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قضية اليوم

عون لـ«األخبار» :لن أخرق خطاب القسم

ّ
الشك باليقين ،كاشفًا لـ«األخبار» عن قرار ّ
جدي باستخدام صالحياته الدستورية لتعطيل
قطع الرئيس ميشال عون
ٍ
ّ
االنتخابات ،في حال ّ
بشكل قاطع على من اعتبر تلويحه بالصالحيات
تم فرض قانون «الستين» كأمر واقع .كالم الرئيس يرد
ٍ
الدستورية ّ
مجرد مناورة
إعـ ـ ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون فــي
جلسة الحكومة ،أول من أمــس ،عدم
موافقته على إجراء االنتخابات وفق
قــانــون «الـسـتــن» وتـهــديــده بتعطيل
االنـتـخــابــات ،شغل الـقــوى الرئيسية
ف ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،خـ ـص ــوص ــا تـ ـل ــك ال ـت ــي
تـتـصــرف مـنــذ أســاب ـيــع عـلــى أس ــاس
أن الوقت لم يعد متاحًا إلقرار قانون
ج ــدي ــد ،وأن ال ـع ـمــل بـ ــدأ ع ـلــى درس
الترشيحات وفق القانون القائم.
ورغم أن عون كان حاسمًا في رفضه
تـنــازل الحكومة أو املجلس النيابي
عن دوريهما في إنجاز قانون جديد،
فإن بعض املراجع في البالد تعاملت
مع األمــر على أنــه مـنــاورة ،معتبرين
مــا قاله عــون بمثابة ضغط مطلوب
على بعض الـقــوى .لكن هــذا البعض
ي ـع ـت ـقــد أن ع ـ ــون ل ــن ي ـم ـنــع ح ـصـ ّـول
االنتخابات وفق «الستني» إذا تعذر
إقرار قانون جديد.
وق ــال الــرئـيــس ع ــون ل ــ«األخ ـبــار» إنــه
ك ــان واض ـحــا وحــاسـمــا أم ــام ال ــوزراء
وأمام آخرين ،بأن «ما ورد في خطاب

لمجلس ّعمره ثماني
كيف
ُ
سنوات أن ال يقر قانونًا جديدًا
لالنتخابات؟
عون :تضييع الوقت لن
يلزمنا باالنتخابات وفق «الستين»
والبعض ال يعرفني
الـقـســم ،إن ـمــا هــو ك ــام تـحــت الـقـســم،
وم ــن يعتقد ب ــأن بــاإلم ـكــان الـتــراجــع
عـ ـ ـن ـ ــه ،يـ ـ ـك ـ ــون ال يـ ـ ـع ـ ــرف مـ ـعـ ـن ــى أن
الخطاب اسمه خطاب القسم» .وسأل
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة« :كـ ـي ــف يـمـكــن
أن يـسـتـمــر امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي قــائـمــا
لثماني سنوات ،وال يكون قادرًا على
إقـ ــرار قــانــون جــديــد لــانـتـخــابــات؟»،
مضيفًا «كنت واضـحــا وأك ـ ّـرر ،أنــه ال
داع ــي مل ـنــاورة املـهــل وغـيــرهــا ،وكلنا
يـعـلــم أن ه ــذه األم ـ ــور ال ـت ـق ـن ـيــة ،بما
فيها احتمال حصول تأجيل تقني،
أمـ ـ ـ ــور ق ــابـ ـل ــة ل ـل ـم ـع ــال ـج ــة ف ـ ــي نــص
القانون الجديد» .ودعــا عــون جميع
الـ ـق ــوى إلـ ــى «ع ـ ــدم ت ـض ـي ـيــع ال ــوق ــت،
والــذهــاب نحو إع ــداد قــانــون جديد،
ّ
يصحح التمثيل الشعبي عند جميع
اللبنانيني» .وقــال« :أنــا مع النسبية

