أم ــام مــرشــح م ـغ ـمــور ،يمكن
الـقــول إن االستطالع العوني أنصف
ك ــل م ــن جـ ـ ّـد ف ــي ال ـع ـم ــل ،وأظـ ـه ــر فــي
املقابل هشاشة مــن يستقوون باملال
واإلع ــام والـعــاقــات الجانبية .إال أن
األهـ ــم م ــن ن ـتــائــج االس ـت ـطــاعــات هو
الـتـحــريــك الـعــونــي امل ـتــواصــل للركود
ال ـس ـيــاســي وت ـس ـل ـيــط األضـ ـ ــواء عـلــى

الواقع االنتخابي في أقضية عدة قبل
أشهر من املوعد املفترض لالنتخابات
النيابية.
فـ ـف ــي بـ ـعـ ـب ــدا ،ال ـ ـي ـ ــوم ،ثـ ـم ــة خ ــاص ــة
وحـيــدة تفيد بعدم وجــود أي مرشح
أو قـ ــوة أو حـ ــزب ق ـ ــادر ع ـلــى تجيير
عشرة في املئة على األقل من أصوات
املـ ـقـ ـت ــرع ــن امل ـس ـي ـح ـي ــن ألي الئ ـح ــة
أخ ــرى غـيــر تـلــك املــدعــومــة مــن رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة وال ـت ـي ــار الــوط ـنــي الـحــر
والقوات اللبنانية .وهو أمر سيحرج
ً
ً
ح ــزب ال ـلــه ،عــاجــا أو آج ــا ،فــي حــال
ـرر الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن مـ ـ ـخ ـ ــارج جــان ـب ـيــة
قــ ّ
تـجــنـبــه الـتـصــويــت ملــرشـحــي ال ـقــوات.
والالفت في هذا القضاء الذي يتمثل
بستة نواب (ثالثة موارنة وشيعيان
ودرزي) ،هو عدم وجود مرشحني .أما
فــي ك ـســروان ،حيث يفترض كثيرون
أن الـثـنــائـيــة املـسـيـحـيــة ،مــدعــومــة من

فريد هيكل الخازن
وسكاف بدآ بتنظيم
ماكينتيهما
االنتخابيتين

رئــاســة الجمهورية ،ستأكل األخضر
وال ـ ـيـ ــابـ ــس ،فـ ــا ش ـ ــيء مـ ــن ه ـ ــذا ك ـلــه.
ّ
ف ـخ ــال ال ــدورت ــن ال ـســاب ـق ـتــن ،شــكــل
ترشيح العماد ميشال عون شخصيًا
رافـعــة لالئحة الـعــونـيــة ،وهــو حرص
ع ـل ــى اسـ ـت ــرض ــاء ب ـي ــوت ــات سـيــاسـيــة
ع ــدة بتبني مــرشـحـيـهــا التقليديني،
فيما كان حضور القوات في صناديق
ال ـق ـض ــاء م ـتــواض ـعــا جـ ـ ـدًا .أمـ ــا ال ـيــوم
فــا رافـعــة مـبــاشــرة لالئحة مــع بلوغ
«ع ـ ـن ـ ـت ـ ــرات» بـ ـع ــض الـ ـع ــونـ ـي ــن حــد

الـتـشــاطــر عـلــى الـعـمـيــد شــامــل روك ــز،
وسيضطر التيار إلــى االستغناء عن
ممثلي العائالت األقــويــاء بمرشحني
ًَ
أقــل حـضــورا ،ســواء كانوا عونيني أو
قــواتـيــن ،علمًا بــأن النائبة جيلبرت
ً
زوي ـ ــن ،م ـث ــا ،تـحـظــى بـتــأيـيـ ّـد  90في
املئة من عائلتها ،وهؤالء يمثلون في
صـنــاديــق االق ـت ــراع ضـعــف القواتيني
ت ـقــري ـبــا .وخ ــاف ــا لـبـعـبــدا ال ـتــي تــرفــع
فــاعـلـيــاتـهــا ال ــراي ــات ال ـب ـي ــض ،يعمل
الـنــائــب الـســابــق فــريــد هيكل الـخــازن،
ل ـل ـمــرة األول ـ ـ ــى ،ف ــي دائ ــرت ــه بــذهـنـيــة
انتخابية حديثة بعيدًا عن «مراجل»
اإلق ـط ــاع الـتـقـلـيـ ّ
ـدي ،إذ كـلــف الـشــركــة
نـفـسـهــا ال ـت ــي أدارت مــاك ـي ـنــة الـتـيــار
ف ــي اس ـت ـح ـقــاقــات ان ـت ـخــاب ـيــة ســابـقــة
تنظيم حملته االنتخابية واستحداث
املــاكـيـنــة ومـتــابـعــة الـتـفــاصـيــل .وحــال
الـخــازن فــي كـســروان مــن حــال رئيسة
ال ـك ـت ـلــة ال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي زح ـل ــة م ـيــريــام
سـكــاف .فــاألخـيــرة شــرعــت فــي تنظيم
امل ــاك ـي ـن ــة م ــع الـ ـش ــرك ــة ن ـف ـس ـهــا ال ـتــي
نظمت عمل ماكينتي التيار والقوات
فــي االنـتـخــابــات البلدية األخ ـيــرة .إال
أن إم ـك ــان ـي ــات سـ ـك ــاف ،شــأن ـهــا شــأن
ال ـخ ــازن ،م ـح ــدودة .وه ــي ق ــادرة على
مواجهة القوات اللبنانية ،ولكن ليس
ال ـقــوات واملـسـتـقـبــل وال ـت ـيــار ورئــاســة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة وح ــرك ــة أمـ ــل واملـ ـط ــران
عصام درويش وحزب الله وآل فتوش
الذين ال تشغلهم القوات وال الكتائب
وال امل ـس ـت ـق ـبــل ع ــن إضـ ـع ــاف الـكـتـلــة
الشعبية.
أما املنت الشمالي ،فمعالم ما ينتظره
أوض ــح بكثير :تـقــدم الـنــائــب ابراهيم
كـنـعــان بـعـيــد ت ـطــريــزه تـفــاهــم الـتـيــار
وال ـ ـقـ ــوات ن ـقــاطــا ع ـ ــدة ،ف ـي ـمــا تــراجــع
ً
الـ ـن ــائ ــب س ــام ــي ال ـج ـم ـي ــل قـ ـلـ ـي ــا .إال
أنهما ال يزاالن قريبني جدًا بعضهما
م ــن ب ـع ــض ف ــي ال ـ ـص ـ ــدارة ،ويـلـيـهـمــا
ب ـف ــارق كـبـيــر ك ــل م ــن ال ـنــائــب مـيـشــال
املــر والــوزيــر الـيــاس بوصعب اللذين
ت ـبــدو نـتـيـجــة ك ــل مـنـهـمــا ف ــي غالبية
االس ـت ـطــاعــات م ـت ـقــاربــة جـ ـدًا أي ـضــا،

ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن امل ـ ــر ي ـس ـت ـنــد إل ـ ــى ق ــاع ــدة
راس ـ ـخـ ــة ت ـت ـم ـثــل بـ ــرؤسـ ــاء امل ـجــالــس
ال ـب ـلــديــة وامل ـخــات ـيــر وعـ ــدد كـبـيــر من
املوظفني ،فيما قاعدة بوصعب ترتكز
على حضوره اإلعالمي وأدائــه املؤثر
بـ ــالـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام .وت ـش ـي ــر امل ـع ـل ــوم ــات
إل ــى أن ثـنــائـيــة الـجـمـيــل ـ ـ ـ ـ املـ ـ ّـر بــاتــت
تفتقر إل ــى ديـنــامــو الئحتهما املــالــي
امل ــرش ــح ســركـيــس ســركـيــس ال ــذي لن
يـ ـخ ــوض االس ـت ـح ـق ــاق م ــا ل ــم يـنـجــح
رئيس حــزب القوات اللبنانية سمير

جعجع في تأمني مقعد له على الئحة
الـعــونـيــن .وال شــك أن الـكـتــائــب واملــر
كانا يخططان لتعويض خساراتهما
املـتـفــرقــة بـتـفــاهــم واضـ ــح م ــع الـحــزب
الـ ـس ــوري ال ـقــومــي االج ـت ـمــاعــي ال ــذي
عانى دورتني متتاليتني من تشطيب
عــونــي ملــرشـحــه واسـتـبــدالــه بالنائب
بيار الجميل ،ثم سامي الجميل ،فيما
ً
بدأ كنعان تواصال جديًا مع القوميني
لقطع الطريق باكرًا على الجميل واملر.
وال ـج ــدي ــر ال ـتــوقــف ع ـن ــده ف ــي دراس ــة

تقرير

وائل أبو فاعور ...من الوزارة إلى المختارة
وزير الحزب ّاالشتراكي وائل أبو فاعور
كان بين قلة من وزراء الحكومة السابقة
ممن تحولوا إلى «وزراء نجوم» .لذلك،
طرح خروجه من مجلس الوزراء عالمات
استفهام حول ما إذا كان النائب وليد
جنبالط ُ«يعاقب» وزيره
لم يستسغ تيمور جنبالط قرار والده
عدم توزير أبو فاعور (مروان طحطح)

ليا القزي
قـ ـب ــل شـ ـه ــر تـ ـق ــريـ ـب ــا ،وفـ ـ ــي م ـ ـ ــوازاة
انـشـغــال الـقــوى السياسية بتوزيع
املـ ـغ ــان ــم ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،انـ ـتـ ـش ــرت فــي
ـاط الـسـيــاسـيــة والـصـحــافـيــة
األوس ـ ـ ّ
خ ـبــر ك ــف رئ ـي ــس ال ـح ــزب الـتـقــدمــي
االش ـتــراكــي ول ـيــد جـنـبــاط يــد أحــد
أب ـ ــرز وزرائ ـ ـ ــه وأق ــرب ـه ــم إلـ ـي ــه ،وائ ــل
أبو فاعور .استندت «الخبرية» الى
زي ــارات ســابـقــة قــام بـهــا أبــو فــاعــور
ل ـل ــري ــاض« ،م ـب ـع ــوث ــا» م ــن الــرئ ـيــس
نبيه بــري وجـنـبــاط ،لــاطــاع على
ح ـق ـي ـقــة م ــوق ــف حـ ـك ــام امل ـم ـل ـك ــة مــن
ت ــرش ـي ــح ال ــرئ ـي ــس س ـع ــد ال ـح ــري ــري
ل ـل ـع ـمــاد م ـي ـش ــال عـ ــون إلـ ــى رئ ــاس ــة
الجمهورية .في زيارته األولى ،ذهب
أبو فاعور «مختار ورجــع محتار»،
ُكما وصف بري األمر حينها ،بعدما
ّ
أبـ ـل ــغ وزيـ ـ ــر ال ـص ـح ــة ال ـس ــاب ــق ب ــأن
ال ـس ـعــوديــة ال تـتــدخــل ف ــي ال ـشــؤون
اللبنانية! فــي الــزيــارة الثانية ،كان

املــوقــف ال ــذي نقله أبــو فــاعــور أكثر
وضــوحــا« :الـسـعــوديــة مــش ماشية
ـاء عـلــى ذل ــكّ ،
بــالـتـســويــة» .ب ـنـ ً
صعد
ب ــري وج ـن ـبــاط مــواقـفـهـمــا اعـتـقــادًا
م ـن ـه ـمــا أن ال ـت ـس ــوي ــة ال ــرئ ــاس ـي ــة ال
ي ـم ـك ــن أن تـ ـ ّـمـ ــر م ـ ــن دون م ـب ــارك ــة
س ـ ـعـ ــوديـ ــة .وب ـ ـعـ ــد زيـ ـ ـ ـ ــارة الـ ــوزيـ ــر
ال ـس ـع ــودي ث ــام ــر ال ـس ـب ـهــان لـلـبـنــان
وم ـب ــارك ـت ــه ان ـت ـخ ــاب ع ـ ــون ،حـ ّـمـلــت
عــن التينة وكليمنصو أبــو فاعور
م ـس ــؤول ـي ــة ن ـق ــل م ـع ـط ـيــات ت ـجــافــي
الـ ــواقـ ــع ،ف ـق ــرر ال ــزع ـي ــم االش ـت ــراك ــي
معاقبة وزيره النشيط بحرمانه من
املشاركة في حكومة سعد الحريري.
هكذا تقول الرواية التي يسخر منها
ّ
ّ
مقربون من أبــو فاعور مؤكدين أن
ّ
ُ
«األمــر لقلة أهميته لم يبحث حتى
ُ ّ
بينه وبني جنبالط» .املصادر تذكر
بــأن وزيــر الصحة السابق هو «ابن
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي اإلش ـ ـتـ ــراكـ ــي وهـ ـب ــي أب ــو
فاعور ومسؤولياته الحزبية بدأت
م ـنــذ أن ك ــان ف ــي مـصـلـحــة ال ـط ــاب.

ال يزال غير محسوم
عدم ترشيح
حمادة وشقير إلى
اإلنتخابات النيابية

ّ
وف ــي  ،2011تـسـلــم مــلــف الـتـفــاوض
مـ ــع الـ ـح ــري ــري وك ـ ـ ــان ح ـل ـق ــة وص ــل
ب ــن ج ـن ـب ــاط وال ــرئ ـي ـس ــن مـي ـشــال
سليمان ونجيب ميقاتي .فهل هذا
ال ـش ـخ ــص س ـي ـغــش ولـ ـي ــد ج ـن ـبــاط
أو ي ـت ـمــرد ع ـل ـي ــه؟» .وت ـل ـفــت ال ــى أن
أبـ ــو ف ــاع ــور ال ـت ـق ــى ف ــي ال ـس ـعــوديــة
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــارات ال ـ ـعـ ــامـ ــة
ال ـس ـعــوديــة ع ـلــي ال ـح ـم ـيــدان وع ــددًا

م ــن املـ ـس ــؤول ــن« ،وه ـ ــو كـ ــان يـكـتــب
كــل كلمة يسمعها وحـتــى الرسائل
النصية التي يتلقاها على هاتفه،
وكـ ـ ـ ــان ي ـب ـع ــث ب ـن ـس ـخ ــة م ـن ـه ــا إل ــى
جنبالط» .البعض ُيلقي املسؤولية
ع ـ ـلـ ــى «وجـ ـ ـ ـ ـ ــود تـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات عـ ـ ـ ــدة فــي
اململكة ،عمل كل منها على تسويق
امل ــوق ــف الـ ــذي يـتـمـنــى أن يـحـصــل».
فــال ـح ـم ـيــدان ك ــان م ــن ال ـفــريــق ال ــذي
يـقــوده ولــي العهد محمد بــن نايف
املعارض للتسوية .وأدى موقفه إلى
تضليل أبــو فــاعــور وآخــريــن ،تمامًا
ك ـم ــوق ــف ال ـق ــائ ــم ب ــأع ـم ــال ال ـس ـف ــارة
السعودية في بيروت وليد البخاري
الـ ــذي ام ـت ــدح ال ــوزي ــر ال ـســابــق جــان
عبيد قبل  20يومًا من االنتخابات.
ّ
أمــا البعض اآلخ ــر فيقول إن رفض
ّ
انتخاب عون كان «يصدر حتى عن
امل ـل ــك س ـل ـم ــان» .وهـ ـن ــاك فــرضـيـتــان
ّأدت إل ــى ت ـعــديــل امل ـم ـل ـكــة ملــوقـفـهــا،
«األولـ ـ ـ ــى ه ــي ح ـص ــول اتـ ـص ــال بــن
السعودية وايــران اتفقا خالله على
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سياسة

معالم المعركة
يحددها الموقف
النهائي للمستقبل
وحزب الله وأمل
(هيثم الموسوي)

ج ـ ــدي ـ ــة أجـ ــرت ـ ـهـ ــا مـ ــؤس ـ ـسـ ــة خ ــاص ــة
موثوق بها أن  %53ممن استطلعتهم
اخ ـت ــاروا «ال أح ــد» حــن ســألـتـهــم عن
مرشحهم املفضل عن املقعد املاروني،
مقابل  12.7سموا كنعان ونحو %8
سموا الجميل.
وفــي استطالع انتخابي مفصل آخر
ي ـم ـك ــن اسـ ـتـ ـخ ــاص دالالت ك ـث ـي ــرة.
ّ
سموا مرشح القوات
فنحو  %61ممن
إدي أبــي اللمع أول ،قــالــوا إن النائب
سامي الجميل هو مرشحهم الثاني،

مـ ــا ي ـع ـن ــي أن الـ ـق ــواتـ ـي ــن ال ي ــزال ــون
يفضلون الـكـتــائــب عـلــى غـيــرهــم رغــم
ال ـعــاقــة املـلـتـبـســة ب ــن ال ـط ــرف ــن .في
املقابل ،فإن نسبة من سموا أبي اللمع
مــرش ـحــا ثــان ـيــا ل ــدى ال ـعــون ـيــن أكـثــر
بقليل ممن سموا الجميل ،مــا يعني
أن م ــن ش ـط ـبــوا م ــرش ــح ال ـق ــوم ــي فــي
استحقاقات سابقة إلح ــال الجميل
محله ،سيوزعون أصواتهم هذه املرة
بني الجميل وأبي اللمع ،ما من شأنه
إضعاف الجميل أكثر .ولدى مناصري
الكتائب يتبني أن كنعان هو املرشح
املفضل الثاني بعد الجميل ،يليه أبي
الـلـمــع ،مــا يعني أن مساهمة كنعان
في تفاهم الرابية ومعراب لم تستفز
الكتائبيني كما يتخيل كثيرون .وفي
الدراسة نفسها ،يتبني أن كنعان بات
يتقدم على الجميل بفارق مهم وسط
املستطلعني الــذيــن يرفضون الكشف
عن توجههم السياسي ،وهؤالء كانوا
يجاهرون سابقًا بتأييد الجميل.
أم ــا جـبـيــل ف ـحــال ـهــا ،ف ــي ال ـش ـكــل ،من
حــال بعبدا مــع ف ــارق رئيسي يتمثل
بوجود أكثر من مرشح جدي محتمل
ف ــي حـ ــال قـ ـ ــررت ال ـث ـنــائ ـيــة الـشـيـعـيــة
وتـيــار املستقبل كبح جماح الثنائي
امل ـس ـي ـح ــي الـ ـج ــدي ــد ،ف ـي ـم ــا ت ـت ـطــابــق
األشــرفـيــة ،فــي الشكل واملـضـمــون ،مع
بعبدا باستثناء وجود بعض الجمر
تـحــت ال ــرم ــاد ال ــذي ال يـجــد مــا يـعـ ّـول
ع ـل ـيــه غ ـيــر مـجـتـمــع م ــدن ـ ّـي ال يـعــرف
ماذا يريد .والخالصة اليوم تفيد بأن
الثنائية املسيحية قوية ،ويزيدها قوة
التحالف مع رئيس الجمهورية .إال أن
هناك فــي دوائ ــر عــدة مــن يرفض رفع
الــرايــات البيض ويستعد ملزاحمتها.
لـكــن مـعــالــم املـعــركــة يـحــددهــا املــوقــف
النهائي لتيار املستقبل وح ــزب الله
وح ــرك ــة أمـ ــل ،وخ ـصــوصــا أن تـعــامــل
هـ ـ ــؤالء م ــع ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ي ـبـ ّـن
تـسـلـيـمـهــم بـتـمـثـيــل ال ـت ـيــار وال ـق ــوات
لـلـمـسـيـحـيــن وح ــرص ـه ــم ف ــي نـهــايــة
األمر على عدم إقالق راحتهم بأي اسم
قد يسبب إزعاجًا لهم.

ّ
ح ــل ال ــرئ ــاس ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة واإلت ـف ــاق
ع ـل ــى أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط .أمـ ــا ال ـثــان ـيــة،
ّ
فـهــي أن الـبــابــا فــرنـسـيــس طـلــب من
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ال ـس ــاب ــق ب ــاراك
أوباما انهاء الشغور الرئاسي قبل
انتهاء واليته».
إذًا ،عــدم إدراج اســم أبــو فــاعــور في
ال ـت ـش ـك ـي ـلــة الـ ـج ــدي ــدة «ال ص ـل ــة لــه
ب ـم ـه ـم ـتــه ال ــرئ ــاسـ ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة».
وتـلـفــت امل ـصــادر إلــى أن أبــو فــاعــور
حمل لقب معالي الوزير أربع مرات
مـتـتــالـيــة ،وك ــان ال بــد مــن مـنــح هــذه
الفرصة مجددًا ملروان حمادة وأيمن
ّ
شقير .أما ما ُيحكى عن أن األخيرين
لـ ـ ــن يـ ـت ــرشـ ـح ــا إلـ ـ ـ ــى اإلن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
النيابية« ،فأمر غير محسوم حتى
اآلن» .حـ ـم ــادة ش ـخ ـص ـيــة «ال ي ــزال
لـهــا وزن ـهــا اإلنـتـخــابــي وم ــن املمكن
أن ي ـت ــرش ــح إذا ل ــم ن ـج ــد ال ـب ــدي ــل».
ول ـكــن مــن املـمـكــن أن ي ـكــون تــوزيــره
«إعادة اعتبار له في هذه اإلنعطافة
ال ـس ـيــاس ـيــة» .أم ــا ش ـق ـيــر ،فتعيينه

ّ
وزيرًا «هو ألهداف انتخابية تتعلق
بوجود اإلشتراكي في املنت األعلى».
ل ــم ي ـس ـت ـســغ ت ـي ـمــور ج ـن ـبــاط ق ــرار
ع ــدم تــوزيــر «الــرف ـيــق وائـ ــل» بــدايــة،
وك ــان لــديــه الـكـثـيــر م ــن ال ـت ـســاؤالت
حول خطوة والده ،بحسب املصادر.
لـ ــذلـ ــكُ ،ع ـ ـقـ ــدت ث ــاث ــة لـ ـ ـق ـ ــاء ات بــن
جنبالط األب واالبن وأبو فاعورّ ،
تم
وضــع تيمور فــي صــورة التطورات
التي فرضت هذه الخيارات ،وجرى
الـ ـتـ ـب ــاح ــث ف ـ ــي تـ ـف ــاصـ ـي ــل امل ــرح ـل ــة
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة .إذ أن الـ ـ ـح ـ ــزب ي ـت ـح ـضــر
لعقد الجمعية الـعــامــة بــدايــة العام
وان ـت ـخ ــاب م ـك ـتــب س ـيــاســي جــديــد.
وأبو فاعور سيكون جزءًا من فريق
اإلع ــداد للمرحلة الـجــديــدة وتفرغه
ل ــإنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة .وت ــؤك ــد
ّ
امل ـ ـصـ ــادر أن «أب ـ ــو ف ــاع ــور ه ــو اب ــن
التقدمي ّاالشتراكي وابــن املختارة،
والدليل أنه توجه مع جنبالط للقاء
الحريري وإبــاغــه َ
اسمي الوزيرين
الجديدين».
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تقرير

اسرائيل ما بعد حلب:
ال خيارات مجدية في وجه حزب الله
لم يكن امتناع اسرائيل
عن شن حرب وقائية ضد
حزب الله ،والرهان على
فعالية ردعها ،لتغيير
المعادلة االقليمية في
سوريا والمنطقة ،سوى
نتيجة ادراكها المسبق
لألثمان الهائلة ،ومحدودية
الجدوى في أي مواجهة
واسعة مع حزب الله
علي حيدر
عـلــى وق ــع ان ـت ـص ــارات م ـحــور املـقــاومــة
ف ــي س ــوري ــا ،وت ـح ــدي ـدًا ب ـعــد اس ـت ـعــادة
حـ ـ ـل ـ ــب ،خ ـ ـلـ ــص أحـ ـ ـ ــد أهـ ـ ـ ــم املـ ـنـ ـظ ــري ــن
االسـتــراتـيـجـيــن االســرائ ـي ـل ـيــن ،وزي ــر
األم ـ ـ ــن الـ ـس ــاب ــق م ــوشـ ـي ــه اريـ ـ ـن ـ ــز ،ال ــى
الـتـسـلـيــم بـعـجــز اســرائ ـيــل عــن تحقيق
امل ــؤم ــل م ــن ال ـخ ـي ــارات املــاث ـلــة أمــام ـهــا.
وب ـخ ــاص ــة ع ــام ــة ،أج ـم ـل ـهــا بـخـيــاريــن
اث ـنــن :االول ،عملية عـسـكــريــة وقائية
ض ـ ــد قـ ـ ـ ـ ــدرات ح ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه ،وال ـ ـثـ ــانـ ــي،
محاولة ردعــه عن تفعيل قــدراتــه .وفي
كــا الـسـيـنــاريــوهــن ،خـلــص اري ـنــز الــى
م ـح ــدودي ــة ال ـ ـجـ ــدوى ،واش ـك ــال ـي ــة عــدم
جهوزية الجبهة الداخلية في مواجهة
ترسانة حــزب الـلــه الـصــاروخـيــة .وهي
نـتـيـجــة مـخـيـبــة ل ـكــل ال ــذي ــن يــراه ـنــون
ع ـلــى ال ـتــدخــل ال ـع ـس ـكــري االســرائ ـي ـلــي
املباشر ،االمــر الــذي ُيفسر الـتــردد لدى
امل ــؤس ـس ـت ــن ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـع ـس ـكــريــة
االسرائيلية ،حتى االن.
تنبع أهمية مقاربة ارينز ،التي نشرتها
صحيفة «ه ــآرت ــس» ،مــن كــونـهــا أقــرب
الــى التقدير العمالني االستراتيجي،
وتحضر عناصرها بـقــوة لــدى صناع
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار الـ ـسـ ـي ــاس ــي واالم ـ ـ ـنـ ـ ــي ف ـ ــي تــل
ابـيــب ل ــدى دراس ــة خـيــاراتـهــم ردا على
االنـ ـتـ ـص ــارات ال ـت ــي يـحـقـقـهــا الـجـيــش
السوري وحلفاؤه.
ِّ
ومـ ـم ــا ي ـ ـعـ ــزز م ـص ــداق ـي ــة ه ـ ــذا ال ـب ـحــث
ال ـت ـق ــدي ــري ،الـ ــى ج ــان ــب م ـض ـمــونــه ،أن
م ــن صـ ــاغ هـ ــذه ال ـت ـق ــدي ــرات شخصية
لديها خبرة عميقة في صناعة القرار
السياسي واالمني ،وبمتابعة املجريات
االقليمية ذات الـصـلــة بــاالمــن القومي
االسرائيلي.
في ما يتعلق بخيار العملية الوقائية
ض ــد ق ـ ـ ــدرات حـ ــزب ال ـل ــه ال ـص ــاروخ ـي ــة
االستراتيجية ،أقر ارينز بتعذر تحقيق

ال ـن ـتــائــج املــؤم ـلــة م ـن ـهــا ،ب ــال ـق ــول« :مــن
املـعـقــول االف ـتــراض أن عملية كـهــذه لن
تـنـجــح ف ــي تـحـيـيــد ك ــل تــرســانــة حــزب
ال ـل ــه» .وي ـن ـطــوي تـقــديــر ه ــذه النتيجة
على اقرار بأن قدرات حزب الله ،التي لن
تستطيع اســرائـيــل املــس بـهــا ،ستكون
كافية لجبي أثمان هائلة من اسرائيل
عبر اسـتـهــداف عمقها االستراتيجي،
وبالتالي سيكون الكيان االسرائيلي
امــام عملية مـحــدودة الـجــدوى وكبيرة
الثمن .ومن جهة أخرى ،يمكن القول إن
تسليم صناع القرار السياسي واالمني
فــي تــل ابـيــب بـهــذه النتيجة هــو الــذي
أدى الــى امتناع العدو طــوال السنوات
التي تلت حــرب  ،2006عن اللجوء الى
مثل هــذا الـخـيــار ،وأس ــس ملـعــادلــة ردع
متبادل.
فــي ضــوء عجز جيش الـعــدو عــن سلب
حزب الله القدرة على استهداف العمق
االستراتيجي للكيان ،من الطبيعي أن
يتراجع سقف الطموح االسرائيلي الى
م ـحــاولــة ش ــل ال ـح ــزب ع ــن تـفـعـيــل هــذه
القدرات ردا على اعتداءات اسرائيلية،
عـبــر الـتـلــويــح بــأثـمــان هــائـلــة ،وه ــو ما
عبر عنه ارينز بالردع.
وف ـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق بـ ـه ــذا الـ ـخـ ـي ــار ،رأى
أرينز أن معادلة الــردع املتبادل أثبتت
ج ــدواه ــا ف ــي ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة انـطــاقــا
مــن ادراك ال ــوالي ــات املـتـحــدة واالت ـحــاد
السوفياتي ،في حينه ،أن شن الضربة
االولــى سيؤدي الى ضربة ثانية .لكنه
أقـ ــر بـ ــأن هـ ــذه املـ ـع ــادل ــة ل ــم ت ـن ـجــح فــي
مواجهة حزب الله .وارجــع ذلك (بعيدا
ع ــن ال ـع ـب ــارات ال ـت ــي اس ـت ـخــدم ـهــا) الــى

تسليم بالعجز
في خطوة استثنائية ،تكشف عن التسليم
االسرائيلي بعجز سالح الجو عن التعامل
مع قــدرات حــزب الله الصاروخية ،كشف
مصدر امني اسرائيلي رفيع ،أن اسرائيل
بــدأت دراســة شــراء مئات صــواريــخ ارض
ـ ـ ارض ،يصل مداها الــى  200كلم ،رغم
معارضة القيادة العسكرية لهذا الخيار،
ألس ـبــاب تتعلق بــاملــوازنــة .وأق ــر املـصــدر
أن الهدف من هذا الخيار ،محاولة تغطية
االع ـ ــداد الـكـبـيــرة ل ــاه ــداف عـلــى الـســاحــة
الشمالية .وكشف املـصــدر ملوقع «والــا»
ال ـع ـب ــري أن ال ـ ـ ــرؤوس االن ـف ـج ــاري ــة لـهــذه
ال ـص ــواري ــخ تـ ـت ــراوح ب ــن  400الـ ــى 500
ك ـل ــغ م ــن امل ـ ـ ــواد امل ـت ـف ـج ــرة ،وتـ ـه ــدف ال ــى
تمكني الجيش من مواجهة سيناريوهات
مختلفة.

كشف ارينز عن حجم كي الوعي الذي حققه انتصار حزب الله عام ( 2006أرشيف)

قدرة الصمود ،وكانت الفتة إشارته الى
«ثقة حزب الله بالنصر النهائي».
وف ــي ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،ك ـشــف أري ـن ــز عن
حـجــم ك ــي ال ــوع ــي ال ــذي حـقـقــه انـتـصــار
حــزب الله عــام  ،2006بالقول إن «الــردع
االسرائيلي لم يمنع حزب الله من اطالق
ال ـص ــواري ــخ ف ــي ح ــرب ل ـب ـنــان ال ـثــان ـيــة»
كما لــم يمنع حركتي حماس والجهاد
االس ــام ــي عــن ذل ــك اي ـضــا فــي غ ــزة .امــا
الـتـهــديــد بـتــدمـيــر ج ــزء كبير مــن لبنان

أي عملية عسكرية
وقائية عاجزة عن
استئصال قدرات حزب
الله الصاروخية

ل ــردع ال ـحــزب ،فاعتبره اريـنــز ج ــزءًا من
املعادلة ،واصفا نجاح اسرائيل في ردع
ح ــزب ال ـلــه بــأنــه أم ــر اش ـكــالــي .ويسجل
فــي ه ــذا امل ـجــال ،تـجــاهــل اري ـنــز املتعمد
لحقيقة أن الـتــدمـيــر ال ــذي ت ـحــدث عنه
يمكن لحزب الله أن يرد عليه ،بضربات
نوعية استراتيجية تفوق مفاعيلها ما
شـهــدتــه اســرائـيــل ط ــوال تــاريـخـهــا ،كما
ه ــدد بــذلــك االم ــن ال ـعــام لـلـحــزب السيد
حسن نصر الله قبل أشهر.
هـ ـك ــذا ،ي ـب ــدو م ــن خـ ــال ال ـت ـقــديــر ال ــذي
عــرضــه أري ـنــز ،أن الـعــامــل االســاســي في
اجهاض أي محاولة شن حــرب وقائية
أو ردع حزب الله عن الردود ،تستند الى
تسليم اسرائيل بقدرته على استهداف
العمق االسرائيلي وارادتــه على تفعيل
هذه القدرات.
ومن هنا ،يأتي تناول ارينز ،في مقدمة
بحثه ،عــدم جهوزية الجبهة الداخلية،
مستندا الــى تقرير مــراقــب الــدولــة الــذي
أكـ ـ ــد عـ ـل ــى هـ ـ ــذه ال ـح ـق ـي ـق ــة .وع ـ ـ ــزا ع ــدم
الجهوزية الى الحجم الهائل لصواريخ
حـ ــزب ال ـل ــه ال ـت ــي ال يـمـكــن ف ــي ضــوئـهــا
تــوف ـيــر م ــاج ــئ ل ـس ـكــان ال ــدول ــة الـبــالــغ
عددهم أكثر من ثمانية ماليني ،متسائال
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ع ــن م ـص ـيــر مـنـشــآت
البنية التحتية واملصانع وغيرها..
وف ــي م ــا يـتـعـلــق بــالــرهــان عـلــى فعالية
م ـن ـظ ــوم ــات االع ـ ـت ـ ــراض الـ ـص ــاروخ ــي،
«ال ـق ـب ــة ال ـح ــدي ــدي ــة» و»مـ ـق ــاع داوود»
و»حيتس» ،اقــر ارينز بأنها غير قــادرة
عـلــى تــوفـيــر مـظـلــة حـمــايــة لـكــل الــدولــة
التي تطالها صواريخ حزب الله ،مشددا
على قدرة الهجمات الصاروخية املكثفة
لحزب الله على اختراق هذه املنظومات،
فــي اشـ ــارة ال ــى تعطيل فعاليتها امــام
ال ـك ـث ــاف ــة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة ال ـه ــائ ـل ــة ال ـتــي
ي ـف ـت ــرض أن ُي ـف ـ ِّـع ـل ـه ــا ال ـ ـحـ ــزب فـ ــي أي
مواجهة واسعة.
في ضوء عقم هذه الخيارات العمالنية،
خ ـلــص اري ـن ــز الـ ــى أن ال ـخ ـي ــار الــوحـيــد
املتبقي أمــام اســرائـيــل ،يتمثل بالرهان
عـلــى الـضـغــط الــدولــي لتفكيك ترسانة
حــزب الله الصاروخية ،متسائال ما إن
ك ــان ه ــذا االمـ ــر يـثـيــر اه ـت ـمــام املـجـتـمــع
ال ــدول ــي فــي ه ــذه املــرح ـلــة .وخ ـتــم اريـنــز
بحثه التقديري ،بــاالقــرار أن «اسرائيل
مـضـطــرة ال ــى الـبـحــث بــن خ ـيــارات غير
بسيطة عليها» .لكنه كشف ،بشكل غير
مباشر ،عــن حجم الــرهــان االسرائيلي،
الذي تبني فشله ،على انتصار الجماعات
املسلحة واالرهابية في سوريا باعتباره
الخيار االستراتيجي البديل الذي لجأت
اليه اسرائيل لتحقيق ما عجزت عنه في
مواجهة حزب الله.
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مجتمع وإقتصاد
على الغالف

كارتيل الغاز

ّ
تتحكم شركة «نفتومار» ،المملوكة من رجل األعمال ًطالل
الزين ،باستيراد الغاز إلى السوق اللبنانية .يدير الزين كارتيال من
خمس شركات تتولى التوزيع؛ أبرزها «صيداكو» المملوكة
من النائب وليد جنبالط .قدرة هذا الكارتيل تصل إلى حدود
تحويل المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة إلى أداة
لخدمة مصالحها ،فتمنع منح إجــازات االستيراد للشركات
المنافسة ،وتسمح بالسيطرة على خزانات غاز تملكها الدولة
اللبنانية وتتسع لنحو  700ألف طن ،باإلضافة إلى السيطرة
على خزانات القطاع الخاص .يتيح هذا النفوذ تحقيق إيرادات
قيمتها مليار دوالر

اللبنانيون
في قبضة
خمس
شركات

محمد وهبة
قـبــل عــام  ،1991ك ــان اسـتـيــراد الـغــاز
بنوعيه الغاز املنزلي «بوتان» والغاز
الـصـنــاعــي «ب ــروب ــان» مــن مسؤولية
الــدولــة اللبنانية .هي وحدها كانت
ت ـس ـتــورد ه ــذه امل ـ ــادة ال ـح ـيــويــة ،أمــا
الـ ـت ــوزي ــع فـ ـك ــان ي ـت ــم ع ـب ــر ش ــرك ــات
ّ
خاصة وفق كوتا محددة لكل منها.
وفـ ــي ب ــداي ــة ع ـه ــد ال ــرئ ـي ــس ال ــراح ــل
الياس الهراوي ،صدر مرسوم يمنح
شركة خاصة (يملك أسهمها طالل
ال ــزي ــن وروالن ال ـ ـهـ ــراوي وآخـ ـ ــرون)
حـ ــق اسـ ـتـ ـئـ ـج ــار أرض فـ ــي مـنـطـقــة
ال ــدورة بمبلغ سنوي  1.410مليون
ل ـيــرة مل ـ ّـدة  99س ـنــة ،وص ــدر مــرســوم
ـان يمنح شركة استيراد مشتقات
ثـ ٍ
نفطية (يملكها سعدي غندور) حقًا
ً
مماثال في منطقة طرابلس بالقيمة
نفسها .يومها ،كان الزين (وال يزال)
هــو املـ ـ ّ
ـورد األك ـبــر لـلـغــاز عـبــر البحر
األبـيــض املتوسط مــن خــال شركته
"نفتومار" التي تأسست في بيروت،
ث ــم ان ـت ـق ـلــت إلـ ــى الـ ـي ــون ــان .وجـ ــاءت
شــراكــة الــزيــن ـ ـ ال ـه ــراوي ،الـتــي نجم
ّ
عنها إصدار املرسوم املذكور ،لتركز
القطاع بني يدي جهة واحــدة عملت
على إنشاء خزانات غاز تحت األرض
وفــوقـهــا على املـســاحــات املستأجرة
"مجانًا" من الدولة ،ثم ّأسست تجمع
ّ
"ش ـ ــرك ـ ــات مـ ـح ــاص ــة ال ـ ـ ـغـ ـ ــاز" .خ ــط ــة
ال ــزي ــن والـ ـ ـه ـ ــراوي ق ـض ــت بــاح ـت ـكــار
اس ـت ـي ــراد وت ــوزي ــع ال ـغ ــاز م ــن خــال
ّ
التجمع كان األداة
احتكار التخزين.

املـنــاسـبــة السـتـئـجــار خــزانــات الـغــاز
املنتشرة على الشاطئ اللبناني ،أي
تلك الـتــي لديها منفذ بـحــري يتيح
لـهــا اسـتـقـبــال وتـفــريــغ بــواخــر الـغــاز
املـ ـسـ ـت ــوردة .واس ـت ـم ـ ّـر هـ ــذا الــوضــع
ّ
ح ـتــى ع ــام  1998ح ــن ت ـمــكــن الــزيــن
من االستحواذ وحده على كل حصة
ال ـ ـهـ ــراوي وب ــاق ــي الـ ـش ــرك ــاء ،فــأبـقــى
عـلــى الـتـجـ ّـمــع ك ــأداة تمنحه الغطاء
السياسي والسوقي.
هـكــذا نشأ كــارتـيــل الـغــاز فــي لبنان.
هـ ــو ك ــارتـ ـي ــل ب ـ ـ ــرأس واح ـ ـ ــد وأذرع
عديدة .الرأس ،أي نفتومار ،كان وليد
الــوصــايــة الـســوريــة وعـهــد ال ـهــراوي،
أمــام األذرع ،املؤلفة من« :نوردغاز»،
«يونيغاز»« ،كامليد غاز»« ،صيداكو»
و«غ ــاز ال ـشــرق» ،فقد ول ــدت كنتيجة
للبزنس الناشئ في اقتصاد الحرب
األهلية .استورد هذا الكارتيل الغاز
بـمـعـ ّـدل وس ـطــي يـبـلــغ  200أل ــف طن
ّ
س ـن ــوي ــا .ال ـك ـم ـيــات تـ ـ ــوزع ع ـلــى 160
شــركــة تعبئة وفــق معايير «الـســوق
ّ
الحرة» وعبرها تصل إلى املستهلك
ّ
بالسعر ال ــذي تـحــدده وزارة الطاقة
أس ـب ــوع ـي ــا .أمـ ــا م ـعــاي ـيــر الـتـسـعـيــر،
فتستند إل ــى ج ــدول تــركـيــب أسـعــار
يـحـقــق ل ـل ـشــركــات ال ـخ ـمــس إي ـ ــرادات
طائلة تفوق  42مليون دوالر سنويًا،
أي ما يوازي  1.055مليار دوالر على
مدى عقدين ونصف عقد.

القبضة المحكمة
م ـن ــذ  25سـ ـن ــة ،أح ـك ـم ــت ال ـش ــرك ــات
ال ـخ ـم ــس ق ـب ـض ـت ـهــا ع ـل ــى ال ـت ـخــزيــن

أله ـ ـم ـ ـي ـ ـتـ ــه الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة فـ ـ ـ ــي مـ ـج ــال
االستيراد ،إذ إن تفريغ بواخر الغاز
املـسـتــورد يتطلب خــزانــات مفتوحة
ع ـلــى م ـن ـفــذ بـ ـح ــري .وهـ ـن ــاك نــوعــان
من هذه الخزانات؛ األول مملوك من
الدولة اللبنانية ،والثاني من شركات
القطاع الخاص:
ـ ـ ـ خ ـ ــزان ـ ــات ال ـ ــدول ـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فــي
طرابلس والــزهــرانــي تتسع لنحو 3
ّ
التجمع
آالف ط ــن ،وق ــد اسـتــأجــرهــا
مــن «مـنـشــآت الـنـفــط» بمبلغ سنوي
ّ
يقدر بنحو  700ألف دوالر ،ثم أقفلها
لضمان عدم استعمالها من قبل أي
شــركــة أخ ـ ــرى ،وض ـم ــان ع ــدم وج ــود

ّ
التجمع
مـثــل تـلــك الـتــي يستأجرها
م ــن «يــون ـي ـفــرســال غـ ــاز» ف ــي منطقة
عمشيت ،أو أنها خزانات مستأجرة
وتـ ـ ــدار ل ـح ـســاب ال ـت ـجـ ّـمــع م ـثــل تلك
ّ
التجمع من شركة
التي يستأجرها
ل ـي ـكــوي ـغــاز ف ــي مـنـطـقــة ن ـهــر الـكـلــب،
وه ــي تتسع لنحو  5آالف طــن غــاز.
وب ـح ـســب امل ـع ـط ـيــات ال ـســوق ـيــة ،فــإن
«نوردغاز» تملك خزانًا يتسع لنحو
 4آالف ط ـ ــن ،ولـ ـ ــدى «غـ ـ ــاز الـ ـش ــرق»
خ ــزان ــات تـتـســع لـنـحــو  25أل ــف طن
فـ ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـ ـ ـ ــدورة ،ولـ ـ ــدى شــركــة
«ص ـ ـيـ ــداكـ ــو» خ ـ ــزان ـ ــات فـ ــي مـنـطـقــة
الزهراني تتسع لنحو  2500طن.

«أدوات» رسمية

تحقق الشركات
الخمس إيرادات طائلة
تفوق  42مليون
دوالر سنويًا
خزانات تنافس تلك التي يملكها أو
يستأجرها.
ـ خزانات الشركات الخاصة مملوكة
بأغلبيتها مــن الـشــركــات املنضوية
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ـ ّـم ـ ــع ،وهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك خ ـ ــزان ـ ــات
مـ ـسـ ـت ــأج ــرة ومـ ـقـ ـفـ ـل ــة عـ ـل ــى ط ــري ـق ــة
استئجار خــزانــات الــدولــة اللبنانية

نقابة أصحاب معامل التعبئة

الـسـيـطــرة عـلــى خ ــزان ــات ال ـغ ــاز ذات
املـنـفــذ الـبـحــري هــي نـصــف الـطــريــق.
ف ــالـ ـك ــارتـ ـي ــل ي ـس ـي ـط ــر أي ـ ـضـ ــا ع ـلــى
امل ـنــافــذ ال ـب ـ ّـري ــة أي ـض ــا .فـعـلــى الــرغــم
مــن أن االسـتـيــراد ال ـبـ ّـري مل ــادة الغاز
بنوعيه ،بــوتــان وب ــروب ــان ،مسموح
ب ـقــرار مــن مجلس ال ـ ــوزراء الــرقــم 69
الـصــادر بتاريخ  ،2004/5/20إال أن
املديرية العامة للنفط نجحت ،حتى
اآلن في ّ
«سده» بطرق مختلفة .فهي
ّ
رفضت منح أي إجازة استيراد بري
للغاز من سوريا أو من تركيا أو من
السعودية .وفــي األسابيع األخـيــرة،
رفضت املديرة العامة للنفط ،أورور
ف ـغــالــي ،اسـتـقـبــال أي طـلــب ومنعت
تسجيل أي طـلــب ب ـهــذا الـخـصــوص
فــي قـلــم املــديــريــة .الــذريـعــة الشفهية
ال ـتــي قـ ّـدمـتـهــا فـغــالــي أن ــه ال يسمح

ّ
تحاول معامل تعبئة الغاز املنزلي أن تتكتل لتحصيل حقوقها من املديرية العامة
للنفط والـشــركــات املـسـتــوردة للغازّ .
تبي لشركات التعبئة أن سعر الـغــاز الــذي
ّ
تحدده وزارة الطاقة ّ
يكبدها خسائر تراوح بني  25دوالرًا و 40دوالرًا على الطن
الواحد .الطريقة الوحيدة ّلتحقيق ربح في مجال تعبئة الغاز املنزلي للمستهلك،
هــي فــي الحصول على حقها املنصوص عليه فــي جــدول تركيب األسـعــار .هو
الحق الذي استولت عليه شركات االستيراد منذ  25سنة وحققت بفضله أرباحًا
بقيمة  40دوالرًا عن كل طــن ،أي ما يساوي  200مليون دوالر عن السنوات الـ
 25املاضية .شركات التعبئة تعاني من هذه املشكلة ،فيما تعلم أن هذه الطريقة
ّ
ّ
الصحيحة للبيع من دون خسارة أو من دون غش .الغش يعني أن املواطن يدفع
الثمن مرتني؛ في ّ
املرة األولــى ،يدفعها من خالل جدول تركيب األسعار ،والثانية
عندما تستولي شركات االستيراد على حقوق الغير الواضحة في الجدول .النقابة
ّ
السر علي زغيب،
يرأسها أنطونيو ّيمني ،ونائب الرئيس حسني أكــومــي ،وأمــن
وأمني الصندوق بول ّ
نجار.

باستيراد الغاز بـ ّـرًا ،لكن سرعان ما
أب ــرزت الـشــركــات ال ـقــرار  69الـصــادر
عن مجلس الــوزراء ،لكنها لم تقتنع
باألمر .وصل األمــر إلى ّ
حد أن وزير
الطاقة أرتور نظريان طلب استشارة
ال ـ ـقـ ــاض ـ ـيـ ــة هـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج امل ـك ـل ـف ــة
باالستشارات القانونية لــدى وزارة
الطاقة ،التي اقترحت عليه «السماح
للشركة املستدعية باستيراد مــادة
غ ـ ـ ــاز الـ ـنـ ـف ــط املـ ـسـ ـي ــل بـ ـ ــروبـ ـ ــان عــن
طريق الـبــر ،وذلــك استنادًا إلــى قــرار
مجلس ال ـ ـ ــوزراء .»...فـغــالــي ابتدعت
طرقًا لالمتناع عــن التنفيذ ،وبــدأت
تـحـيــل طـلـبــات ال ـشــركــات إل ــى وزارة
الــداخـلـيــة وال ــدف ــاع املــدنــي ومــديــريــة
النقل في وزارة األشـغــال الستطالع
رأيهم بحجة السالمة العامة! الالفت
أن ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـت ــي ط ـل ـب ــت إجـ ـ ــازة
استيراد الغاز تعمل حاليًا في مجال
ن ـق ــل الـ ـغ ــاز م ــن م ـن ـط ـقــة إل ـ ــى أخ ــرى
ومــن محطة إلــى أخــرى ،أي أن حجة
الـســامــة الـعـ ّ
ـامــة ليست ثــابـتــة ،وهو
ما يجعل موقف فغالي مريبًا .تقول
مصادر مطلعة إن وزير الطاقة فرض
على فغالي استقبال طلبات إجــازة
االس ـ ـت ـ ـيـ ــراد ،إال أن املـ ـف ــاج ــأة كــانــت
بتسجيل عـشــرات الطلبات فــي مدة
يوم أو اثنني ،فمن أين «نبعت» هذه
الطلبات؟ ال أحد يملك أي جواب.

النفوذ السياسي
مـ ـ ــا هـ ـ ــو مـ ـ ـص ـ ــدر نـ ـ ـف ـ ــوذ ال ـ ـشـ ــركـ ــات
املحتكرة؟ ملكية الـشــركــات الخمس
وحصصها السوقية تكشف عن هذا
الجانب بوضوح:
ـ ـ ـ ال ـح ـ ّـص ــة األكـ ـب ــر ت ـس ـت ـحــوذ عليها
شــركــة صـيــداكــو ،إذ تبلغ نـحــو 100
ألـ ــف ط ــن م ــن الـ ـغ ــاز س ـن ــوي ــا ،أي ما
يــوازي  %40من الكميات املستوردة
إلــى لبنان .هــذه الشركة مملوكة من
النائب وليد جنبالط ،والنائب نعمة
طـعـمــة وج ـ ــورج م ـتــى و«غ ـ ــاز لـبـنــان
ه ــول ــدي ـن ــغ» .ه ــذه األخـ ـي ــرة مـمـلــوكــة
أيضًا من جنبالط ونعمة ومتى ،إال
أن بــن مؤسسيها نبيه الصيداني
وم ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــود ال ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــدانـ ـ ــي ون ـ ــزي ـ ــه
ال ـص ـي ــدان ــي ال ــذي ــن ي ـم ـل ـكــون شــركــة
«ي ــون ـي ـغ ــاز» .وت ـم ـلــك «غـ ــاز ل ـب ـنــان»،
أيضًا ،مجموعة شركات متخصصة
بالعمل على الغاز؛ أبرزها "ناتغاز"
الـ ـت ــي يـ ـب ــرز بـ ــن م ــؤس ـس ـي ـه ــا ب ـيــار
مـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــال ف ـ ـ ــرع ـ ـ ــون وبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــار هـ ـن ــري
ح ـلــو ،إل ــى جــانــب ج ـن ـبــاط وطـعـمــة
وغ ـيــرهــم .أم ــا مــالـكــو «غـ ــاز لـبـنــان»،
فهم جنبالط وابـنــه تيمور وطعمة
إلى جانب شركات أجنبية مصدرها
«غـيــر م ـحــدد» فــي الـسـجــل الـتـجــاري
وهـ ــي« :ج ـس ـت ـمــار أن ـتــرنــاش ـيــونــال»
(« ،)%23.88الـ ـ ـ ــوود ف ـي ـن ـنــس ان ــك»
(« ،)%32.99ب ـن ــدر أوف ــرس ـي ــز ان ــك»
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تنويه في شأن تقرير «بلوم بنك»

ُ
نـشــر فــي عــدد أمــس تقرير بـعـنــوان "قـطــاع املياه
ّ
امل ـع ـ َّـب ــأة :أرب ـ ــاح هــائ ـلــة وم ـنــاف ـســة ش ـك ـلــيــة" ،وقــد
سقط سهوًا اإلشارة إلى مصدره املنشور باللغة
اإلنكليزية على موقع "بلوم بنك" ،وهو من إعداد
قسم البحوث فيه .لذا اقتضى التنويه.

الصيادلة لوزارة ّ
الصحة:
ارحمونا من اإلفالس
ّ

شكل موضوع جعالة الصيادلة ،أي نسبة الربح
الـثــابـتــة عـلــى األدويـ ــة ،أس ــاس املــؤتـمــر الصحافي
الــذي عقده نقيب الصيادلة جــورج صيلي أمــس،
في ّ
مقر النقابة ،والــذي انتقد فيه "ق ــرارات وزارة
ّ
ال ـصـ ّـحــة امل ـت ـخــذة م ـنــذ ع ـشــرة أعـ ـ ــوام ،وأدت إلــى
إقفال وإفــاس عشرات الصيدليات ،وجعلت من
الصيدلي عــدوًا وهميًا للمريض" .وأشــار صيلي
ّ
الصحية ال ّ
يتم من خالل
إلى أن "خفض الفاتورة
ّ
ّ
الـ ــدواء ال ــذي ال يـشــكــل س ــوى  %20مـنـهــا ،وإنـمــا
بالحزم والــرقــابــة ،خصوصًا أن  %50مــن الــدواء
ّ
الصيدليات ،أغلبها في مستوصفات
يباع خارج
ناهز عددها األلف" .وطالب صيلي باتخاذ قرارات
ّ
حــازمــة حــازمــة وتطبيق الـقــوانــن املتعلقة بمهنة
الـصـيــدلــة عـبــر إع ــادة صــاحـيــة التفتيش لنقابة
صيادلة لبنان لقمع املخالفات ،وإلغاء القرارات التي
اتـخــذت عــام  2005حــول الجعالة والـشـطــور التي
ُ"ي َ
ّ
السياسية
تالعب بها غالبًا" ،وإلغاء الحمايات
ّ
ّ
تتحول نقابة
والطائفية عــن املستوصفات ،وأن
الصيادلة شريكًا لوزارة الصحة في اتخاذ أي قرار
ّ
خاص باملهنة ،إضافة إلى إقرار مشاريع القوانني
املوجودة في مجلس النواب التي من شأنها تطوير
ّ
الصحية.
دور الصيدلي في املنظومة

مياومو معمل الجية الــحــراري
محرومون رواتبهم

جدول تركيب الغاز أغلى بنحو  127دوالرًا من جدول تركيب البنزين (مروان طحطح)

(« ،)%6.99ارنال فيننس» (،)%36.12
وبالتالي تنتهي امللكية في مكان في
العالم.
ـ ـ «يــون ـي ـغــاز» مـمـلــوكــة م ــن مـحـمــود
ال ـ ـص ـ ـيـ ــدانـ ــي وغـ ــال ـ ـب ـ ـيـ ــة أس ـه ـم ـه ــا
مملوكة مــن شــركــة يونيغاز غــروب
ل ـي ـم ـت ــد املـ ـسـ ـجـ ـل ــة ف ـ ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا.
وملكية الـصـيــدانــي ال تقتصر على
ه ــذه ال ـشــركــة ف ــي م ـج ــال الـ ـغ ــاز ،بل
تـمـتــد إل ــى شــركــة «ن ـي ــوغ ــاز» أيـضــا
الـ ـت ــي ت ـم ـل ــك  %94.6مـ ــن أس ـه ـم ـهــا
«م ـج ـمــوعــة ال ـص ـيــدانــي هــولــدي ـنــغ»
وي ـح ـمــل ن ــزي ــه م ـح ـمــود ال ـص ـيــدانــي
 %5من أسهمهاّ .
حصة «يونيغاز»
ال ـس ــوق ـي ــة ت ـ ـقـ ـ ّـدر ب ـن ـس ـبــة  %10مــن
واردات الغاز.
ـ ـ ـ «غـ ـ ـ ــاز الـ ـ ـش ـ ــرق» هـ ــي ثـ ــانـ ــي أك ـب ــر
ال ـشــركــات الـخـمــس املـحـتـكــرة للغاز
في لبنان ،إذ تصل ّ
حصتها السوقية
إل ــى  %25مــن الـ ـ ــواردات ،وأسـهـمـهــا
ّ
م ـكـ ّـونــة م ــن  3مــايــن س ـهــم ت ـتــوزع
ع ـل ــى «رومـ ـ ـس ـ ــي انـ ـت ــرن ــاش ـي ــون ــال»
بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  %99.99وعـ ـ ـل ـ ــى رئـ ـي ــس
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة قـ ـيـ ـص ــر شـ ـح ــادة
رزق الـ ـل ــه (سـ ـه ــم واحـ ـ ـ ــد) وج ـ ــورج
م ـ ـتـ ــى (سـ ـ ـه ـ ــم واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد)« .رومـ ـ ـس ـ ــي
انترناشيونال» هي شركة أجنبية
ويتردد بني مستوردي وتجار الغاز
أن ملكيتها تـعــود إلــى طــال الــزيــن
ّ
نفسه وإلى شركائه متى ورزق الله.
ـ ـ «ن ــوردغ ــاز» هــي الـشــركــة الوحيدة
فــي الـشـمــال ،وهــي مملوكة مــن عبد
ال ــرزاق ّ
حجة املحسوب على رئيس
الـحـكــومــة األس ـبــق ف ــؤاد الـسـنـيــورة.
حـ ّـصـتـهــا الـســوقـيــة تـصــل إل ــى %10
من مجمل واردات الغاز.
ـ ـ «كــاملـيــد غ ــاز» مـمـلــوكــة مــن م ــارون

فروقات غير ّ
مبررة بين أكالف
الغاز والبنزين (دوالر أميركي)
جدول تركيب
أسعار الغاز

جدول تركيب
أسعار البنزين

25
40
64
55

3
83
12
20

تخزين
تعبئة
مصاريف
نقل

ش ـمــاس ال ــذي ي ــرأس مـجـلــس إدارة
جمعية مستوردي النفط في لبنان،
وه ـ ــو ي ـم ـل ــك ش ــرك ــة «مـ ــدكـ ــو» ال ـتــي
تستحوذ على ّ
حصة سوقية واسعة
م ــن ت ـج ــارة ال ـن ـفــط ف ــي ل ـب ـنــان .هــذه
الشركة تعمل منذ عقود فــي مجال
تـجــارة الـنـفــط ،ولــديـهــا نـفــوذ واســع
مــع السياسينيّ .
حصتها السوقية
تبلغ  %10من واردات الغاز.

جدول تركيب األسعار

ال ـكــارت ـيــل ي ـح ـ ّـول م ـصــدر ال ـن ـفــوذ إلــى
إي ـ ـ ـ ــرادات ه ــائ ـل ــة .امل ـت ــوس ــط ال ـس ـنــوي
ألربـ ــاح ال ـشــركــات يـبـلــغ  42.2مليون
دوالر ،أي م ــا ي ـ ـ ــوازي  1.055مـلـيــار
دوالر خــال الـسـنــوات ال ـ  25السابقة.
ه ــذا املـك ـســب م ـص ــدره جـ ــدول تــركـيــب
األسعار .الجدول ،كما يمكن تعريفه،
هــو مـجـمــوع األكـ ــاف ال ـتــي تتكبدها
الشركات مقابل استيراد وبيع الغاز
في لبنان بالسعر الذي ّ
تحدده وزارة
الطاقة أسبوعيًا .الجدول يشبه جدول

تــرك ـيــب األسـ ـع ــار ال ـخ ــاص بــالـبـنــزيــن
واملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازوت ،إال أن بـ ـع ــض ع ـن ــاص ــره
تختلف ألسباب تقنية.
ال ـج ــدول يـتـضـمــن امل ـصــاريــف والـنـقــل
البحري والتوزيع وأربــاح الدكان .من
كل طن غاز يدخل إلى لبنان ،هناك 25
دوالرًا كلفة تخزين ،و 40دوالرًا تعبئة،
و 64دوالرًا مصاريف ،و 55دوالرًا نقل
بحري ،و 27دوالرًا جمارك .مجمل هذه
األكـ ــاف يـبـلــغ  211دوالرًا ،يتقاضى
امل ـس ـت ــورد مـعـظـمـهــا ،ب ــاإلض ــاف ــة الــى

يتم االحتكار عبر
السيطرة على خزانات
الغاز ذات المنفذ البحري

األرباح املعلنة .الفرق بني جدول تركيب
أس ـعــار ال ـغــاز وج ــدول تــركـيــب أسـعــار
ال ـب ـنــزيــن ك ـب ـيــر جـ ـ ـدًا .ك ـل ـفــة الـتـخــزيــن
فــي البنزين تبلغ  2.70دوالر عــن كل
طــن ،أمــا التعبئة التي تحصل عليها
الشركات املستوردة فهي مدرجة في
جدول البنزين ضمن «عمولة صاحب
املحطة» بقيمة  1900ليرة عن كل ليتر.
أم ــا كـلـفــة الـنـقــل فـتـبـلــغ  20دوالر عن
كــل ط ــن ،وامل ـصــاريــف املـصــرفـيــة تبلغ
 1.17دوالرًا ...مجموع املصاريف التي
تتضمن تأمني وغــرامــة تأخير ورسم
م ــرف ــأ وم ـع ــام ــات ج ـمــرك ـيــة ومــراق ـبــة
ومختبر وإجازة استيراد ومصاريف
بنكية وغيرها ،ال تزيد على  12دوالرًا
ف ــي ج ـ ــدول ال ـب ـن ــزي ــن ،م ـق ــارن ــة م ــع 64
دوالرًا فــي ج ــدول الـغــاز .نقل البنزين
ال يزيد على  83دوالرًا للطن الواحد،
مقابل  55دوالرًا في جدول الغاز.
في املجمل ،إن جدول تركيب الغاز أغلى
بنحو  127دوالرًا مــن ج ــدول تركيب
ال ـب ـن ــزي ــن .ل ـي ــس ه ـن ــاك مـ ـب ـ ّـرر واض ــح
لهذا الـفــرق ،وخصوصًا أن املعامالت
واألكـ ــاف متشابهة بينهما تقريبًا،
مــع ف ــارق أســاســي أن صــاحــب املحطة
ي ـح ـصــل ع ـلــى ج ـعــالــة ب ـيــع ال ـب ـنــزيــن،
وأصحاب الشاحنات يحصلون على
جعالة نقل البنزين ،وشركات التوزيع
ت ـح ـصــل ع ـل ــى ج ـعــال ـت ـهــا أيـ ـض ــا ،أم ــا
جعالة معامل تعبئة الغاز فهي تذهب
إلــى جيوب الشركات الخمس .ال ـ 127
دوالرًا على الطن الواحد تساوي 25.4
مـلـيــون دوالر س ـنــويــا ،وه ــي تـســاوي
 635مليون دوالر على مدى السنوات
الـ  25املاضية.

اعتصم ّ
العمال املياومون في معمل الجية الحراري،
أم ــام املبنى اإلداري فــي املـعـمــل ،أم ــس ،احتجاجًا
على قطع الرواتب الشهرية عنهم .ويستند هؤالء
إلى وثيقة إحالة صادرة عن املدير العام ملؤسسة
كهرباء لبنان كمال حايك ،منذ عام  ،2012بوجوب
دف ــع روات ــب جميع الـعـ ّـمــال املـيــاومــن فــي مهلة ال
ّ
تتجاوز الخامس من كل شهر ،للمطالبة برواتبهم
ّ
املستحقة .واستغلوا الفرصة لتجديد مطالبهم
بالدخول إلى مالك مؤسسة كهرباء لبنان استنادًا
إلى خبرتهم ،ال إلى امتحانات في مجلس الخدمة
ّ
املدنية.

ّ
استحداث خط جوي
بين بيروت والعقبة
انضمت شركة طيران "األجنحة امللكية األردنية"
إلى شركات الطيران العاملة في لبنان ،وبدأت منذ
أمــس ،بتسيير رحالتها الجوية املباشرة ما بني
العقبة (جنوب األردن) وبـيــروت ،بمعدل رحلتني
ّ
أسبوعيًا يومي االثـنــن والجمعة ،مــا يــوفــر ثالث
ساعات في النقل البري من مطار ّ
عمان إلى العقبة
وشواطئها.
ّ
ي ـ ـن ـ ـض ـ ــوي ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ــط
الـ ـج ـ ّ
ـوي امل ـس ـت ـحــدث على
ّ
أهـ ـ ّـم ـ ـيـ ــة س ـ ـيـ ــاحـ ــيـ ــة ع ـلــى
ال ـب ـل ــدي ــن ب ـح ـســب امل ــدي ــرة
ال ـع ــام ــة لـ ـ ــوزارة الـسـيــاحــة
ن ــدى ال ـس ــردوك ،نـظـرًا إلــى
ّأن "ال ــواف ــدي ــن م ــن األردن
ّ
شكلوا النسبة األكـبــر في
خ ــال ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،مــع مــا يعنيه ذل ــك من
إزالة األسباب التي ّ
سببت تراجعًا في عدد السياح
األردن ـيــن الــذيــن ي ــزورون لـبـنــان ،وك ــان معظمهم
يأتي من طريق البر".
فــي املـقــابــل ،أشــار مفوض السياحة واالستثمار
فــي سلطة منطقة العقبة االقـتـصــاديــة الـخــاصــة،
شرحبيل ماضي ،إلى أن "هذا الخط الجوي يأتي
ّ
استراتجية منطقة العقبة االقتصادية
ضمن إطار
ال ـخــاصــة ،لتشغيل املــزيــد مــن الـخـطــوط الـجـ ّـويــة،
ً
وخصوصًا مع بيروت ،لكون العقبة تشهد إقباال
من اللبنانيني".
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مجتمع وإقتصاد
تقرير

وزير االقتصاد الجديد:
إقرار الموازنة أولوية
بالنسبة إلينا (مروان
بو حيدر)

مطالب رجال األعمال:

موازنة ونفط
وشراكة...
من دون ضرائب
تريد «الهيئات االقتصادية» من الحكومة
الجديدة أن تبقى وفية لمصالح أصحاب
الرساميل ...لذلك ،تنادي بتحقيق ثالثة
مطالب رئيسة :إقــرار مــوازنــة عــام 2017
مــن دون أي زي ــادة على الـضــرائــب ،إقــرار
مراسيم النفط والغاز ،وتفعيل الشراكة
بين القطاع العام والخاص في قطاعات
االتصاالت واإلنترنت والبنى التحتية وغيرها.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،يــرفــض وزيـ ــر االق ـت ـصــاد
والـتـجــارة الجديد ،رائــد ال ـخــوري ،التعليق
على هذه المطالب ،ويكتفي في اتصال
مع «األخبار» ،بالقول إن الموازنة بالنسبة إلينا
هي أولوية ،الفتًا إلى أنه سيجهد من أجل
أن يلحظ البيان الوزاري مسألة إقرارها

نقوال ّ
شماس ،إن الجو اإليجابي الذي
أنـجـبـتــه "ال ـه ـن ــدس ــات املــال ـيــة ملـصــرف
لبنان" ،سيتالشى ُحكمًا ،في حال إقرار
املوازنة في نسختها الحالية القائمة
عـلــى زي ــادة ال ـضــرائــب .وي ــرى شـ ّـمــاس
أن إق ــرار امل ــوازن ــة بصيغتها الحالية
سـ ُـيـعــرقــل نـمــو االق ـت ـصــادُ ،مستشهدًا
بتوجه إدارة رئيس الواليات املتحدة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب ن ـحــو
خـ ـف ــض ال ـ ـضـ ــرائـ ــب ل ـت ـح ـق ـي ــق ال ـن ـمــو
وتفعيل االقـتـصــاد .فيما يــرى رئيس
غــرفــة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة وال ــزراع ــة
ف ــي بـ ـي ــروت ،م ـح ـمــد ش ـق ـيــر ،أن إقـ ــرار
زي ــادة الـضــرائـ ُـب يعني أنـنــا "سننعى
االقتصاد وسن ّ
شجع عمل املؤسسات
غير الشرعية ،وسنضرب املؤسسات
التي ال تزال تقف على رجليها".
كـ ــام ش ـ ّـم ــاس وش ـق ـيــر جـ ــاء ف ــي إط ــار
اس ـت ـط ــاع ق ــام ــت ب ــه "األخـ ـ ـب ـ ــار" حــول
م ـطــالــب "ال ـه ـي ـئ ــات االق ـت ـص ــادي ــة" من
البيان الوزاري للحكومة الجديدة.

هديل فرفور

تراجع الصادرات الصناعية :مليار
دوالر في خالل  3سنوات

ال يرغب ممثلو "الهيئات االقتصادية"
في أي تغيير جوهري في السياسات
االقتصادية واملالية والنقدية .يشددون
ع ـل ــى "االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار الـ ـسـ ـي ــاس ــي" الـ ــذي
يـضـمــن تـحـســن ال ــوض ــع االق ـت ـصــادي
للبالد ،ويدعون إلــى التوصل لقانون
ان ـت ـخــاب ،أي ــا ك ــان شـكـلــه ،يـحـفــظ هــذا
"االس ـت ـق ــرار" .وي ـح ــذرون مــن إقـ ــرار أي
تعديالت ضريبية تصيب أرباحهم.
ي ـق ــول رئ ـي ــس جـمـعـيــة ت ـج ــار ب ـي ــروت،

ي ـ ـقـ ــول رئ ـ ـيـ ــس ج ـم ـع ـي ــة ال ـص ـن ــاع ـي ــن
اللبنانيني ف ــادي الـجـمـ ّـيــل ،إن هاجس
الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــن ي ـ ـتـ ــركـ ــز ع ـ ـلـ ــى م ـس ــأل ــة
معالجة مسألتي االسـتـيــراد اإلغــراقــي
وامل ـصــانــع غـيــر الـشــرعـيــة .ب ــرأي ــه ،على
الحكومة الجديدة أن تعمل على تحفيز
ال ـص ــادرات الـتــي تــراجـعــت خ ــال ثــاث
سنوات بنحو مليار دوالر .بــرأيــه ،من
املمكن تعويض هذه الخسارة عبر دعم
ً
أس ـعــار الـنـقــل وأكـ ــاف الـتـصــديــر أوال،

ّ
شماس :زيادة
الضرائب ستعرقل
النمو االقتصادي

وم ــن ثــم العمل على زي ــادة ال ـصــادرات
إل ــى ال ـش ــرك ــاء ال ـت ـج ــاري ــن .وي ــذك ــر في
ُ
هذا الصدد ،املساعي التي كانت تبذل
مع االتحاد األوروبــي من أجل تصدير
امل ـن ـت ـجــات ال ـص ـنــاع ـيــة .ك ــذل ــك ،تـطــالــب
الـجـمـعـيــة ب ــاالس ـت ـف ــادة م ــن االن ـت ـشــار
ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،ع ـبــر تشجيع
اللبنانيني املغتربني لشراء الصناعات
ال ـل ـب ـنــان ـيــةُ .ي ـض ـيــف ال ـج ـمـ ّـيــل ف ــي هــذا
الـصــدد" :لــو اشـتــرى كــل مغترب بمبلغ
مئة دوالر ،ستبلغ حجم اإليرادات نحو
مليار و 400مليون دوالر" .إضافة إلى
اقتراحات التدابير هذه ،تطرح الجمعية

اقتراح تنفيع املنظمات اإلنسانية التي
ت ـع ـنــى بـ ـش ــؤون ال ــاج ـئ ــن ملــؤس ـســات
ُصـ ـن ــاعـ ـي ــة لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،فـ ـ ــي مـ ـ ــا خــص
ُ
املساعدات التي تعطى لالجئني.
ل ـ ـ ـ ــدى جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـص ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــن رؤي ـ ــة
اجتماعية اقتصادية قائمة على ستة
ّ
الجميل :تحفيز
بـنــود ،وفــق مــا يـقــول
االقتصاد ،إطالق ورشة إصالح إداري،
الـ ـش ــق االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،م ـع ــال ـج ــة وض ــع
األمن االجتماعي ،الشراكة بني القطاع
ال ـخــاص وال ـعــام ضـمــن رؤي ــة واضـحــة
وم ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــددة ،إطـ ـ ـ ـ ــاق رؤيـ ـ ـ ـ ــة واض ـ ـحـ ــة
للطاقات النفطية في لبنان.

مؤشر

ّ
المسجلة عام  2016بنسبة %6.4
انخفاض عدد السيارات الجديدة
أف ـ ــادت امل ـع ـل ــوم ــات ال ـ ـصـ ــادرة حــدي ـثــا ع ــن جـمـعـيــة
مستوردي السيارات في لبنان ،بأن عدد السيارات
ال ـجــديــدة املـسـ َّـجـلــة فــي خ ــال األش ـهــر ال ـ ــ 11األول ــى
ً
من عــام  ،2016قد انخفض بنسبة  ،%6.4مقارنة
بالفترة نفسها من عام  ،2015أي من  35,921إلى
 33,613س ـيــارة .أمــا فــي شهر تشرين الـثــانــي من
ّ
املسجلة حديثًا
العام الجاري ،فكان عدد السيارات
 2,472سـيــارة مقارنة ب ـ  3,110سـيــارات فــي العام
املاضي.
وأضـ ــاف الـنـشــرة األسـبــوعـيــة لـبـنــك ع ــوده أن أغلب
ال ـس ـي ــارات ال ـجــديــدة املـسـ ّـجـلــة كــانــت صـغـيــرة ذات
ً
أسـعــار منخفضة ،مشيرة إلــى أن الـســوق اللبنانية
تميل إلى السيارات الصغيرة ذات الكلفة املنخفضة
لغياب شبكة مواصالت حديثة ذات كفاءة.
وح ـ ــازت سـ ـي ــارات ك ـيــا ال ـك ــوري ــة أع ـل ــى ن ـس ـبــة مــن
ّ
املسجلة حديثًا في خالل أول  11شهرًا من
السيارات
عام  ،2016مع  6,641سيارة ،علمًا بأنها انخفضت
من  6,941سيارة في خالل الفترة نفسها من العام
املاضي .ولحقتها هيونداي الكورية أيضًا ،مع 4,891
س ـيــارة ،أيـضــا منخفضة مــن  5,391سـيــارة العام
املــاضــي .وكانت تويوتا اليابانية في املرتبة الثالثة

( 4,444سيارة بعد أن كانت  5,779سيارة في العام
املــاضــي) .ولهذه األرقــام داللــة على عــدم قــدرة أغلب
اللبنانيني على شــراء سـيــارات ذات كلفة عالية ،أي
ّ
تركز استيراد هذه األنــواع من السيارات لدى طبقة

صغيرة من الناس .إذ إنه إذا حسبنا عدد السيارات
املـسـ ّـجـلــة حــديـثــا الـتــي لــم تنتجها إح ــدى الـشــركــات
ً
ّ
التسع األكثر تسجيال (أغلبها يركز على السيارات
ذات الكلفة املنخفضة) يبقى نحو  6,671سيارة من

شركات أخــرى .وإذا حسمنا السيارات املنخفضة
الكلفة مــن شــركــات أخ ــرى ،تبقى كمية الـسـيــارات
ّ
املسجلة عام  2016صغيرة جدًا
ذات الكلفة العالية
ّ
مقارنة بالعدد الكلي.
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مجتمع وإقتصاد

الحكومة ُمجبرة
على إنجاز الموازنة
يقول الوزير السابق شربل ّ
نحاس،
إن مــدة ستة أشـهــر ليست قصيرة
ُ
كــي تنجز الحكومة مــا هــي ُمجبرة
عليه .وهو إقرار موازنة وإجراء قطع
حساب يلحظ التدقيق فــي عمليات
اإلنفاق غير الشرعي الذي جرى في
خ ــال ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،وبــالـتــالــي
محاسبة املسؤولني عن هذا اإلنفاق
غير الشرعي ومعاقبة فاعليه.
في ما ّ
خص ملف النفط والغاز ،يقول
ّ
نحاس إن الحكومة الجديدة مجبرة
ّ
ع ـل ــى ب ـ ــت خ ـ ـيـ ــارات أس ــاسـ ـي ــة .ه ــذه
الخيارات تتجاوز مسألة اإلسراع في
التلزيم بغية "السمسرة" والحصول
عـ ـل ــى حـ ـص ــص ج ـ ـ ـ ـ ّـراء ال ـت ـل ــزي ـم ــات
وتـطــاول مسألة نقاش فــي تأسيس
ش ــرك ــة وط ـن ـيــة أو عـ ــدم تــأسـيـسـهــا
إلدارة ه ــذا ال ـق ـط ــاع ،أو م ــدى جــديــة
االلـتــزام مــع الشركات األجنبية التي
س ـي ـجــري ال ـع ـقــد م ـع ـهــا .كــذلــك يــرى
نـ ّـحــاس ّأن مــن ال ـضــروري أن تطرح
املسائل املتعلقة بمعرفة استخدامات
األموال املتأتية من مردود القطاع.
يـ ـ ــرى نـ ـح ــاس أن الـ ـح ــدي ــث عـ ــن أي
ّ
قانون يتعلق بـ "كذبة الشراكة" التي
تصورها الهيئات االقتصادية على
أنـهــا خــدمــة مجانية لـلــدولــة ،عليه أن
ً
"يقطع" في املوازنة أوال.

ضمن بند "معالجة األمن االجتماعي"،
ت ـق ـت ــرح ال ـج ـم ـع ـيــة أن ي ـق ــوم املـجـتـمــع
ال ـ ــدول ـ ــي ب ـت ـم ـكــن ل ـب ـن ــان مـ ــن خـفــض
ُ
نسبة البطالة لــدى شـبــابــه ،امل ـقــدرة بـ
ُ َّ
 ،%36وذل ــك عبر خلق أس ــواق يــوظــف
صناعيون لبنانيون فيهاّ .أما ّ
العمال
السوريون" ،فطول عمرهم عمال بناء
وعمار".