املطلقة ،والكل يعلم أن هــذا القانون
سيجعلني وفــري ـقــي نـخـســر مقاعد
ألك ـثــر م ــن كـتـلــة نـيــابـيــة أخ ـ ــرى ،لكن
عــدالــة التمثيل وصـحـتــه تفترضان
تضحيات جــديــة مــن الــذيــن يــريــدون
ً
مـسـتـقـبــا أف ـضــل ل ـل ـبــاد ،وم ــع ذل ــك،
طــرحــوا أف ـكــارًا ح ــول قــانــون مختلط
ب ـ ــن ال ـن ـس ـب ـي ــة واألك ـ ـث ـ ــري ـ ــة ،وق ـل ـن ــا
للجميع إننا مستعدون للبحث بما
يـسـمــح ب ــإق ــرار ق ــان ــون جــديــد ولـيــس
لتضييع الوقت».
وأكــد عــون أنــه «ال ّ
مبرر إطالقًا لعدم
إنجاز قانون جديد في أســرع وقت،
وفي حال اعتقد البعض بأن تضييع
ال ــوق ــت يـلــزمـنــا ب ــإج ــراء االنـتـخــابــات
وفــق قانون الستني ،فهذا البعض ال
يـعــرفـنــي ،وك ــام ــي واضـ ــح وحــاســم،
ب ـ ــأن ـ ـن ـ ــي ،وم ـ ـ ـ ــن م ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــي ك ــرئـ ـي ــس
للجمهورية مــؤمــن عـلــى الــدسـتــور،
لن أسمح بحصول ذلك».
وتجدر اإلشارة إلى أن عون أكد بعد
لـقــائــه أم ــس املـمـثـلــة الـعـلـيــا لالتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـلـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
والـسـيــاســة األم ـن ـيــة ،ونــائ ـبــة رئيس
املـ ـف ــوضـ ـي ــة األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،ف ــدي ــري ـك ــا
موغيريني ،أن «االنتخابات النيابية
سـتـجــرى فــي مــوعــدهــا ،وف ــق قــانــون
يـتـجــاوب وتـطـلـعــات الـلـبـنــانـيــن في
تـمـثـيــل يـحـقــق ال ـ ـتـ ــوازن وال يقصي
ّ
أح ـ ـ ـدًا» ،فـيـمــا أك ـ ــدت مــوغــري ـنــي بعد
ّ
لقائها الرئيس نبيه بري أنها بحثت
م ــع رئ ـيــس املـجـلــس «بـشـكــل خ ــاص،
ال ـج ـه ــود وال ـع ـم ــل ال ـ ـجـ ــاري إلن ـج ــاز
قانون لالنتخابات النيابية وإجــراء
هذه االنتخابات».
في املقابل ،رأت مصادر وزارية بارزة
في تيار املستقبل أن «الرئيس ارتكب
دعسة ناقصة» .وأشارت مصادر في
ت ـيــار املـسـتـقـبــل لـ ــ«األخـ ـب ــار» إل ــى أن
«تهديد رئـيــس الجمهورية بالفراغ
ً
ليس مقبوال» ،معتبرة أن «كالم عون
سـ ُـيــدخــل الـبـلــد فــي نـقــاش دسـتــوري
حول صالحيات رئيس الجمهورية»،
ً
فضال عن أن «الرئيس عون يتصرف
مع الجميع وكأنه صاحب القرار في
أي شــيء ،وكــأن زمــام األم ــور فــي يده
ّ
وح ــده» .وأك ــدت املـصــادر أن «حديثه
عـ ــن أن الـ ـ ـف ـ ــراغ أفـ ـض ــل مـ ــن ال ـس ـتــن
وال ـ ـت ـ ـمـ ــديـ ــد أزع ـ ـ ـ ــج الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـعــد
الحريري الــذي يعتبر الـفــراغ فــي أي
مــؤس ـســة ف ــي ال ــدول ــة غ ـيــر م ـق ـبــول».
كــذلــك عـ ّـبــرت امل ـصــادر عــن انزعاجها
مــن تعاطي وزي ــر الـخــارجـيــة جبران
باسيل ،خالل جلسة مجلس الــوزراء

عون :ال داعي لمناورة المهل وغيرها (هيثم الموسوي)