التعاون مع دول الخليج
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات
اال ّق ـت ـص ــادي ــة ع ــدن ــان ال ـق ـص ــار ،بـيــانــا
هنأ فــي خالله رئيس الحكومة سعد

ال ـح ــري ــري بـتـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة .خــال
الـ ـبـ ـي ــان ،ق ـ ــال الـ ـق ـ ّـص ــار إن ـ ــه "بـ ـ ــات مــن
الضروري ّ
جدًا قيام رئيس الجمهورية
ال ـع ـمــاد مـيـشــال ع ــون ب ــزي ــارات قريبة
ودول
لـلـمـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة ُ ّ
مجلس التعاون الخليجي التي تمثل
الـحــاضــن وال ــراع ــي للبنان والـشــريــان
الحيوي لالقتصاد اللبناني".
هذا التصريح يأتي منسجمًا واملطلب
ُ ّ
ركز عليه ّ
شماس :االنفتاح على
الذي ي
دول الخليج ،وفق ما يقول لـ "األخبار".
ي ـت ـم ـن ــى ش ـ ـ ّـم ـ ــاس أن يـ ــولـ ــي الـ ـبـ ـي ــان
ال ـ ـ ـ ــوزاري أه ـم ـي ــة ل ـل ـشــق االق ـت ـص ــادي
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي" ،ف ـ ــاألزم ـ ــة ع ـ ُم ـي ـقــة فــي
ك ــل ال ـق ـطــاعــات اإلن ـتــاج ـيــة" .املــرت ـجــى،
بالنسبة إلــى ّ
شماس ،هو العودة إلى
ّ
ال ـن ـمــو االقـ ـتـ ـص ــادي .ي ــرى ش ــم ــاس أن
إقرار موازنة  2017بنسختها الحالية
الـقــائـمــة عـلــى زي ــادة ال ـضــرائــب يحول
دون تحقيق النمو االقتصادي ،طالبًا
إعادة النظر بشكل هذه املوازنة .يطرح
ً
ش ـ ّـم ــاس ب ــدي ــا م ــن زيـ ـ ــادة ال ـضــرائــب
عبر تحسني جباية الضرائب الحالية
و"توسيع الصحن الضريبي" وترشيد
اإلنفاق.
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــرُ ،يـ ـط ــال ــب ش ـ ّـم ــاس
بتحقيق ال ـشــراكــة ب ــن ال ـق ـطــاع الـعــام
والخاص" ،فالدولة بحاجة إلى القيام
ب ــاس ـت ـث ـم ــارات ض ـخ ـمــة ع ـل ــى صـعـيــد
قـ ـط ــاع الـ ـكـ ـه ــرب ــاء والـ ـبـ ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة
وتــوسـيــع مـطــار بـيــروت أو استحداث
مطار آخر ،أو حتى على صعيد قطاع
اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت"ُ ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن األمـ ـ ــوال
ـارف" ،وبــال ـتــالــي
"م ــوج ــودة ف ــي امل ـ ـصـ ـ
ّ
إن ق ــان ــون ال ـشــراكــة س ـيــوفــر الـتـمــويــل
واإلدارة الالزمة لهذه املشاريع من قبل
القطاع الخاص ،على أن تتولى الدولة
مـســألــة الـتـنـظـيــم واإلرش ـ ـ ــاد .ويـطــالــب
ش ـ ّـم ــاس أي ـض ــا ب ــاإلس ــراع ف ــي مـســألــة
التلزيم" ،فعلى لبنان أن ُيظهر جديته
في هذا املوضوع".
إضــافــة إل ــى مــا ورد مــن مـطــالــب إق ــرار
املـ ـ ــوازنـ ـ ــة ومـ ــراس ـ ـيـ ــم ال ـ ـغـ ــاز وال ـن ـف ــط
وم ـ ـسـ ــألـ ــة ال ـ ـش ـ ــراك ـ ــة ،ي ـ ـطـ ــرح رئ ـي ــس
غــرفــة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة وال ــزراع ــة
ف ــي بـ ـي ــروت ،مـطـلــب مـكــافـحــة الـفـســاد
ومعالجة مسألة التعيينات في الفئتني
األولى والثانية ،الفتًا إلى وجود نحو
 200وظـيـفــة شــاغــرة فــي الـفـئـتــن .هل
ُ
تستطيع الحكومة الجديدة أن تنجز
كــافــة مطالب الهيئات فــي خــال ستة
أشهر؟ يقول شقير إنه إذا كانت النية
م ــوج ــودة وت ــواف ــر الـ ـق ــرار الـسـيــاســي،
"تستطيع الحكومة أن ُت ّ
قر هذه املطالب
بـساعتني وفي خالل جلسة ،فاملراسيم
والخطط موجودة".
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متابعة

عودة المعاينة الميكانيكية:
ضغط العمل عادي
أول يوم عمل في مراكز المعاينة الميكانيكية لم يكن
استثنائيًا .الزحمة كانت معتادة ،والمعامالت سلكت طريقها
إلى التنفيذ في الوقت المعتاد أيضًا ...ال يملك العاملون في
هذه المراكز تفسيرًا محددًا ،إذ كانوا يتوقعون زحمة استثنائية،
نظرًا إلى حلول نهاية العام بعد إقفال استمر شهرين .يبدو أن
أصحاب السيارات لم يكونوا منزعجين من إقفال المراكز ،وهم
يتوقعون عدم تحميلهم كلفة إضافية على تأخير إجراء
المعاينة الميكانية ...لذلكَ ،لم العجلة؟
فاتن الحاج
العمل في مراكز املعاينة امليكانيكية في
ال ـي ــوم األول ب ـعــد  62ي ــوم ــا م ــن إض ــراب
ات ـح ــادات ون ـقــابــات الـنـقــل ،يـشـبــه العمل
فـ ــي أي ي ـ ــوم ع ـ ــادي ب ـع ــد ع ـط ـلــة األح ـ ــد.
الــزح ـمــة ،أم ــس ،تـشـبــه الــزح ـمــة املـعـتــادة
في هذا الوقت من السنة .اإلقبال العادي
ً
للسيارات على مركز الحدث مثال ،فاجأ
ً
كال من املوظفني واملواطنني على السواء.
ظ ــن ال ـج ـم ـيــع أن ب ــاح ــة امل ــرك ــز سـتـغـ ّـص
بالسيارات واملركبات األخــرى ،وسيكون
أمـ ــام ك ــل مــدخــل م ــن امل ــداخ ــل الـ ـ ــ 24نحو
 150آلية بالحد األدنــى ،وإتمام املعاملة
الــواحــدة سيستغرق ثــاث ســاعــات على
ّ
األقل .إل أن الخطوط بدت فارغة ،مقارنة
بالوضع السابق ،وال سيما في ساعات
بعد الـظـهــر ،وأنـهــى البعض معامالتهم
في أقل من ساعة.
إدارة الشركة انتظرت هي األخــرى يومًا
م ـش ـه ــودًا ،بـحـســب تـعـبـيــر م ــدي ــر محطة
ال ـ ـحـ ــدث ن ـب ـي ــل األعـ ـ ـ ـ ــور ،و«ق ـ ـ ــد ات ـخ ــذن ــا
تدابير استثنائية ،إن كان لجهة صيانة
ال ـت ـج ـه ـيــزات وت ـع ــزي ــز الـ ـك ــادر ال ـب ـشــري،
أو لجهة تمديد دوام العمل مــن الرابعة
الـنـصــف حـتــى الـســادســة م ـسـ ً
ـاء ،بالنظر
إل ــى أن ـنــا اع ـتــدنــا أن ت ـكــون ه ــذه األشـهــر
مـ ــن ال ـ ـعـ ــام وقـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــذروة ،ب ــاع ـت ـب ــار أن
الكثيرين ُيرجئون إج ــراء املعاينة حتى
آخـ ـ ــر دقـ ـيـ ـق ــة ،ف ـك ـي ــف إذا ك ــان ــت تـعـقــب
ً
إق ـف ــاال دام ش ـهــريــن؟» .يـقــول إن الضغط
ً
ك ــان مـقـبــوال ،واملــوظ ـفــون قــامــوا بـمــا هو
مطلوب ّمنهم بارتياح شديد .يشير إلى
أننا «شغالون» هذا األحــد (عيد امليالد)

فقط ،مستبعدًا أن يكون األحد الذي يليه
(رأس السنة) يــوم عمل ،لسبب تقني له
عالقة بالنظام اإللكتروني .يفضل األعور
أن ي ـن ـت ـظــر األي ـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة ل ـي ـح ـكــم عـلــى
املشهد ،فـ«املهم اآلن أننا عدنا إلى العمل

قرر المواطنون
تأجيل إجراء المعاينة
إلى ما بعد رأس السنة

(مروان طحطح)

بعدما عشنا أيامًا ال نحسد عليها بشأن
ّ
مـصـيــرنــا ف ــي ال ـش ــرك ــة» .ي ـجــزم بـ ــأن «كــل
شيء يتعلق بمستحقاتنا وتعويضاتنا
هــو قـضـيــة قــابـلــة لـلـنـقــاش ،فــرواتـبـنــا لم
ُتـ ـ َـمـ ـ ّـس ُ
وحـ ـس ـ َـم ــت الـ ـس ــاع ــات اإلض ــاف ـي ــة
لشهر تشرين الثاني فقط ،باعتبار أننا
لــم نـ ــداوم ّ ك ـث ـي ـرًا» .لـكــن مــن املــوظـفــن من
يــوضــح أن ـنــا «ك ـنــا الـحـلـقــة األض ـعــف في
كــل هــذه العملية ،فالحسم طــاول حوافز
ثابتة حصلنا عليها بعد تحرك نفذناه
في عام  ،2014ولم تكن ساعات إضافية،
بل سميت كذلك يومها تجنبًا إلدخالها
ف ــي ص ـلــب ال ــرات ــب وتــرت ـيــب تـعــويـضــات
عليها ،ومــا نــأمـلــه هــو أن نستعيد هــذه
الحوافز وأن ال تشكل هذه الظروف سببًا
إللغائها».
زحـمــة املــواطـنــن عـلــى الـصـنــدوق ليست
هي نفسها أمام املداخل ،ما جعل أحدهم
ّ
ي ـعــلــق« :ل ــم يـفـتـحــوا ك ــل ال ـص ـنــاديــق كي
ي ـخ ـف ـفــوا ض ـغ ـطــا ع ـلــى امل ــوظ ـف ــن الــذيــن
يكشفون على الـسـيــارات» ،وهــو مــا نفاه
األع ـ ــور الـ ــذي أك ــد أن ه ـن ــاك  9صـنــاديــق
تستقبل املواطنني ،مشيرًا إلــى أن العدد
ناهز  1500سيارة.
ّ
مع أن ندى نعوم ،التي تساعد زوجها في
«تخليص» املـعــامــات ،توقعت أن تصل
قوافل السيارات إلــى البوابة الخارجية،
لــم تـسـتـغــرب كـثـيـرًا اإلق ـب ــال الـخـفـيــف ،فـ
«بعض الزبونات اتصلوا فينا وقالوا لنا
إنو بيفضلوا يأجلوها لبعد رأس السنة
ألنــو هلق وقــت أعياد ومــا في مصاري».
الـ ــافـ ــت مـ ــا تـ ـق ــول ــه ل ـج ـه ــة أن ك ـث ـيــريــن
يفضلون أن يكسروا شهر ويدفعوا في
أول عــام  2017حتى لو كلفهم ذلــك دفعة
غرامة  10آالف ليرة ،لكنهم بذلك يكونون
قد ّ
أجلوا دفع رسوم املعاينة حتى نهاية
ّ
 .2018إل أن نعوم تشير إلى أن أصحاب
ال ـس ـيــارات (ال ـتــي تــرتــب رس ــوم ميكانيك
مرتفعة) يفضلون أن يدفعوها في وقت
اس ـت ـح ـقــاق ـهــا «وب ـي ــري ـح ــوا راسـ ـه ــم ألنــو
ّ
الـغــرامــات بتكلف» .وهـنــاك قسم يترقب،
بحسب نعوم ،قانونًا يصدر في مجلس
ال ـن ــواب لــإع ـفــاء م ــن ال ـغ ــرام ــات املـتــرتـبــة
عــن تأخير دفــع الــرســوم فــي أشهر إقفال
املــراكــز .يذكر أن هناك توصية من لجنة
األشغال العامة والطاقة والنقل النيابية
في هذا الشأن.

قطاع خاص
لبنان ماسيمو مــاروتـيــو وأصـحــاب سـيــارات ف ـيــراري .واستضاف
الـحـفــل صــاحــب س ـكــوديــريــا لـيـبــانــون حـســن ح ـيــدر وامل ــدي ــر الـعــام
جيلبرتو ميديشي ومدير شركة فيراري في الشرق األوسط والهند
لخدمة ما بعد البيع ،فرانشيسكو مارشيونا.
تطابق املنشأة معايير فيراري الدولية ،وتقدم العديد من الخدمات
مثل التخصيص وخــدمــات مــا بعد البيع وبــرامــج إص ــدار شـهــادات
امللكية لسيارات مستعملة لتوفير راحة البال للعمالء إثناء شرائهم
أي سيارة فيراري خالل السنوات الـ  11املاضية .باإلضافة إلى ذلك،
سيتمكن العمالء من تعزيز واستعادة الحصول على شهادات أصالة
لسياراتهم الكالسيكية.
فــي املـنــاسـبــة ،ق ــال صــاحــب سـكــوديــريــا لـيـبــانــون ،حـســن حـيــدر إن
"املنشأة ستكون من بني األفضل في العالم ّ
ألن سكوديريا ليبانون
تستحق األفضل!"

مشغل للصيانة
وصالة عرض جديدة لفيراري

ّ
«سيتي سنتر» يهنئ المحال التجارية
الملتزمة بيئيًا

أزالت شركة سكوديريا ليبانون ،الوكيل الحصري لسيارات فيراري
في لبنان ،الستار عن املنشأة الجديدة التي تبلغ مساحتها حوالى
ّ
تتضمن صــالــة عــرض لـسـيــارات الفيراري
 3500متر مــربــع والـتــي
ً
املستعملة ومـشـغــا للصيانة جــديـدًا حصريًا ومــرخـصــا مــن قبل
الشركة األم يقع في الجهة البحرية من منطقة ال ــدورة ،وذلــك خالل
حفل افتتاح جرى يوم  14كانون األول .2016
حضر االفتتاح عدد من الضيوف ،من بينهم السفير اإليطالي في

أط ـل ــق سـيـتــي سـنـتــر ب ـي ــروت ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ح ـفــل ت ــوزي ــع جــوائــز
ّ
التجارية التي التزمت بشكل كامل بنظام
االستدامة لتكريم املحال
ّ
التقييم الـبـيـئـ ّـي ال ــذي وضـعـتــه مجموعة مــاجــد الفطيم واملتعلق
باالستدامة واملحافظة على البيئة ،ونالت من  3الى  5نجوم .جرى
الحفل ً بحضور الوزير نبيل دو فريج ،ونشطاء في مجال البيئة،
ّ
إضافة الى معظم ممثلي املحال التجارية في املركز .ومن شركة
ماجد الفطيم ،حضر املدير العام للمشرق وشمال أفريقيا فيتور
نوريغا ،ورئيس قسم االستدامة ابراهيم الزعبي.

بـنــي سيتي سنتر بـيــروت عـلــى أس ــس صــديـقــة للبيئة فــي النهج
ّ
يتحلى بها املؤهالت الالزمة ّ
للحد
والتأسيس .ومن أهم املزايا التي
مــن التلوث وزي ــادة فعالية مـصــادر الطاقة مثل الكهرباء واملـيــاه،
بــاإلضــافــة إلــى تشجيع ّ
عمليات إع ــادة الـتــدويــر .وك ـ ّـرم املــركــز 31
ً
ً
ّ
تجاريًا لتكون مثاال على القيم التي تلتزم بها مجموعة ماجد
محال
الفطيم ولتحفيز ّ
بقية املحال في السنني القادمة.
باملناسبة ،قال رئيس قسم االستدامة في مجموعة "ماجد الفطيم"
ّ
ابراهيم الزعبي أن "اإلستدامة تعطينا األحقية لكي نشكل مجموعة
ال تــرتـكــز فـقــط عـلــى ال ــرب ــح ،بــل أيـضــا عـلــى ت ــرك أث ــر إيـجــابــي في
ّ
املجتمع" .أما املدير ّ
األول في سيتي سنتر بيروت سليمان ملط،
فشكر "املـحــال التجارية التابعة للمركز على الجهود املتواصلة
ّ
البيئي الخاص باملجموعة".
لاللتزام بنظام التقييم
ّ
التجاري الوحيد في لبنان
يذكر أن سيتي سنتر بيروت هو املركز
ّ
الذهبية.
الذي حصل على شهادة LEED
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رأي

بيروت ــ دمشق ــ بغداد :انطالقة اقتصادية جديدة
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
محمد زبيب
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
شربل ّ
كريم

نقوال تويني *
يـ ـق ـ ّـدر ال ــدخ ــل ال ـق ــوم ــي لـ ــإمـ ــارات الـعــربـيــة
املـتـحــدة بـحــوالــى  49بليون دوالر ،وحجم
االستثمارات السنوية الواردة الى اإلمارات
ب ـحــوالــى  11ب ـل ـيــون دوالر .وهـ ــذه األرقـ ــام
ل ـي ـســت ب ـع ـي ــدة ع ــن ح ـج ــم ال ــدخ ــل ال ـقــومــي
اللبناني ،كذلك حركة األمــوال الــواردة إليه،
عـلـمــا ب ــأن اإلمـ ـ ــارات ب ــاد مـنـتـجــة لـلـبـتــرول
الذي يمثل حصة كبيرة من الدخل القومي،
بـيـنـمــا ال يـشـكــل بـنــد ال ـب ـتــرول أي مــدخــول
لـلـبـنــان حـتــى اآلن رغ ــم ال ـث ــروة الـبـتــرولـيــة

والغازية الكامنة حسب الدراسات في أرضه
ومياهه اإلقليمية.
ال نـقــوم بـهــذه امل ـقــارنــة لتخفيف أو تثمني
دور أي مــن الـبـلــديــن ،لبنان واإلم ـ ــارات ،بل
ً
لنقول إن للبنان مستقبال واع ـدًا لــو شرع
ف ــي اس ـت ـخ ــراج الـ ـغ ــاز والـ ـبـ ـت ــرول بــالـطـبــع،
ولكن هــذه العملية ســوف تستغرق بعض
الــوقــت .ولــو تمت غـدًا فسوف تزيد وتكثف
م ــن ات ـج ــاه االق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي ال ــى الــريــع
واالعتماد على التحويالت الخارجية وهو
اتجاه لم يعد محبذًا اليوم ألسباب عديدة
ال مجال لتبيانها فــي هــذا املـقــال ،عنوانها

الـبـطــالــة وع ــدم ال ـت ــوازن بــن الـكـتـلــة املــالـيــة
واإلن ـت ــاج ،فالتضخم وانـكـشــاف االقتصاد
على العوامل الخارجية.
فكرة االنطالقة الجديدة وعنوان هذا املقال
ه ــو تـحــويــل الـضـعــف الـهـيـكـلــي الـخــدمــاتــي
ف ــي ال ــدخ ــل ال ـق ــوم ــي ال ـل ـب ـنــانــي الـ ــى مكمن
قــوة وثـبــات أال وهــو الـشــروع فــي اتفاقيات
اق ـت ـص ــادي ــة واسـ ـع ــة م ــع س ــوري ــا والـ ـع ــراق،
قاعدتها مبدأ التعامل باملثل لفتح األسواق
اللبنانية والسورية والعراقية بعضها على
بعض والتعامل باملثل في جميع الحريات
االقتصادية بما فيها الطيران املدني وحرية

امل ـل ـك ـيــة ال ـف ــردي ــة أو املــؤس ـســات ـيــة ودخ ــول
وخروج األشخاص واألموال الخ...
قـ ـط ــاع الـ ـخ ــدم ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة امل ـض ـخ ــم فــي
الـبـنـيــة الـلـبـنــانـيــة س ــوف ن ـح ــاول تــوزيـعــه
ع ـل ــى اقـ ـتـ ـص ــادي ــات س ــوري ــا والـ ـ ـع ـ ــراق بـمــا
فيها من املنفعة االقتصادية على البلدين،
حـيــث قـطــاع ال ـخــدمــات ال ي ــزال ضعيفًا في
الـبـلــديــن .كــذلــك فـتــح األس ـ ــواق بــن الـبـلــدان
الثالثة ســوف ينشط الــزراعــة والصناعات
التحويلية الزراعية والكيميائية اللبنانية
وش ــرك ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــات وي ـف ـتــح ســوقــا
واس ـعــة للسياحة والـسـفــر ،فـمـطــار بـيــروت
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المغازلة بين اإليمان والشك هل تنجب حوارًا؟
محمد عبدالله فضل الله *
لـطــاملــا ك ــان مــن يعنيهم أم ــر تـطــور املجتمع
وتحريكه ثقافيًا وفـكــريــا أم ــام فــرصــة جــادة
خــاصــة مــع انـتـشــار الـفـضــاء االع ــام ــي الــذي
ً
بنسبة كبيرة منه بــات لــأســف عبئًا ثقيال
على الحياة بما يعرض من برامج ويثير من
إثــارات ترتد سلبًا على النسيج االجتماعي
وم ـس ـتــوى وع ـي ــه ،ف ـبــن ب ــرام ــج اسـتـهــاكـيــة
تـهــدف إلــى تسليع اإلنـســان وإسـقــاط قيمته
وحـ ـص ــره ــا ف ـق ــط ب ـ ــاإلط ـ ــار املـ ـ ـ ــادي ال ـن ـف ـعــي
ّ
موجهه تتوخى غاية
الرخيص وبني برامج
ظرفية األثر يبقى الوسط اإلعالمي متذبذبًا.
ولكن يظل األمل معلقًا على برامج هادفة إلى
إظهار الحوار الجاد بني املؤهلني له لتعزيز
امل ـعــرفــة ال ـب ـشــريــة واك ـت ـســاب ـهــا ل ــون ــا جــدي ـدًا
لون املناظرة والجدال
تفتقده هذه األيام هو ِّ
واملحاججة املنتج واملحفز بعدما أصبحنا
نـسـمــع عـنــه ون ـق ــرأه ف ــي كـتـبـنــا الـقــديـمــة في
حديثها عــن عصور ذهبية للثقافة والفكر،

ال فـقــط ل ــون اإلثـ ــارة اإلعــام ـيــة الـتــي تنتهي
بنهاية وقتها وتحدث نقاشًا ظرفيًا ويعود
كــل ط ــرف إل ــى مـعـتـقــده إن ـهــا قـضـيــة اإلي ـمــان
واإلل ـح ــاد وال ـتــي عــرضــت مــؤخ ـرًا عـلــى قناة
الـ ـج ــدي ــد ل ــإع ــام ــي طـ ــونـ ــي خ ـل ـي ـف ــة ال ـ ــذي
اس ـت ـض ــاف ال ـع ــدي ــد م ــن األش ـ ـخـ ــاص بـغــض
ال ـن ـظ ــر ع ــن م ـس ـت ــوى إح ــاط ـت ـه ــم وم ـس ـتــوى
م ـق ــارب ـت ـه ــم لـ ـلـ ـم ــوض ــوع ال ـ ـ ــذي شـ ـغ ــل ك ـب ــار
املفكرين والفالسفة على امتداد الزمن.
من هنا نحب أن نطل على تاريخية املسألة
وتوجيهها ،فمسألة اإليـمــان بالله وإنـكــاره
وال ـك ـفــر ب ــه ال ب ــل ب ـكــل صــانــع وم ــوج ــد لـهــذا
ال ـك ــون وم ــا فـيــه لـيـســت ج ــدي ــدة كـمــا يتوهم
البعض بل هي قديمة جدًا قدم اإلنسان وقد
أخذت مجالها الواضح والعلني مع فالسفة
الدهرية الذين تأثروا بفكرة أرسطو القائلة
بقدم العالم وأضافوا بأن الدهر أو الزمن هو
املهيمن على األم ــر كله ال حــد لــه وال انتهاء
وهو يتصرف فينا بال فناء له.
حتى إذا ما جاءت الرسل والرساالت أعلنت

ع ــن اإلي ـ ـمـ ــان ب ــإل ــه واح ـ ــد خ ــال ــق وم ــوج ــد ال
يشبهه أحد متفرد بعظمته وقدرته مهيمن
على الزمان والوجود بال أمد.
وحـ ــاولـ ــت ه ـ ــذه ال ـ ــرس ـ ــاالت م ـخــاط ـبــة ف ـطــرة
اإلنـســان قبل الــولــوج إلــى عقله ألنــه ال يمكن
تكريس التوحيد وزرع اإليمان في النفوس
مــا دام الـشــك ي ـســاور قـلــب اإلن ـســان ويـغــزوه
بني الحني واآلخر بحسب الظروف واملؤثرات

مسألة اإليمان بالله
أو إنكاره ليست جديدة
كما يتوهم البعض

النفسية واالجتماعية وما يتبعها فاعتمدت
ل ــذل ــك م ـفــات ـيــح ب ـس ـي ـطــة غ ـي ــر م ـع ـق ــدة لـلـفــت
االنـتـبــاه إل ــى أن اإلي ـمــان لـيــس فــرضــا وقـهـرًا
مــن السماء على املخلوق بــل فعل استجابة
يـ ـت ــواف ــق مـ ــع أص ـ ــل الـ ـفـ ـط ــرة وص ـف ــائ ـه ــا فــي
تناغمها وتكاملها مــع هويتها اإلنسانية
املتميزة على باقي املخلوقات أيضًا بنعمة
التعقل والفكر اللذين يسيران باملخلوق إلى
تــأكـيــد اإلي ـم ــان وط ــرد اإلل ـح ــاد ال ــذي يجسد
الـعـبـثـيــة وال ـخ ـلــل مــن مـنـظــور اإلي ـم ــان ،ففي
النهاية يسلخ اإلنـســان عن أفضل ما يملكه
وه ــو اإليـ ـم ــان ب ـغــايــة شــري ـفــة كــام ـلــة يسعى
إليها ويرتبط بها ويغتني في كل مسيرته.
ّ
وملــا كــان اإليمان مشاعر وممارسة متكاملة
تـصــوغ فعل اإلن ـســان تـجــاه الـحـيــاة وتدفعه
إل ــى مـعــايـشــة إنـســانـيـتــه بـكــل نـقــاء وأصــالــة،
ع ــادت ج ــذوة اإلل ـح ــاد إل ــى الـتــوقــد مــع بــروز
مالمح النهضة األوروبـيــة بعد فترة طويلة
من الكبت والقهر الديني والتسلط والتشويه
ال ــذي مــارســه كثير مــن الهيئات الدينية في
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رأي

هـ ــو ن ـ ـمـ ــوذج ج ـي ــد ملـ ـط ــار وإدارة نــاج ـحــة
بــاإلمـكــان تطبيقها فــي امل ـط ــارات الـســوريــة
وال ـعــراق ـيــة ،كــذلــك تــوسـيــع أع ـمــال الـطـيــران
اللبناني من طائرات نفاثة وعادية وإدخال
خ ــدم ــة الـ ـط ــائ ــرات ال ـع ـم ــودي ــة ،ن ــاه ـي ــك عــن
ت ــوس ـي ــع ش ـب ـك ــة املـ ـ ـص ـ ــارف وف ــروعـ ـه ــا فــي
العراق وسوريا .كذلك أن يتوغل االستثمار
اللبناني في الصناعات الذكية من الجيل
الثالث من الهندسة املعمارية الى اإلعــان،
ال ــى عـلــم الـبــرامــج واإللـكـتــرونـيــات املـعـقــدة،
كذلك صناعة املــأكــوالت والضيافة وخدمة
السياح وخدمة املطارات واملوانئ والنقل.

ل ـ ـ ــم يـ ـتـ ـمـ ـك ــن ل ـ ـب ـ ـنـ ــان م ـ ـ ــن تـ ـغـ ـيـ ـي ــر ب ـن ـي ـت ــه
االقتصادية املعتمدة على الريع والخدمات
منذ استقالله ،بــل تضخم قطاع الخدمات
وال ــري ــع ب ـش ـكــل م ـط ــرد وان ـخ ـف ــض اإلن ـت ــاج
الزراعي والصناعي في حصتهما في الدخل
القومي وعمت العطالة وسافر شباب لبنان
وكتلة من املثقفني والنخب الى الخارج.
إن تصحيح الخلل وتحويل االقتصاد من
ال ــري ــع وال ـخ ــدم ــات ال ــى اإلن ـت ــاج والــرسـمـلــة
الصناعية والــزراع ـيــة يحتاج الــى توسيع
ال ـســوق اللبنانية لـســوق مــوحــدة لبنانية
سـ ـ ــوريـ ـ ــة عـ ــراق ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال االت ـ ـفـ ــاقـ ــات
السياسية لتحفيز الرأسمال اللبناني في
الـشــروع الــى االستثمار وتــوزيــع الخدمات
على رقعة اقتصادية أوسع تمكن االقتصاد
اللبناني مــن النمو امل ـتــوازن والـســريــع ،بل
باإلمكان القول إن هذا النمو سوف يتخطى
عتبة الـ  %5سنويًا لو نجحنا في ذلك.
إن الـ ـق ــرار ه ــو ق ـ ــرار س ـيــاســي ب ـحــت يـعــود
تحقيقه الى موافقة البلدان الثالثة عليه وإن
هــذه املــوافـقــة سهلة الـيــوم ألن اقتصاديات
البلدان الثالثة تعاني من مشاكل الحروب
وعـ ــدم ت ـ ــوازن ب ـن ـيــوي عـمـيــق وسـ ــوف تعم
الفائدة على البلدان الثالثة في حال اتفاقها
ب ــدون إج ـح ــاف ف ــي ح ـقــوق أي م ــن الـبـلــدان
الثالثة االقتصادية والحياتية.
ـان مــن أن
ـ
ن
ـ
ب
ـ
ل
لــو تـمـكــن الـعـهــد الـجــديــد فــي َ ّ
يخطو هــذه الـخـطــوة الـجـبــارة ملــكــنــه أيضًا
ضم بالد أخرى الى هذه املعاهدة كالعبور
بها الــى دول الخليج ،ونـخــص السعودية
ألن ـه ــا س ــوق واسـ ــع وواع ـ ــد واسـتــرات ـي ـجــي
للتكامل االقتصادي بني البلدين ،وسابقة
األعـمــال التاريخية بــن لبنان والسعودية
عـمـيـقــة ومــزم ـنــة ف ــي املـ ـق ــاوالت وال ـخــدمــات
والصناعة والبرمجة والهندسة واإلعــان.
ول ــو ج ــرى ذل ــك ع ـلــى خ ـط ــوات مـتـصــاعــدة،
ف ـســوف ي ـكــون ه ــذا االت ـف ــاق مــع الـسـعــوديــة
ً
مكمال ومحفزًا لبلدان أخرى لالنضمام اليه
كمصر واإلمارات.
وجـ ـ ــب ع ـل ـي ـن ــا ك ـل ـب ـن ــان ـي ــن ع ـ ـه ـ ـدًا وش ـع ـبــا
وجـ ـمـ ـه ــوري ــة أن نـ ـق ــوم بـ ـم ــراجـ ـع ــة كــام ـلــة
ملـ ـ ـس ـ ــاراتـ ـ ـن ـ ــا االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة ب ـ ـغ ـ ـيـ ــة بـ ـن ــاء
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــة تـ ـس ــد م ـكــامــن
الـ ـضـ ـع ــف وت ـس ـت ـف ـي ــد م ـ ــن مـ ـك ــام ــن ال ـ ـقـ ــوة،
وم ـجــال ـنــا الـطـبـيـعــي ه ــو س ــوري ــا وال ـع ــراق
والخليج ومصر وجميع البالد العربية.
ال يـ ـج ــوز ،وال يـتـحـمــل ل ـب ـنــان واق ـت ـص ــاده
م ــزي ـدًا م ــن ال ــري ــع وال ـخ ــدم ــات ،ح ـيــث اب ـتــدأ
الــريــع بتشكيل عــبء على اإلنـتــاج الــزراعــي
والـصـنــاعــي .الـفــوائــد الريعية تــأكــل القيمة
املـ ـض ــاف ــة اإلن ـ ـتـ ــاج ـ ـيـ ــة ،وتـ ـح ــوي ــل م ـس ـيــرة
االقتصاد اليوم يعتبر إنجازًا استراتيجيًا
ً
ك ـف ـيــا بـتـغـيـيــر كــامــل الـبـنـيــة االق ـت ـصــاديــة
واالجتماعية ،وســوف يعم النفع الهامشي
ّ
والفعلي على كــل البلدان أعــاه لــو اتحدت
فــي خـطــوات سياسية اقـتـصــاديــة ملصلحة
شعوبها.
*وزير الدولة اللبناني لشؤون مكافحة الفساد
(أرسل املقال إلى األخبار بتاريخ  14كانون األول
الجاري)

اإلسـ ــام واملـسـيـحـيــة وأب ـع ــد ال ـن ــاس أو أقـلــه
أضعف ارتباطهم بالله واإليـمــان وتأسست
مخيلتهم على ذلك ،وبعد النهضة األوروبية
الـصـنــاعـيــة وبـ ــروز ال ـح ـضــارة امل ــادي ــة تعمق
الشرخ أكثر إذ بدا أن أطماع اإلنسان ال حدود
لـهــا حـتــى ول ــو ك ــان األم ــر سـلــب اإلي ـم ــان من
النفوس لتكريس املنافع املادية ،فغذت هذه
الـحـضــارة ب ــذور اإلل ـحــاد وهـيــأت األج ــواء له
مــن إعــامـيــة وثقافية وغـيــرهــا ،وخــاصــة في
توظيفها لبعض املنجزات العلمية لدحض
اإليـمــان مــع أن مقوالتها تظل مجرد كــام ال
يقوى على نفي اإليمان مطلقًا.
حتى إن اإللحاد بمعنى النكران لله ال ينسجم
مع طبيعة اإلنسان املوحدة واملفطورة على
الـتــوحـيــد ،ألن ــه إذا ع ــاد اإلن ـس ــان إل ــى نفسه
وأعمل عقله وقلبه سيجد اإليمان مركوزًا فيه
حتى لو لم يكن متعلمًا وكان عاديًا وبسيطًا
ولـهــذا نجد لغة األمـثــال فــي الـقــرآن واألدي ــان
ال ـتــي حــاكــت بـســاطــة ال ـنــاس لتفتحها على
اآلف ــاق الــرحـبــة لــإيـمــان البسيط غير املعقد

وال ــذي ال يحتاج إلــى كثير فكر وبــرهــان بل
أحالتهم على أنفسهم لينصتوا إليها طوعًا.
واإلي ـ ـمـ ــان ل ـي ــس ش ـي ـئــا ج ــامـ ـدًا م ـتــوق ـفــا عــن
الـ ـح ــرك ــة وال ـت ـج ـل ــي فـ ــي ت ـث ـب ـيــت م ــرت ـك ــزات
اإلن ـســان التوحيدية واإليـمــانـيــة بــل كــل يوم
وفـ ــي ك ــل آن ع ـلــى اإلنـ ـس ــان أن ي ـص ـغــي إلــى
صوت نفسه وقلبه وما يدركه عقله من هذا
ال ــوج ــود ويـنـتـفــع ب ــه ،بــاملـقــابــل ف ــإن اإلل ـحــاد
وإن كانت التسمية مسمومة ولها خلفيتها
باعتبار أنه يوجد إنسان شاك وليس ملحد
بمعنى اإلنكار لله ألنه عمليًا بفطرته مؤمنًا
وإن كـ ــان غ ـيــر م ـل ـت ـفــت ،ال يـسـمــح بتنشيط
ال ـف ـعــل ال ـب ـش ــري ب ــل يـحـبـطــه ح ـتــى ل ــو بنى
اإلنـســان حضارة مادية فــإن لم تكن مرتكزة
على حــوار مع العقل والــذات ومصارحة بني
الشاك واملؤمن لن نضع األمــور في نصابها
بـتــاتــا بــل سنبقى فــي دائ ــرة اج ـتــرار الـكــام،
هذا يعرض أدلته املعروفة عن اإليمان وذلك
يتفاخر بتمرده على الله.
* كاتب لبناني
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ال مشكلة لدى
العدوان في
إرسال رسائل
ّإلى كل من
يهدد مصالحه
(أ ف ب)

عودة مشاريع الموت
إلى عدن
عدن ــ مهدي علواني
تـنـبــئ عـ ــودة ال ـت ـف ـج ـيــرات ف ــي ج ـنــوبــي الـيـمــن،
تـ ـح ــديـ ـدًا م ــدي ـن ــة عـ ـ ــدن ،ب ـع ــاص ـف ــة صـ ـ ــراع بــن
فرقاء العمل السياسي ،خاصة املتحالفني مع
ال ـس ـعــوديــة ،لـكـنـهــا تــؤكــد ض ـلــوع جـمـيــع هــذه
التحالفات ،التي تقود حروبها عبر أدواتها في
الداخل ،إلعادة إنتاج املوت ،بما يتخطى قواعد
االشتباك املعقولة.
منذ ﺳﻴﻄﺮﺓ دول التحالف على جنوب اليمن،
في تموز  ،2015ازداد نشاط عناصر تنظيمي
«ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ» ﻭ«ﺩﺍﻋﺶ» ف ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف م ــدن ــه
الرئيسية ،وعمد االثنان إلى تصفية ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ،إمــا بــإطــاق ال ــرﺻﺎﺹ من
على مــن ﺍﻟﺪﺭاﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍت ،وإمــا
بعشرات الجرائم ﺍﻤﻟﻨﻈﻤﺔ التي ﺷﻤﻠﺖ عمليات
اإلعدام الجماعي ،وليس أخيرًا تنفيذ الهجمات

صارت محافظات الجنوب
ومدنه مثل جزر معزولة
عن الكتلة الموحدة
ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻷﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺳﻔﺔ وبـ ـ ــاﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻤﻟﻔﺨﺨﺔ.
ال ي ــزال أب ـن ــاء ال ـج ـنــوب يـسـلـمــون رقــاب ـهــم إلــى
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،رغ ـ ــم أن امل ـخ ـط ــط االس ـت ـع ـم ــاري
ال ـجــديــد/ال ـقــديــم ال ـه ــادف إل ــى ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ
ﻣﻦ ﻛﻮﺍﺩﺭﻩ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻪ الفعالة ،واض ــح للعيان.
ح ــال ـي ــا ،صـ ـ ــارت م ـح ــاف ـظ ــات ال ـج ـن ــوب وم ــدن ــه
مثل جزر معزولة عن كتلة املساحة الجنوبية
ً
املوحدة ،فضال على أن ممرات الجنوب املائية
اﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ تحت سيطرة التحالفات الدولية
وأدواتها املختلفة.
ال مشكلة حتى لــدى قــوى ال ـعــدوان فــي إرســال
رســائــل إلــى كــل مــن يـحــاول تهديد مصالحها،
ح ـت ــى لـ ــو ك ـ ــان مـ ــن ح ـل ـف ــائ ـه ــا ،وذل ـ ـ ــك ل ـتــأك ـيــد
رضــوخــه املستمر لــه .واآلن ،يــدرك ال ــرأي العام

في الجنوب أن «القاعدة» ليس من يقف خلف
الـتـفـجـيــرات واالغ ـت ـي ــاالت ،وال «دولـ ــة داع ــش»
حتى لــو أص ــدرت بـيــانــات باسمها ،وكــذلــك لم
يـعــد يـسـيــر ال ـح ــال بــاالت ـهــام امل ـت ـكــرر لــ«خــايــا
صــالــح والـحــوثـيــن» ،ال ــذي يفقد أي دل ـيــل ،بل
تشير التفجيرات األخـيــرة ونوعها وتوقيتها
إل ــى أن وراء األك ـم ــة م ــا وراء هـ ـ ــا ،خــاصــة أنـهــا
طاولت جنودًا جنوبيني رفضوا الذهاب للقتال
فــي الـشـمــال .تـقــول م ـصــادر مـقــربــة مــن قـيــادات
جنوبية إن هــذا الفعل سيتكرر ،ونـحــن ندفع
ال ـي ــوم ضــري ـبــة قـبــولـنــا ال ـت ـحــالــف م ــع تـحــالــف
أخطأ في تقديرات في حربه على اليمن .ال أحد
ينكر هنا خــاف قــوى «الـحــراك الجنوبي» مع
السعودية وخالفهم أيضًا مع عبد ربه منصور
ه ــادي وحـكــومـتــه ،وكـلـهــا خــافــات تطفو على
السطح بصورة ابتزازات وتهديدات يتبادلها
الجانبان من حني إلى آخر.
ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة ،ال ـش ــرط ال ـج ـنــوبــي لـلـمـشــاركــة
فــي م ـعــارك الـشـمــال هــو اع ـتــراف س ـعــودي بهم
وبـقــواتـهــم ك ـقــوى مـشــاركــة ضـمــن «الـتـحــالــف»
ومستقلة عن هــادي ،باإلضافة إلى مطالبتهم
الرياض بتأهيل عناصرهم العسكرية ،وغيرها
من املطالب التي ال يزال السعوديون يسامون
ً
عليها ويماطلون ،فضال عن رفض هــادي هذا
االعتراف.
أمــام هــذا االبـتــزاز السعودي حينًا ،واملساومة
حينًا آخر ،اكتفى الحراكيون بحضور قواتهم
ّ
العسكرية ،املشكلة عبر دعم إماراتي ،في رتب
دنيا داخل القوات املسماة «املقاومة الشعبية»،
وه ـ ــم ب ــذل ــك يـ ـ ــرون أن ه ـ ــذا ه ــو ال ـط ــري ــق لـحــل
القضية الجنوبية في إطار ما ستفرزه الحرب
من متغيرات كبيرة.
هـ ــذه اآلمـ ـ ــال تـتـبـخــر م ــع ض ـعــف ح ـض ــور هــذه
ال ـق ــوى عـسـكــريــا وسـيــاسـيــا ف ــي ج ـنــوب اليمن
وش ـ ـمـ ــالـ ــه ،كـ ـم ــا يـ ـ ــرى بـ ـع ــض ال ـج ـن ــوب ـي ــن أن
الـعـمـلـيــات االن ـت ـحــاريــة األخ ـي ــرة تــأتــي بــإيـعــاز
س ـ ـعـ ــودي واض ـ ـ ـ ــح ،وفـ ـ ــي ظـ ــل تـ ــواطـ ــؤ فــاضــح
ل ـح ـكــومــة هـ ــادي م ــن أج ــل إح ـب ــاط امل ـشــروعــن
االستعماري اإلماراتي واالنفصالي الجنوبي
في آن واحد.

12

األربعاء  21كانون األول  2016العدد 3063

العالم

ّ
«لقاء موسكو» :أولويات سورية بال واشنطن

الحدث

تؤشر اإلعــانــات التي خرجت
عن «لقاء موسكو» إلى سباق
تقوده موسكو مع شركاء
اإلقــلــيــم يــســتــبــق انــطــاق
ّعــمــل إدارة ت ــرام ــب ،وإلــى
أن أنقرة الغارقة في عدد
من المشاكل الداخلية باتت
محكومة باستيعاب مجمل
التطورات السورية
حملت التطورات التي شهدتها مدينة
حلب خــال األشـهــر املاضية عناصر
جــديــدة إلــى واجـهــة املشهد الـســوري
ّ
املعقد .ولعل أبرزها كان بروز تنسيق
ثــاثــي مـشـتــرك بــن مــوسـكــو وأن ـقــرة
وطـ ـه ــران ،حـ ّـيــد ال ـت ـجــاذب ال ــروس ــي ـ
ال ـغ ــرب ــي ،وأس ـف ــر ف ــي ن ـهــايــة امل ـطــاف
عن اتفاق التسوية األخير في حلب.
ويـشـيــر ال ـب ـيــان امل ـش ـتــرك الـ ــذي خــرج
أمس ،عقب االجتماع الوزاري الثالثي
فـ ــي م ــوسـ ـك ــو ،إل ـ ـ ّـى احـ ـتـ ـم ــال ت ـب ـلــور
نتائج جديدة مؤثرة ضمن مسارات
الحل السوري.