األخـيــرة« ،حيث تصرف وكــأنــه قــادر
على اتـخــاذ بعض ال ـقــرارات منفردًا،
من دون العودة إلى الحكومة أو إلى
ال ـن ـق ــاش م ــع زمـ ــائـ ــه» ،بـيـنـمــا قــالــت
مصادر أخــرى في تيار ّاملستقبل إن
«ك ـ ــام ال ــرئ ـي ــس عـ ــون ال شـ ــك أح ــدث
ان ـ ّـزع ــاج ــا ع ـن ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــري ــري،
لكننا لسنا وحدنا املعنيني في هذا
األم ــر .مل ــاذا يـتـ ّـم تحميلنا مسؤولية
قانون االنتخاب لنا وحدنا؟ غالبية
الـفــرقــاء امتعضوا مــن كــام الرئيس
عـ ّـون ،ونحن مــا زلنا نــرى فــي كالمه
حثًا على الوصول إلى قانون جديد
ّ
حقيقيًا
لالنتخابات وليس تهديدًا
ّ
بالفراغ» .كالم املستقبل يؤكده موقف
الـنــائــب ولـيــد جـنـبــاط ،ال ــذي رأى أن
من «غير املنطقي القول إما النسبية
أو الـفــراغ .هناك عــدة احتماالت غير
هذه النظرة األحادية».

وعلى الرغم من املشاورات املستمرة
حول قانون االنتخاب ،واالجتماعات
املـتــواصـلــة بــن الـنــائــب عـلــي فـ ّـيــاض
والوزيرين علي حسن خليل وجبران
بــاس ـيــل وم ـس ـت ـشــار ال ـح ــري ــري ن ــادر
الحريري ،حيث من ّ
املقرر أن يجتمع
ّ
الــربــاعــي الـيــوم فــي وزارة املــالـيــة ،إل
أن امل ـف ــاوض ــات ل ــم تـفـتــح ح ـتــى اآلن
ّ
طريقًا للحل ،في ظل انحسار النقاش
حــول القانون التأهيلي الــذي طرحه
الرئيس نبيه ّ
بري ،والقانون املختلط
ال ــذي طــرحــه بــاسـيــل ،مــع مالحظات
ق ــاسـ ـي ــة س ـ ّـجـ ـلـ ـه ــا األف ـ ـ ــرق ـ ـ ــاء ع ـل ـي ــه،
خ ـص ــوص ــا ل ـج ـه ــة ت ـق ـس ـيــم امل ــذاه ــب
اإلسالمية إلى كتل متمايزة ،واعتبار
ً
املذاهب املسيحية كتلة واحدة ،فضال
عن التباينات حــول تقسيم الــدوائــر،
وعدم وجود معايير ّ
محددة لتحديد
الدوائر والفرز بني النسبي واألكثري.