ّ
العواصم الثالث من
تمكنت
ّ
إصدار بيان يركز على
التقاطعات المشتركة
ورغ ـ ــم ال ـت ـبــايــن ال ـ ــذي ي ـمـ ّـيــز مــواقــف
ّ
ال ـع ــواص ــم الـ ـث ــاث ،ف ـقــد ت ـمــك ـنــت من
ّ
إص ـ ـ ـ ــدار بـ ـي ــان مـ ـشـ ـت ــرك يـ ــركـ ــز عـلــى
الـتـقــاطـعــات امل ـش ـتــركــة ،عـلــى حـســاب
الـنـقــاط الـخــافـ ّـيــة ،ويــؤســس إلطــاق
منصة جديدة الحتضان مفاوضات
سـ ـ ّ
ـوريـ ــة ف ــي ك ــازاخـ ـسـ ـت ــان مــدعــومــة
بـمـبــادرة لتوسيع وقــف إطــاق النار
ليشمل كامل األراضي السورية.
ّ ً
ضم كال من وزراء الخارجية
االجتماع

الروسي سيرغي الفــروف ،واإليراني
محمد جواد ظريف ،والتركي مولود
ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو ،إلـ ــى ج ــان ــب وزراء
دف ــاع الـبـل ّــدان الـثــاثــة .وخ ــرج ببيان
مشترك وقعت عليه األطراف الثالثة.
ّ
ّ
ولعل أبرز ما جاء فيه ،تأكيد كل من
«إيران وروسيا وتركيا ،مجددًا ،العزم
ع ـل ــى مـ ـح ــارب ــة م ـش ـت ــرك ــة لـتـنـظـيـمــي
(داعـ ـ ــش) و(ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة) ،وعـلــى
ف ـصــل ج ـمــاعــات امل ـع ــارض ــة املسلحة
عنهما» .وهي نقطة قد تضع عالمات
اس ـت ـف ـه ــام ك ـب ـي ــرة ح ـ ــول االس ـت ـع ــداد
وامل ــدى ال ــذي ستذهب فيه أنـقــرة في
«محاربة النصرة» تحديدًا.
ولـ ـ ـف ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ـ ــي بـ ـي ــانـ ـه ــم إلـ ــى
«اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداده ـ ــم ل ـت ـس ـه ـي ــل وضـ ـم ــان
االتـ ـ ـف ـ ــاق امل ـح ـت ـم ــل ،ال ـ ـ ــذي س ـي ـجــري
التفاوض عليه بني الحكومة السورية
واملـ ـع ــارض ــة» ،داعـ ــن «ج ـم ـيــع ال ــدول
األخرى التي تملك تأثيرًا على األرض
إلى فعل الشيء نفسه» .كذلك أوضح
ال ـب ـيــان أن األط ـ ــراف ال ـثــاثــة «تعتقد
بـقــوة أن ه ــذه االتـفــاقـيــة سـيـكــون لها
دور م ـ ـحـ ـ ّ
ـوري ل ـخ ـلــق ال ــزخ ــم الـ ــازم
الس ـت ـئ ـنــاف الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة في
سـ ــوريـ ــا ،وف ـق ــا لـ ـق ــرار م ـج ـلــس األم ــن
 ،»2254مشيرًا إلــى «الــدعــوة الكريمة
م ــن رئ ـيــس كــازاخ ـس ـتــان السـتـضــافــة
االجتماعات ذات الصلة في أستانة».
ّ
ورك ــز الـبـيــان فــي مطلعه على تأكيد
«االحـتــرام الكامل لسيادة واستقالل
ووحــدة وسالمة أراضــي الجمهورية
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ــوري ــة ،ك ــدول ــة مـتـعــددة
األعراق ،متعددة األديان ،غير طائفية
ودي ـمــوقــراط ـيــة وع ـل ـمــان ـيــة» ،م ـشــددًا
على «قـنــاعــة إي ــران وروس ـيــا وتركيا
ب ـعــدم وجـ ــود ح ــل ع ـس ـكـ ّ
ـري لـلـصــراع
السوري».
ك ـ ــذل ـ ــك ،أب ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ت ــرح ـي ـب ـه ــم
بـ ـ ــ«الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود امل ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة فـ ـ ــي ح ـلــب
ال ـ ـش ـ ــرق ـ ـي ـ ــة ،وال ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــاح بـ ـ ــاإلخـ ـ ــاء
ّ
الطوعي للمدنيني واملغادرة املنظمة
ل ـل ـم ـع ــارض ــة املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ،وبـ ــاإلخـ ــاء
الجزئي للمدنيني من كفريا والفوعة
والـ ـ ــزبـ ـ ــدانـ ـ ــي وم ـ ـضـ ــايـ ــا ،وت ـ ـعـ ـ ّـهـ ــدوا
ب ـض ـم ــان إنـ ـه ــاء هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة دون
ع ــراق ـي ــل وب ـط ــري ـق ــة آم ـ ـنـ ــة» .وات ـف ـق ــوا
ع ـلــى «أه ـم ـي ــة تــوس ـيــع وقـ ــف إط ــاق

في المساكن المؤقتة لنازحي أحياء حلب الشرقية في جبرين (األخبار)

النار ،وإيصال املساعدات اإلنسانية
دون عــوائــق ،إلــى جــانــب حــريــة تنقل
املدنيني في جميع أنحاء البالد».
وعـ ـل ـ ّـى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن الـ ـبـ ـي ــان ي ـبـ ّـن
وي ــوث ــق صـيـغــة تـفــاهــم وت ـع ــاون بني
الـبـلــدان ضمن مـســار الـحــل الـســوري،
فإنه يخضع الختبار قابلية األطراف
ّ
املــوقـعــة عـلــى ح ــل الـنـقــاط الـخــافـيــة.
ّ
وش ــك ــل ال ـل ـقــاء وامل ــؤت ـم ــر الـصـحــافــي
ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ــا إع ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ،ف ــرص ــة
لتوضيح بعض تلك النقاط العالقة،
إذ دعـ ـ ــا وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـت ــرك ــي

إلـ ــى بـ ــذل ج ـم ـيــع ال ـج ـه ــود لـتــوسـيــع
وقـ ـ ــف إطـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــار ل ـي ـش ـم ــل ك ــام ــل
األراضـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة ،مـشـيـرًا إل ــى أنــه
«لــن يشمل املنظمات اإلرهــابـيــة مثل
(داعــش) و(النصرة) ،التي سنواصل
مكافحتها .كما يجب قطع الدعم عن
بعض املجموعات الوافدة إلى سوريا
مــن الـخــارج مثل حــزب الله اللبناني
واملجموعات األخرى».
الغمزة التركية لقيت ّ
رد فعل إيرانيًا
مباشرًا ،إذ أوضــح ظريف أن «بــاده
ت ـح ـتــرم م ــواق ــف أنـ ـق ــرة ،ب ـمــا ف ــي ذلــك

م ــوق ـف ـه ــا مـ ــن حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،ل ـك ــن ه ــذا
املــوقــف لـيــس مشتركًا بـيـنـنــا» ،الفتًا
إل ــى «أن ـنــا نـتـحـ ّـدث (ف ـ ّـي ال ـب ـيــان) عن
الـ ـجـ ـم ــاع ــات ال ـ ـتـ ــي ص ــن ـف ـت ـه ــا األمـ ــم
امل ـت ـحــدة ك ـج ـمــاعــات إره ــاب ـي ــة ،وهــي
(داعـ ـ ـ ــش) و(الـ ـنـ ـص ــرة) وال ـج ـم ــاع ــات
املرتبطة بهما» .أما الجانب الروسي،
ّ
فقد علق على القضية من باب التأكيد
على الـتـقــاطـعــات ،إذ قــال الف ــروف إن
«الــوضــع فــي ســوريــا معقد لـلـغــايــة...
غـيــر أن الـجـمـيــع بــاتــوا يـمـيـلــون إلــى
ف ـكــرة بــديـهـيــة ،م ـفــادهــا أن األول ــوي ــة

ُ ّ
اتفاق حلب :قطاع طرق و«استعجال روسي»
ّ
تطبيق ات ـفــاق بين «قــطــاع طــرق»
وجـهــة حكومية ليس ُ
باليسر الــذي
ّ
توقعته ال ــدول الــراعـيــة لــه .تسوية
حلب لــم تقل كلمتها األخ ـيــرة بعد،
في انتظار مرور قوافل مدنيي كفريا
والفوعة ،في لعبة ّ
شد حبال إقليمية
ومحلية
حلب ــ إيلي حنا
لم ُيقفل ملف تسوية حلب بعد .طيلة
ّ
يــوم أمــس كانت األنـظــار مــوزعــة بني
منطقتي الراموسة والراشدين حيث
اصطفت قوافل املسلحني وعائالتهم
ّ
املحملة باملرضى وكبار
والباصات
الـســن واألط ـف ــال والـنـســاء مــن كفريا
والـ ـف ــوع ــة .ج ـ ّـم ــد امل ـس ـل ـحــون عملية
إدخـ ـ ــال ال ــدف ـع ــة ال ـثــان ـيــة م ــن أهــالــي
الـ ـق ــريـ ـت ــن اإلدلـ ـبـ ـيـ ـت ــن ،ف ـي ـم ــا مـنــع
الجيش السوري والحلفاء ّ
أي ّ
تحرك
ل ـحــافــات املـسـلـحــن م ــن الــرامــوســة.
ســاعــات مــن املـفــاوضــات والتدخالت
الروسية والتركية لم تــأت بنتيجة.
م ـصــدر مـتــابــع ملـلــف «ال ـت ـب ــادل» قــال
ل ــ«األخ ـبــار» إن املسلحني يحاولون
إذالل أه ــال ــي ك ـفــريــا وال ـف ــوع ــة عبر

ال ــدخ ــول إلـ ــى ال ـح ــاف ــات والـتـحـقــق
مــن ال ـهــويــات الشخصية وال ـحــاالت
امل ــرض ـي ــة وت ـف ـت ـيــش األم ـت ـع ــة .كــذلــك
يـ ّ
ـوج ـه ــون رس ــال ــة ل ـل ـطــرف الـخـصــم
بــأن ـهــم يـمـلـكــون أوراقـ ـ ــا ف ــي أيــديـهــم
ألنهم متخوفون من أي إجراء مماثل
فــي الــرامــوســة .فــي هــذه البقعة التي
ش ـ ـهـ ــدت إحـ ـ ـ ــدى أك ـ ـبـ ــر امل ـ ـ ـعـ ـ ــارك فــي
مــديـنــة ح ـلــب ،ي ـخــرج املـسـلـحــون من
األحياء الشرقية من دون أي تفتيش
أو ص ـع ــود أي ع ـن ـصــر م ــن الـجـيــش
أو األمـ ــن إل ــى ال ـح ــاف ــات« .هـ ــذا هو
االتفاق» ُيجيب املعنيون .مراقب من
ال ـجــانــب ال ــروس ــي وآخـ ــر م ــن الـهــال
األحـ ّمــر وعـنــاصــر أمـنـيــون ســوريــون
أي خ ــرق لــاتـفــاق أو ّ
يـتـجــنـبــون ّ
أي
ردود فعل ضد املسلحني الخارجني.
لكن حالة االحتقان تزداد يوميًا لدى
عناصر الجيش الـســوري والحلفاء
ب ـع ــد عـ ـ ــدم ت ـب ـي ــان م ـص ـي ــر األسـ ـ ــرى
واملـخـطــوفــن فــي األح ـي ــاء الـشــرقـيــة،
بــالـتــزامــن مــع تــأمــن م ــرور ع ــدد من
ك ـب ــار قـ ـي ــادات امل ـس ـل ـحــن ف ــي األيـ ــام
املاضية.
ّ
«ال ــروس ــي مستعجل وب ـ ّـدو يخلص
بـ ـ ـس ـ ــرع ـ ــة» ،يـ ـ ـق ـ ــول مـ ـ ـص ـ ــدر م ـت ــاب ــع
ّ
لــ«األخـبــار» .هــذا االستعجال يكلف
مـ ــن وجـ ـه ــة نـ ـظ ــر «م ـ ـحـ ــور دمـ ـش ــق»
خ ـســارة أوراق مهمة ك ــان بــاإلمـكــان
ت ـح ــري ـك ـه ــا ض ـ ــد فـ ــريـ ــق امل ـس ـل ـح ــن

وداعـمـيــه بعد انـتـصــار عسكري في
حـلــب .مـصــدر قـيــادي آخــر يــروي أنه
«كان باملستطاع إقفال ملفات مهمة
عــالـقــة بـعــد حـســم ح ـلــب ،مــن مسألة
كـ ـف ــري ــا وال ـ ـفـ ــوعـ ــة إلـ ـ ــى امل ـخ ـط ــوف ــن
ً
واألسـ ـ ـ ـ ــرى وصـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى ال ـس ـي ـطــرة
التامة على طريقة إ ّخــراج املسلحني
ِب ــا سـيـنــاريــو الـتـخــفــي وال ـبــاصــات
املغلقة» .السيناريو األخير طرأ عليه
بـعــض ال ـت ـعــديــات م ــن ال ـق ــوات على
األرض ،وقطع الطريق أول من أمس
نـ ـم ــوذج لـتـصـعـيــد م ـقــابــل «ال ـفــريــق

يخرج
المسلحون أيّ
من دون صعود
عنصر من الجيش أو
األمن إلى الحافالت

في المساكن المؤقتة لنازحي أحياء حلب الشرقية في جبرين (األخبار)

ال ـت ــرك ــي» وأيـ ـض ــا م ـق ــاب ــل امل ـف ــاوض
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،ب ـع ــد أن ك ـ ـ ــادت ع ـش ــرات
ّ
املحملة باملسلحني ّ
تمر قبل
القوافل
وصول باصات كفريا والفوعة نحو
مناطق الجيش.
وعـ ـلـ ـم ــت «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن امل ـ ـفـ ــاوض
الــروســي ح ــاول أم ــس ،أيـضــا« ،حــرق
امل ـ ـ ــراح ـ ـ ــل» ،واإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــراع ف ـ ــي إخ ـ ـ ــراج
املسلحني قبل إتمام إيصال ال ــ2500
مـ ــدنـ ــي املـ ـتـ ـف ــق ع ـل ـي ـه ــم م ـ ــن ك ـف ــري ــا
والـ ـف ــوع ــة ،ل ـك ـنــه ج ــوب ــه ب ــرف ــض مــن
حلفاء دمشق في حلب .مـ ّـر الثالثاء
و 8حـ ـ ــافـ ـ ــات تـ ـنـ ـتـ ـظ ــر ال ـ ـ ـفـ ـ ــرج فــي
الــراشــديــن ،و 62حــافـلــة فــي األحـيــاء
الـ ـش ــرقـ ـي ــة .حـ ــوالـ ــى  500م ــدن ــي مــن
كفريا والـفــوعــة انتقلوا إلــى منطقة
حسياء فــي ريــف حمص ،حيث ّ
مقر
اإلقامة املوقتة صباح أمس ،واأللفان
املتبقون يحتاجون إلى دفعات عدة
ُ
قــد ال تستكمل ال ـيــوم أي ـضــا ،بينما
ّأم ـن ــت دم ـش ــق ِق ـس ـط ـهــا م ــن االت ـف ــاق
ب ـ ــإخ ـ ــراج ح ـ ــوال ـ ــى  25000شـخــص
حـتــى اآلن مــن األح ـيــاء الـشــرقـيــة من
امل ـس ـل ـحــن وع ــائ ــات ـه ــم وم ــواط ـن ــن
آخرين.

«النصرة» ُمجبرة ...ولكن

تعمل «جبهة فتح الشام /النصرة»
عـلــى الـظـهــور بــوجـهــن متناقضني،
وقــد نجحت فــي ذلــك حتى اللحظة.
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تحليل إخباري

الحل السياسي في سوريا:

الرئيسية ليست تغيير الـنـظــام ،بل
مهمة تحييد الخطر اإلرهابي».
كــذلــك ،شهد املــؤتـمــر إش ــارة واضحة
من جاويش أوغلو ،لناحية ّ
نية بالده
استكمال عمليتها قرب مدينة الباب
االستراتيجية ضد تنظيم «داعــش»،
لـيـعــود ويـضـيــف أن ــه «ب ـعــد العملية
العسكرية هناك ،سيكون مفيدًا ترك
املدينة ألهلها .هذا هو الهدف» ،وفق
ما نقلت عنه وكالة «ريا نوفوستي»
الروسية.
وق ــد ال ي ـخــرج ك ــام ج ــاوي ــش أوغـلــو
حــول استكمال عملية «درع الفرات»
عــن إطــار املشاحنة مــع طـهــران ،التي
بــدورهــا وضعت جــزءًا مــن اللقاء في
سـيــاق مختلف عــن الــرؤيــة التركية،
إذ نـقـلــت وك ــال ــة «ت ـس ـن ـيــم» ع ــن أمــن
امل ـ ـج ـ ـلـ ــس األع ـ ـ ـلـ ـ ــى ل ـ ــأم ـ ــن الـ ـق ــوم ــي
اإليـ ــرانـ ــي ،ع ـلــي ش ـم ـخــانــي ،ق ــول ــه إن
مشاركة تركيا «مــن شأنها أن تكون
مــؤثــرة فــي تــوفـيــر األرض ـي ــة الــازمــة
بـغـيــة إن ـه ــاء اح ـت ــال تــرك ـيــا لبعض
األراضـ ـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة وإعـ ـ ـ ــادة الـنـظــر
ف ــي سـيــاســاتـهــا الـســابـقــة ح ــول دعــم
امل ـع ــارض ــن ال ـس ــوري ــن امل ـس ـل ـحــن»،
م ـس ـت ــدرك ــا ب ـ ــأن «هـ ـك ــذا اج ـت ـم ــاع ــات
ال يـنـبـغــي أن ت ـف ـهــم م ــن ق ـبــل بعض
الدول كأداة للمماطلة بغية استمرار
سياساتها السابقة».
وعـقــب انـتـهــاء الـلـقــاء الـثــاثــي ،أشــار
ن ــائ ــب وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي،
ميخائيل بــوغــدانــوف ،إلــى أن بالده
أب ـل ـغ ــت ج ـم ـي ــع األطـ ـ ـ ـ ــراف امل ـع ـن ـيــن
بـ ـنـ ـت ــائ ــج ل ـ ـقـ ــاء م ــوسـ ـك ــو الـ ـث ــاث ــي.
وض ـمــن ه ــذا اإلط ـ ــار ،أط ـلــع الف ــروف
نظيره األميركي جــون كيري ،خالل
اتـصــال هاتفي ،على النتائج ،فيما
أوضحت وزارة الخارجية الروسية،
أن االتـ ـ ـص ـ ــال ال ـ ـ ــذي ج ـ ــاء ب ـم ـب ــادرة
أميركية ،بحث «التسوية في أحياء
حلب الـشــرقـيــة ...وقضية استئناف
الـعـمـلـيــة الـت ـفــاوضـيــة ب ــن األطـ ــراف
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة دون شـ ـ ـ ــروط م ـس ـب ـق ــة».
وأوض ـ ـ ــح ال ـب ـي ــان أن الف ـ ـ ــروف أب ـلــغ
كـ ـي ــري «ب ـخ ـط ــط وض ـ ــع ات ـ ـفـ ــاق بــن
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة وامل ـ ـعـ ــارضـ ــة،
وإج ـ ـ ــراء م ـف ــاوض ــات ف ــي الـعــاصـمــة
الكازاخستانية ،أستانة».

مرحلة تحديد مستوى ومدى االنتصار ...والهزيمة
يحيى دبوق
اغتيال السفير الروسي في تركيا ،ال يمكن وليس من
شأنه ،التأثير سلبًا في توجه الدولتني لتطبيع العالقات
بينهما .إرادة التطبيع أقوى من أي تداعيات لـ"حادثة
تكتيكية" ،رغم أهميتها .تبعًا لذلك ،ال تغيير جديًا متوقع
الستراتيجيتي موسكو وأنقرة ،وتوجهاتهما حيال
املسألة السورية.
جاءت عملية االغتيال في مرحلة حساسة جدًاُ ،ويتوقع
لها أن تدفع موسكو أكثر إلى التمسك بمواقفها في
سوريا ،وهي ستتوقع وستعمل بناء على هذا التوقع ،أن
تعمد أنقرة إلى تليني مواقفها في املقابل ،في الوقت الذي
تتجه اإلدارة التركية لسلوك مرحلة "التليني القصري" لهذه
املواقف بعد تقلص آمالها في الساحة السورية ،وتحديدًا
في أعقاب قصور اليد التركية على تغيير مسارات الحرب.
لقاء موسكو بني وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيران
وتركياّ ،
يعد أهم حدث سياسي في مرحلة ما بعد
استعادة الدولة السورية وحلفائها مدينة حلب .هي
خطوة أولى باتجاه سحب إقرار من الطرف اآلخر بالنتائج
السياسية لالنتصار امليداني .السؤاالن املترابطان في
سياق لقائي موسكو هما اآلتيان :هل وصلت أنقرة إلى
الحد الذي ّ
تقر به بخسارة الحرب ووفقًا لذلك ستقلص
آمالها وتطلعاتها في الساحة السورية؟ أم أنها ال تريد أو
ال تقوى على التعايش مع النتائج املقدرة سياسيًا للحرب
امليدانية ،وستواصل مساعيها الهادفة إلى تخريب أو
تأجيل االنتصار املتبلور؟
الوقائع الحالية واملقدرة الحقًا ،تشير إلى أن نتائج الحرب
امليدانية بات باإلمكان تقديرها ،وهي مسألة وقت ال أكثر.
في الساحة السورية ،ميدانيًا ،يوجد شبه منتصر وشبه
مهزوم ،بال ضرورة كي يعلن أحد االنتصار الكامل أو
اإلقرار بالهزيمة الكاملة .املفاوضات السياسية في هذه
املرحلة ،وبناء على هذا الواقع ،هي التي تقرر حدود التثمير
السياسي للواقع امليداني املحقق حاليًا ،أو ذاك الذي بات
باملقدور تحقيقه الحقًا :ماذا بإمكان الدولة السورية
(الحاضرة بالوكالة بمعية حليفيها في لقاءات موسكو)،
سحبه من تركيا بعد أن كادت تكون وحيدة في امليدان؟
وفي املقابل ،ماذا بإمكان تركيا أن تقوم به ،سياسيًاّ ،
للحد
من االنكسار؟

ّ
ولكي تتبلور املعطيات ،التي تمكن استشراف املآل
السياسي في سوريا ،من املفيد التذكير واإلشارة إلى
عوامل القوة والضعف ،في موقف األطراف:
خرجت وأخرجت الدول الخليجية الداعمة للجماعات
املسلحة في سوريا .الفشل الذي منيت به ميدانيًا ،أخرجها
بشكل مذل .لم يعد لهذه الدول تأثير مباشر على املجريات
امليدانية ،وبالتالي السياسية .نعم قد تكون حافظت على
كونها قوى رديفة من ناحية إعالمية ،وهي حرب تقودها
بال هوادة وما زالت مستمرة في زمن انكسارها الفعلي،
وال يقدر لها أن تنتهي قريبًا .هذه الدول ،من ناحية عملية،
لم تعد ذات وزن في املعادالت.
خرجت أيضًا ،اإلدارة األميركية الحالية وأخرجت بعد
فشل ،رغم كل املحاوالت التي قامت بها ضد الدولة السورية
وحلفائها .نعم ،جهدت اإلدارة األميركية الحالية لالنتصار
في هذه الحرب ،لكن منعة ومثابرة وموقف الطرف اآلخر
أحبط جهودها ،فآثرت التراجع بعد أن وضعت أمام خيار
ال تريده ،وربما ال تقوى عليه :التدخل العسكري املباشر
الواسع ،بعد فشل كل الخيارات البديلة األخرى .الحديث
عن أن أميركا تراجعت ألن اإلدارة تجنب في الصعاب وامام
التحديات ،هو حديث تسفيهي للواقع والوقائع التي واكبت
الحرب السورية ،فالتراجع األميركي ليس نتيجة رؤية لدى
إدارة ،اكثر من كونه تراجع دولة وإمبراطورية لم تعد قادرة
على خوض خيارات متطرفة.
في السياق نفسه ،ثبت أن الجماعات املسلحة على
اختالفها ،غير قادرة على تحقيق املهمة .هذه الجماعات
هي الخاسر األكبر ،وعليها وعلى أنقاضها ،ستبنى
التسوية السياسية كيفما اتجهت ..أقصى ما يمكن
وفي حده األدنى على السواء ،سيكون على حساب هذه
الجماعات .حان اآلن موعد اجتثاثها بعدما أخفقت في
تحقيق الوظيفة املسندة إليها ،وكان في األساس سيحني
حصادها بعد ان تنهي وظيفتها ،إن هي نجحت.
فشل اإلدارة األميركية في سوريا ،واإلعالن غير املباشر
عن هذا الفشل على لسان الرئيس األميركي الحالي ،باراك
أوباما ،يأتي في موازاة وسياق استعادة حلب وتداعياتها
على امليدان السوري ،ومن شأنه أن يلقي بظالل ثقيلة جدًا
على اإلدارة األميركية املقبلة .التقدير ،ما قبل حلب ،ان
تعمد إدارة الرئيس دونالد ترامب الى ما يشبه التملص
من وعوده االنتخابية في سوريا ،عبر طلب أثمان تراجعه

فيها ،لكن من شأن الواقع امليداني في مرحلة ما بعد
حلب ان تدفع ترامب الى التمسك أكثر بمواقفه االنتخابية،
بمعنى التراجع ضمن تسوية ما ،بإمكان الدولة السورية
تحمل كلفتها.
ضمن هذه املعطيات ،تبقى الدولة التركية شبه وحيدة في
امليدان ،مع التشديد على شبه وحيدة .لكن ذلك ال يعني
انها بال مخالب ..الوجود العسكري التركي املباشر في
األرض السورية الذي ال يمكن تجاهل تأثيره ،وقدراتها
اللوجستية الفعلية على إطالة وتأجيل االنتصار العسكري
عبر الجماعات املسلحة في الشمال السوري ،يمكنها
من الجلوس على طاولة املفاوضات مع أوراق ،قد تراها
معتبرة ،وهي كذلك ،لتحقيق حد أدنى من مصالحها في
سوريا ،وإن لم تكن في حجم ومستوى املصالح الواسعة
التي كانت محددة في املاضي ،التي وصلت الى حد التطلع
إلسقاط الدولة السورية واالمساك بها.
في هذا االطار يشار الى جملة من املصالح التركية في
سوريا ،تتقاطع مع مصلحة الدولة السورية وبالتبعية
مع حلفائها أيضًا ..كما هو الحال مع التطلعات الكردية
في سوريا ،وهي مصالح تعد من ناحية انقرة محققة
مهما كانت نتيجة التسوية ،ألنها ال تتعارض بل تتوافق
مع مصلحة خصومها واعدائها في امليدان .تطلع انقرة
سيتجه نحو دائرة أوسع من دائرة التقاطع في املصالح،
فهل أوراقها تسمح لها بفرض توسيع هذه الدائرة؟
في الخالصة ،الحرب السورية لم تنته ،وإن كانت سكة
الحل موجودة ووضعت خياراتها وفرضياتها عليها ،وبما
يتوافق الى حد كبير مع مواقف الدولة السورية .مع ذلك،
املسار طويل الى حني اعالن االنتصار وتثبيته ،رغم ان
املسار واضح باإلجمال .في املقابل ،الطرف املقابل خسر
ولم يتنازل حتى اآلن ،وإن تراجع فألنه مضطر للتراجع ال
اكثر ،وهو معني بتأخير اعالن االنتصار وتأخير تثبيته،
وسيسعى في سياق وموازاة ذلك لتحقيق اكبر قدر من
املصالح ،بمعنى الحد من الخسائر قياسًا باملكاسب التي
كانت في متناول اليد في مراحل سابقة .بني هذا وذاك،
ستدار املفاوضات السياسية الفعلية بني األطراف ،وأولها،
اللقاءان السياسي والعسكري في موسكو ،وذلك بانتظار
اإلدارة األميركية املقبلة ،التي إن تمسكت بمواقف ترامب
االنتخابية ،لتعذر البدائل امامها ،فستوضع الحرب على
سكة انهائها.

موسكو وأنقرة :اغتيال السفير لن يشعل أزمة جديدة
فـ ـه ــي م ـ ــن جـ ـه ــة امـ ـتـ ـثـ ـل ــت لـ ــأوامـ ــر
ال ـت ــرك ـي ــة بـ ـع ــدم الـ ـتـ ـع ــرض ل ـق ــواف ــل
الخارجني من كفريا والفوعة ،وظهر
ذلك إثر وصول أول دفعة من أهالي
البلدتني ،وفــي الوقت نفسه أحرقت
 8حافالت وقتلت سائقًا واحتجزت
آخــر (وهـمــا مــن بلدة نـ ّـبــل) ،ومصير
 6آخرين غير معلوم حسب مصادر
«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» .ك ــذل ــك فـ ـ ــإن ال ـت ـن ـظ ـيــم،
بالتعاون مع «حركة أحــرار الشام»،
ُي ـ ـفـ ــرغ امل ـ ـ ـ ـ ــازوت مـ ــن ال ـ ـبـ ــاصـ ــات ثــم
يملؤها بكمية قليلة تكفي ،بنظرهم،
للعودة إلــى حلب «حـتــى ال ُيفرغها
أهالي كفريا والفوعة املقطوعون من
املحروقات».
ع ــدد مــن الـعــامـلــن واملـتــابـعــن مللف
الـتـســويــة ي ــؤك ــدون الــرغ ـبــة الـعــارمــة
ف ــي إغـ ــاق ه ــذه الـصـفـحــة واإلعـ ــان
عن مدينة حلب خالية من املسلحني،
وهـ ــذا اإلع ـ ــان م ـســألــة وق ــت ال أكـثــر
ّ
ف ــي ن ـظــرهــم .ج ــل م ــا ت ــري ــده دمـشــق
وحـلـفــاؤهــا ال ـيــوم هــو الـحـفــاظ على
أك ـب ــر ع ــدد مـمـكــن م ــن أرواح أهــالــي
كفريا والـفــوعــة بعيدًا عــن الحصار
الدامي .قد تكون مسألة أيام ال أكثر،
لكن هيثم الذي ينتظر زوجته يراها
أش ـهـ ـرًا .ه ــي ف ــي ال ـحــاف ـلــة ع ـلــى بعد
ّ
مئات األمـتــار .يكلمها على الهاتف
كــل ســاعـتــن .يطمئن قلبه ثــم يقول
ّ
لن أصدق إل حني أراها

لــن تتكرر راهـنــا األزم ــة التي
وقـعــت بين روس ـيــا وتركيا
عـ ـق ــب إسـ ـ ـق ـ ــاط األخ ـ ـيـ ــرة
لمقاتلة روسية .هذا ما تشير
إليه تصريحات الطرفين ،في
وقـ ــت تـ ـح ــاول ف ـيــه أن ـقــرة
إلصاق عملية اغتيال السفير
الروسي بـ«جماعة غولن»
ّ
بدا خالل الساعات املاضية أن موسكو
وأن ـق ــرة نـجـحـتــا ف ــي اس ـت ـي ـعــاب صــدمــة
اغ ـت ـي ــال ال ـس ـف ـيــر الـ ــروسـ ــي ف ــي تــرك ـيــا،
ان ـ ــدري كـ ــارلـ ــوف ،األم ـ ــر ال ـ ــذي انـعـكــس
ارت ـي ــاح ــا ع ـلــى ال ـت ـصــري ـحــات الــرسـمـيــة
التركية ،بما فيها تلك التي أطلقها وزير
الـخــارجـيــة مــولــود جــاويــش أوغ ـلــو ،من
مــوس ـكــو ،حـيــث ك ــان ي ـشــارك فــي الـلـقــاء
الثالثي.
ّ
ول ـعــل مــا ســاهــم فــي تـهــدئــة األم ــور بني
ال ـعــاص ـم ـتــن ،ق ـ ــراءة مــوس ـكــو لـلـهـجــوم
الخطير ال ــذي تعرضت لــه عبر اغتيال
ً
سـفـيــرهــا ،بــأنــه ي ـهــدف أوال إل ــى ضـ ّـرب
الـ ـع ــاق ــات مـ ــع ت ــركـ ـي ــا ،وبـ ــأنـ ــه «ي ـم ــث ــل
رسالة قوية إلى أنقرة ،تهدف إلى لجم
مباحثاتها مع روسيا في عدد امللفات،

وخــاصــة املـلــف ال ـس ــوري» ،وف ــق مــا قــال
مسؤول دبلوماسي روسي لـ»األخبار».
ّ
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي ال ـ ــروس ـ ــي أن
«األجـ ـه ــزة الــروس ـيــة املـعـنـيــة طـلـبــت من
السفير كارلوف خالل الشهرين املاضيني
توخي الحذر ألنه مستهدف» ،الفتًا إلى
ّ
أن السبب األساسي وراء ارتفاع مستوى
الـتـهــديــدات ضــد كــارلــوف يكمن فــي أنــه
«ل ـع ــب ال ـ ــدور األب ـ ــرز ف ــي م ـس ــار تطبيع
ال ـعــاقــات ب ــن روس ـي ــا وتــرك ـيــا ،خــاصــة
ع ـقــب أزمـ ــة إس ـق ــاط ال ـط ــائ ــرات الـتــركـيــة
ملقاتلة روسية» قبل نحو عام.
ّ
ورغــم أن الحدث ألقى عــددًا من األسئلة
حول قدرة الرئيس رجب طيب أردوغان
ع ـلــى اإلمـ ـس ــاك بــان ـع ـكــاســات املـ ـس ــارات
الـجــديــدة للملف ال ـســوري عـلــى الــداخــل
ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،أو أقـ ـل ــه ع ـل ــى قـ ــواعـ ــد ح ــزبــه
«الـعــدالــة والتنمية» الـتــي مــا زال يعمل
ّ
م ـن ــذ أشـ ـه ــر ع ـ ــدة ع ـل ــى ت ـع ـب ـئ ـت ـهــا ،ف ــإن
أردوغان بدا أنه قد فهم «الرسالة» ،وقال
خالل افتتاح أحد األنفاق في اسطنبول
إنــه اتصل بالرئيس الــروســي فالديمير
بــوتــن ،معلنًا« :نشاطر الرئيس بوتني
وج ـهــة ن ـظــره ب ــأن تـعــاونـنــا م ــع روسـيــا
في مختلف املجاالت ،وخصوصًا بشأن
س ــوري ــا ،ي ـجــب أال يـتـعــرقــل بـسـبــب هــذا
الهجوم» .وأكــد «االسـتـمــرار في طريقنا
رغــم اإلرهـ ــاب» ،الفـتــا إلــى أنــه لــن يسمح
ألي أحد باإلضرار بالعالقات بني تركيا
وروسيا.

(أ ف ب)

أردوغان :نشاطر
بوتين وجهة
نظره بأن تعاوننا
يجب أال يتعرقل

م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــه ،أمـ ـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــن أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات بـ ـتـ ـع ــزي ــز اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
األم ـن ـي ــة ،وطــال ـب ـهــا ب ــات ـخ ــاذ إج ـ ــراءات
إضــاف ـيــة ل ـض ـمــان األمـ ــن داخـ ــل روس ـيــا
وفي الخارج .وأضاف أمام مسؤولني في
مختلف أجهزة االستخبارات الروسية،
ملناسبة يوم العاملني في هذه األجهزة:
«ن ـحــن عـلــى عـلــم بـمــا ي ـحــدث فــي ال ــدول
األخـ ـ ـ ــرى ،وب ــال ـج ــري ـم ــة الـ ـج ــدي ــدة ال ـتــي
شهدتها أوروبا ،في برلني»ّ .
وكرر بوتني
تصريحه بأن روسيا طرحت مرارًا ،وما
زالت تقترح« ،توحيد الجهود في مجال
مكافحة اإلره ــاب الــدولــي» ،مضيفًا أنه
«ال يمكننا االنـتـصــار على اإلره ــاب إال
بهذا الطريق».
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،اخ ـ ـتـ ــارت ال ـس ـل ـطــات
الـتــركـيــة وال ـص ـحــف املــوال ـيــة لـهــا اتـهــام
جماعة الداعية فتح الله غولن بالوقوف
وراء ال ـه ـج ــوم ،وه ــو األمـ ــر الـ ــذي سبق
ل ـغــولــن أن ن ـف ــاه ب ـن ـف ـســه .ووفـ ــق وكــالــة
«األن ــاض ــول» الـتــركـيــة ،شـبــه الــرسـمـيــة،
أعـلــن وزي ــر الـخــارجـيــة مــولــود جاويش
اوغ ـلــو ،لنظيره االمـيــركــي جــون كيري،
أمـ ـ ــس ،أن غ ــول ــن «يـ ـق ــف وراء» عـمـلـيــة
االغ ـت ـي ــال .وقـ ــال ال ــوزي ــر ال ـتــركــي أث ـنــاء
ّ
االت ـص ــال إن «تــرك ـيــا وروس ـي ــا تـعــرفــان
من وراء الهجوم على السفير الروسي
فــي أن ـقــرة ...إنـهــا اف اي تــي ي ــو» ،االســم
املختصر لشبكة غولن.
(األخبار ،أ ف ب)

14

األربعاء  21كانون األول  2016العدد 3063

العالم

فلسطين الــروايــة األشـ ّـد صعوبة في معبر رفــح هذه
المرة ليست االنتظار على البوابة الفلسطينية والخوف
من المنع األمني أوالعودة مجددًا عبر حافلة المرجعين،
المصرية دون أي ّ
ّ
مقومات
ليلة في القاعة
وال مكوثك ً
للجلوس ،فضال عــن ال ـنــوم .مــا يــواجــه الغزيين ،الذين
يحالفهم الحظ بالسفر هذه األيــام ،حاالت النهب بالجبر
على أيدي الجنود المصريين ،للمغادر منهم وللعائد ،إلى
ّ
حد يصير فيه الزعتر الفلسطيني مطلوبًا لألمن!

طريق غزة ـ القاهرة
حواجز لإلهانة ...وللسرقة
غزة ــ هاني إبراهيم
م ـنــذ امل ـصــال ـحــة املــرح ـلـ ّـيــة ب ــن حــركــة
«ح ـ ـمـ ــاس» وال ـ ـق ـ ـيـ ــادي املـ ـفـ ـص ــول مــن
ح ــرك ــة «فـ ـت ــح» م ـح ـمــد دح ـ ـ ــان ،ال ـتــي
ترافقت مــع شـعــور الـقــاهــرة بإمكانية
االستفادة من حصار غزة لفتح بوابة
ً
اقـتـصــاديــة عبر منطقة حــرة ب ــدال من
األنفاق التي دمرها وأغرقها الجيش
امل ـص ــري ،زادت م ــرات الـفـتــح الـجــزئــي
ملعبر رفح البري ،خاصة في الشهرين
املــاض ـيــن .لـكــن ه ــذا «ال ـك ــرم» املـصــري
املشروط ،توازيه تجاوزات عدة ،منها
رسمية وغير رسمية ،واألخيرة ـ على
ٌ
مسكوت عنها.
أي حال ـ
«ال ـت ـج ــاوزات الــرسـمـيــة» هــي سياسة
عـ ــامـ ــة م ـت ـب ـع ــة داخ ـ ـ ـ ــل امل ـ ـع ـ ـبـ ــر ،م ـنــذ
الـ ـسـ ـن ــوات الـ ـت ــي س ـب ـق ــت ت ــول ــي عـبــد
ال ـف ـتــاح الـسـيـســي الــرئــاســة ف ــي مصر
وب ـعــدهــا ،وذل ــك عـلــى أي ــدي العناصر
والضباط ،الذين يعملون وفق قوائم
املنع األمني ،إضافة إلى إرجاعهم أي
ّ
شخص يشكون في حاجته إلى السفر،
ً
ف ـضــا عـ ّـمــا تمليه عليهم مــزاجــاتـهــم
الـشـخـصـيــة ف ــي أح ـي ــان ك ـث ـيــرة ،وه ــذا
ما تفيد به دومًا اإلفــادات والشهادات
التي تتجاوز العشرات ،وتتكرر مع كل
افتتاح للمعبر.
رغـ ــم ذل ـ ــك ،م ــن امل ـه ــم الـتـنـبـيــه إلـ ــى أن
«ال ـت ـحـ ّـســن» الـطـفـيــف ُامل ــذك ــور ل ــم ينه
معاناة السفر ،فاملعبر فتح لنحو شهر
مـتـقـطــع م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـس ـنــة ال ـجــاريــة،
وبــال ـت ـحــديــد مل ــدة  38ي ــوم ــا م ــن أصــل

 ،365في حني أن تشرين األول املاضي
وكانون األول الجاري ّ
حصال النسبة
األكـبــر مــن تلك األي ــام بنحو  13يومًا،
منها األيام الثالثة األخيرة.
ُ ّ
آخ ــر ه ــذه الـ ـتـ ـج ــاوزات ،ال ـتــي تـغــطــى
ت ـحــت ظ ــل ق ــان ــون الـ ـط ــوارئ املـعـمــول
فيه داخل سيناء ،هي عمليات النهب
وال ـ ـسـ ــرقـ ــة مـ ــن حـ ـق ــائ ــب امل ـس ــاف ــري ــن
فـ ــي االت ـ ـجـ ــاهـ ــن ،عـ ـب ــر س ـل ـس ـل ــة مــن
الحواجز الرسمية للجيش املصري،
ف ــي ال ـط ــري ــق م ــن غـ ــزة إلـ ــى ال ـق ــاه ــرة،
ّ
ـش أو
وال ـع ـكــس ،ت ـحــت حــجــة الـتـفـتـيـ ُ َ
الحمل الزائد! هؤالء الجنود ،امللقون
وســط الصحراء في مواجهة حصاد
الــدولــة املصرية فــي سيناء ،هــم على
قناعة بعد التحريض املتواصل بأنه
ال ي ـح ــق مل ــن ه ــو س ـب ــب ف ــي «ت ـقــويــة
اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب» فـ ــي بـ ــادهـ ــم أن ي ـس ــاف ــر،
فعليه ـ ـ كما يبدو ـ ـ أن يدفع ضريبة
تنقله على حواجزهم وفق ما يرونه
مناسبًا.
وزي ـ ــادة عـلــى أن كــل حــاجــز يستغرق
م ــا ب ــن س ــاع ــة ف ــي ال ـح ــد األدنـ ـ ــى إلــى
أرب ــع ســاعــات لتفتيش كــل الحقائب،
يصادر الجنود كل ما يحلو لهم ،بدءًا
م ــن امل ـج ــوه ــرات وال ـس ــاع ــات الثمينة
وكــذلــك األجـهــزة املحمولة (حواسيب
وه ـ ــوات ـ ــف) ،م ـ ـ ــرورًا ب ـم ــا ي ـلــزم ـهــم مــن
املؤونة (الحلويات والطعام) ،وحتمًا
كل ما يجدونه من سجائر و«املعسل»
الخاص باألرجيلة .ولألخير حكايته
الخاصة ،إذ إن كل حاجز يمرون عبره
يــأخــذ كمية م ـحــدودة مــن كــل شخص

األردن

«داعش» يتبنى «غارة القلعة»

ّ
تجدد االشتباكات في الكرك
بعد التكتم األمني الرسمي
على هوية منفذي الهجوم
وجنسياتهم «ألسباب أمنية»،
بادرت مواقع وحسابات
تابعة لـ«داعش» إلى تبني
«غارة القلعة» في الكرك.
ّ
لكن األخطر هو تجدد
االشتباكات في الكرك مع
مجموعة أخرى ،فيما
تنفي الجهات الرسمية ارتباط
الحدثين ببعضهما

أعـ ـلـ ـن ــت م ـ ـصـ ــادر أمـ ـنـ ـي ــة وم ـح ـل ـيــة
ف ـ ـ ــي م ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرك ،جـ ـن ــوب ــي
األردن ،ت ـج ــدد ال ـ ـحـ ــوادث األم ـن ـيــة
فــي املـحــافـظــة ،بـعــدمــا ح ــدث تـبــادل
إلطالق النار ،عصر أمس ،بني رجال
أمن ومسلحني في أثناء عملية دهم
أحــد املـنــازل .وذكــرت «وكالة األنباء
األردنـيــة الرسمية ـ ـ بـتــرا» ،أن «قــوة
أمـنـيــة مـشـتــركــة ...تتعامل مــع عــدد
م ــن امل ـط ـلــوبــن امل ـت ـح ـص ـنــن داخ ــل
أحد املنازل» ،مضيفة أن «املطلوبني
ب ـ ــادروا ب ــإط ــاق ال ـن ــار ت ـجــاه الـقــوة
األمـنـيــة ال ـتــي طــوقــت امل ـكــان بهدف
عليهم».
إلقاء القبض
ُ
وف ــي خ ــال ال ــده ــم ،ق ـت ــل رج ــل أمــن
يــدعــى أحـمــد الـحــويـطــات ،وأصـيــب
آخـ ـ ــر ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـع ـم ـل ـيــة األم ـن ـيــة

يسرق الجنود المصريون ما يحلو لهم من حقائب المسافرين (آي بي ايه)
ح ـت ــى ي ـت ــرك ح ـص ــة ل ـج ـن ــود ال ـحــاجــز
الــاحــق ،كــذلــك ف ــإن بـعــض املـســافــريــن
ُصــودرت لهم حقائب بكل مقتنياتها،
وراوحـ ــت خـســارتـهــم مــا بــن أل ــف إلــى
ألفي دوالر.
مواطن أربعيني يدعى أحمد ،هو والد
طفل مريض عمره ال يتجاوز السنتني،
وك ـ ــان ال ــرج ــل ق ــد تـ ـض ـ ّـرر ف ــي ال ـحــرب
ّ
األخـيــرة على غــزة عــام  2014وأصيب

وقعت في منطقة قريفال في الكرك
ونتج منها اعتقال أحــد املسلحني،
ف ـي ـمــا ن ـق ـلــت «ب ـ ـتـ ــرا» أن «امل ــداه ـم ــة
(أم ــس) ملطلوبني وليست مرتبطة
بالعملية اإلرهــاب ـيــة ال ـتــي وقـعــت»
قبل يومني ،رغــم أن الوضع األمني
ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــة أظ ـه ــر إخ ـف ــاق ــا غـيــر
ً
مـسـبــوق لــأجـهــزة األردن ـي ــة ،فضال
عن غياب املعلومات االستخبارية.
فــي املـقــابــل ،تبنى تنظيم «داع ــش»
ال ـه ـجــوم الـ ــذي وق ــع األحـ ــد املــاضــي
وأوق ــع عـشــرة قـتـلــى ،بينهم سبعة
رج ـ ــال أم ــن وس ــائ ـح ــة ك ـن ــدي ــة ،و34
ً
جريحًا ،فضال عن مقتل املهاجمني
األربـ ـع ــة .وقـ ــال الـتـنـظـيــم ،ف ــي بـيــان
ن ـشــر ع ـلــى م ــواق ــع ج ـه ــادي ــة تــابـعــة
لها« :قــام أربعة من جنود الخالفة
مــزوديــن بأسلحة رشــاشــة وقنابل
يـ ــدويـ ــة ب ـ ــاإلغ ـ ــارة ع ـل ــى ت ـج ـم ـعــات
لألمن األردني ورعايا دول التحالف
الصليبي».
ويـ ـ ــوم أمـ ـ ــس ،ع ـ ــاد املـ ـل ــك ع ـب ــد ال ـلــه
الـثــانــي وأك ــد أن ه ـجــوم ال ـكــرك «لــن
يؤثر في أمن األردن واستقراره ،بل
سيزيده قوة» .ونقل بيان صادر عن
«الديوان امللكي» ،قول عبد الله خالل
زيارته املديرية العامة لقوات الدرك:
«لــن يستطيع املـجــرمــون العابثون

ف ــي عـيـنـيــه ،م ــا أج ـب ــره ع ـلــى الـحــاجــة
إلــى عملية جراحية فــي مـصــر .يقول:
ّ
الفلسطينية
«تبدأ املعاناة في الصالة
عندما تجد جـنــودًا وضباطًا فــي أول
عمرهم ّ
يتأمرون على عجوز كبير أو
س ـيــدة ال تستطيع ال ـس ـيــر» ،مضيفًا:
ّ
املصرية ليلة واحدة
«نمت في الصالة
ع ـل ــى ال ـق ـم ــام ــة ألن ـ ــه ال ي ــوج ــد عــامــل
نظافة واحد ...كمية غريبة من اإلهانة

ّ
واالستحقار للجميع ،كأننا عدو لهم،
وحـتــى تـعـ ّـجــل معاملتك عليك الــدفــع
بالدوالر».
وفق املسافرين ،صار ثمن املواصالت
ي ــدف ــع عـ ـل ــى ث ــاث ــة أض ـ ـعـ ــاف ال ـس ـعــر
ُ
الــرسـمــي ،كــذلــك يجب أن تعطى علبة
سجائر للسائق ،وقد تزيد التكلفة إن
تــأخــر وق ــوف األخ ـيــر عـلــى الـحــواجــز،
التي يزيد عــددهــا على ثمانية طــوال

حالة الكرك تظهر
إخفاقًا غير مسبوق
وغيابًا للمعلومات

املساس بــاألمــن ...العالم يعاني كل
يــوم مــن اإلره ــاب ويـخــوض معركة
مـ ـصـ ـي ــري ــة ضـ ـ ـ ــده ،وم ـ ـ ــا ح ـ ـ ــدث فــي
املـمـلـكــة ي ـحــدث فــي دول أخ ــرى في
الغرب والشرق».
بجانب التخوفات من تبعات على
السياحة في اململكة ،يرى محللون
أن م ــا يـ ـح ــدث ف ــي الـ ـك ــرك سـيـمـثــل
ً
«ع ـب ـئــا أم ـن ـيــا ث ـق ـي ــا» ي ـض ــاف إلــى
أزم ــة اقـتـصــاديــة .وقــد بــدت شــوارع
العاصمة عمان فــي األي ــام املاضية
خــالـيــة مــن أزمـ ــات الـسـيــر املـعـتــادة،
في إشــارة قد تعكس الوجوم الذي
ســاد املجتمع األردنـ ــي ،خــاصــة أنه
لم يتوقع أن يشهد مثل هذا الحدث
االستثنائي ،رغــم أن العام الجاري
الذي يوشك على الرحيل ،شهد عدة

ُ
قتل أمس رجل أمن وأصيب آخر فيما
اعتقل أحد المسلحين (أ ف ب)
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العالم
الطريق ،األمــر الــذي يزيد الحاجة من
 6ـ ـ  7ســاعــات لعبورها ،إلــى نحو 12
ساعة .كذلك ،ال تبعد بعض الحواجز
عن بعضها سوى  150مترًا.
وتـ ـنـ ـتـ ـش ــر ثـ ـم ــانـ ـي ــة ح ـ ــواج ـ ــز ت ــاب ـع ــة
للجيش املصري من معبر رفــح حتى
القنطرة ،هي بالتوالي :املاسورة ،وأبو
طويلة ،والخروبة ،وجــرادة ،والريسة،
وامليدان ،وبئر العبد ،وبالوظة .يضيف
أحمد« :كمني الريسة هو األصعب في
الـتـفـتـيــش ،ه ـنــاك ي ـفــرغ الـجـيــش أم ــام
عـيـنــك ال ـح ـقــائــب وي ـط ـلــب م ـنــك إع ــادة
ترتيبها وتجميعها مــن جديد خالل
ثوان ...إذا تحدثت معه بعبارة واحدة
ٍ
ً
يـشـتـمــك م ـب ــاش ــرة» ،م ـك ـمــا« :حــاولــت
اسـتـعـطــاف ال ـج ـنــدي وق ـلــت ل ــه طفلي

ُ
تنهب نصف حقائب
المسافرين على مدى
 8حواجز في سيناء

فقال لي ،بال طفل بال بطيخ،
مريضّ ،
وسحب (لقم) أجزاء السالح ،ثم أطلق
خمسة رصاصات في الجو ،وأجبرني
على الوقوف برفقة ابني تحت شمس
الصحراء لساعة».
وعــادة يمكن أصحاب اإلقامات داخل
مـصــر أو امل ـس ـمــوح لـهــم دخـ ــول البلد
نـفـسـهــا ،وك ــذل ــك أص ـح ــاب الـ ـج ــوازات
الــرس ـم ـيــة ،ال ـع ـبــور م ــن دون بــاصــات
ال ـت ــرح ـي ــل م ـس ـت ـخ ــدم ــن املـ ــواصـ ــات
الـ ـع ــام ــة ،وهـ ـ ـ ــؤالء أق ـ ــل مـ ـع ــان ــاة عـلــى
الطرق ،خاصة إذا كان السائق يعرف
جنود الحواجز ويسارع إلى رشوتهم
مباشرة ،لكن األمر ال ينجح دائمًا في
ظل أن هناك أكثر من  25جنديًا على
كل حاجز.
حـ ـ ــاول أح ــده ــم أن ي ــوق ــف تـ ـس ــاؤالت
الجنود التي تشبه التحقيق الــدوري
وامل ـ ـت ـ ـكـ ــرر ،ب ــالـ ـق ــول إن واجـ ـبـ ـه ــم هــو
رؤي ــة ج ــواز الـسـفــر وال ـتــأكــد مــن ختم
ُال ــدخ ــول دون ال ـت ـح ـق ـيــق ،ول ـك ــن ذلــك
قوبل مباشرة باإلهانة وبالحجز .وإن
لــم يـكــن ل ــدى الـجـنــود جـهــاز حــاســوب
مــوصــول بشبكة األم ــن ،تزيد ساعات
االحتجاز بانتظار وصول الشبكة من
أجل إجراء التحري عن أسماء معينة.
ط ـب ـق ــا لـ ـتـ ـق ــدي ــرات الـ ـشـ ـه ــود ،ي ـح ـتــاج
التفتيش في حاجزي الريسة وامليدان
ً
مــن ســاعـتــن وص ــوال إل ــى نـصــف يــوم

( 12ســاعــة) ،فيما تكفي نصف ساعة
لكل حاجز من الحواجز الباقية .يفيد
أحـ ــد م ـصــابــي الـ ـح ــرب األخـ ـي ــرة على
غ ــزة ،وك ــان قــد فقد قدميه فيها ،بأنه
ُ
لم ُتـ َ
ـراع حالته الحرجة بتاتًا ،وأجبر
على تفريغ حقائبه بنفسه ّ
ثم ترتيبها
ُ
بسرعة ،كذلك طلب منه املشي ملدة ربع
ســاعــة عـلــى الـعـكــازيــن للتأكد مــن أنــه
فقد قدميه رغم أنه كشف عنهما!
ي ـش ـت ـك ــي مـ ـ ـس ـ ــاف ـ ــرون أي ـ ـضـ ــا م ـ ــن أن
بعض املمارسات تحدث أمــام ضباط
فلسطينيني في الصالة املصرية ،دون
أن يستطيع هؤالء فعل أي شيء خوفًا
مــن رد الفعل الــرسـمــي ،لكن املتحدث
اإلع ــام ــي بــاســم «امل ــرك ــز الفلسطيني
ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان» ،ع ـبــد الـحـلـيــم أبــو
سمرة ،ذكر أنه لم تصلهم أي شكاوى
بخصوص تعامل الجيش املصري مع
املسافرين عبر معبر رفح ،مضيفًا أنه
إذا وصـلـهــم تـظـلــم ،فــإنـهــم ال ينكرون
ّ
رسمية أو مؤسسات
غياب أي مسالك
ح ـقــوق ـيــة ي ـم ـكــن تـبـلـيـغـهــا وامل ـتــاب ـعــة
معها.
ووفـ ـ ـ ـ ــق وزارة ال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ـ ّـي ـ ــة ووك ـ ـيـ ــل
ّ
الـ ـخ ــارج ـ ّـي ــة فـ ــي غـ ـ ـ ــزة ،ف ــإن ـه ــم ق ــال ــوا
ملراسل «األخـبــار» ،إنهم لم يتلقوا أي
شكاوى أو انتقادات حتى يتسنى لهم
التواصل مع الجانب املـصــري ،مع أن
هذه التجاوزات ال تغيب عن سمعهم،
ً
ول ـي ـس ــت ش ــرط ــا أصـ ـي ــا ل ـل ـت ـحــرك أو
إيجاد طريقة للتخفيف منها.
ال ـج ـهــات الــرس ـم ـيــة اك ـت ـفــت بــإحــالـتـنــا
على إحصاء «هيئة املعابر والحدود»
التي قالت إن إجمالي املغادرين خالل
األي ــام الثالثة األخـيــرة بلغ  ،2078من
بينهم  1524مــن ال ـحــاالت اإلنسانية،
و 299مـ ـ ــن أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ال ـت ـن ـس ـي ـق ــات
امل ـص ــري ــة ال ــذي ــن ي ـخ ـض ـعــون ملـعــامـلــة
خــاصــة فــي ظــل دفعهم مبالغ مجزية
(راجـ ــع ال ـع ــدد  ٢٩٠١ف ــي  ٣ح ــزي ــران)،
فيما أع ــادت الـسـلـطــات املـصــريــة 272
م ـس ــاف ـرًا وم ـن ـع ـت ـهــم م ــن ال ـس ـف ــر دون
إب ــداء األسـبــاب .فــي املقابل ،كــان الفتًا
ان ـخ ـف ــاض ع ـ ــدد ال ـع ــائ ــدي ــن ف ــي امل ــدة
نـفـسـهــا ،وه ــو  467شـخـصــا ُسـ ّـج ـلــوا
ضمن العالقني في األراض ــي املصرية
ما قبل فتح املعبر.
وال يـمـكــن إن ـك ــار أن ال ــوض ــع ف ــي هــذه
ً
السنة ،2016 ،أفضل قليال من السنوات
الـ ـث ــاث ال ـت ــي سـب ـقـتـهــا ،وقـ ــد شـهــدت
حــركــة تـبــادل تـجــاري خفيفة وحديثًا
م ـصــريــا ع ــن إم ـكــان ـيــة االس ـت ـف ــادة من
املـعـبــر ،لـكــن كــل ذل ــك لــم يـعـ ِـن للغزيني
ان ـت ـهــاء «ك ــاب ــوس رفـ ــح» ال ـجــاثــم على
صدورهم منذ أواخر .2005

أح ــداث لها طابع مماثل ،لكنها لم
تكن بحجم هجوم الكرك.
وفـ ـ ــي األشـ ـ ـه ـ ــر ال ـق ـل ـي ـل ــة امل ــاضـ ـي ــة،
شهدت بوابة قاعدة تدريب عسكرية
فــي الجفر ،جنوبي الـبــاد ،هجومًا
اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف ق ــافـ ـل ــة م ـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
لعسكريني أمـيــركـيــن ،مــا أدى إلــى
مـقـتــل أرب ـعــة مـنـهــم ،بــاإلضــافــة إلــى
ضابط أردن ــي خــامــس .وفــي حــادث
آخ ـ ــر ،ه ــاج ــم م ـس ـلــح أردنـ ـ ــي مــرك ـزًا
لجهاز املخابرات في مخيم البقعة
القريب من عمان ،وقتل خمسة من
عناصره .وقبيل هجوم الكرك ،قتل
ضابط أردني وسبعة مسلحني في
خــال اشتباكات مــع مجموعة قيل
إنها أفرادها أعضاء في خلية كانت
ت ـعــد لـعـمـلـيــة إره ــاب ـي ــة ف ــي مــديـنــة
إربد ،الواقعة في شمال البالد.
ك ــذل ــك ي ـت ــوق ــع ك ـث ـي ــرون أن ه ـجــوم
ال ـك ــرك وت ـج ــدد االش ـت ـب ــاك ــات أمــس
ل ــن ي ـك ــون ــا ن ـه ــاي ــة ال ــوض ــع األم ـن ــي
املتوتر ،ألن ثمة اعتقادًا مبنيًا على
معلومات ميدانية وقــرائــن كثيرة،
تفيد بوجود خاليا نائمة في البالد
تـتـبـنــى الـفـكــر الـتـكـفـيــري املـتـطــرف،
رغم الجاهزية األمنية العالية التي
تتصف بها األجهزة املعنية هناك.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)
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حكمت محكمة أمــن الدولة
خالل  30يومًا من صدوره.
تقرير
ُ
األردن ـي ــة ،أم ــس ،عـلــى قاتل
وق ـ ـ ـتـ ـ ــل ح ـ ـتـ ــر فـ ـ ــي أي ـ ـلـ ــول
الـ ـ ــزم ـ ـ ـيـ ـ ــل نـ ـ ــاهـ ـ ــض حـ ـت ــر،
امل ــاض ــي ،عـنــدمــا ك ــان يـهـ ّـم
ب ـ ـ ـ ــاإلع ـ ـ ـ ــدام ش ـ ـن ـ ـقـ ــا ح ـت ــى
بــدخــول املـحـكـمــة لحضور
امل ـ ــوت .وي ــأت ــي ال ـح ـكــم بعد
أولـ ـ ــى ج ـل ـس ــات مـحــاكـمـتــه
ي ــوم ــن م ــن ال ـه ـج ــوم ال ــذي
ب ـت ـه ـم ــة «إثـ ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـنـ ـع ــرات
ش ـه ــدت ــه م ـحــاف ـظــة ال ـك ــرك،
امل ــذه ـب ـي ــة وإهـ ــانـ ــة املـعـتـقــد
جـ ـن ــوب ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،وت ـب ـن ــاه
الديني» ،بعد اعتقاله لنحو
تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» ،م ــا أث ــار
ش ـهــر ع ـلــى خـلـفـيــة إعـ ــادة
ً
ســؤاال عما إذا كــان توقيت
ن ـشــر رسـ ــم ك ــاري ـك ــات ــوري
الحكم يرمي إلى امتصاص
عـلــى صفحته الشخصية
الـ ـغـ ـض ــب عـ ـق ــب الـ ـهـ ـج ــوم،
ع ـب ــر م ــوق ــع «ف ــاي ـس ـب ــوك».
خ ـصــوصــا أن الـجــريـمـتــن
الــرســم ال ــذي ينتقد عقلية
تتشابهان بالدوافع.
التكفير وقناعات املتطرفني،
ً
وبعد نحو ثالثة أشهر على
ُع ّد في حينه «إســاءة للذات
اغ ـت ـي ــال ح ـت ــر أمـ ـ ــام قـصــر
اإللـ ـهـ ـي ــة» ،ق ـبــل أن تـتـفــاقــم
الـ ـع ــدل ف ــي ع ـ ّـم ــان ع ـلــى يد
ردة الفعل الـتــي استغلتها
ري ـ ـ ــاض إسـ ـم ــاعـ ـي ــل ،أع ـلــن
تـيــارات معارضة سياسيًا
الـ ـن ــائ ــب ال ـ ـعـ ــام لـلـمـحـكـمــة،
للشهيد للتحريض ضـ ّـده،
ال ـقــاضــي ال ـع ـس ـكــري زي ــاد
وقبل أن يقتل بالفعل على
العدوان ،أن «املحكمة جرمت
ّ
سلفي.
رجل
يد ّ ٍ
قــاتــل حـتــر ( 49ع ــام ــا)...
وعلق ناشطون على مواقع
بـ ـتـ ـه ــم الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــام ب ــأعـ ـم ــال
التواصل االجتماعي على
إرهــابـيــة أفضت إلــى موت
إع ــان ال ـح ـكــم ،حـيــث قــال
إن ـس ــان ،وال ـق ـيــام بــأعـمــال
أح ــده ــم إن «ال ـح ـك ــم على
مــن شــأنـهــا إثـ ــارة الـفـتـنــة،
اإلرهــابــي الـقــاتــل ال يكفي
وال ـ ـق ـ ـتـ ــل ال ـ ـع ـ ـمـ ــد ،وح ـم ــل
ل ـت ـج ـن ـيــب الـ ــوطـ ــن ويـ ــات
وحيازة سالح نــاري دون
ً
إرهاب مشابه» ،متسائال:
ترخيص».
«م ـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ــن امل ـ ـحـ ـ ّـرضـ ــن
ل ـ ـكـ ـ ّـن املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ن ـف ـس ـهــا
وأصـ ـح ــاب خ ـط ــاب الـقـتــل
ح ـك ـم ــت عـ ـل ــى شـخـصــن
والفتنة؟» ،فيما قــال آخر:
آخــريــن ،هما بائع السالح
«األردن يـحـكــم ب ــاإلع ــدام
للقاتل والوسيط ببيع السالح،
على قاتل الكاتب ناهض حتر.
بــالـسـجــن «س ـنــة واحـ ــدة» فقط،
فيما قــال القاتل في أول رد فعل بعد تــاوة الحكم الترجمة :شوفونا كيف إحـنــا ضــد اإلرهـ ــاب» ،في
ما مضمونه« :حسبي الله ونعم الوكيل ،لله العزة إشار ٍة إلى أن الحكومة األردنية تريد عبر هذا الحكم
إزاح ــة االتـهــامــات املــوجـهــة إلـيـهــا ،والـتــي ع ــادت إلى
ورسوله واملؤمنني».
وتجدر اإلشارة إلى أن أحكام اإلعدام الصادرة عن الــواجـهــة بعد هـجــوم الـكــرك ،بــدعــم اإلره ــاب وفسح
«أمن الدولة» يجب الطعن بها أمام محكمة التمييز .املجال لنشاطه على أراضيها ،ربطًا بموقف ّ
عمان
ووفق القانون األردنــي ،إذا لم يطعن املــدان بالحكم ،من األزمة السورية.
يجب على الـنــائــب الـعــام أن يطعن بنفسه بالحكم
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

اإلعدام
شنقًا لقاتل
ناهض حتر

تقرير

حاخام «التخنيون» :شجرة الميالد وثنية!
حـ ّـرم الحاخام الصهيوني إلعاد دوك ــوف ،في «فـتــوى» جديدة،
دخ ــول ال ـطــاب الـيـهــود إل ــى «بـيــت الـطــالــب» فــي معهد الهندسة
التطبيقية (التخنيون) في حيفا ،والسبب هو «شجرة امليالد
الوثنية» التي نصبت هناك استعدادًا لالحتفال بميالد املسيح.
ونشر دوكــوف فتواه في موقع «سروغيم» العبري ،على هيئة
ســؤال ًوج ــواب ،كما ذكــرت صحيفة «هــآرتــس» العبرية ،أمــس،
مضيفة أنــه حــرم عليهم أيضًا تناول األكــل داخــل املطاعم التي
يحويها «بيت الطالب» بسبب «إشكالية ذكر اسم الرب في مكان
فـيــه رم ــز وث ـنــي» ،ورأى أن شـجــرة امل ـيــاد «لـيـســت رم ـزًا دينيًا
مسيحيًا ،بل أكثر إشكالية ،فهي رمز وثني»!
يكتف بفتواه ،بل أطلق «فريضة» على الطالب اليهود
دوكوف لم
ِ
بااللتفاف حول الشجرة تجنبًا للعبور في مكان وجودها ،مدعيًا
أن العبور في املكان «عبادة أوثان» .ووصف نصب شجرة امليالد
بأنه «مـ ّـس من جانب لجنة الطالب بالهوية اليهودية في الحرم
الجامعي ،لكونها سمحت بإعطاء مكان لهوية دينية مسيحية».
ورأى الحاخام ،أيضًا أن «االعتراض الشديد» من جانبه ،يأتي
بسبب كون الشجرة «رمزًا معاديًا لليهود ،وليس رمزًا معاديًا
ً
دينيًا فقط» ،متسائال« :هل يعقل أن نسمح ،من أجل حرية من
أي نوع ،باإلعالن أن القدس ليست لشعب إسرائيل مثلما حدث
في اليونسكو؟».

ورغ ــم رفـضــه وصــف أقــوالــه بالعنصرية ،بــادعــائــه أن «الشعب
ال ـي ـه ــودي الـ ــذي ص ـمــد ه ــو وحـ ــده ذل ــك ال ـش ـعــب الـ ــذي اسـتـطــاع
الحفاظ على هويته األساسية املتطرفة» ،فقد انهال رواد املواقع
اإللكترونية اإلسرائيلية بتعليقاتهم الساخرة ،متسائلني« :ملاذا
أســاســا يجب أن يكون هناك حــاخــام ملعهد هندسي تعليمي؟
وهل لوكالة الفضاء األميركية حاخام؟».
وطالب دوكــوف التالميذ بالرجوع إلى «ويكيبيديا» للتأكد من
«كيفية والدة الـعـيــد» ،وكـيــف «دف ــع الـيـهــود دمــاءهــم على أيــدي
الشاملني» ،أي املسيحيني وفق تعبيره .وتابع أنه كان يتوقع من
إدارة «التخنيون» منع نصب شجرة امليالد ،فهذا «ليس حرية
عبادة» ،كذلك إن إسرائيل «هي الدولة اليهودية الوحيدة في هذا
العالم ،وعليها أن تلعب دور مشعل النور والضياء لألغيار ال أن
تنشر أفكارًا إشكالية».
ف ــي امل ـقــابــل ،رأى ال ـنــائــب ف ــي الـكـنـيـســت ع ــن «ال ـقــائ ـمــة الـعــربـيــة
املشتركة» يوسف جبارين ،في رسالة وجهها إلى رئيس املعهد،
ّ
ويصب
أن «كالم الحاخام دوكوف هو تحريض على العنصرية
الزيت على النار ،وهو مخالف للقانون ،ويجب محاسبته ،ألنه
يمس الطلبة الـعــرب فــي املعهد بوجه خــاص ،واملــواطـنــن العرب
عمومًا».
(األخبار)
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أميركا

ّ
ترامب يتخطى العقبة االنتخابية الثانية:

ّ
رئيسًا بـ 306أصوات في المجمع االنتخابي
ّ
أول مــن أم ــس ،تـخــطــى دون ــال ــد تــرامــب
المرحلة الثانية في االنتخابات األميركية،
بـحـصــولــه ع ـلــى غــالـبـيــة األصـ ـ ــوات في
ّ
المجمع االنتخابي .ولكن كما في كل
مــرة ،تثير الصيغة االنتخابية األميركية
انتقادات واعتراضات كثيرة تصل إلى ّ
حد
ّ
المجمع االنتخابي
المطالبة بإلغاء
ّ
أمـ ـي ــرك ــاك ــان م ــن املـ ـت ــوق ــع أن يـظـفــر
دونــالــد تــرامــب بــالـفــوز الـنـهــائــي في
االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة ،عـلــى الــرغــم
من التهويل والتخويف الــذي سبق
ان ـع ـقــاد امل ـجـ ّـمــع االن ـت ـخــابــي ،وال ــذي
ً
ب ـن ــى ك ـث ـي ــرون آم ـ ـ ــاال ُع ـ ـ ـ ّـدت واهـ ـي ــة،
بــأن ّ
يغير نتيجة االنـتـخــابــات التي
جــرت فــي الثامن مــن تشرين الثاني
املاضي.
أول من أمسّ ،
ّ
املجمع االنتخابي،
ثبت
الـ ــذي ي ـمـ ّـثــل اس ـت ـث ـنـ ً
ـاء أم ـيــرك ـيــا بني
األنـظـمــة االنـتـخــابـيــة ،بشكل مــؤكــد،
ان ـت ـخــاب رج ــل األعـ ـم ــال السبعيني
الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـ ـخـ ـ ــامـ ـ ــس واألربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــن
للواليات املتحدة.
وي ـ ـقـ ــوم هـ ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي،
ال ــذي يــواجــه ان ـت ـقــادات كـثـيــرة ،على
م ـب ــدأ تــأك ـيــد هـ ــذه ال ـه ـي ـئــة الـنــاخـبــة

حيث فازت
في واشنطن
ّ
كلينتون ،لم يصوت
لها ثلث كبار الناخبين
الخـتـيــار الــرئ ـيــس .وع ـلــى الــرغــم من
أن املرشحة الديموقراطية هيالري
كلينتون كان قد حازت عدد أصوات
بــاالن ـت ـخــاب الـشـعـبــي أك ـثــر م ــن تلك
الـتــي حـصــل عليها دون ــال ــد تــرامــب،
إال أن هـ ـ ــذا األخـ ـ ـي ـ ــر فـ ـ ــاز ب ـغــال ـب ـيــة

ّ
المجمع االنتخابي ،مساء أول من أمس ،انتخاب رجل األعمال السبعيني (أ ف ب)
ّثبت

واض ـ ـحـ ــة فـ ــي املـ ـج ـ ّـم ــع االن ـت ـخ ــاب ــي،
ب ـح ـص ــول ــه ع ـل ــى  306أص ـ ـ ـ ــوات ،فــي
م ـقــابــل  224لـكـلـيـنـتــون .ول ـكــن وفــق
م ـب ــدأ هـ ــذه ال ـه ـي ـئــة ،ال ـت ــي ل ــم يــدخــل
عليها أي تـعــديــات تــذكــر ،منذ عام
 ،1787ي ـقــوم  538نــاخ ـبــا ك ـب ـي ـرًا من

مختلف الواليات باختيار الرئيس،
بعد تصويت الناخبني واختيارهم
للرئيس ولنائبه ولهؤالء املندوبني.
ويـ ـك ــون ع ـ ــدد هـ ـ ــؤالء مـ ــوازيـ ــا ل ـعــدد
الكونغرس مجتمعني في كل
أعضاء
ّ
ً
والي ــة .مـثــا ،يمثل والي ــة كــولــورادو

فــي الكونغرس سيناتوران وسبعة
نــواب ،لــذا تحصل هــذه الــواليــة على
تسعة ناخبني كبار.
ويـ ـن ـ ّـدد ك ـث ـيــرون ب ـهــذا ال ـن ـظــام على
اعـ ـتـ ـب ــار أن ـ ــه م ـخ ــال ــف ملـ ـب ــدأ "ص ــوت
ً
ل ـكــل ش ـخ ــص" ،ف ـضــا ع ــن أن ــه يــدفــع

املـ ــرش ـ ـحـ ــن لـ ـل ــرئ ــاس ــة إل ـ ـ ــى ت ــرك ـي ــز
ح ـم ــات ـه ــم عـ ـل ــى عـ ـ ــدد م ـ ـحـ ــدود مــن
ال ــوالي ــات ،وإه ـمــال أج ــزاء كــامـلــة من
البلد.
ومــن هــذا املنطلق ،طالبت صحيفة
"نيويورك تايمز" ،أمــس ،بوضع حد

كيوسك الصحافة
السيسي لـ«فاينانشال تايمز»:
متفائل جدًا بانتخاب ترامب
على عكس العديد من القادة في جميع أنحاء العالمّ ،
فإن الرئيس
املصري عبد الفتاح السيسي فرح بانتخاب دونالد ترامب.
فيما لم تأخذ حكومات العالم ترامب على محمل الجد في خالل
الحملة االنتخابية ،سعى السيسي إلــى االجتماع مع الرئيس
األميركي املنتخب على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم املتحدة في
ّ
نيويورك في أيلول املاضي .كذلك كان أول زعيم يهنئ ترامب بفوزه.
وتتعجب وســائــل اإلع ــام املـصــريــة مــن الـعــاقــة الحميمة بــن الرجلني،
اللذين ينظران إلى روسيا كقوة جيوسياسية جديرة بأن تكون شريكة.
واألهم من كل هذا ،أن السيسي وجد لدى ترامب ما يشبهه ،إذ يرى في
اإلسالم السياسي تهديدًا ال يقل خطورة عن الجهاد.
في مقابلة في القصر الرئاسي في القاهرة ،قال الرجل القوي في مصر
البالغ من العمر  62عامًا لصحيفة «فاينانشال تايمز» إنه «متفائل جدًا»
بانتخابات ترامب ،مشيرًا إلى أن األخير «يتعامل مع ملف اإلرهاب بمزيد
من العزم والجدية ،وهذا هو بالضبط ما نحتاجه اآلن» .وأضاف السيسي
أن التعاون بني موسكو وواشنطن سيخدم االستقرار في منطقة الشرق
األوسط التي تعاني من الصراع.
بالنسبة إلــى السيسي ،ال يقتصر اإلره ــاب على تنظيم «داع ــش» الذي
ّ
يـقــود ت ـمــردًا فــي سـيـنــاء وتـمــكــن مــن الــوصــول إل ــى قـلــب الـقــاهــرة حيث
ّ
فجر كنيسة قبطية األسبوع املاضي ،بل يشمل أيضًا جماعة «اإلخوان
ً
املسلمني» .تأمل األوساط الحكومية أنه بدال من إدارة أوباما التي يتهمها
املصريون بالتعاطف مع «اإلخوان املسلمني»ُ ،
سيضفي ترامب الشرعية

على الحملة األمـنـيــة ضــد الجماعة وسـيــدعــم نـظــام السيسي فــي وقت
تتزايد فيه الضغوط االقتصادية.
( )...مع وصول السيسي إلى الحكم ،تراكمت املشاكل في مصر .الحياة
السياسية التي حتى في ظل نظام مبارك تمتعت ببعض الحرية ،فقد
انتهت ،والسجون ّ
تعج باملعتقلني .في بلد فيه نسبة نمو كبيرة ،يعيش
ً
 27في املئة من املصريني تحت خط الفقر ،مقارنة بـ  25في املئة قبل
الربيع العربي .ازدادت نسبة البطالة بني الشباب ،وارتفع الدين املحلي
إلى أكثر من  100في املئة من الناتج املحلي اإلجمالي .أما السياحة ،فقد
تراجعت كثيرًا نتيجة سوء األوضاع األمنية.
ولكن ال يزال الرئيس املصري واثقًا من قدرته على إنقاذ مصر ّ
مما تمر
به .يؤمن السيسي بأن «األمة املصرية العظيمة» لديها قدرة ال حدود لها
على «التفاهم والتضحية» ،ويؤكد أنــه «ملــدة  30شهرًاُ ،بذلت محاوالت
إلسقاط هذا البلد ،ولكن ما أثار دهشة الكثيرين أن املصريني أصبحوا
اليوم أكثر قوة ووعيًا ودعمًا لبلدهم».
( )...في ما يخص الوضع االقتصادي ،رفــض السيسي خــال املقابلة
أي إيحاءات بأن الجيش يسعى إلى االستفادة من األعمال االقتصادية.
وقال ّإن «القوات املسلحة املصرية ال تدخر جهدًا في مساعدة البالد في
َّ
شتى القطاعات .إنه أمر خطير ّ
جدًا أن ُيت َهم الجيش مثل هذه االتهامات».
وأضاف أن االقتصاد العسكري يصل إلى ما بني  1.5في املئة لـ 2في املئة
من الناتج املحلي اإلجمالي ملصر ،مؤكدًا أن األعمال التجارية التي يديرها
الجيش هدفها ضمان االكتفاء الذاتي ملوظفي الجيش وتخفيف األعباء
على السوق وليس التنافس مع القطاع الخاص ،كذلك فإنها تلعب دورًا
آخر ،هو «اإلدارة واإلشــراف» على العقود التي تنفذها شركات خاصة
وعامة ،وذلك من أجل ضمان «الكفاءة وااللتزام والتقيد باملواعيد وعدم
التسامح مع الفساد».