وقــالــت م ـصــادر وزاريـ ــة مـشــاركــة في
االجتماعات لــ«األخـبــار» إن «قانون
بـ ــاس ـ ـيـ ــل يـ ـلـ ـغ ــي ال ـ ـت ـ ـعـ ــدديـ ــة داخـ ـ ــل
املـ ــذاهـ ــب والـ ـط ــوائ ــف ل ـح ـس ــاب كـتــل
طــائـفـيــة ك ـب ـيــرة ،وه ــذا يـكـســر صـ ّـحــة
الـتـمـثـيــل ُ
ويـظـهــر ح ــزب ال ـلــه وحــركــة
ّ
أمل في مظهر من تخلى عن حلفائه
وس ــاه ــم ف ــي عــزلـهــم لـحـســاب صفقة
ً
كبيرة على حسابهم ،فضال عــن أنه
يــزيــد مــن التكتل الـطــائـفــي فــي البلد
ويرسم مشهدًا ّ
سيئًا ملستقبل النظام
اللبناني».
مـصــادر فــي حــزب ال ـقــوات اللبنانية
ّ
أكـ ــدت ل ــ«األخ ـب ــار» أن نـتــائــج الـلـقــاء
الذي عقد في معراب أول من أمس ،بني
ّ
الحر ورئيس
ممثلي التيار الوطني
الـ ـق ــوات سـمـيــر ج ـع ـجــع« ،سـتـتـبـلــور
ف ــي غـ ـض ــون أي ـ ـ ــام ،وس ـي ـك ــون ه ـنــاك
صيغة موحدة لقانون االنتخابات».
وأضـ ــافـ ــت أن «الـ ـلـ ـق ــاء كـ ــان م ـم ـت ــازًا،
وت ـ ّـم خــالــه اس ـت ـعــراض كــل مشاريع
الـ ـق ــوان ــن االن ـت ـخ ــاب ـي ــة» ،وتـ ـب ـ ّـن أن
«القانون املختلط هو الوحيد الذي
يمكن أن يتقاطع حوله كل األفرقاء»،
وأننا «ذاهبون إلى مشروع مختلط
ثالث ،يجمع بني القانون الذي تعمل
عليه القوات مع التيار الوطني الحر،
وبني قانون الرئيس نبيه ّ
بري ،حيث
نرى أن هناك نقاطًاَ في هذا القانون
أف ـضــل مـمــا ه ــي ف ــي طــرحـنــا وكــذلــك
العكس».
ب ــدوره ،لفت جعجع ،بعد استقباله
وف ـ ــد ك ـت ـل ــة الـ ـلـ ـق ــاء ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي
وال ـح ــزب الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي التي
ت ـجــول عـلــى ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ،إلــى
أن «ال ــوض ــع ف ــي ال ـج ـبــل ه ــو أس ــاس
ال ـ ــوض ـ ــع ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان» ،ك ــاشـ ـف ــا أن ــه
«خـ ـ ــال الـ ـي ــوم ــن امل ـق ـب ـل ــن سـتـظـهــر
ال ـن ـتــائــج ال ـن ـهــائ ـيــة ل ـكــل امل ـبــاح ـثــات
ال ـ ـحـ ــاص ـ ـلـ ــة ،وس ـ ـ ـ ــوف نـ ـنـ ـك ـ ّـب ن ـحــن
والـحــزب االشـتــراكــي على دراس ــة كل
االقـتــراحــات املطروحة للتفاهم على
ال ـقــانــون األف ـضــل بينها مــع الـفــرقــاء
ّ
اآلخرين ،لنتجه في أقرب وقت ممكن
إلــى قــانــون انتخابي جــديــد» ،بينما
ّ
أكد الوزير مــروان حمادة بعد اللقاء
أنــه «ال يـجــوز أن يـكــون هـنــاك إغفال
ملطالب التمثيل الصحيح وال إلغاء
لفريق آخر» ،مضيفًا أنه «كنا نشكي
منذ األس ــاس مــن نــوع مــن التهميش
فـ ــي الـ ـشـ ـك ــل وامل ـ ـض ـ ـمـ ــون ،ووج ــدن ــا
أن جـعـجــع ي ـت ـش ــارك مـعـنــا ف ــي هــذه
النظرة».
(األخبار)

علم
و خبر
النهار ستدفع الرواتب كتعويضات
ُ
أنـجــزت تسوية بــن إدارة جــريــدة «الـنـهــار» ولجنة املتابعة للموظفني املـصــروفــن ،برعاية وزارة
اإلعالم التي جمعت ممثلني عن الطرفني .وانتهى االجتماع الى التوافق على أن تدفع إدارة الصحيفة
الرواتب املتأخرة للمصروفني ،والتي تقدر بـ  15شهرًا ،مع بدل شهر إضافي ،ما يجعل التوقف عن
العمل تركًا فعليًا للوظيفة .وفي هذا مخالفة واضحة لقانون الطرد التعسفي الــذي يقضي بدفع
تعويضات تشمل أشهر إنذار وأشهر خدمة ،تتفاوت بحسب سنوات الخدمة.

إلغاء مناقصة الميكانيك
تتجه الدوائر الرسمية املعنية إلى إلغاء مناقصة معاينة امليكانيك التي أثارت ضجة كبيرة حول
دفتر الشروط واألسعار .ويبدو أن الحكومة في صدد الطلب إلى الجهات املعنية إعــداد مناقصة
جديدة في وقت قريب.

رياشي في بنشعي
يزور وزير اإلعــام ملحم رياشي النائب سليمان فرنجية في بنشعي قريبًا .واللقاء هو األول بني
رئيس تيار املــردة ومسؤول في «القوات اللبنانية» بعد احتدام الخالف بينهما على خلفية امللف
الرئاسي ،علمًا بأن عنوان الزيارة يتعلق بمشاورات يجريها وزير اإلعالم مع معظم املرجعيات حول
شؤون وزارته.