( )...يصف السيسي مزاعم بعض منظمات حقوق اإلنسان حول وجود
عـشــرات اآلالف مــن السجناء السياسيني فــي مصر بأنها «سخيفة»،
ُ
مشيرًا إلى أن األعداد تقتصر على ّ
عدة مئات ،بينما أفرج عن أكثر من
 80شابًا أخيرًا .ولكنه يضيف أنه «في وضع صعب مثل وضعنا ،قد
تكون هناك بعض األخـطــاء ،التي لن نتركها دون تصحيح ،وفــي أقرب
وقت ممكن».
يعترف السيسي بــأن شعبيته تــراجـعــت ،ولكنه يقول إنــه «ال يخوض
مسابقة شعبية» ،رافضًا وجهة النظر التي تقول إن حكمه أسوأ من حكم
مبارك ،ومؤكدًا أنه يقوم بـ«بناء الحب بني املصريني ،وموجة من احترام
اآلخر التي ستنطلق من القاهرة وتنتشر إلى جميع أنحاء املنطقة».
(عن تقرير لروال خلف ـ فايننشال تايمز)
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ألمانيا

◄ مبوب ►

ّ
االرتباك سيد الموقف :إخالء محطة للقطارات

لهذه الصيغة االنتخابية ،موضحة
أن "املـجـ ّـمــع االنـتـخــابــي ،املنصوص
ع ـل ـيــه ف ــي ال ــدسـ ـت ــور ،ه ــو أكـ ـث ــر مــن
ّ
مجرد بقايا عهد التأسيس" .وقالت
إنـ ــه "ي ـش ـكــل رمـ ـ ـزًا لـخـطـيـئــة أم ـيــركــا
األصلية" ،مشيرة إلى أنه "عندما كان
االسـتـعـبــاد مـشـ ّـرعــا ،كــان لالنتخاب
املـبــاشــر آث ــار سلبية عـلــى الــواليــات
الـجـنــوبـيــة ،حـيــث يــوجــد ع ــدد كبير
مــن السكان املـحــرومــن" .لــذا ،عندما
جرى تعداد عدد النساء والرجال في
هذه الواليات ،وصل عدد السود إلى
ثــاثــة أخ ـمــاس الـبـيــض ،األم ــر الــذي
انـعـكــس بــإعـطــاء الــدسـتــور لــواليــات
الرق عددًا أكبر من الناخبني الكبار.
االنتخابات الرئاسية التي جرت في
خالل العام الحالي ،وضعت القانون
االنـتـخــابــي األم ـيــركــي تـحــت املجهر
مجددًا ،نظرًا إلى املعارضة اإلعالمية
وال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي الق ــاه ــا دون ــال ــد
ت ــرام ــب مـنــذ ال ـي ــوم األول لـتــرشـحــه،
ردًا ع ـل ــى خ ـط ــاب ــه "املـ ـثـ ـي ــر ل ـل ـج ــدل"
ولهجته ال ـح ــادة .واس ـت ـنــادًا إل ــى ما
ّ
تقدمّ ،
عول كثيرون على تغيير عدد
مــن الـنــاخـبــن الـكـبــار فــي قــرارات ـهــم،
إال أن الـ ـق ــان ــون الـ ـخ ــاص ب ــوالي ــات
عـ ــدة ي ـم ـنــع ذل ـ ــكُ ،
ويـ ـل ــزم الـنــاخـبــن
الكبار باختيار الرئيس الــذي جرى
التصويت له ،في الثامن من تشرين
ال ـث ــان ــي .ول ـك ــن هـ ــذا األم ـ ــر ل ــم يمنع
حصول استثناءات في خالل انعقاد
ّ
املجمع ،فقد سعى معارضو ترامب
إلـ ــى إقـ ـن ــاع  37م ــن ك ـب ــار الـنــاخـبــن
م ــن الـ ـح ــزب ال ـج ـم ـه ــوري بــالـتـخـلــي
ع ــن دع ـ ــم م ــرش ـح ـه ــم .ل ـك ــن امل ـف ــارق ــة
ك ــان ــت أن ت ـغ ـي ـيــر ق ـ ـ ــرار ال ـت ـصــويــت
وقع في املعسكر الديموقراطي بدل
الـجـمـهــوري :اث ـنــان لــدونــالــد تــرامــب
وأربعة لهيالري كلينتون .ففي والية
واشنطن (شمال غرب) ،حيث حققت
ّ
يصوت لها
كلينتون فوزًا كبيرًا ،لم
ثلث كبار الناخبني الـ.12
(األخبار)

ال ي ـ ــزال االرت ـ ـبـ ــاك س ـيــد امل ــوق ــف في
أملــانـيــا عقب االع ـتــداء ال ــذي وقــع في
ب ــرل ــن وأودى ب ـح ـيــاة  12شـخـصــا.
ِّ َ
وفيما ُعززت أمس اإلجراءات األمنية
في العاصمة ،أخلت السلطات محطة
القطارات في وســط مدينة كولونيا
ل ــوق ــت قـ ـصـ ـي ــر ،وذل ـ ـ ــك إثـ ـ ــر اتـ ـص ــال
هــاتـفــي ك ــاذب ،ك ــان قــد أف ــاد بــوجــود
قنبلة.
وح ـ ــول الـتـحـقـيـقــات ال ـت ــي تـتــابـعـهــا
السلطات األملانية بخصوص هجوم
برلني ،أعلنت شرطة العاصمة أمس،
أن مـنـفــذ ال ـه ـجــوم ال ــدام ــي بشاحنة
عـلــى س ــوق لـلـمـيــاد قــد يـكــون "على
األرجـ ــح" طليقًا ،وذل ــك بـعــدمــا أكــدت
ب ــداي ــة أنـ ـه ــا اع ـت ـق ـل ــت ط ــال ــب ل ـجــوء
بــاكـسـتــانـيــا يـشـتـبــه ف ــي أن ــه ارت ـكــب
االعتداء وأفرجت عنه الحقًا بأمر من
النيابة الفدرالية.
الشرطة شكوكها ،كانت
وقبل إعالن
ّ
ميركل قد قالت إنه "اعتداء إرهابي"،
مشيرة إلى احتمال أن يكون منفذه
ط ــال ــب ل ـ ـجـ ــوء .وس ـ ــرع ـ ــان مـ ــا بـ ــدأت
االن ـت ـقــادات ملـيــركــل ح ــول سياستها
امل ـن ـف ـت ـح ــة عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ـهـ ـج ــرة.
وكـتــب مــاركــوس بــريـتــزل ،وهــو أحد
املسؤولني في حزب "البديل ألملانيا"
اليميني ،على "تويتر"" :إنهم ضحايا
مـ ـي ــرك ــل" ،ف ـي ـم ــا رأت الـ ـقـ ـي ــادي ــة فــي

تبنى {داعش» هجوم برلين (أ ف ب)

الحزب ،فراوكي بيتري ،أن "أملانيا لم
تعد آمنة" بمواجهة "إرهــاب اإلسالم
املـتـطــرف" .ون ــددت بـقــرار املستشارة
فـ ـت ــح أب ـ ـ ـ ــواب أمل ــانـ ـي ــا أم ـ ـ ــام الج ـئ ــن
ومهاجرين في خالل العام املاضي.
وتـبـنــى مـســاء أم ــس تنظيم "داع ــش"
ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم عـ ـل ــى س ـ ـ ــوق املـ ـ ـيـ ـ ــاد فــي
برلني وفــق ما أفــادت وكالة "أعماق"

املرتبطة بالتنظيم .ونقلت "أعماق"
عـ ــن "م ـ ـصـ ــدر أم ـ ـنـ ــي" عـ ـل ــى تـطـبـيــق
ّ
"ت ـل ـغ ــرام" أن "م ـن ـفــذ عـمـلـيــة الــدهــس
في مدينة برلني األملانية هو جندي
ل ـل ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة ،ون ـف ــذ الـعـمـلـيــة
استجابة لـنــداءات استهداف رعايا
دول التحالف الدولي" .وفي غضون
ذلــك ،رأى الرئيس الفرنسي فرنسوا
هـ ـ ــوالنـ ـ ــد ،وامل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارة األملـ ــان ـ ـيـ ــة،
أن ـج ـي ــا م ـي ــرك ــل ،ف ــي خـ ــال ات ـص ــال
ه ــات ـف ــي ،أن "امل ـع ــرك ــة ال ـش ــرس ــة ضد
ّ
اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ي ـج ــب أل ت ـ ـقـ ـ ّـوض ال ـق ـيــم
وأس ـ ـلـ ــوب ال ـع ـي ــش ال ـت ــي اخ ـتــارت ـهــا
الديموقراطيات" ،وفق بيان أصدرته
الــرئــاســة الـفــرنـسـيــة ،أضـ ــاف وتــابــع
ّ
"مظاهر
أن هــوالنــد عـ ّـبــر مـجــددًا عــن
ّ
ال ـت ـعــاطــف وال ـت ـضــامــن ال ـتــي تكنها
فرنسا".
وفــي السياق نفسه ،أج ــرى الرئيس
ً
األمـ ـي ــرك ــي ب ـ ـ ــاراك اوب ـ ــام ـ ــا ،اتـ ـص ــاال
هاتفيًا بـمـيــركــل ،عــارضــا املـســاعــدة.
ّ
وقال البيت األبيض إن "الرئيس قدم
تـعــازيــه وت ـع ــازي الـشـعــب األمـيــركــي
ب ـ ـ ـ (ض ـ ـحـ ــايـ ــا) ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم اإلره ـ ــاب ـ ــي
الـ ــره ـ ـيـ ــب ...وكـ ـ ــرر ع ـ ــرض امل ـس ــاع ــدة
األميركية ،وشــدد على أن أي هجوم
لن يثبط عزمنا وعزم حلفائنا األملان
على التصدي لإلرهاب بكل أشكاله".
(األخبار ،أ ف ب)

شهد اليمن معارك جديدة بين
الجيش اليمني و«اللجان الشعبية»
من جهة ،والقوات الموالية
للعدوان من جهة أخرى ،أدت
إلى مقتل  22شخصًا ،فيما نقلت
وكالة «فرانس برس» حدوث
هجوم كبير على مواقع قوات
الرئيس المستقيل عبد ربه منصور
هادي ،عند األطراف الشمالية
لمدينة تعز ،جنوب غرب اليمن.
يأتي ذلك في وقت قال فيه
المبعوث األممي لليمن،
إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،إن
ّ
«سلطنة ُعمان ّ
تعد جزءًا من حل
األزمة اليمنية» ،مشيدًا بـ«دورها
اإليجابي في تسهيل االتصال
مع جماعة أنصار الله» ،الفتًا
في الوقت نفسه إلى أن األردن
سيشهد الحقًا اجتماعًا تقنيًا ال
مفاوضات سياسية ،فيما رحبت
دول الخليج بالتحرك السياسي
األخير.
(األخبار)

ّ
األثيوبية
غادرت العاملة
NEJAT MOHAMMED NEGEWO
الرجاء ممن يعرف عنها شيئًا االتصال
على الرقم03/016367 :
70/975700
ّ
األثيوبية
غادرت العاملة
ABENET GETU
الرجاء ممن يعرف عنها شيئًا االتصال
على الرقم03/705174 :

للبيـــع

الباشورة ــ بناء جديد
 172م 2ــ  3نوم ــ
 4حاممات.
لالتصال03 /799135 :

استراحة
2467 sudoku
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أفقيا

 -1مادة حارقة تستعملها الطائرات الحربية عند قصفها أماكن مدنية –  -2مرفأ
فلسطيني – يخاصم ويجافي –  -3روايــة اسبانية ألفها سرڤانتس خلدت ذكره
وهي واحدة من أعظم األعمال في األدب العاملي وقد تمت ترجمتها الى عدة لغات
َ–  -4خاصتي وملكي – من األمــراض الصدرية – خــداع وكــذب –  -5أرض يابسة –
ّ
ن َ
سي األمر وكأنه لم يكن –  -6دولة أوروبية – تكلم أو ألقى الشعر بدون تحضير
–  -7إشترع القوانني – األمــاكــن التي ّ
تعد لتمثيل الــروايــات –  -8النهار والليل –
ّ
إبيض –  -9مدينة بولونية في محافظة مازوفيا – ضمير منفصل –  -10من وزراء
الخارجية العرب

عموديًا

 -1رئيس جمهورية كوبي راحــل أطــاح بحكومة باتيستا واستلم الحكم –  -2ابن
آوى بالعامية – شحذ السكني – للتعريف –  -3بــواخــر – للتمني – عائلة شاعر
مجري راحل كان زعيم الشعر الغنائي الحديث في بالده من مؤلفاته « دم وذهب
ُ
« –  -4آلة تعتبر رفيقة الهاتف تستقبل املراسالت – نهر أردني –  -5فوالذ – عاصمة
البيرو –  -6يكسو جلد الطائر – عائلة موسيقي فرنسي راحل من أكبر املوسيقيني
الكالسيكيني –  -7مــن فقد عينه – صـ ّ
ـورهــم –  -8مـصــارع أميركي محترف – ذاب
الشمع –  -9من أطراف األصابع الى الكتف – من أسماء الخمر –  -10رئيس جمهورية
باكستاني راحل

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

 -1جبل عامل – ما –  -2سان جيل – فيل –  -3رب – مخ – كراش –  -4الليمون – مي –  -5الرايخ –
 -6شاهني – ال –  -7غربي – إد – بم –  -8وي – ّ
ّ
الحوامدية
يرك – جرو –  -9رحب – قرقماز – -10

عموديًا
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مشاهير 2467

حلول الشبكة السابقة

 -1جسر الشغور –  -2بابل – اريحا –  -3لن – الهب – بل –  -4عجمي – ي ي ي –  -5ايخمان – ّ
وقر
–  -6مل – ول – اكرا – ُ -7كنراد – قم –  -8فر – ال – ّ
جمد –  -9ميامي – براي –  -10الشيخة موزة

حل الشبكة 2466

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ممثلة أميركية تعتبر بنظر النقاد من أكثر املمثالت الشابات موهبة
في أميركا .مجلة تايم رشحتها من بني  100شخصية األكثر تأثيرًا في
العالم
 = 9+11+10+5+7+6+4مدينة إيطالية ■  = 8+1سحب ■  = 2+3عملة
آسيوية

حل الشبكة الماضية :لطفي العبدلي
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
طــاب دانـيــال الياس االسمر بوكالته عن
مـ ــاري ج ــان ش ـم ـعــون احـ ــدى ورث ـ ــة جــان
مخايل شمعون مالك القسم  /B 34/من
العقار  /237/الجديدة سند تمليك بدل
عن ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
طــاب الكسي هـنــري انـطــون بوكالته عن
رامــي رفعت النمر رئيس مجلس االدارة
املدير العام لفرست ناشونال بنك ش.م.ل.
ش ـ ـهـ ــادة ت ــأم ــن ب ـ ــدل عـ ــن ض ــائ ــع بــاســم
املصرف للعقار  /721/الزلقا.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب س ـي ـمــون ط ــون ــي االشـ ـق ــر بــوكــالـتــه
عن انــدره اميل افــرام املالكة في العقارات
 /40/و /86/و /87/بــرمــانــا و /372/
جــورة البلوط و /1072/املسقى والغابة
سندات تمليك بــدل عن ضائع بحصص
املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
طلب فهد حيدر نجم بوكالته عن فضول
الياس فضول احــد ورثــة روز حنا عــازار
امل ــالـ ـك ــة فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار  /1457/ب ـع ـب ــدات
والـسـفـيـلــة سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ضــائــع
بحصة املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
طلب عماد ابو موسى بوكالته عن بيرو
ان ـط ــوان عـيـســى اح ــد ورثـ ــة س ـيــده عـبــده
راغب مالكة القسم  /4/من العقار /264/
جــل الــديــب سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضائع
باسم املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب سـمـيــر جــرجــس ج ـبــرايــل بــوكــالـتــه
عــن ب ــدر وزل ـفــا رش ـيــد ف ــرج ال ـلــه املــالـكــن
فــي ال ـع ـقــارات  /134/و /273/و/287/
و /251/ال ـش ــاوي ــة وال ـق ـن ـي ـطــرة س ـنــدات
تمليك بدل عن ضائع بحصص املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
طــاب جــورج ابراهيم الـقــرى بوكالته عن
ن ـق ــوال م ـن ـصــور ق ــرب ــان اح ــد ورثـ ــة ادي ــب
مـنـصــور ق ــرب ــان مــالــك ال ـع ـق ــارات /730/
و /192/و /740/و /742/عني السنديانة
سـ ـن ــدات ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع بــاســم
املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
طلب مايك سامي املعوشي بوكالته عن
امال عبدالله ابو نادر احدى ورثة الياس
يوسف ابي عبدالله مالك القسم  /5/من
العقار  /1460/الدكوانة سند تمليك بدل
عن ضائع باسم املورث.

للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
طلب مـيــاد جــرجــس عـبــود بوكالته عن
رستم جبران حبيب مالك العقار /814/
بصاليم سند تمليك بدل عن ضائع باسم
املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة وف ــق دف ـت ــر ال ـش ــروط
الـخــاص لتلزيم "أشـغــال صيانة منشآت
مشروع ري القاسمية ورأس العني 2016
ـ ـ  2017ـ ـ تجديد مـقــاطــع" .يمكن االطــاع
ع ـلــى م ـلــف ال ـت ـلــزيــم وت ـس ـلــم نـسـخــة عنه
ضمن ال ــدوام فــي مكتب دائ ــرة الصفقات
فــي ش .ب ـشــاره ال ـخ ــوري ،بـنــايــة غناجه،
ط 4مقابل دفع مبلغ /300،000/ل.ل .فقط.
تـقـ َّـدم ال ـعــروض باليد إلــى القلم املــركــزي
ح ـت ــى ال ـس ــاع ــة  12.00م ــن ي ـ ــوم االث ـن ــن
 ،2017/01/09وتـفــض فــي جلسة علنية
ال ـس ــاع ــة  10.00م ــن الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي على
العنوان أعاله.
املدير العام باإلنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 2491
إعالن دعوة
صادر عن لجنة االستمالك االبتدائية في
الشمال
الى السيدات والسادة املدونة اسماؤهم
ادناه:
ورثة كل من :ديب قسطنطني الواو ومرتا
وم ــري ــان ــه م ـح ـب ــوب ال ـ ـخـ ــوري وي ــوس ــف
ق ـس ـطــا ي ــون ــس وج ـم ـي ــل س ـج ـيــع وه ـب ــه،
ون ــاه ـي ــه وج ـل ـيــل ق ـي ـصــر ي ــون ــس مــالـكــي
العقار رقم  644حدشيت وشموني سعد
ب ــو س ـعــد وورث ـ ــة ك ــل م ــن :ب ــرب ــاره راج ــي
غ ـل ــوب ال ـ ـخـ ــوري ون ـج ـي ــب غ ـ ــازي غ ـلــوب
وبــربــاره ال ـخــوري انطونيوس الشدياق
مــالـكــي الـعـقــار رق ــم  647و 657حدشيت
وورثة حبيب غازي غلوب الخوري مالكي
العقار رقم  648و 661حدشيت وجوزفني
الشدياق وجوزيف وتــراز ومــاري وليلى
وم ــرغ ــري ــت وآن وايـ ـف ــون وورثـ ـ ــة ك ــل من
ان ـ ـطـ ــون ـ ـيـ ــوس وس ـ ـي ـ ـمـ ــون اوالد م ـن ـيــر
الخوري يوسف غلوب مالكي العقار رقم
 649حدشيت وورثة انطونيوس الخوري
ي ــوس ــف غ ـل ــوب مــال ـكــي ال ـع ـقــار رق ــم 655
حــدشـيــت وورث ــة انـطــونـيــوس وجــوزيــف
وسـيـمــون منير ال ـخ ــوري يــوســف غلوب
وتراز وليلى ومرغريت وآن وايفون منير
الخوري يوسف غلوب وجوزيف بولس
بعيني وجــوزفــن ال ـخــوري انطونيوس
الـشــديــاق وكــولـيــت م ــاري وري ـش ــارد بــول
ون ــات ــال ــي ج ــن وت ــان ـي ــا ف ـي ـفــات جــوزيــف
بعيني مالكي العقار رقــم  658حدشيت
وورث ـ ــة اس ـح ــق ل ـب ـنــان الـ ـخ ــوري مــالـكــي

العقار رقــم  663حدشيت وورث ــة كــل من:
مخائيل وطنسا فـيــاض ال ـكــوره سعاده
مالكي العقار رقم  664و 665حدشيت
ويوسف نبيه الطبجي والياس ومارون
وسابا نبيه مارون مالكي العقار رقم 671
و 730حدشيت وورثة لبيبه غازي غلوب
الخوري مالكي العقار رقم  672حدشيت
وورثـ ـ ــة ي ــوس ــف بـ ـش ــاره س ــاس ــن مــالـكــي
العقار رقــم  687حدشيت وورث ــة كــل من:
روم ــان ــوس ومـخــائـيــل وطـنـســا وبـطــرس
ف ـيــاض مـخــائـيــل س ـع ــاده مــالـكــي الـعـقــار
رق ــم  688حــدشـيــت وورث ــة حـنــا مخائيل
ال ــزاعــوق يــونــس مــالـكــي الـعـقــار رق ــم 731
ح ــدشـ ـي ــت وورثـ ـ ـ ـ ــة آس ـ ـيـ ــا ب ـ ــن م ـخــائ ـيــل
ال ــزاعــوق يــونــس مــالـكــي الـعـقــار رق ــم 732
حــدشـيــت وورثـ ــة ك ــل م ــن :ام ــن وبـطــرس
يوسف ملحم رزق مالكي العقار رقم 761
حدشيت وورثة كل من :سلطانه جرجس
ح ـن ــا الـ ـق ــدي ــس وجـ ــرجـ ــس ورومـ ــانـ ــوس
وب ــاخ ــوس ونــديـمــه وحـنــه حـنــا الـقــديــس
ووداد جــرجــس نصر مالكي العقار رقم
 763ح ــدشـ ـي ــت وس ــركـ ـي ــس رومـ ــانـ ــوس
ال ـبــزعــونــي مــالــك ال ـع ـقــار رق ــم  765و766
حــدشـيــت وورثـ ــة حـنــا سـمـعــان الــزاعــوق
يــونــس مالكي العقار رقــم  767حدشيت
وســرك ـيــس وورث ـ ــة جـمـيــل قـيـصــر خليل
وورثة ظريفة الفانس مخائيل بو زعيتر
وورثة نزيها غناطيوس الطبجي وورثة
س ـم ـي ــر وج ـ ـ ــون بـ ــاخـ ــوس ق ـي ـص ــر خـلـيــل
وانـطــوانـيــت حـنــا لـيــس وج ــورج وان ــدرو
سمعان قيصر سمعان مالكي العقار رقم
 768حدشيت وورثة جرجس مخائيل بو
زعيتر مالكي الـعـقــار رقــم  776حدشيت
وورثــة طنوس سركيس الطقشي يونس
مالكي العقار رقم  777حدشيت
وورث ـ ـ ــة ك ــل م ـ ــن :ش ـم ــون ــه س ـل ـيــم لــولــش
وس ـل ـيــم وس ـم ـع ــان ورومـ ــانـ ــوس ومــريــم
وبــولــس ويــوســف عـســاف لــولــش مالكي
ال ـع ـقــار رق ــم  797حــدش ـيــت وورث ـ ــة حنا
اسـ ـع ــد حـ ـن ــا م ــالـ ـك ــي الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم 798
حدشيت وورثة انطونيوس حنا سمعان
الغ ــا مــال ـكــي ال ـع ـقــار رق ــم  800حــدشـيــت
وورثة فهيم اسعد حنا مالكي العقار رقم
 802حدشيت وورثة طنا بطرس ساسني
مــالـكــي الـعـقــار رق ــم  803و 804حدشيت
ورومـ ــانـ ــوس وانـجـلـيـنــا وورث ـ ــة فــاملـيـنــا
عساف ساسني ومنكلينا طنسا ساسني
مالكي العقار رقــم  805حدشيت وورثــة
انطوانات جريج مالكي العقار رقم 823
ح ــدش ـي ــت وم ــرغ ــري ــت رشـ ـي ــد الـ ـخ ــوري
ومنصور الياس بو عبود مالكي العقار
رقــم  825حدشيت وورث ــة سركيس حنا
جـ ـب ــور رزق م ــالـ ـك ــي الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم 869
حدشيت وورثــة يوسف حنا جبور رزق
مالكي العقار رقــم  870حدشيت وورثــة
كل من باخوس وميالني حنا جبور رزق
مالكي العقار رقم  871حدشيت والياس
وورثة حنا اسعد حنا مالكي العقار رقم
 872ح ــدش ـي ــت وورثـ ـ ـ ــة سـ ـي ــده ط ـنــوس
غسطني مالكة العقار رقم  875حدشيت
والياس سعد حنا مالك العقار رقم 876
حــدش ـيــت وم ــرت ــا ب ـط ــرس ال ـج ـبــل زه ــره
مالكة العقار رقم  877حدشيت وصبحي
ب ـطــرس ال ـخ ــوري مــالــك ال ـع ـقــار رق ــم 878
ح ــدشـ ـي ــت وورث ـ ـ ـ ــة مـ ـنـ ـص ــوره الـ ـخ ــوري

منصور شحاده مالكي العقار رقــم 881
حدشيت وورثة سيده مخائيل باخوس
ص ـ ـعـ ــب ومـ ـ ــرغـ ـ ــريـ ـ ــت رش ـ ـي ـ ــد ال ـ ـخ ـ ــوري
ومنصوره الياس بو عيون مالكي العقار
رقم  895حدشيت وورثة بطرس جرجس
بو عفيه صعيب مالكي العقار رقــم 911
حدشيت وورثــة سركيس مخائيل زهره
مالكي العقار رقــم  913حدشيت وورثــة
حمامه ساسني زهــره مالكي العقار رقم
 914حــدشـيــت وورث ــة جــرجــس مخائيل
زه ــره مــالـكــي الـعـقــار رق ــم  915حدشيت
وورثة مرعي حنا ضاهر سمعان مالكي
العقار رقم  916حدشيت ومارينا سعاده
يــوســف س ـعــاده الشقطي مــالـكــي العقار
رق ـ ــم  917ح ــدشـ ـي ــت ونـ ـسـ ـي ــم وح ـب ـي ــب
وس ــرك ـي ــس وانـ ـي ــس ون ـس ـي ـمــة ورش ـي ــده
وانيسه انطوان حنا الجبل زهره مالكي
الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  918ح ــدشـ ـي ــت وطـ ــاهـ ــره
ســرك ـيــس ال ـجــر مــال ـكــة ال ـع ـقــار رق ــم 919
حدشيت وورثــة ميالنه حنا جبور رزق
وزه ــره وورث ــة م ــرون حنا جـبــور مالكي
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار رقـ ـ ـ ــم  930حـ ــدش ـ ـيـ ــت وورثـ ـ ـ ــة
انـطــونـيــوس يــوســف غـنــوم االغ ــا مالكي
العقار رقــم  931حدشيت وورث ــة كــل من
وهـ ـي ــب ووه ـي ـب ــه ج ــرج ــس وهـ ـب ــه صـقــر
مالكي العقار رقــم  943حدشيت وورثــة
بدوية عرب البيسري مالكي العقار رقم
 944و 977حدشيت وورث ــة انطونيوس
حنا يوسف سمعان االغــا مالكي العقار
رقــم  945حدشيت وورث ــة جــرجــس عرب
البيسري مالكي العقار رقم  975حدشيت
وورثــة نقية حنا عيد مالكي العقار رقم
 976حدشيت ويوسف ابراهيم البيسرس
مــالــك ال ـع ـقــار رق ــم  982حــدشـيــت وورث ــة
ســرك ـيــس يــوســف وه ـبــه يــونــس مــالـكــي
الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  1960ح ــدش ـي ــت والـ ـي ــاس
س ـم ـعــان االغ ـ ــا م ــال ــك ال ـع ـق ــار رقـ ــم 1961
و 1963ح ــدش ـي ــت وورث ـ ـ ــة ح ـن ــا يــوســف
سـمـعــان اآلغ ــا مــالـكــي الـعـقــار رق ــم 1962
حــدشـيــت وم ـن ـتــوره يــوســف روم ــان ــوس
صـقــر مــالـكــة الـعـقــار رقــم  1965حدشيت
وورث ــة حنا طـنــوس هــدال مالكي العقار
رقم  1966حدشيت وورثــة ديــاب يوسف
الحاوي مالكي العقار رقم  1967حدشيت
وورثـ ـ ـ ــة س ـل ـي ــم س ـم ـع ــان مـ ـع ــوض صـقــر
مالكي العقار رقم  1987و 1990حدشيت
وورثة ثمينة الياس البكري صقر مالكي
الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم  1988ح ــدشـ ـي ــت ورشـ ـي ــد
وان ـطــون ـيــوس وودي ـ ــع وان ـي ــس وصــالــح
ون ـق ـيــه ووديـ ـع ــة ب ـط ــرس ع ـ ــازار مــالـكــي
العقار رقم  1992حدشيت وورثة الياس
يــوســف ج ـبــور اآلغ ــا مــالـكــي الـعـقــار رقــم
 1993حــدش ـيــت وورثـ ـ ــة ك ــل م ــن رحـيـلــه
وحـ ـن ــه ي ــوس ــف ل ــول ــش ص ـع ـيــب مــال ـكــي
العقار رقــم  1996حدشيت وورثــة ميالد
بن طنوس الدريبي صقر مالكني العقار
رقم  2655حدشيت وسركيس بن يوسف
بـحـيـتــر اآلغـ ــا مــال ـكــي ال ـع ـقــار رق ــم 2666
حــدشـيــت وس ــارة بـنــت جــرجــس سمعان
اآلغا وورثة كل من سليم بن يوسف حمد
ك ـ ـ ـيـ ـ ــروز ويـ ـ ــوسـ ـ ــف وحـ ـ ـن ـ ــا وس ــركـ ـي ــس
ورومـ ـ ــانـ ـ ــوس وشـ ـم ــون ــة وم ــريـ ـن ــا اوالد
مخائيل كيزانا اآلغــا مالكي العقار رقم
 2668حدشيت وعــربـيــه عــرب البيسري
وســركـيــس رومــانــوس رزق ورومــانــوس

سركيس رزق وجليل وطنسا وجرجي
ح ـن ــا س ــرك ـي ــس الـ ـج ــر ون ـخ ـل ــه نــاص ـيــف
س ـ ـمـ ــاحـ ــه وتـ ـ ــريـ ـ ــز وانـ ـ ـط ـ ــون ـ ــي ورودي
وجـنـفـيــاف ل ـحــود ج ـبــور صـقــر وجــريــج
ومخايل وغاليه ومارينا وزيد وشمونه
والـ ـي ــاس اوالد ب ــاخ ــوس زيـ ــد امل ـع ــروف
بيوسف جريج بــاخــوس مالكني العقار
رقـ ــم  2669ح ــدش ـي ــت وحـ ـن ــا وب ــاخ ــوس
وسركيس وزهيره ونزها طنوس صقر
وورثة نعيمه نعوم الخوري وانطوانيت
وريـ ـ ـ ـم ـ ـ ــون ـ ـ ــا وحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات وثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء وهـ ـ ـن ـ ــاء
وروم ــان ــوس ط ـنــوس حـنــا صـقــر مالكي
ال ـ ـع ـ ـقـ ــار رق ـ ـ ــم  2670ح ــدشـ ـي ــت وورث ـ ـ ــة
روم ــان ــوس ب ــن ط ـنــوس فــرنـسـيــس اآلغ ــا
مالكي العقار رقم  2690حدشيت وورثة
روم ــان ــوس ون ـخ ـلــه جــرجــس ح ـنــا صقر
وب ــول ــس ب ــاخ ــوس ال ـبــزعــونــي وسـلـيـمــه
مـخــايــل خـطــار مــالـكــي الـعـقــار رق ــم 2691
حدشيت وورثة وفاء وفيق صقر مالكي
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  2697حــدش ـيــت ودي ـ ــب بن
مـ ــارون جــريــج ي ــون ــان مــالــك ال ـع ـقــار رقــم
 2698حدشيت وورثة نوا بن الياس رزق
مالكني العقار رقم  2699حدشيت ومروان
خليل البزعوني مالك العقار رقــم 2700
حدشيت وانـطــونـيــوس وورث ــة منصور
خليل البزعوني سمعان مالكني العقار
رق ــم  2701حــدشـيــت وورثـ ــة س ـيــدة بنت
سركيس بركات الشقطي مالكي العقار
رق ــم  2717حــدش ـيــت ورومـ ــانـ ــوس ديــب
ب ــرك ــات وطـ ـن ــوس ب ــن س ــرك ـي ــس ي ــرك ــات
الـ ـشـ ـقـ ـط ــي م ــالـ ـك ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــار رق ـ ـ ــم 2718
حــدش ـيــت وريـ ـم ــون ال ـي ــاس قـ ــوزي مــالــك
العقار رقم  2719حدشيت وفهيمة وورثة
كليمه محسن صـقــر مــالـكــي الـعـقــار رقــم
 2720ح ــدش ـي ــت وف ـ ـهـ ــدا املـ ـث ــل بـ ــو رزق
ووهيب وجليل ووهيبه وهبه نوح صقر
وورثة منصوره الياس بو عبون مالكي
العقار رقم  2724حدشيت وورثة بولس
وال ـي ــاس ب ــن ط ـنــوس ن ــوح صـقــر مالكي
الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  2726ح ــدش ـي ــت وك ـ ـ ــارول
وسيلني وتراني وبارتي سركيس هيكل
مالكني في العقار  2727حدشيت وسميا
سليم ال ـخــوري مــالـكــة الـعـقــار رقــم 2730
ح ــدش ـي ــت وورثـ ـ ـ ــة ان ـط ــون ـي ــوس وورث ـ ــة
رومانوس وورثة شمونه وورثة جانيت
وورث ـ ـ ــة م ـن ـص ــورة وسـ ـي ــده وج ــورج ــات
الخوري منصور الخوري مالكي العقار
رقم  2731حدشيت ومرينا بنت الخوري
حنا شحاده من مالكي العقار رقم 2732
حــدش ـيــت وي ــوس ــف ب ــن مـخــائـيــل خـطــار
صعيب مالك العقار رقم  2733حدشيت
ومريانه ابنة جرجس عازار مالكة العقار
رقم  2794حدشيت وورثة جبور نصرالله
يونس مالكي العقار رقم  2795حدشيت
وحنا بن مخائيل الــزاعــوق يونس مالك
العقار رقم  2796حدشيت وورثة جرجي
منصور ساسني وبكتار وافاله وحبيب
ومـ ـنـ ـص ــوره وح ـل ـي ــم م ـن ـص ــور ســاســن
وم ـ ـيـ ــانـ ــي وج ـ ــرج ـ ــس وطـ ـنـ ـس ــا وت ــري ــز
وعـ ـس ــاف ورب ـي ـح ــا وكـ ـل ــودي ــت سـمـعــان
ل ــول ــش م ــال ـك ــن فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم 2825
ح ــدشـ ـي ــت وورث ـ ـ ـ ــة مـ ــريـ ــم بـ ـن ــت ي ــوس ــف
الحادي سمعان مالكي العقار رقم 2826
حدشيت وورث ــة طـنــوس ويــوســف اوالد
ســركـيــس خ ـطــار صـعـيــب مــالـكــي الـعـقــار
رق ــم  2827حــدشـيــت وورث ــة نــاهـيــه بنت
جرجس فارس سمعان مالكني في العقار
رق ـ ــم  2828ح ــدشـ ـي ــت وايـ ـ ـ ـ ــان ي ــوس ــف
الحمصي زوجــة يوسف الـخــوري مالكة
فــي العقار رقــم  2829حدشيت وطنوس
بن البرام الشقطي مالك العقار رقم 2879
حــدش ـيــت وم ـخــائ ـيــل ب ــن ي ــوس ــف وهـبــه
يونس مالك العقار رقــم  2884حدشيت
وبــولــس وورث ــة الـيــاس بــن طـنــوس نوح
صقر مالكي العقار رقــم  2885حدشيت
وورثة نوح بن الياس صقر مالكي العقار
رق ــم  2886حــدشـيــت وورثـ ــة يــوســف بن
بشاره ساسني مالكي العقار رقــم 2887
حدشيت ومخائيل بــن طـنــوس ساسني
حـنــن مــالــك الـعـقــار رق ــم  2888حدشيت
وم ـص ـط ـف ــى ابـ ــراه ـ ـيـ ــم امل ـ ـصـ ــري وورثـ ـ ــة
يوسف مخائيل زيدان مالكني العقار رقم
 2889حدشيت وورثة سليمان بن نعمه
خـطــار صعيب مالكي الـعـقــار رقــم 2890
حدشيت وورثة كل من روزه وديبه بنتي
حنا الياس رزق حنني مالكي العقار رقم
 2891ح ــدشـ ـي ــت وورث ـ ـ ـ ــة الـ ــدري ـ ـبـ ــي بــن
سـمـعــان صـقــر مــالـكــي الـعـقــار رق ــم 2896
حدشيت وورثة الياس بن سمعان اآلغا
م ــالـ ـك ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــار رق ـ ـ ــم  2948ح ــدش ـي ــت
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وم ـص ـط ـف ــى ابـ ــراه ـ ـيـ ــم امل ـ ـصـ ــري وورثـ ـ ــة
رومانوس حنا ضاهر مالكي العقار رقم
 2949حــدش ـيــت وورثـ ـ ــة رومـ ــانـ ــوس بن
ج ـبــرائ ـيــل الـشـقـطــي مــال ـكــي ال ـع ـقــار رقــم
 2950حدشيت وشموني بنت رومانوس
الـ ـحـ ـس ــن وت ـ ـ ـ ـ ــراز وانـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوان وريـ ـم ــون ــا
وج ــورج ــات وح ـي ــاة وم ـن ـت ــوره وج ــورج
اوالد رومـ ــانـ ــوس ال ــدري ـب ــي مــال ـكــن في
العقار رقم  2954حدشيت وورثة صبحي
حـنــا شـلـهــوب مــالـكــي ال ـع ـقــار رق ــم 2956
ح ــدش ـي ــت وروم ـ ــان ـ ــوس وورث ـ ـ ــة ن ـظ ـيــره
خليل شلهوب مالكي العقار رقــم 2957
حدشيت وورثة سليمان بن نعمه خطار
صعيب مالكي العقار رقم  2961حدشيت
وورث ـ ــة مــرشــد ب ـطــرس الـ ـخ ــوري مــالـكــي
الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم  2962ح ــدش ـي ــت وط ــون ــي
روم ــان ــوس الـبــزعــونــي مــالــي الـعـقــار رقــم
 2963ح ــدش ـي ــت وورثـ ـ ـ ــة ف ــوت ـي ـن ــا بـنــت
جبرائيل بيزا سمعان مالكي العقار رقم
 2964حدشيت وورثة سركيس بن وهبي
الــدريـبــي صقر مالكي الـعـقــار رقــم 2965
حدشيت وورثة سركيس سليم الدريبي
مالكي العقار رقم  2966حدشيت وورثة
هنديه بنت الدريبي صقر مالكي العقار
رقم  3003حدشيت وانجلينا وورثــة كل
م ــن رومـ ــانـ ــوس وفــامل ـي ـنــا اوالد عـســاف
سـ ــاسـ ــن وسـ ــرك ـ ـيـ ــس وس ـ ـي ـ ــدي ط ـن ـســا
س ــاس ــن مــال ـكــن ف ــي ال ـع ـق ــار رقـ ــم 3041
و 3549ح ــدش ـي ــت وورثـ ـ ـ ــة م ــري ـن ــا بـنــت
طـنــوس ايليا يــونــس مالكني فــي العقار
رق ــم  3042حــدش ـيــت وورث ـ ــة ال ـي ــاس بن
يــوســف ج ـبــور اآلغ ــا مــالـكــي الـعـقــار رقــم
 3064حــدش ـيــت وورث ـ ــة ك ــل م ــن يــوســف
ورومــانــوس وطنسا اوالد الياس جبور
االغـ ــا مــال ـكــي ال ـع ـقــار رق ــم  3065و3551
حــدشـيــت وورثـ ــة مـخــائـيــل ك ـيــزانــا االغ ــا
مالكي العقار رقم  3526و 3574حدشيت
وطوني رومانوس الخوري مالك العقار
رقم  3527و 3573حدشيت وورثة عكر بن
بـطــرس سليمان صعيب مــالـكــي العقار
رقم  3532حدشيت وانطانيوس بن حنا
ي ــوس ــف اآلغـ ـ ــا م ــال ــك ال ـع ـق ــار رقـ ــم 3534
ح ــدشـ ـي ــت وورث ـ ـ ـ ــة فـ ــريـ ــد ديـ ـ ـ ــاب ف ـ ــارس
س ـم ـع ــان م ــال ــك فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم 3552
حدشيت ويوسف ورومانوس وصبحي
بــدر رومــانــوس الـبــزعــونــي مــالــي العقار
رقم  3581حدشيت وورثة انطانيوس بن
يــوســف غ ـنــوم اآلغـ ــا مــالـكــي ال ـع ـقــار رقــم
 3582حــدش ـيــت وورثـ ـ ــة رومـ ــانـ ــوس بن
طنوس البزعوني سمعان مالكي العقار
رقم  3583حدشيت وورثة جبور نصرالله
يونس مالكي العقار رقم  3586حدشيت
وورث ـ ـ ـ ـ ــة كـ ـ ــل مـ ـ ــن ض ـ ــاه ـ ــر ح ـ ـنـ ــا ض ــاه ــر
وباخوس سليم لولش مالكي العقار رقم
 3589ح ــدش ـي ــت وورث ـ ــة ك ــل م ــن م ـب ــارك
ورومــانــوس مخائيل ليشع اآلغــا مالكي
ال ـ ـع ـ ـقـ ــار رق ـ ـ ــم  3590ح ــدشـ ـي ــت وورث ـ ـ ــة
رومـ ــانـ ــوس ال ـك ــري ـس ــا ال ـش ـق ـطــي مــالـكــي
العقار رقم  3591حدشيت وورثة يوسف
ب ــن ط ـنــوس الـحـســن مــالـكــي ال ـع ـقــار رقــم
 3595ح ــدش ـي ــت وانـ ـط ــوانـ ـي ــت جــرجــس
صـقــر مــالـكــة الـعـقــار رقــم  3657حدشيت
وورث ـ ــة اس ـعــد ب ــن يــوســف ع ـيــد سـمـعــان
مالكي العقار رقم  3658حدشيت وورثة
حنا طنوس هدال مالكي العقار رقم 3659
حدشيت وورثة حنا بن يوسف سمعان
اآلغ ــا مالكي الـعـقــار رقــم  3660حدشيت
وورثـ ــة س ـلــوى يــوســف ال ـخ ــوري مالكي
العقار رقم  3661حدشيت وورثة هواش
ب ــن ن ــاص ـي ــف ش ـل ـه ــوب س ـم ـع ــان مــالـكــي
العقار رقم  3665حدشيت وسيده وورثة
كا من طنوس ومريم سركيس الفرنجي
ورومانوس مخائيل عماد مالكي العقار
رق ـ ــم 3667حــدشـيــت وورث ــة ســركـيــس بن
مخائيل صابات نزهه مالكي العقار رقم
 3668حدشيت وجـنــات مخائيل خطار
م ــالـ ـك ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــار رقـ ـ ـ ــم  3669ح ــدش ـي ــت
وجبرائيل مخائيل كرم اآلغا مالك العقار
رقـ ــم  3671ح ــدش ـي ــت وح ـس ـن ــا جــرجــس
س ـم ـعــان اآلغـ ــا مــال ـكــة ال ـع ـقــار رق ــم 3672
حــدشـيــت وورثـ ــة ســركـيــس نـعـمــه ليشع
م ـب ــارك اآلغـ ــا مــال ـكــي ال ـع ـق ــار رق ــم 3686
حــدشـيــت وم ـب ــارك بــن ليشع اآلغ ــا مالك
الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  3687ح ــدش ـي ــت وب ـط ــرس
ورومانوس وجان طنسا الخوري مالكي
العقار رقم  3688حدشيت وورثــة طنسا
بطرس الخوري مالكي العقار رقم 3692
حــدشـيــت وانـطــانـيــوس بــن حـنــا يوسف
سـمـعــان اآلغ ــا مــالـكــي الـعـقــار رق ــم 3707
حدشيت وورثة وديع بن سركيس جبور

اآلغ ــا مالكي الـعـقــار رقــم  3708حدشيت
ومريم بطرس ساسني مالكة العقار رقم
 3715و 3713حدشيت وورثة بطرس بن
اسعد مــارون كيزانا اآلغــا مالكي العقار
رقــم  3716حدشيت وورثــة جرجس حنا
ع ـيــد س ـم ـعــان مــال ـكــي ال ـع ـقــار رق ــم 3714
حدشيت وجرجس بن عيد سمعان مالك
العقار رقم  3717حدشيت وورثة عساف
بن جرجس ساسني حنني مالكي العقار
رقــم  3735حــدشـيــت وورث ــة مخائيل بن
سركيس كيزانا مالكي العقار رقم 3736
حدشيت ويوسف بن مارون كيزانا اآلغا
مــالــك الـعـقــار رقــم  3737حدشيت وورثــة
كرم بن سركيس كرم اآلغا مالكي العقار
رقم  3738حدشيت وورثة ديبه مخائيل
زهــره مالكي العقار رقــم  3739حدشيت
وتـ ــوف ـ ـيـ ــق ب ـ ــن س ــركـ ـي ــس رع ـ ـ ــد ص ـع ـيــب
بصفته مالك العقار رقم  3740حدشيت
وورثـ ـ ـ ــة ح ـن ــا ي ــوس ــف ن ـص ــر ال ـب ـي ـســري
مالكي العقار رقم  3922حدشيت وورثة
سليم بــن جــرجــس ع ــازار مــالـكــي العقار
رق ـ ــم  3923ح ــدش ـي ــت ورومـ ـ ــانـ ـ ــوس بــن
بطرس جرجس عيد سمعان مالك العقار
رقم  3949حدشيت ونجم بن عماد وهبي
ع ـبــدو س ـم ـعــان مــالــك ال ـع ـقــار رق ــم 3950
ح ــدش ـي ــت وورثـ ـ ـ ــة عـ ـم ــاد وهـ ـب ــي ع ـبــدو
مالكي العقار رقم  3951حدشيت.
ت ـب ـل ـغ ـكــم ل ـج ـن ــة االسـ ـتـ ـم ــاك االب ـت ــدائ ـي ــة
ف ــي ال ـش ـم ــال امل ــرس ــوم رقـ ــم  2777تــاريــخ
 2016/02/10ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ب ــاسـ ـتـ ـم ــاك
العقارات املذكورة اعاله او اجزاء العقارات
ونزع ملكيتكم عنها والقاضي بتصديق
ط ـ ـ ــرق ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ح ــدشـ ـي ــت واعـ ـتـ ـب ــار
االشغال العائدة النشاء مواقف سيارات
م ــن امل ـن ــاف ــع ال ـع ــام ــة بـ ـن ـ ً
ـاء لـ ـق ــرار ب ـلــديــة
حدشيت رقم /25م ب تاريخ 2013/05/02
وتدعوكم لحضور الجلسة التي ستنعقد
فــي الـبـتــرون قصر ال ـعــدل ،غــرفــة الرئيس
صقر صقر ،وذلــك يــوم السبت الواقع في
 2017/01/07الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا
م ـص ـح ــوب ــن ب ــوث ـي ـق ــة الـ ـه ــوي ــة وافـ ـ ـ ــادات
عقارية حديثة وذلك لتقرير تعويض نزع
امللكية وفقًا الحكام قانون االستمالك رقم
 1996/58وتعديالته والبداء مالحظاتكم
وط ـل ـبــات ـكــم بـ ـه ــذا ال ـخ ـص ــوص ويـنـبـغــي
ال ـت ـص ــري ــح ع ــن امل ـس ـت ـث ـمــريــن واص ـح ــاب
ال ـح ـق ــوق واال اص ـب ـح ـتــم م ـس ــؤول ــن عــن
التعويض الذي يستحق لهم ،وبحال عدم
حـضــوركــم ت ـجــرى املـعــامـلــة غـيــابـيــا وفقًا
لالصول.
رئيس قلم لجنة االستمالك االبتدائية
في الشمال
انطوان معوض
تبليغ دعوى
مـ ــن ل ـج ـن ــة االسـ ـتـ ـم ــاك االبـ ـت ــدائـ ـي ــة فــي
الشمال
الــى السيدات والـســادة املبينة أسماؤهم
أدناه:
ورث ــة ج ــورج جليل سركيس مالكني في
العقار رقم  226شكا.
وورثـ ـ ــة س ـه ـيــل س ــام ــي الـ ـخ ــوري مــالـكــي
العقارين رقم  548و 580كفرحزير.
تبلغكم ه ــذه الـلـجـنــة امل ــرس ــوم رق ــم 8264
ت ــاري ــخ  2012/6/4ال ـق ــاض ــي بــاسـتـمــاك
ال ـع ـقــارات امل ــذك ــورة اع ــاه او أج ــزاء منها
ونــزع ملكيتكم عنها والقاضي بتصديق
تـخـطـيـطــات ط ــرق مـنـطـقــة شـكــا الـعـقــاريــة
ً
بناء لقراري البلدية االول برقم 2008/115
والثاني برقم  .2009/15وتدعوكم لحضور
ال ـج ـل ـس ــة الـ ـت ــي س ـت ـن ـع ـقــد فـ ــي الـ ـبـ ـت ــرون
ق ـصــر ال ـع ــدل غ ــرف ــة ال ــرئ ـي ــس ص ـقــر صقر
وذل ــك يــوم الـسـبــت الــواقــع فــي 2017/1/7
ال ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا مـصـحــوبــن
بوثيقة الهوية وقــرار حصر ارث مورثكم
ً
م ـصــدق أصـ ــوال واف ـ ــادات ع ـقــاريــة حديثة
وذل ــك لتقرير تـعــويــض ن ــزع امللكية وفقًا
الحـكــام قــانــون االسـتـمــاك رقــم 1991/58
وتعديالته والبداء مالحظاتكم وطلباتكم
بـ ـه ــذا الـ ـخـ ـص ــوص ،وي ـن ـب ـغــي ال ـت ـصــريــح
عــن املستثمرين وأص ـحــاب الـحـقــوق واال
اصبحتم مـســؤولــن عــن التعويض الــذي
يستحق لهم وبحال عدم حضوركم تجري
املعاملة غيابيًا وفقًا لالصول.
رئيس قلم لجنة االستمالك االبتدائية
في الشمال
انطوان معوض
إعالن
عـ ــن م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة ل ـت ـل ــزي ــم تــأمــن

طباعة أجندة عن العام 2017
للصندوق الوطني للضمان االجتماعي
يـ ـج ــري ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـض ـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ـ ـ شـ ــارع ب ـغ ــداد ـ ـ ـ كــورن ـيــش امل ــزرع ــة في
تـمــام الـســاعــة الـعــاشــرة مــن يــوم الثالثاء
الواقع فيه  2017/1/10مناقصة عمومية
بـطــريـقــة ال ـظ ــرف امل ـخ ـتــوم لـتـلــزيــم تــأمــن
طباعة أجندة للعام  2017في الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي.
يمكن االطالع على دفتر الشروط املوضوع
لـهــذه الـغــايــة فــي مكاتب املــديــريــة االداري ــة
للصندوق خالل أوقات الدوام الرسمي.
ّ
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
بــال ـيــد ال ــى بــريــد امل ــدي ــري ــة االداري ـ ــة لـقــاء
ايـ ـص ــال ب ــرق ــم وت ــاري ــخ وص ـ ــول ال ـعــرض
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ املحدد
إلجراء املناقصة العمومية.
يهمل الـعــرض الــذي يقدم بغير الطريقة
املذكورة أعاله ،أو يصل بعد املدة املحددة.
بيروت في 17 :كانون األول 2016
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 2504
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في الشمال
بالدعوى رقم 2016/167
موجه الى املستدعى ضده :احمد سالمة
حـســن ال ـحــاج يــوســف ،مــن بـلــدة متريت
ً
أصال ومجهول محل االقامة حاليًا.
تدعوك هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومــرفـقــاتــه امل ــرف ــوع ض ــدك مــن املستدعي
طنوس البار عبيد بوكالة املحامي ايلي
ض ــاه ــر ،ب ــدع ــوى ازالـ ـ ــة ال ـش ـي ــوع امل ـقــامــة
ع ـل ــى ال ـع ـق ــار رق ـ ــم  174م ـن ـط ـقــة مـتــريــت
العقارية ،وذلك خالل مهلة عشرين يومًا
م ــن ت ــاري ــخ ن ـش ــر ه ـ ــذا االع ـ ـ ــان واتـ ـخ ــاذ
مقامًا لك يقع ضمن نطاق هــذه املحكمة
وابــداء مالحظاتك الخطية على الدعوى
خالل مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
التبليغ ،واال يعتبر كــل تبليغ لــك لصقًا
عـلــى ب ــاب املـحـكـمــة صـحـيـحــا باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي وحسن لطفي حمادي ملورثتهم
انـيـســه اح ـمــد درويـ ــش ش ـه ــادة قـيــد بــدل
ضائع للعقار  1468حاروف.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب عــاطــف عـلــي عـيـســى ملــوكـلــه مـنــوال
ع ـل ــي ع ـي ـس ــى ش ـ ـهـ ــادة ق ـي ــد ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  795كفرصير.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب عـلــي محمد مــوســى ملوكليه ســارة
ع ـل ــي ج ــون ــي وحـ ـس ــن ابـ ــراه ـ ـيـ ــم جــونــي
ش ـهــادتــي ق ـيــد ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار 220
رومني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حيدر علي عواضة سند تمليك بدل
ضائع للقسم  7مــن العقار  3124نبطية
التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب ح ـس ــن ع ـل ــي حـ ـم ــود ب ــوك ــال ـت ــه عــن
قاسم محمد علوش ملورثه محمد موسى
علوش شهادتي قيد بدل ضائع للعقارين

 340و 1871حومني الفوقا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب ع ــارف عبد الحسني حــرب ملوكلته
زكيه رسالن عبد الواحد شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  910عزة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب سعد الــديــن محمد الخطيب وكيل
ن ـخ ـلــه ج ــرج ــس الـ ـق ــزي س ـنــد ت ـم ـل ـيــك بــد
ضائع للعقار  193عني األسد والشميس.
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/116
املنفذ :بنك االعتماد اللبناني لالستثمار
ش.م.ل .وكيله املحامي خالد لطفي.
املنفذ عليه :محمد عبدالله عبدالله /قانا
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ق ـ ــرض بـقـيـمــة
 27.185.58د.أ .وفــوائــد تأخير 1530.47
د.أ .واقـ ـس ــاط بــولـيـصـتــي ت ــأم ــن 2.976
د.أ .عـ ــدا ال ــرس ــوم والـ ـل ــواح ــق وال ـف ــوائ ــد
القانونية.
تاريخ التنفيذ2015/4/20 :
تاريخ تبليغ االنذار.2015/5/16 :
تاريخ قرار الحجز2015/6/15 :
تاريخ تسجيله.2015/6/20 :
تاريخ محضر وصف العقار.2015/12/4 :
تاريخ تسجيله2015/12/16 :
املطروح للبيع:
الـقـســم رق ــم  8ب ـلــوك  Aم ــن ال ـع ـقــار 2912
مـنـطـقــة قــانــا ال ـع ـقــاريــة ع ـب ــارة ع ــن محل
تجاري مساحته  40م 2يتألف من صالة
اس ـت ـق ـب ــال وم ـك ـت ــب وحـ ـم ــام ول ـ ــه مــوقــف
سيارة.
قيمة التخمني/60.000/ :د.أ.
بدل الطرح املخفض/34.200/ :د.أ.
مـكــان امل ــزاي ــدة وتــاريـخـهــا :ي ــوم االرب ـعــاء
الواقع فيه  2017/1/18الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور.
للراغب بالشراء وقبل املباشرة باملزايدة
ايــداع بــدل الطرح إمــا نقدًا أو تقديم شك
أو كـفــالــة مصرفيني بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ ص ــور ،وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة
ضمن نطاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له ،وعليه اضافة الى رسوم
التسجيل رسم الداللة .%5
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
تبليغ فقرة حكمية
ق ــررت محكمة اي ـجــارات بـيــروت برئاسة
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي الرا عـ ـب ــد الـ ـصـ ـم ــد بـ ـت ــاري ــخ
 2016/7/20بالقرار  2016/819بالدعوى
 ،2015/31املقامة من ورثة شفيق الوزان
ورفاقهم ،اسقاط حق املدعى عليه كمال
ال ـط ـب ــش بــال ـت ـمــديــد ال ـق ــان ــون ــي وإل ــزام ــه
بــإخــاء امل ــأج ــور فــي الـطــابــق الـثــانــي من
ال ـع ـقــار /961املـ ــزرعـ ــة وال ــزام ــه ب ــأن يدفع
ل ـل ـم ــدع ــن م ـب ـل ــغ /11.000/د.أ .مـهـلــة
االستئناف  15يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم
سامر طه
إعالن شطب
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ً
بناء للطلب املقدم بتاريخ 2016/12/15
صدر بتاريخه قــرار عن حضرة القاضي
املـ ـ ـش ـ ــرف قـ ـض ــى ب ـش ـط ــب قـ ـي ــد املـ ــرحـ ــوم
س ـل ـي ـم ــان م ـ ـ ـ ــارون زخـ ـي ــا الـ ــدوي ـ ـهـ ــي مــن
الـسـجــل ال ـت ـجــاري ال ـعــام ذات الــرقــم 294
تــاريــخ  1969/3/7واملـجــدد بعد الحريق
في  .1977/10/13االسم التجاري :مكتب
سليمان مــارون الدويهي للتعهدات .رقم
التسجيل في وزارة املالية .41567
ل ـل ـم ـت ـض ــرر م ـه ـل ــة عـ ـش ــرة أي ـ ـ ــام ل ـت ـقــديــم
اعتراضاته الخطية على هذا اإلجراء من
تاريخ هذا النشر.
أمني السجل التجاري في الشمال
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دعوة صادرة عن محكمة صور املدنية
تــدعــو ه ــذه املـحـكـمــة جـ ــورج إيـلـيــا كـيــال
لـلـحـضــور ال ـي ـهــا لـتـبـلــغ ال ـح ـكــم ال ـصــادر
عنها بتاريخ  2016/9/21رقم 2016/63
بالدعوى املقامة بوجهه من زين انطوان
صــاصــي ورفــاق ـهــا ب ـمــادة إخ ــاء مــأجــور
وذلك ضمن أوقات الدوام الرسمي وخالل
عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن
واال يعتبر كل تبليغ له بواسطة رئيس
القلم قانونيًا.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
دعوة صادرة عن محكمة صور املدنية
تــدعــو ه ــذه املـحـكـمــة قــاســم رض ــا حـمــود
ل ـل ـح ـضــور ال ـي ـه ــا ل ـت ـب ـلــغ ال ـح ـك ــم امل ــدن ــي
ال ـصــادر بـتــاريــخ  2016/10/3بــالــدعــوى
رقـ ــم  2016/285امل ـق ــام ــة م ــن م ــال ــك عبد
ال ـه ــادي ح ـجــازي ب ـمــادة إي ـج ــارات وذلــك
ض ـم ــن اوق ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي وخ ــال
عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن
واال يعتبر كل تبليغ له بواسطة رئيس
القلم قانونيًا.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/299
املنفذ :رضا جهاد كريم  /قانا.
املنفذ عليها :فانتا ماميري كانتي  /من
ساحل العاج.
بـتــاريــخ  2016/11/21تـقــرر اب ــاغ املنفذ
عليها فانتا ماميري كانتي من التابعية
العاجية ومجهولة محل االقــامــة حاليًا
بــوجــوب الـحـضــور الــى قلم دائ ــرة تنفيذ
صور لتبلغ االنذار التنفيذي واملستندات
امل ـ ــرفـ ـ ـق ـ ــة ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة رقـ ــم
 2016/299موضوعها تنفيذ حكم اثبات
طالق واال اعتبر كل تبليغ لك ضمن قلم
الدائرة قانونيًا.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن صادر عن املديرية العامة لألمن العام
ً
عطفًا على بياناتها السابقة وإستكماال
إلصـ ـ ـ ــدار ج ـ ـ ـ ــوازات ال ـس ـف ــر ال ـب ـيــوم ـتــريــة
الجديدة،
تـعـلــن املــديــريــة ال ـعــامــة لــأمــن ال ـع ــام انــه
س ـي ـتــم اط ـ ــاق ال ـع ـمــل ع ـلــى ن ـظ ــام ج ــواز
الـسـفــر الـبـيــومـتــري فــي مــركــزي أم ــن عــام
شمسطار ودير األحمر اعتبارًا من تاريخ
.2016/12/24
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب املحامي داني فيكتور رزق بالوكاله
عــن ري ــاض الـضــاهــر سـنــدات بــدل ضائع
لـلـعـقــارات  429و 428و 421و 418و417
ب ـشــري وع ــن شـفـيــق ال ـضــاهــر لـلـعـقــارات
 2175و 2193و 2747نيحا و 126و2255
و 2436قنات و 275عبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب املحامي طانيوس مــوريــس الزايك
ب ــال ــوك ــال ــه ع ــن اح ـ ــد ورثـ ـ ــة ان ـط ــون ـي ــوس
ي ــوس ــف ال ـع ــاق ــوري س ـن ــدات ب ــدل ضــائــع
للعقارات  56و 87بزيزا و 72دير بال..
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلـبــت ام ـي ــره م ـح ـمــود اح ـم ــد س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  295رشكيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب يــوســف طــانـيــوس الـفــرخ سند بدل
ضائع للعقار  22صورات.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

ميسي ورونالدو ظاهرتان ال غالب بينهما

أثبت ميسي
ورونالدو
يوم األحد
الماضي
عدم
صوابية
المقارنة
بينهما
(أرشيف)

ي ــوم األحـ ــد ال ـمــاضــي ،ب ـيــن طوكيو
وبرشلونة ،اختصر كــل مــن النجمين:
البرتغالي كريستيانو رونالدوواألرجنتيني
ليونيل مـيـســي ،قيمته وأثـبـتــا عــدم
صوابية المقارنة بينهما .مقارنة غير
العبين ُي ّ
منطقية بين َ
عد كل منهما
معلمًا في مجاله
حسن زين الدين
ال ي ـن ـت ـهــي الـ ـنـ ـق ــاش وال ـ ـجـ ــدل ح ــول
األفـضــل بــن النجمني :األرجنتيني
ل ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــل م ـ ـي ـ ـسـ ــي والـ ـ ـب ـ ــرتـ ـ ـغ ـ ــال ـ ــي
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ،وق ــد استعر
ف ـ ــي األيـ ـ ـ ـ ــام األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة بـ ـع ــد ت ـت ــوي ــج
"الـ ـ ـ ـ ــدون" بـ ـج ــائ ــزة الـ ـك ــرة ال ــذه ـب ـي ــة،
ح ـي ــث ان ـق ـس ــم ال ـب ـع ــض بـ ــن م ــؤي ــد،
ن ـظ ـرًا إل ــى اإلن ـ ـجـ ــازات ال ـت ــي حققها
ال ـبــرت ـغــالــي م ــع فــري ـقــه ريـ ــال مــدريــد
اإلسـبــانــي بالتتويج ب ــدوري أبطال

أوروبــا ومنتخب بــاده بإحراز لقب
ك ـ ــأس أوروبـ ـ ـ ــا  ،2016وب ـ ــن راف ــض
عـلــى اع ـت ـبــار أن امل ــوس ــم امل ــاض ــي لم
يكن مثاليًا ل ــ"ال ــدون" على املستوى
الفردي.
فــي حقيقة األم ــر ،هــذه الجوائز مثل
"ف ــران ــس فــوت ـبــول" وج ــائ ــزة "الـفـيـفــا"
هي التي تحدث هذا الشرخ العميق
بني النجمني ومؤيديهما ،علمًا بأن
ثـمــة الكثير مــن عــامــات االستفهام
ح ـ ــول امل ـع ــاي ـي ــر امل ـع ـت ـم ــدة فـ ــي ه ــذه
ال ـج ــوائ ــز وال ـت ــي ظـلـمــت الـكـثـيــر من
النجوم.
ً
فـ ـض ــا ع ــن ذلـ ـ ــك ،ف ـ ــإن ال ـح ــدي ــث عــن
األف ـض ــل ب ــن الـنـجـمــن أص ـب ــح دون
ً
جــدوى ومـمــا ،وهــو بمثابة جــدل ال
يقدم وال يؤخر في ثابتة واحدة هي
ً
أن كــا مــن ميسي ورون ــال ــدو يشكل
ظاهرة في عالم الكرة في هذا الزمن،
ومن غير املنطقي املقارنة بينهما.
فلنعد إلــى يــوم األحــد املــاضــي حتى
نتلمس ه ــذه الـحـقـيـقــة .ظـهـيــرة ذلــك
ال ـ ـيـ ــوم ،ك ـ ــان ريـ ـ ــال م ــدري ــد ي ـخــوض
نهائي مونديال األندية في اليابان

أمام كاشيما أنتلرز الياباني ،حيث
كانت النتيجة تشير إلى تقدم األخير
" .2-1ال ـ ـ ــدون" ل ـيــس ف ــي يــومــه حتى
الدقيقة  60عندما أدرك التعادل من
ركلة ج ــزاء ،ومــن ثــم خطف األضــواء
كلها في الوقت اإلضافي بتسجيله
هــدفــن م ــن "م ــارك ـت ــه" لـيـمـنــح فريقه
اللقب ويحرز جائزة أفضل العب.
أما مساء ذلك اليوم ،فكان برشلونة
يلعب أمام جاره إسبانيول في ملعب
"ك ــام ــب نـ ــو" ف ــي امل ــرح ـل ــة ال ـس ــادس ــة
ع ـش ــرة م ــن ال ـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي .قــام

الحديث َعن األفضل
بين النجمين أصبح ً
دون جدوى وممال

"ليو" بلقطتني ساحرتني من "خارج
ه ــذا ال ـكــوكــب" راوغ فيهما مدافعي
ً
املـنــافــس ،فـضــا عــن تسجيله هدفًا،
لتنهال اإلشــادات عليه من كل حدب
وصوب.
األحد ببساطة ،اختصر قيمة كل من
ميسي ورونالدو وملاذا هما األفضل
وال تصح املقارنة بينهما.
مــن جـهــة رون ــال ــدو ،ف ــإن "الـهــاتــريــك"
الـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـجـ ـل ــه رغـ ـ ـ ــم أنـ ـ ـ ــه كـ ـ ـ ــان فــي
الـ ــوقـ ــت األص ـ ـلـ ــي لـ ـلـ ـمـ ـب ــاراة غــائ ـبــا
يـ ــؤكـ ــد ال ـت ـص ـم ـي ــم وقـ ـ ـ ــوة ال ـت ـح ــدي
لـتـحـقـيــق ال ـف ــوز ال ـلــذيــن يمتلكهما
"ال ـ ــدون" وال يـضــاهـيــه فـيـهـمــا أح ــد،
ً
ـا عـ ـ ــن حـ ـ ّ
ـاس ـ ـتـ ــه ال ـت ـه ــدي ـف ـي ــة
فـ ـ ـض ـ ـ
ّ
العالية والتي مكنته من أن يصبح
الهداف التاريخي للملكي ولــدوري
أب ـطــال أوروب ــا ب ـفــارق  3أه ــداف عن
م ـي ـســي ن ـف ـس ــه .م ــا ي ـم ـ ّـي ــز رون ــال ــدو
رغ ــم وص ــول ــه إل ــى ع ــام ــه ال ـ ـ  31هو
ً
حـ ـض ــوره ال ــذه ـن ــي ،وقـ ـب ــا ال ـبــدنــي
العالي العائد إلى كثافة التدريبات
ال ـتــي ي ـجــري ـهــا .رون ــال ــدو مـعـلــم في
هذا املجال.

أم ـ ـ ــا ل ـق ـط ـت ــا مـ ـيـ ـس ــي الـ ـس ــاح ــرت ــان
فـ ـت ــؤك ــدان أن ـ ــه ال ي ــوج ــد الع ـ ــب فــي
العالم حاليًا يضاهي األرجنتيني
في املهارة الفردية واملوهبة .ميسي
معلم في هذا املجال.
بكالم آخر ،إن القدرات البدنية وقوة
التحدي اللتني يمتلكهما رونالدو
ّ
ال تتوفران عند ميسي .في املقابل،
فــإن امل ـهــارة الـفــرديــة الـتــي يمتلكها
م ـي ـس ــي ال تـ ـت ــوف ــر عـ ـن ــد رون ـ ــال ـ ــدو،
إذ م ــن ال ـص ـعــب ح ـتــى ال ن ـق ــول مــن
غير املمكن أن يقوم "ال ــدون" بلقطة
الهدف األول لألوروغوياني لويس
سـ ـ ــواريـ ـ ــز األح ـ ـ ـ ــد امل ـ ــاض ـ ــي ع ـن ــدم ــا
تخطى "ليو" ببراعة أربعة مدافعني
في مسافة ضيقة.
الـ ـي ــوم ي ـل ـع ــب ب ــرش ـل ــون ــة ف ــي ك ــأس
إس ـب ــان ـي ــا م ــن دون م ـي ـســي بـسـبــب
مـ ـنـ ـح ــه عـ ـطـ ـل ــة األع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاد ،ك ـ ـمـ ــا أن
رونالدو سيغيب ألن ريال مدريد لن
يلعب بعد خــوضــه مـبــاراتــه مسبقًا
النشغاله بمونديال األندية .ميسي
غـيــر حــاضــر وكــذلــك رون ــال ــدو .إنها
الخسارة بحد ذاتها.
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رياضة
سوق اإلنتقاالت

ّ
أرسنال يتحدى أوزيل وسانشيز برويس
رغ ــم أن أرس ـن ــال اإلن ـك ـل ـيــزي متمسك
ببقاء َ
نجميه األملاني مسعود أوزيــل
وال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي أل ـك ـس ـيــس ســانـشـيــز
ف ــي ص ـفــوفــه ،إال أن إص ــراره ـم ــا على
مطالبهما املالية املرتفعة من شأنه أن
يفتح لهما أبــواب الـخــروج من ملعب
"اإلمارات".
وكشفت صحيفة "ذا دايلي تيليغراف"
البريطانية أمس أن مسؤولي النادي
اللندني يضعون نصب أعينهم ضم
الـنـجــم األمل ــان ــي مــاركــو روي ــس ،العــب
بــوروسـيــا دورت ـمــونــد ،فــي حــال فشل
املفاوضات مع أوزيل وسانشيز.
ويـنـتـهــي ع ـقــد رويـ ــس م ــع فــري ـقــه في
صيف  ،2019وهو قد عاد إلى املالعب
فــي اآلون ــة األخـيــرة بعد غـيــاب طويل
بسبب اإلصابة التي أبعدته عن كأس
أوروبا  2016مع "املانشافت".
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،مل ـ ــح مـ ـ ـ ــدرب إن ـت ــر
ميالنو االيـطــالــي ،ستيفانو بيولي،
إلى احتمال التخلي عن العبي الفريق
املــونـتـيـنـيـغــري سـتـيـفــان يوفيتيتش
وال ـ ـ ـبـ ـ ــرازي ـ ـ ـلـ ـ ــي غـ ــابـ ــري ـ ـيـ ــل بـ ـ ــاربـ ـ ــوزا
"غابيغول".
وأك ـ ـ ــد فـ ــي الـ ــوقـ ــت ذات ـ ـ ــه أن امل ــال ـك ــن
الصينيني للنادي سيبرمون صفقات
على مستوى عال الصيف املقبل.
ووس ـ ـ ـ ـ ـ ــط تـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـك ـ ـه ـ ـنـ ــات ب ـ ــأن
يوفيتيتش وغابيغول في طريقهما

إلى املـغــادرة ،اعترف بيولي بأن انتر
سيبحث األمر بعد عطلة عيد امليالد.
وردًا على سؤال عن توقعاته بالنسبة
إلــى فترة االنتقاالت الشتوية الشهر
امل ـق ـبــل ،أوضـ ــح ب ـيــولــي لـصـحـيـفــة "ال

غازيتا ديللو سـبــورت"" :ليكن لدينا
عدد أقل من الالعبني ،وخصوصًا بني
املهاجمني".
وش ــارك يوفيتيتش ( 27عــامــا) العب
مانشستر سيتي اإلنكليزي السابق

ينتهي عقد رويس مع دورتموند في ( 2019باتريك ستوالرز ــ أ ف ب)

أصداء عالمية

القضاء يوافق على االتفاق
في قضية نيمار
مل ـ ــدة  67دق ـي ـق ــة ف ـق ــط طـ ـ ــوال امل ــوس ــم
الحالي ،ما دفع وكيل أعماله إلى اتهام
بـيــولــي بــالـسـمــاح لــاعـبــن أساسيني
في الفريق بـ"اختيار التشكيلة".
ومن غير املرجح أن يشارك يوفيتيتش
قريبًا ،إذ قال بيولي" :في اجتماع معه
كــان مستاء جـدًا من بعض الخيارات
ال ـتــي ح ـص ـلــت" ،مـضـيـفــا" :أنـ ــا أخ ـتــار
الالعبني الجاهزين بكل ما للكلمة من
معنى".
ف ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،كـ ــانـ ــت ه ـ ـنـ ــاك إش ـ ـ ــادة
ب ـغ ــاب ـي ـغ ــول ك ـن ـج ــم م ـس ـت ـق ـب ـلــي حــن
ت ــم ال ـت ـعــاقــد م ـعــه م ـقــابــل  30مـلـيــون
يــورو من سانتوس البرازيلي في آب
املاضي.
لكن النجم الـبــرازيـلــي طلب األسـبــوع
امل ــاض ــي مـ ـغ ــادرة ال ـفــريــق ف ــي كــانــون
الثاني املقبل بعدما شارك مرتني فقط
حتى اآلن وكالعب بديل.
وأوضح بيولي" :إنه يعمل بجد تمامًا
ك ـج ـم ـيــع ال ــاعـ ـب ــن اآلخ ـ ــري ـ ــن ،ول ـكــن
يـتـعـ ّـن عليه أن يظهر لــي أن ــه أفضل
مــن الــاعـبــن الــذيــن يتنافس معهم"،
وأض ــاف" :لــم أستبعده ،لكنني أشرك
الالعبني الذين يساعدون على الفوز".
وأش ــار بيولي إلــى أن مالكي الـنــادي
سيبرمون العديد من الصفقات التي
ت ـع ـيــد الـ ـف ــري ــق إل ـ ــى م ـك ــان ـت ــه مـحـلـيــا
وأوروبيًا.

الكرة اإلسبانية

محكمة التحكيم تفرح المدريديين وتغضب الكاتالونيين
أفــرح قــرار محكمة التحكيم الرياضي
"كــاس" ،أمــس ،قلوب املدريديني ،حيث
خ ـف ــض حـ ــرمـ ــان ري ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ،بـطــل
أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،م ــن إجـ ـ ـ ــراء الـ ـتـ ـع ــاق ــدات مــع
العبني جدد إلى فترة انتقاالت واحدة
بدل اثنتني.
وبـ ـ ـ ـ ــات بـ ــإم ـ ـكـ ــان م ـ ـت ـ ـصـ ــدر الـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلسباني التعاقد مع العبني في فترة
االنتقاالت الصيفية املقبلة.
ون ـظ ــرت "كـ ـ ــاس" ف ــي ال ـق ـض ـيــة بـعــدمــا
لـجــأ إلـيـهــا ري ــال مــدريــد ،طــالـبــا إلـغــاء
الـعـقــوبــة الـتــي فــرضـهــا عليه االتـحــاد
الدولي لكرة القدم (فيفا) بحرمانه من

إجراء التعاقدات على خلفية مخالفته
قواعد التعاقد مع الالعبني القاصرين.
وكان "الفيفا" قد فرض عقوبة حرمان
ال ـ ــري ـ ــال مـ ــن ضـ ــم أي العـ ـ ــب ل ـف ـتــرتــي
ان ـت ـقــاالت ،أي الـفـتــرة الـشـتــويــة مطلع
 2017والـ ـفـ ـت ــرة ال ـص ـي ـف ـيــة مـنـتـصــف
السنة ذاتها.
وخفضت "كاس" أيضًا الغرامة املالية
املـفــروضــة عـلــى ري ــال مــدريــد مــن 336
ألف يورو إلى  224ألف يورو.
وقـ ــال الـ ـن ــادي اإلس ـب ــان ــي ف ــي تعليقه
على ق ــرار املحكمة" :إن الـقــرار يكشف
ال ـظ ـل ــم ال ـ ــذي ت ـع ــرض ل ــه ال ـ ـنـ ــادي مــن

العقوبة التي فرضها الفيفا" ،معربًا
"عـ ــن أس ـف ــه ألن كـ ــاس ل ــم ي ـكــن لــديـهــا
الشجاعة إللغاء القرار بالكامل".
وينتظر الجار اللدود أتلتيكو مدريد
الذي صدرت بحقه عقوبة مماثلة قرار
"كاس" أيضًا.
وسـ ـ ـب ـ ــق ل ـ ـع ـ ـمـ ــاق إس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا اآلخـ ـ ــر
بــرشـلــونــة أن عــوقــب أي ـضــا ف ــي 2014
بسبب املخالفة ذاتها.
وي ـن ـ ّـص ال ـقــانــون عـلــى مـنــع الــاعـبــن
ال ـق ــاص ــري ــن م ــن االنـ ـتـ ـق ــال إلـ ــى فــريــق
أج ـن ـب ــي إال فـ ــي ظ ـ ــروف اس ـت ـث ـنــائ ـيــة
مـ ـح ــدودة ،واالن ـت ـق ــال ال يـتــم ف ــي هــذه

الـحــالــة إال بـعــد مــوافـقــة لجنة خاصة
"الفيفا".
في ّ
وشـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ــت صـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة "إل م ـ ــون ـ ــدو
ديبورتيفو" الكاتالونية هجومًا حادًا
عـلــى املحكمة الــريــاضـيــة بـعــد ال ـقــرار،
م ـع ـت ـبــرة أنـ ــه ي ـح ـمــل م ـجــام ـلــة كـبـيــرة
للنادي امللكي.
وبـ ـ ـ ـ ــررت ال ـص ـح ـي ـف ــة م ــزاعـ ـمـ ـه ــا ب ــأن
املحكمة نفسها ،باإلضافة إلى "الفيفا"
رفضا املبررات التي ساقها برشلونة
ّ
وصدقا على
لتخفيف عقوبة مماثلة
حرمانه من إبرام الصفقات على مدار
فترتني لالنتقاالت.

الكرة اللبنانية

العهد للتأهل أمام الرفاع في كأس العالم العربي
ّ
ي ـس ـع ــى فـ ــريـ ــق الـ ـعـ ـه ــد لـ ـلـ ـت ــأه ــل إل ــى
امل ــرحـ ـل ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة مـ ــن كـ ـ ــأس ال ـع ــال ــم
الـ ـع ــرب ــي ل ــأن ــدي ــة حـ ــن يـسـتـضـيــف
فريق الرفاع البحريني اليوم الساعة
 14.15ع ـلــى م ـل ـعــب ص ـي ــدا ف ــي إي ــاب
الدور التمهيدي األول .وكان العهد قد
فــاز ذهــابــا  0 - 1فــي املنامة وبالتالي
يكفيه الـتـعــادل أو الـفــوز للتأهل ،أما
ّ
أي خ ـســارة فستقصيه مــن املسابقة،
إال إذا كانت  1 - 0حيث سيتم اللجوء
ف ــورًا إل ــى رك ــات الـتــرجـيــح ألن نـظــام
البطولة ال يعتمد تمديد الوقت عند
ت ـعــادل الـفــريـقــن بنتيجة امل ـبــاراتــن.
ويلعب العهد املـبــاراة بتشكيلة شبه
لبنانية بـعــد ه ــروب ديـنـيــس إيغوما
وف ـســخ الـعـقــد مــع ا َلـنـيـجـيــري مــوســى
كبيرو ،حيث لم يبق ســوى التونسي
يــوســف املــوي ـه ـبــي .وت ـب ــدو الـصـفــوف
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ش ـبــه مـكـتـمـلــة بــاسـتـثـنــاء
هيثم فاعور الــذي يغيب بعد إجرائه
عملية جراحية في ركبته.
وانعقد أمس االجتماع الفني للمباراة
في فندق غولدن توليب تحت إشراف
مــراقــب امل ـبــاراة الـعــراقــي ولـيــد يوسف
محمد ،وحضره كل من عضو اللجنة
التنفيذية ورئـيــس لجنة الـحـكــام في

االتحاد العربي محمود الربعة وأمني
عـ ــام االت ـ ـحـ ــاد ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم
جهاد الشحف وممثلو العهد والرفاع
وطاقم الحكام.
وقد تقرر بنتيجة االجتماع أن يلعب
ال ـع ـهــد ب ـل ـبــاســه األصـ ـف ــر ال ـك ــام ــل مــع
ل ـبــاس الـ ـح ــارس بــال ـلــون البنفسجي
ال ـك ــام ــل ،فـيـمــا يـلـعــب ال ــرف ــاع بطقمه
األزرق ال ـس ـم ــاوي م ــع ل ـب ــاس ح ــارس
باللون األس ــود الكامل .ويـقــود اللقاء
طــاقــم حـكــام دول ــي س ــوري مــؤلــف من
الحكم الرئيسي محمد قرام ومعاونة
زكـ ــريـ ــا ق ـ ـنـ ــاة وع ـ ـلـ ــي أح ـ ـمـ ــد وفـ ـ ــراس
الطويل رابعًا.
وس ـي ـن ـق ــل ت ـل ـف ــزي ــون امل ـ ـنـ ــار امل ـ ـبـ ــاراة
مباشرة على الهواء وسيسمح لباقي
التلفزيونات بالتغطية دون الـنــزول
إلى أرض امللعب.

سيفتقد العهد
لدنيس وكبيرو بعد
هروب األول وفسخ
العقد مع الثاني
(أرشيف)
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منح القضاء اإلسباني موافقته لالتفاق بني
النيابة العامة وبرشلونة بهدف تجنب إقامة
دعوى في قضية انتقال النجم البرازيلي نيمار
والتي ّ
أقر النادي الكاتالوني بوجود تهرب
ضريبي فيها.
ّ
وينص االتفاق بني النيابة العامة وبرشلونة
على أن قيمة االنتقال هي  17,1مليون يورو إلى
نادي سانتوس ،فيما اعتبر مبلغ الـ  40مليون
يورو إلى العائلة بمثابة أجور لالعب.

 3مباريات إيقاف لفاردي
عاقب االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم مهاجم
ليستر سيتي ،جيمي فاردي ،باإليقاف 3
مباريات لنيله البطاقة الحمراء في املباراة ضد
ستوك سيتي نهاية األسبوع املاضي.
وسيغيب فاردي عن مباريات ليستر ضد
إفرتون ووست هام وميدلسبره على التوالي.

إصابة خطيرة لكفيتوفا
باعتداء بسكين
تعرضت نجمة كرة املضرب التشيكية بترا
كفيتوفا ،الفائزة مرتني ببطولة ويمبلدون ،العتداء
بسكني في منزلها في تشيكيا ،أمس ،ما نجم عن
إصابة خطيرة في يدها اليسرى التي تستخدمها
للعب.
وقالت املصنفة الـ  11عامليًا إنها ال تزال في
انتظار أن يخبرها األطباء مدى خطورة إصابتها،
وكتبت على صفحة الفريق التشيكي على
"فايسبوك"" :تجاوزت األسوأ".
وأضافت الالعبة التشيكية عبر "تويتر"" :تعرضت
إلصابة خطيرة في يدي اليسرى .أنا مصدومة،
لكني محظوظة بالبقاء على قيد الحياة".
وأكدت كفيتوفا أنها كانت تحاول الدفاع عن
نفسها وقالت" :اإلصابة خطيرة وسأحتاج إلى
استشارة املتخصصني".
وذكرت وسائل إعالم أن كفيتوفا تعرضت
لالعتداء في منزلها بمدينة بروستيوف الواقعة
على بعد  260كيلومترًا من براغ.

السلة اللبنانية

بيبلوس يستعيد توازنه
على حساب هوبس
استعاد فريق بيبلوس توازنه ّ
وعمق في
الوقت عنيه جراح ضيفه هوبس حني
فاز عليه ،24 – 37 ،11 – 18( 55 – 84
 )55 – 84 ،37 – 61على ملعب عمشيت
ضمن املرحلة الخامسة من بطولة لبنان
لكرة السلة.
وكان افضل مسجل في الفريق الفائز
ايبي ندوبي بـ 18نقطة و 11متابعة،
واضاف اليه جي يونغبلود  16نقطة
و 10متابعات ،وطارق عاموري 13
نقطة.
ّ
أما من جانب هوبس ،فقد سجل غاريت
ديريوس  14نقطة و 15متابعة ،واضاف
اليه عزت القيسي  11نقطة وخليل عون
 10نقاط.
وهذا هو الفوز الرابع لبيبلوس من اصل
خمس مباريات حيث خسر في املرحلة
الرابعة أمام الرياضي ،ورفع بالتالي
رصيده الى  13نقطة في املركز الثاني،
في حني تلقى هوبس خسارته الخامسة
على التوالي واصبح رصيده  5نقاط في
املركز األخير.
وترتاح الفرق اليوم على أن تستكمل
املرحلة الخامسة غدًا الخميس بلقاء
التضامن الزوق وضيفه الرياضي عند
الساعة  17.30على ملعب مجمع نهاد
نوفل ،وتختتم املرحلة الجمعة بلقاء
الحكمة وضيفه الشانفيل على ملعب
غزير في التوقيت عينه.
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ثقافة وناس

ميديا

أحوال المهنة يمكن إعتبار  2016عام األزمات بالنسبة إلى الصحافة الورقية .جرائد تميل إلى االقفال فيما أخرى تناضل
ّ
ّ
ّ
لتتسيد السنة الجديدة أيضًا؟
تمتد المعاناة
الحي .فهل
باللحم

الصحافة الورقية في لبنان:
طريقك مسدود مسدود مسدود؟

زكية الديراني
ي ـب ــدو األف ـ ــق مـ ـس ــدودًا بــال ـن ـس ـبــة إلــى
الـصـحــف اللبنانية والـعــامـلــن فيها.
الصحف
يمكن اعتبار  2016عام أزمة ّ
الـ ــورق ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي عـ ــانـ ــت مـ ــن خ ــض ــات
ّ
كثيرة واضطرت إلى ّالتخلي عن عدد
ـأخ ــر ف ــي تـســديــد
م ــن امل ــوظ ـف ــن ،والـ ـت ـ ّ
املـ ـع ــاش ــات وامل ـس ـت ـح ــق ــات ال ـش ـهــريــة.
ّ
ّ
ستتمدد وتستفحل
ويبدو أن األزمــة
فــي  .2017على أب ــواب الـعــام الجديد،
مناخ س ــوداوي ّ
يخيم على الصحافة
ّ
ّ
الورقية ،إذ تدل املؤشرات على مطبات
ّ
ّ
وتحديات ستشكل هــزة قوية وتضع
لهما:
الصحف أمــام خيارين ال ثالث ّ
االسـت ـمــرار باللحم الـحـ ّـي أو الـتــوقــف
عن الصدور .في هذا السياق ،تتجلى
املعاناة بشكل أكبر في خمس صحف
ه ـ ــي« :ال ـ ـب ـ ـلـ ــد»« ،الـ ـسـ ـفـ ـي ــر» (س ـت ـق ـفــل
ب ــداي ــة « ،)2017الـ ـحـ ـي ــاة»« ،ال ـن ـه ــار»
و«امل ـس ـت ـق ـب ــل» .ت ـت ـع ـ ّـدد م ـش ــاك ــل تـلــك
الـجــرائــد ،منها املــاديــة وتــراجــع سوق
ّ
اإلع ــان ــات وان ـك ـف ــاء ال ـت ـمــويــل ،إال أن
الـضـحـيــة فـيـهــا واح ــد هــو الصحافي
ّ
(املصور واملخرج.)...
يسيطر الهدوء والسكينة على مداخل
ج ــري ــدة «ال ـن ـه ــار» ال ـكــائ ـنــة ف ــي وســط
ب ـي ــروت .صـمــت يـخـ ّـيــم عـلــى املــوظـفــن
الــذيــن لــم ي ـخــرج أح ــد مـنـهــم للتحدث
عــن مشاكل الصحيفة الـتــي تأسست
ّ
عام  .1933إال أن الجريدة التي ترأس
تحريرها نايلة تــويـنــي ،تعيش أزمــة
ّ
ً
كـبـيــرة تـجــلــت أوال ف ــي تـقـلـيــص عــدد
 12حاليًا .كذلك لم ينل
صفحاتها إلى ّ
املوظفون مستحقاتهم منذ  14شهرًا.
ّ
لكن بحسب مصادر لــ«األخـبــار» ،فإن
تويني ّ
تهدئ من غضب العاملني عبر
(محدودة املبلغ) .هذا
إعطائهم سلفًا
ّ
األم ــر أش ـبــه ب ــ«ال ـعــض عـلــى ال ـجــرح»،
ف ــي ظ ـ ّـل غ ـيــاب ّ
أي ت ـح ـ ّـرك للموظفني

آخر مستجدات «السفير»
ُ
بات معروفًا أن «السفير» ستقفل أبوابها
في أواخــر الشهر الحالي .ومع قــرار إقفال
الصحيفة التي تأسست عام ّ ،1974
توجهت
األن ـظــار نحو العاملني الــذيــن يبلغ عددهم
ن ـحــو ( 120ب ــن ص ـحــاف ـيــن وم ـص ـ ّـوري ــن
وم ـخ ــرج ــن) ،وكـيـفـيــة دف ــع تـعــويـضــاتـهــم.
وكـ ــان رئ ـيــس الـتـحــريــر ط ــال سـلـمــان قد
ّ
طمأن الكل إلى أن حقوق العاملني محفوظة،
وســوف ينالون تعويضاتهم كاملة حسب
سنوات خدمة كل واحد منهم ،وفق ما يقول

املـنـقـسـمـ ّـن ح ــول تـقــديــم ش ـكــوى ضـ ّـد
تويني ،ألنها معروفة بعالقتها الطيبة
مع وزير العمل سجعان قزي ،وفق ما
يقول لنا مصدر من داخــل الصحيفة.
عـلــى ُبـعــد أم ـتــار قليلة مــن «ال ـن ـهــار»،
ت ـش ـه ــد مـ ـك ــات ــب ج ـ ــري ـ ــدة «ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة»
اللندنية (وسط بيروت أيضًا) مشكلة
مــن نــوع آخ ــر .يعيش املــوظـفــون حالة
ضبابية بـشــأن مستقبلهم ،وخــاصــة
بعد استقالة رئـيــس التحرير غسان
شربل وانتقاله إلى «الشرق األوسط».
ّ
ت ـخــطــط الـصـحـيـفــة لـعـمـلـيــة دم ــج مع
«لها» التابعة لها بعدما عينت فاديا
فهد رئيسة تحرير املجلة ،فيما تنتشر
أخبار عن إقفال مكتبي بيروت ولندن
وت ـع ــزي ــز م ـك ـتــب دب ـ ــي .ف ــي االج ـت ـمــاع
األخ ـي ــر ل ـل ـم ـســؤولــن ع ــن الـصـحـيـفــة،
تـ ـق ـ ّـرر االسـ ـتـ ـم ــرار ب ـع ـمــل امل ـك ــات ــب في
 ،2017ألن ق ــرار إقـفــال مكتبي بيروت
ّ
ولـ ـ ـن ـ ــدن يـ ـح ــت ــم تـ ـع ــويـ ـض ــات ك ـب ـي ــرة
لـلـعــامـلــن ،وخـصــوصــا فــي ل ـنــدن .أمــا

لنا مصدر من الصحيفة .في هذا السياق،
ّ
ع ـقــدت أم ــس ّأول جمعية عـمــومـيــة تــألـفــت
مــن مــوظـفــي «الـسـفـيــر» بــدعــوة مــن نقابة
املــوظـفــن فــي الـصـحـيـفــة .بـحـثــت الجمعية
فــي أم ــور الـتـعــويـضــات ،بخاصة أن إقفال
الـصـحـيـفــة ج ــاء بـحـ ّـجــة ال ـط ــرد التعسفي.
وأش ــار املـصــدر إلــى ّأن الـخــاف حاليًا مع
االدارة يتمحور حول ضريبة الـ  %10التي
تعود إلــى وزارة املالية .هــذا األمــر يرفضه
العاملون ،وطلبوا من االدارة ّ
التوسط لدى

وزارة املالية لحذف الضريبة ،أو التفتيش
عن حلول أخرىّ .
وتقرر تأليف لجنة للبحث
ّ
ّ
في مشكلة الضريبة للتوصل إلى حل يريح
العاملني .إذًا ،بدأت رحلة موظفي «السفير»
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى ت ـع ــوي ـض ــات ـه ــم ،ع ـل ــى أن
تشهد األيــام املقبلة املزيد من االجتماعات
واللقاءات مع االدارة .فهل تكون تعويضات
ّ
الصحافيني ُمنصفة بحقهم بعدما عملوا
سنوات طويلة ،وبعضهم رافق الجريدة منذ
والدتها حتى يومها األخير؟

بالنسبة إلى صحيفة «املستقبل» ،فلم
يـتـقــاض ال ـعــام ـلــون فـيـهــا معاشاتهم
منذ  15شهرًا .بعد ّ
تحركات املوظفني
كـ ـتـ ـق ــدي ــم ش ـ ـك ـ ــاوى لـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـعـ ـم ــل،
اسـتـطــاعــوا الـحـصــول عـلــى تـعـ ّـهــد من
املدير العام لجريدة «املستقبل» سعد
العاليلي برعاية وزارة العمل يقضي

رفضت وزارة العمل
قرار جريدة «البلد» التخلص
من  20موظفًا
ّ
بدفع مستحقات املوظفني على ثالث
دفعات بدءًا من أواخر الشهر الحالي،
إلى جانب دفع مستحقات املصروفني
الذين ّ
تم االستغناء عنهم قبل أشهر،
م ــع اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ــدعـ ــاوى ف ــي مـجـلــس
العمل التحكيمي ضــد القائمني على
الصحيفة .لكن رغــم ذلــك الـتـعـ ّـهــد ،إال
أن املوظفني ال يشعرون باالطمئنان،

وبخاصة بعد قرار تقليص الصحيفة
مــن  16صـفـحــة إل ــى  .12كــذلــك ُيحكى
ع ــن إع ـ ــداد الئ ـحــة م ـصــروفــن جــديــدة
تضم بــن  40و 60موظفًا ،ســوف ّ
ّ
يتم
إب ــاغ ـه ــم ق ــري ـب ــا ،ب ــل يـ ـ ــدور كـ ــام فــي
الكواليس عن احتمال إقفال الجريدة
خــال األشـهــر املقبلة مــع اإلبـقــاء على
املوقع اإللكتروني فقط.
ُ
فــي ال ـس ـيــاق عـيـنــه ،ال تـحـســد جــريــدة
«الـ ـبـ ـل ــد» ع ـل ــى وض ـع ـه ــا الـ ـح ــال ــي ،إذ
لــم يـتـقــاض الـعــامـلــون فيها رواتـبـهــم
م ـن ــذ أرب ـ ـعـ ــة أش ـ ـهـ ــر ،فـ ــي وق ـ ــت يـ ــدور
ف ـيــه ال ـك ــام ع ــن أزمـ ــة م ــادي ــة تعصف
ب ـم ـج ـمــوعــة «( AWIالـ ـبـ ـل ــد» وم ـج ـلــة
«ليالينا» وجــريــدة «الــوس ـيــط») .فقد
ت ـقـ ّـدم الـقــائـمــون عـلــى املـجـمــوعــة منذ
فترة بعريضة لوزارة العمل للتخلص
م ــن ن ـح ــو  20م ــوظ ـف ــا ب ـس ـبــب األزم ـ ــة
املالية التي تعصف بالشركة .يومها،
أص ــدرت ال ــوزارة بيانًا لفتت فيه إلى
ّ
أن «بـ ـع ــض الـ ـش ــرك ــات وامل ــؤسـ ـس ــات

الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ت ـ ـحـ ــت ح ـ ّـج ــة
األوضاع االقتصادية واملالية املتردية
صرف عدد من العمال واألجراء لديها؛
من ضمنها «البلد» ومجلة «ليالينا»
وجريدة «الوسيط»».
ّ
بـ ـع ــد إج ـ ـ ـ ــراء الـ ـ ـ ـ ــازم ،ت ـ ــأك ـ ــدت دائـ ـ ــرة
التحقيق فــي ال ـ ــوزارة مــن ع ــدم تــوافــر
ش ــروط ال ـصــرف وف ـقــا ل ـل ـمــادة  50من
قانون العمل التي ّ
تنص «على حماية
حـ ـق ــوق األج ـ ـ ـ ــراء ك ــام ـل ــة م ــن دون أي
انـتـقــاص» .لكن هــذا الـقــرار لــم يضغط
عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــركـ ــة لـ ـت ــدف ــع م ـس ـت ـح ـق ــات
ّ
مــوظ ـف ـي ـهــا ،م ــا دف ــع ب ـعــض الـعــامـلــن
إلى تقديم استقالتهم .يعيش موظفو
م ـج ـم ــوع ــة  AWIح ــال ــة «قـ ـ ـ ــرف» كـمــا
ّ
ي ـص ـف ـهــا ب ـع ـض ـهــم ،ف ــي ظ ـ ــل األجـ ـ ــواء
السوداوية التي تسيطر على الشركة
ال ـت ــي ت ـم ـلــك ف ــروع ــا ل ـهــا ف ــي مختلف
ّ
ّ
الــدول الخليجية .كلما طالب موظف
ب ـم ـس ـت ـح ـقــاتــه ،يـ ـك ــون ال ـ ـجـ ــواب «إذا
ّ
«السفير» ّ
بدا تسكر ،شو العتب علينا.
ّ
و«ال ـ ـن ـ ـهـ ــار» م ــا ع ــم ت ـق ــب ــض .م ــا ح ــدا
أحسن من حدا»!
هـنــا ،تـطــرح عــامــات استفهام كبيرة
حـ ـ ـ ــول م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــات وزارة ال ـع ـم ــل
ونـقــابـتــي امل ـحــرريــن وال ـص ـحــافــةَ .مــن
ي ـس ـم ــع كـ ـ ــام وزي ـ ـ ــر الـ ـعـ ـم ــل ال ـس ــاب ــق
سجعان قــزي حــول وضــع املؤسسات
ّ
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ،ي ـش ـع ــر ب ــالـ ـص ــدم ــة كـ ــأن
ك ــل شـ ــيء ع ـل ــى م ــا ي ـ ـ ــرام .ي ـق ــول ق ــزي
لـ«األخبار» «وحدها «السفير» لجأت
ّ
إل ـ ــى «وزارة ال ـع ـم ــل» لـ ـح ــل أزم ـت ـه ــا،
ووافقت الــوزارة على إقفال الصحيفة
ب ـعــد إي ـج ــاد ح ـ ّـل ّ
ودي ب ــن الـقــائ ّـمــن
على الجريدة واملوظفني الذين وقعوا
على براءة ّ
ذمة لإلدارة .كان دور وزارة
ّ
مثاليًا .أما بالنسبة إلى «البلد»،
العمل
فقد تـقـ ّـدم مــديــروهــا بالئحة موظفني
لالستغناء عنهم ،لكن الوزارة رفضت
ذلك .كما طلبت من  AWIإرسال الئحة
بجنسيات املوظفني ،على اعتبار أنها
مــؤسـســة تـضـ ّـم غـيــر لبنانيني أيـضــا،
للوقوف عند وضع اللبنانيني فيها».
يـنـفـعــل ق ــزي ع ـنــد س ــؤال ــه ع ــن تــأخـيــر
املـ ـ ـع ـ ــاش ـ ــات ف ـ ــي بـ ـع ــض امل ــؤسـ ـس ــات
اإلع ــام ـي ــة .ي ـق ــول« :ال ش ـك ــوى لــديـنــا
عــن تأخير املستحقات املالية فــي ّ
أي
وس ـي ـلــة إع ــام ـي ــة .ق ـبــل فـ ـت ــرة ،زارنـ ــي
فــي ال ــوزارة موظفون مــن «املستقبل»
وواح ـ ـ ــد م ــن «ال ـ ـن ـ ـهـ ــار» ،وك ـش ـف ــوا لــي
ت ـفــاص ـيــل الـ ـت ــأخـ ـي ــرات .ط ـل ـبــت مـنـهــم
ّ
للتحرك إلــى جانبهم،
تقديم شـكــوى
لكنهم رفضوا .هل أنا نيابة عامة!؟».
ح ــال وزارة ال ـع ـمــل لـيـســت أش ـفــى من
وض ـ ــع نـ ـق ــاب ــة الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن ،ب ـ ــل إن
الـ ــوضـ ــع ف ـي ـه ــا م ـض ـح ــك ُ
وم ـ ـ ـبـ ـ ـ ٍـك .فــي
اتصال لـ«األخبار» مع نقيب الصحافة
عــونــي الـكـعـكــي ل ـلــوقــوف ع ـلــى وضــع
الصحافة الورقية في لبنان ،يفاجئنا
بــدعــوت ـنــا إلـ ــى تـ ـن ــاول ف ـن ـجــان قـهــوة
ف ــي مـكـتـبــه .ب ـكــل ث ـقــة ،ي ـقــول الـكـعـكــي
«م ــا فـيـنــي أع ـطــي رأيـ ــي بـهــاملــوضــوع
عالتلفون .أنــا مــش سياسي تجاوب
ّ
ـون جــديــا فــي هذا
بـســرعــة .أح ــب أن أك ـ ّ
املوضوع!؟» .الغريب أنه يوميًا تصلنا
عـ ـش ــرات ال ــرس ــائ ــل اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة عــن
أنشطة نقابة الصحافة من استقباالت
الكعكي ودعوات العشاء والغداء التي
ي ـل ـب ـي ـهــا .أفـ ــا ت ـح ـت ــاج ال ـص ـح ــف إل ــى
مبادرات ودعم بدل استقبال الفنانني
وال ـس ـف ــراء؟ ت ــراش ــق امل ـســؤول ـيــات بني
وزارة ال ـع ـمــل وأصـ ـح ــاب املــؤس ـســات
ي ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــه إه ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال واض ـ ـ ـ ـ ـ ــح لـ ـنـ ـق ــاب ــة
ّ
الصحافيني ،كل هذا األمر يضع املهنة
على املـحـ ّـك ،ليبقى الـســؤال :هل إقفال
«ال ـس ـف ـيــر» ب ــداي ــة ال ـع ــام امل ـق ـبــل 2017
يـفـتــح ش ـهـ ّـيــة ال ـص ـحــف األخ ـ ــرى على
اإلقفال؟!
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إغتيال أندريه كارلوف ...حين تقع الكارثة أمام الكاميرا
نادين كنعان
ب ــوره ــان أوزب ـي ـل ـي ـســي ( .)1960اســم
صـنــع ال ـحــدث الـتــركــي ّأول مــن أمــس،
موثقًا بلقطاته لحظة اغتيال السفير
ال ــروس ــي ف ــي أن ـق ــرة أن ــدري ــه ك ــارل ــوف.
ـوان ،ت ـح ـ ّـول ــت تـغـطـيــة
ف ــي غ ـض ــون ثـ ـ ـ ـ ٍ
صحافية روتينية ملـعــرض صــور في
الـعــاصـمــة الـتــركـيــة ب ـع ـنــوان «روس ـيــا
بعيون األتراك» إلى مشهد هوليوودي
بامتياز يحاكي أشـهــر أف ــام األكشن
وال ـت ـش ــوي ــق .أف ـ ــرغ ال ـش ــرط ــي ال ـتــركــي
مولود مرت ألتنطاش (« )1994ثماني
رصاصات على األقل» من ّ
مسدسه في
جسد السفير الـبــالــغ  52عــامــا .صرخ
ً
بالعربية أوال ،ثــم بالتركية ،وهتف:
ّ
«الـلــه أك ـبــر» .تكلم عــن «الــذيــن بايعوا
محمدًا على الـجـهــاد» ،ثــم ك ـ ّـرر مرتني
بالتركية« :ال تنسوا سوريا ،ال تنسوا
حلب» ،مضيفًا« :كــل الذين يشاركون
في هــذا الطغيان سيحاسبون واحـدًا
واحدًا».
وسـ ـ ـ ــط كـ ـ ــل هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـج ـ ـنـ ــون وصـ ـ ـ ــراخ
ال ـنــاس وخــوفـهــم ،بـقــي م ـصـ ّـور وكــالــة
«أســوش ـي ـي ـتــد بـ ــرس» مــراب ـضــا خلف
عدسته« .عـثــرت على مكان لالختباء
خلف جــدار وقمت بوظيفتي :التقاط
الـ ـص ــور» قـ ــال أوزب ـي ـل ـي ـســي ف ــي نص
نـ ـش ــرت ــه الـ ــوكـ ــالـ ــة بـ ـع ــد سـ ــاعـ ــات مــن
وق ــوع الـجــريـمــة .عـبــر الـكـتــابــة ،حــاول
ال ــرج ــل تـلـخـيــص ال ـل ـح ـظــات الصعبة
واالسـتـثـنــائـيــة ال ـتــي عــاش ـهــا ،وكـيــف
أصر على إكمال ّ
ّ
مهمته« :احتجت إلى
ل ـح ـظــات مـ ـع ــدودة إلدراك م ــا ي ـحــدث.
م ــات رج ــل أم ــام ــي؛ اخـتـفــت روح أمــام
ع ـي ـن ـ ّـي ل ـل ـت ــو .ت ــراجـ ـع ــت إل ـ ــى ال ـ ـ ــوراء
ّ
صــوب ال ـي ـســار .»..وتــابــع موضحًا أن
ّ
«املسلح كــان هائجًا .راح يحوم حول
ّ
ّ
الجثة ويحطم بعض الصور املعلقة.
ب ــال ـط ـب ــع ك ـ ّن ــت خ ــائ ـف ــا وعـ ـل ــى دراي ـ ــة
ً
بالخطر ،لكنني اقتربت قليال ورحت
أص ـ ـ ّـور» ،وأضـ ـ ــاف« :ق ـلــت ف ــي نـفـســي:
أن ــا ه ـنــا .حـتــى إذا جــرحــت أو قتلت،
أنــا صـحــافــي ،وعـلـ ّـي أن أق ــوم بعملي.

يمكنني ال ـه ــروب مــن دون أي صــور،
لكن لــن تـكــون ل ـ ّ
ـدي إجــابــة إذا سئلت:
ّ
ّ
َ
تصور؟ في هذه اللحظة ،فكرت
لم لم
ب ــزم ــاء ف ـق ــدوا أرواحـ ـه ــم ف ــي مـنــاطــق
ال ـح ــرب وال ـخ ـطــر .وع ـنــدمــا ع ــدت إلــى
املكتب لتنقيح الـصــورُ ،صــدمــت حني
ّ
ـدي يتكلم وهــو
رأي ــت كـيــف ك ــان املـعـتـ ّ
واق ــف خلف السفير ،كــأنــه صــديــق أو
حارس شخصي».
أنـ ــدريـ ــه كـ ــارلـ ــوف ل ـي ــس ال ـس ـيــاســي
ّ
األول ال ـ ــذي ُي ـغ ـت ــال أم ـ ــام ال ـكــام ـيــرا.
شهد التاريخ حــاالت أخــرى مماثلة،
أب ــرزه ــا اغ ـت ـيــال م ـلــك يــوغــوســافـيــا
ألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر ّ
األول ف ـ ــي ع ـ ـ ــام ،1934
والـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـي ــاب ــان ــي أس ــان ــوم ــا
إنيجيرو في  ،1960وطبعًا الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي جـ ـ ــون ف .ك ـي ـن ـي ــدي فــي
ً
 ،1963فـ ـض ــا ع ــن خ ــام ــس رؤس ـ ــاء
وزارة الـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي إس ـحــق
راب ـ ـ ــن عـ ـ ــام  .1995لـ ـك ــن فـ ــي عـصــر
ال ـس ــرع ــة وال ـ ـثـ ــورة ال ــرق ـم ـي ــة ،أرخ ــى
ان ـت ـشــار ص ــور وف ـي ــدي ــوات االغـتـيــال
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجـتـمــاعــي بـظــالــه عـلــى املشهدين
اإلعالمي والسياسي خالل الساعات
ُ
املــاض ـيــة .تــزام ـنــا ،طــرحــت تـســاؤالت
ّ
عدة حول أهمية الصورة في صناعة
ال ـحــدث واملـعــايـيــر الــواجــب اتباعها
في عملية اختيار اللقطات املنشورة
عـبــر املـيــديــا التقليدية ،وخصوصًا
الصحف.
الـصـحــافـيــة فــي «ن ـيــويــورك تــايـمــز»،
ليز سـبــايــد ،حملت هــواجــس الـقـ ّـراء
واملــراقـبــن وأه ــل املهنة إلــى مساعد
املدير لشؤون املعايير واألخالق في
الصحيفة األميركية ،فيل كوربيت.
ّ
شدد األخير على أن جميع املعنيني
بـنـشــر ال ـصــور فــي املــؤس ـســة ،ق ـ ّـرروا
«ن ـش ــر ص ـ ــورة ال ـس ـف ـيــر ب ـعــد إط ــاق
النار عليه وإلى جانبه الجاني على
الصفحة األولى ألسباب ّ
عدة .الخبر
غ ــاي ــة ف ــي األ ّه ـم ـي ــة ،وخ ـصــوصــا إذا
أخــذنــا ال ـتــدخــل الـعـسـكــري الــروســي
ف ــي س ــوري ــا ف ــي ال ـح ـس ـب ــان ،إضــافــة

تبرز الصورة
الطبيعة الوحشية
لهذا االعتداء

ّ
إل ــى ال ـت ــوت ــر ال ـحــاصــل ب ــن ع ــدد من
الــدول والجماعات .بوضوح شديد،
ُ
تـظـهــر ال ـص ــورة الطبيعة الوحشية
لـ ـ ـه ـ ــذا االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداء أكـ ـ ـث ـ ــر ب ـك ـث ـي ــر مــن
وصـ ــف م ـك ـتــوب مل ــا ج ـ ــرى :امل ـع ـتــدي
ال ــذي يــرتــدي بــزة س ــوداء ،والخلفية
األنـيـقــة ،ه ــذان العنصران وغيرهما
ّ
ج ــزء ال ي ـت ـجــزأ م ــن ال ـخ ـبـ ّـر .صحيح
ّ
أن ال ـص ــورة ص ــادم ــة ،لـكــنـهــا ليست
دمــويــة أو مثيرة للعواطف بطريقة
غير ّ
مبررة».

توافق الصحافية على كالم املسؤول
فـ ّــي ه ـ ــذه الـ ـح ــال ــة ب ــال ـت ـح ــدي ــد ،غـ ّيــر
ّ
أنـ ـه ــا ت ــوض ــح ...« :ف ــك ــروا ف ــي جــثــة
ال ـط ـفــل الـ ـس ــوري الـ ـغ ــارق ع ـلــى أحــد
ال ـش ــواط ــئ ال ـتــرك ـيــة (أي ـ ــان كـ ــردي).
صور مماثلة قد تكون مؤذية ّ
للقراء
الــذيــن يفتحون الصفحة األول ــى في
الصباح ويجدونها من دون تحذير
ّ
مسبق .هذا يعني أن القرارات بشأن
طريقة استخدامها يجب أن تتخذ
بحذر وعناية ،وبدون ّ
تردد».

مولود
مرت
ألتنطاش
(بلومبيرغ)

تحت الضوء

في وصف حالتي...
ضــب مــن وضــع البلد وســاسـتــه على
بــوســت غــا ّ
فايسبوك ،كلف الطالب الشاب باسل األمين سبعة
أيام في السجن قبل أن يفرج عنه بكفالة مالية
(األخبار  .)2016/12/13هنا ،يحكي ابن العشرين
عن تلك المغامرة السريالية في «بلد الحريات»!
باسل األمين
ّ
ِّ
«حوله إلــى النيابة العامة» .اصطكت أسنان املحقق ،بينما بــدت على
ّ
ّ
وجهي ضحكة ساخرة .لم ِأع جدية ما يحدث معي .املحقق يتصبب
ع ــرق ــا ب ـعــد قـ ــرار ال ـقــاض ـيــة .ســاع ـتــان م ــن الـتـحـقـيــق امل ـت ــواص ــل في
الكالسيكية تضيف درامــا إلى أجواء
كلمات معدودة ،ونغمة الهاتف
ُ
ً
ّ
هاتفيًا كما طلب مني .وبعدما حضرت
االستجواب .أجريت اتصاال
ً
عمي ،ذهبت برفقة الشرطي ،فيما عاد ّ
بداية برفقة ّ
عمي مصحوبًا
ّ
بكلمة «أف» وخشة هاتف.
َ
ْ
عبر رواق
هاتفي وأنا أصبحنا
صامت ُي .ساقني الشرطي إلى النظارة ّ
ّ
طويل ونظرات ّ
حادة ،كأنني أساق إلى حبل املشنقة .لم أفكر إل بإلقاء
التحية والنكات على املــوقــوفــن« .كتبت ستاتوس على حسابي على
فايسبوك» .هذا كان ّ
ردي على سؤال «أبو ربيع» عن تهمتي« .أبو ربيع»
ّ
أو أحمد كنفاني ،هكذا عرف عن نفسه .في هذه اللحظة ،لم يخطر في
بالي ســوى أن أســألــه عــن غسان كنفاني ،ومــا إذا كانت بينهما صلة
قــرابــة .فوجئ الــرجــل بـســؤالــي ،مجيبًا بــآخــر :مــا هــو الــوطــن؟ مــن دون
تفكير ،أجبته« :هو أال يحدث هذا كله».
 11شخصًا كانوا أصدقائي في الغرفة الصغيرة .كانوا أصدقاء النظارة.
لكل منهم حكاية وطرفة وموعد ،يشبهون الكتابات التي تمأل جدران

ـان وشعارات وأسماء ناس مـ ّـروا من هنا ...الضحايا
املكان
األربعة .أغـ ٍ
ّ
كثر والجلد واحد.
«يا حجة ما تخافي» .ال أعلم إن كانت كلمات «أبو علي» هذه باردة على
ّ
دمــوع أمــي الـحــارة .كنت أعلم فقط يــا أمــي أنـنــي حـ ٌـر فــي الــداخــل وأنتم
مسجونون في الخارج .أنا يا أمي بخير طمئنيني عنك .كل صباح كنت
أنتظرها .وضعت لها جدول مواعيد في رأسي ،بني التاسعة والنصف
وال ـعــاشــرة ،كــانــت تــزورنــي برفقة علب الـطـعــام البالستيكية ،وثيابي
النظيفة ،ووسادتي ،وأخبار جديدة ،وألواح الشوكوال التي أحب .لكنني
لم أكن أنتظر الطعام ،لم أنتظر خبزها أو قهوتها .كنت ّ
أحن إليها فقط،
وألبي الذي كان يمشي في رواق املنزل ألف ّ
مرة في الليلة.
كان الوقت بطيئًا جدًا .وكانت نهاراتي تقتصر على نقاشات «أبو ربيع»
و«أبو علي» وتحليالت سياسية وسياسيني« .أبو علي» الذي اعتبر ما
كتبته جريمة ولن يمر مرور الكرام ،و«أبــو ربيع» الذي يحاول تارة أن
يعلمني كيف أكون دبلوماسيًا في حياتي االجتماعية ،ويحدثني طورًا
عن املعارك التي خاضها مع «حركة فتح» وإخوته الذين استشهدوا في
مجزرة «صبرا وشاتيال» وعــن الحرب األهلية ،وعــن طليقته وزوجته
وابنه «ربيع» الذي يشبهني.
خالل أيامي األربعة في النظارة ،تعلمت أيضًا لعب «الطرنيب» و«الليخة»،
وأشـيــاء كثيرة عــن تزييف العملة ،وكيفية تحويل ال ــورق الجديد إلى
أثري ...كل يوم كان بمثابة نشرة إخبارية أنتظر فيها معلومة وأجوبة
جديدة ألسئلتي الالمتناهية .هــذا طبيعي بالنسبة إلــى شــاب ال يفقه
بالشرائع والقضاء وكيفية سير املعامالت القانونية.
كنت أسمع دائمًا من الشرطيني الذين يتناوبون على حراسة النظارة ّأن
اإلعالم في الخارج يشتعل بسببي .كنت أضحك وكانوا هم يغضبون،
ّ
تتحول أحيانًا إلى
فضحكتي الساخرة لم تختف يومًا ،لكنها كانت
ّ
حــزن ســاخــر .كما حــدث فــي الليلة الــرابـعــة حــن طــرقــت أذن ــي أصــوات
املتضامنني في الـخــارج« :حرية حرية باسل باسل حــريــة» .حسبتها
ً
ّ
ألنه ّ
حول انكساري إلى تنهيدة جميلة.
شيئًا جميال ال أريده أن ينتهي،

جاء يوم السبت الذي سأنتقل فيه للعيش في نظارة النيابة العامة في
بعبداّ .
ودعت نظارة «مكتب مكافحة جرائم املعلوماتية وحماية امللكية
الـفـكــريــة» وأصــدقــائــي فـيـهــا .أن ــا ال ــذي يـكــره الـتـغـيـيــر ،شـعــرت بـبــرودة
األص ـف ــاد فــي يـ ـ َـد ّي .زي ــاد الــرحـبــانــي ك ــان مـسـجــونــا أي ـضــا فــي رادي ــو
السيارة ،يغني عن حال البلد.
في النيابة العامة ،كانت النظارات ال تستوعب أشخاصًا جددًا ،ومع ذلك
ُوضعت في النظارة الثالثة أنا ومحمود درويش وكيم أدونيزيو اللذين
رافقا أمــي باملجيء إلــى هنا .مقاالت مختارة لدرويش في كتاب «في
وصف حالتنا» ،وقصائد أدونيزيو الجميلة في كتابها «أشياء أخرى
تــأتــي مــن بــاد الـعــم س ــام» .الـكـتــاب األول ظــل بـحــوزتــي ولــم يـعــره أحد
انتباهًا ،أما الثاني ،فكانت صورة الكاتبة موضوعة على الغالف ،ما دفع
الجميع إلى قراءة محتواه واصفني ّإياه بالـ«جنسي»!
َ
كانتا بــاردتــن ،تمامًا كالغرفة التي لم أعتدها
«النيسكافيه» والقهوة ّ
بعد .هذه ّ
املرة ،لم َأر أمي إل مرة واحدة خالل اليومني اللذين قضيتهما
هناك .الناس هنا يعيشون كجماعات ومقاطعات (مسلمني ومسيحيني
وسوريني) .هذا التقسيم هو التقسيم نفسه الذي شتمته في الخارج.
جاء يوم االثنني على عجلة ،وقاضي التحقيق ينتظرني بفارغ الصبر،
وأمي وعمي وبعض مراسلي املؤسسات اإلعالمية .كانت أقوالي خالل
التحقيق تقتصر على ما كنت أعنيه في تلك اللحظة الشمطاء (كتابة
البوست) ،واعتذارات وتنازالت للرضوخ إلخالء السبيل.
«باسل األمــن ...إخــاء سبيل» .حسنًا ،هذا كان سريعًا ،وكــان صوت
ّ
الـشــرطــي أ ّجـمــل مــن ص ــوت ف ـيــروز حينها .وض ـبــت أشـيــائــي وتــركــت
الوسادة علها تكون ذكرى عابرة أو تنتظرني إذا عدت ثانية .خرجت
ألجد الجميع يصرخ ويهتف كأنني ّ
سجلت هدفًا في اللحظات األخيرة
مــن مـبــاراة كــرة قــدم حاسمة .عمومًا ،كــل مــا صادفته فــي تلك األيــام
من قصص وعجائب ومظلومني كثر ،كان ال بد من أن يكونوا خارج
القضبان النتنة ،ويكونوا أحرارًا لتنبض فيهم الحياة من جديد .والجالد
ما زال حرًا!
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سمير القنطار «سالم على من صبر»

زينب حاوي
ل ـ ــم تـ ـش ــأ اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة زي ـ ـنـ ــب بـ ــرجـ ــاوي
أن ت ـح ـيــي م ـ ــرور عـ ــام ع ـلــى اسـتـشـهــاد
زوجها املناضل سمير القنطار (1962
ـ ـ ـ  )2015بــن ج ــدران أرب ـعــة ،أو تكتفي
فقط باحتفال تأبيني لعميد الـشـهــداء.
أرادت تحويل هــذه الــذكــرى إلــى مناسبة
لتخليد مسيرته الجهادية املقاومة منذ
أن كان شابًا يافعًا ،تسلل إلى األراضي
الفلسطينية املـحـتـلــة ،مـ ــرورًا بمسيرته
النضالية فــي االعـتـقــال الصهيوني ملدة
ً
 30عــامــا ،وصـ ــوال إل ــى اسـتـشـهــاده في
مدينة جرمانا السورية قبيل عام.
في معرض «سالم على من صبر» الذي
ّ
ويستمر حتى الخميس في
يدشن اليوم
«ق ـصــر األون ـي ـس ـك ــو» ،سـتـعــرض للمرة
األول ـ ــى م ـق ـت ـن ـيــات ،وأغـ ـ ــراض شخصية
لعميد األسرى املحررين .دأبت برجاوي
عـلــى جـمــع ه ــذه األغ ـ ــراض ال ـتــي تتقفى
أثــر الشهيد ومسيرته كي يتاح للجميع
مشاهدتها .أرشيف لطاملا كــان فضول
االطالع عليه يراود كثيرين ،وها هو اليوم

)مروان طحطح(

يصبح أم ــام م ــرأى زوار «األونـيـسـكــو»:
م ـق ـت ـن ـي ــات ش ـق ـت ــه فـ ــي ج ــرم ــان ــا ،ب ـ ّـزت ــه
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،سـ ــاعـ ــة يـ ـ ـ ــده ،الـ ـ ـ ـ «آي ـ ـبـ ــاد»
الخاص به .كما سيعرض جــوازا السفر
الـفـلـسـطـيـنــي وال ـل ـب ـنــانــي ال ـخ ــاص ــان بــه،
وستفرد مساحة لرسائل كــان القنطار

يبعثها من معتقله في فلسطني املحتلة
إلـ ــى ش ـخ ـص ـيــات س ـيــاس ـيــة وإع ــام ـي ــة،
أغلبها يقع في خانة الوقفات التضامنية
مـعـهــم .وال ــى جــانـبـهــا ،سـتـعــرض أيـضــا
رس ــائ ــل سـمـيــر إل ــى األس ـ ــرى الـكــوبـيــن
الخمسة ،مذيلة بترجمة عربية ألن لغتها
األصلية مكتوبة باللغة اإلسبانية.
بني هذه املقتنيات الشخصية ،ستتخلل
امل ـ ـعـ ــرض وقـ ـفـ ـت ــان بـ ـص ــريـ ـت ــان :األول ـ ــى
عــرض مقتطف ( 4دقــائــق) مــن وثائقي
«القنطار» (رؤية وإعداد زينب برجاوي)،
ال ــذي سيعرض على شــاشــة «املـيــاديــن»
بــأجــزائــه الـثــاثــة بـعــد عـيــد رأس الـسـنــة.
يلخص الشريط مسيرة وسيرة الشهيد
س ـم ـيــر الـ ـقـ ـنـ ـط ــار ،وم ـخ ـت ـل ــف مـحـطــاتــه
السياسية والعسكرية ،وشبكة عالقاته
التي تناصر حــركــات التحرر واملقاومة
ّ
وتمتد من لبنان فسوريا إلى إيران وباقي
دول ال ـعــالــم .أم ــا املـحـطــة الـثــانـيــة ،فتقام
ف ــي نـهــايــة امل ـع ــرض م ــع شــريــط مـصـ ّـور
أدتـ ــه زوجـ ــة ال ـق ـن ـطــار ب ـصــوت ـهــا ،وكـتـبــه
اإلع ــام ــي ســامــي كـلـيــب لــولــديـهـمــا علي
ّ
بعد استشهاد القنطار .إنه مقطع يناجي
فيه كليب الطفل علي ويتحدث فيه عن
ّ
ويعرج على صعوبة
القنطار وبطوالته،
شعور فقدان االبن لوالده ،وغياب لحظات
يومية حميمة كادت تحدث لو كان سمير
حيًا.
«سـ ـمـ ـي ــر ال ـش ـخ ـص ـي ــة الـ ـج ــامـ ـع ــة» كـمــا
تصفه زوجته لنا ،يتخطى بشخصيته
ومسيرته كل تطييف مذهبي أو سياسي
ض ـي ــق .سـيـتـجـ ّـســد ف ــي ه ــذا امل ـع ــرض لـ
«تعميم رمزيته» ،ويكون مساحة متاحة
للجميع على اختالف انتماءاتهم.
* م ـع ــرض «سـ ــام ع ـلــى م ــن صـبــر»
ال ـيــوم وغـ ـدًا ـ ـ بــن الـســاعــة الــرابـعــة
والسابعة مساء -قصر «األونيسكو»
(بيروت)  -لالستعالم.71/349204 :

“ﺑﺪي إﻛﺒﺮ وﺻﻴﺮ ﻃﻴّﺎر “...
إﻣﻨﺢ اﻣﻞ ﺑﺘﺒﺮﻋﻚ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﺘﻨﻘﺬ ﺣﻴﺎﺗﻪ!

غازي عاد
جائزة وتكريم

• ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻨﻚ • ﻃﻠﺐ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺘﺒﺮع
• ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻄﺎﻗﺘﻚ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

إﻧﺘﺴﺐ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﻬﺮي إﻣﻨﺢ اﻣﻞ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ +961(01) 351515

www.cccl.org.lb

ّ
(تحرك
أعلنت جمعية «ألف»
من أجل حقوق اإلنسان) عن
تأسيس «جائزة غازي عاد
السنوية» ،تكريمًا للمسيرة
النضالية الطويلة لهذا الناشط
اللبناني (الصورة) الذي توفي
أخيرًا .من شأن الجائزة املساهمة
في «الحفاظ على زخم قضية
ُ
املخفيني قسرًا» .هكذا ،ستكافأ
سنويًا أعمال ألفراد أو منظمات
(إنتاج إعالمي ،بحث أكاديمي،
نشاط عام ،مبادرة تحفيزية)...
حول مسألة اإلخفاء القسري
واالنتهاكات املرتبطة بها في
لبنان ،على أن ُيعلن عن تفاصيل
إضافية الحقًا .ستتولى جمعية
«ألف» مهمات أمانة الجائزة ،قبل
أن تقوم لجنة تحكيم ،مؤلفة من
أقرباء عاد وشخصيات تميزت
بدفاعها عن قضية املخفيني،
بمراجعة طلبات الترشيح
واتخاذ القرار بشأن الفائزين.

ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﺒﺮع ﺗﻠﻘﺎﺋﻴـــ ًﺎ :

ﺣﻤﺪ ٤ ،ﺳﻨﻮات،
ﺣﻠﻤﻪ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻃ ّﻴﺎراً.

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ُ
خازن الكلمات...
ِ

ْ
َّ
كلمات.
لدي
ْ
ّ
الكلمات.
لدي الكثير ِمن
ّ
َ
ُ
ُ
العها
الكثير ِمن
الكثير
ابت ِ
الكلمات التي ال بد ِمن ِ
ِ
َْ
داخل قلبي أو
فاء بقو ِلها في
ووأ ِدها في أمعائي،
واالكت ِ
ِ
ِ
دهاليز كوابيسي.
ِ
ّ
لدي الكثير من الكلمات.
ٌ ُ َ ُ َ
ّ
ذات
كلمات ال ينصح بقو ِلها إال في
«املجالس ِ
ِ
ْ
األمانات».
ٌ
كلمات ِمن تلك التي ُي َس ّمونها "فظيعة".
ٌ
ٌ
ٌ ََ ٌّ
ٌ
ٌ
ّ ُ
للعقول
فزعة ،نبوية ،صائبة وخاطفة
ِ
كلمات عبقرية ،م ِ
َ
ْ
ُ
أكثر ّ
َ
تستطيع أن تكون علي ِه وت َ
بأغراض ِه
في
مما
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ـسوداء»
واملخطوطات «ال
والرساالت،
القواميس،
ََ
األزمنة البائد ِة الـ ...بائدين.
ل ُـمتن ِّـبـئي
ِ
َ
ّ
ٌ ّ
ُ
أستطيع كتابتها
كلمات أتمنى (أتمنى )...لو
َ
وإسماعها لكم اآلن.
ً
ّ
إجالال لها ،ويفوزَ
ْ
ٌ
ينحني ُ
َ
الناس
كلمات تستحق أن
ُ
بأرفع الجوائز.
مخترعوها الشجعان
ِ
كلماتّ :أم ُ
ٌ
هات الكلمات.
.. .. .. .. .. ..
ْ
َ
ْ
لكن :املعذرة ،املعذرة
ٌ
ّ
ٌ
مما (بل ّ
أكثر ّ
ـئة َ
ربما
كلمات «بذيئة» /بذي ـ
إنها ...إنها...
ّ
ُّ ّ ُ
أقل ّ
وسامعوها:
قراؤها
مما) يستحقه
ِ
ُ َ
كلمات ن ِب ِّيني...
ْ
ّ
دياركم ِمن قبل...
النبيني الذين لم َيسبق ْأن هبطوا في
ِ
ْ ْ َ
َ
وجوههم في دياركم بعدَ
ِّ
النبيني الذين لن ولن تروا
ِ
اآلن ...أبدًا.
ُ
:كلمات قلبي.
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