لقاء مالي ثالثي
علمت «األخـبــار» أن ً
لقاء ثالثيًا سيجمع في األيــام املقبلة رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيــر
املال علي حسن خليل وأمني سر تكتل التغيير واإلصالح رئيس لجنة املال واملوازنة النائب ابراهيم
كنعان ،للبحث في عــدد من القضايا املالية واإلداري ــة املرتبطة بحقوق املوظفني في اإلدارات ،إلى
جانب املوازنة والحسابات.
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.ل. ل3^13٧^3٨0^000^000  اﻷموال الخاصة.ل. ل٦٨٩^113^1٩٨^٤00 رأس المال المدفوع
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201٦  كانون اﻷول31 البيانات المالية المجّمعة كما في
مدققة
غير مدققة
2015 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31 2016 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31

بيان المركز المالي المجمع

(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG) 2016 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31 ‘ Éªc

376^038
104^860
2^344^258

401^809
79^254
2^774^764

á«fGõ«ŸG êQÉN
πjƒ“ äGó¡©J
á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üª∏d IÉ£©e äGó¡©J
á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üŸG øe áª∏à°ùe äGó¡©J
øFÉHõ∏d äGó¡©J

278^610
972^921
26^569^159

179^274
913^621
25^628^287

¿Éª°V äGó¡©J
á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üª∏d IÉ£©e iôNGC äÉfÉª°Vh ä’ÉØch πØµJ
øFÉHõ∏d IÉ£©e äÉfÉª°Vh ä’ÉØch πØµJ
øFÉHõdG øe áª∏à°ùe äÉfÉª°Vh ä’ÉØch πØµJ

407^020
407^572

310^601
308^153

á«ÑæL’CG á∏ª©dÉH äÉ«∏ªY
ΩÓà°SÓd á«ÑæLGC äÓªY
º«∏°ùà∏d á«ÑæLGC äÓªY

42^028
149^513
3^296^110
118^539

44^452
162^722
3^265^740
167^558

á«FÉ°†b äÉYGõf øY áŒÉf äÉÑdÉ£e
¿ÉªàF’G äÉHÉ°ùM äGOƒLƒe
∫Gƒe’CG IQGOGE äÉHÉ°ùM äGOƒLƒe
á«fGõ«ŸG êQÉN ¤GE ôcò∏d ádƒ≤æŸG áÄjOôdG øFÉHõdG ¿ƒjO

مدققة
غير مدققة
2015 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31 2016 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31

(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG) 2016 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

1^489^087 1^549^592
(1^102^771) (1^176^123)
386^316
373^469
134^515
134^122
(12^564)
(12^517)
121^951
121^605

بيان الدخل المجّمع

á¡HÉ°ûŸG äGOGôj’EGh óFGƒØdG
á¡HÉ°ûŸG AÉÑY’CGh óFGƒØdG
óFGƒØdG øe äGOGôj’EG ‘É°U
ä’ƒª©dG øe äGOGôj’EG
ä’ƒª©dG øe AÉÑY’CG
ä’ƒª©dG øe äGOGôj’EG ‘É°U
ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üŸG á«dÉŸG äGhO’CG äÉ«∏ªY ìÉHQGC ‘É°U
ôFÉ°ùÿGh ìÉHQ’CG ÜÉ°ùM πHÉ≤e
óFGƒØdG AÉÑYGC/äGOGôjGE ‘É°U :É¡æe
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áØæ°üŸG á«dÉŸG äGhO’CG á«Ø°üJ äÉ«∏ªY ìÉHQGC ‘É°U
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üŸG á«dÉŸG äGOƒLƒŸG äGOGôjGE
iôNG á«∏«¨°ûJ äGOGôjGE
á«∏«¨°ûàdG äGOGôj’EG ´ƒª›
¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
á«∏«¨°ûàdG äGOGôj’EG ‘É°U
Úeóîà°ùŸG AÉÑYGC
ájOÉŸG áàHÉãdG ∫ƒ°U’CG äÉfhƒDeh äÉcÓ¡à°SG äÉ°ü°üﬂ
ájOÉŸG ÒZ áàHÉãdG ∫ƒ°U’CG AÉØWGE
Iô¡°ûdG áª«b ∫Óëª°VG
iôNGC á«∏«¨°ûJ AÉÑYGC
á«∏«¨°ûàdG AÉÑY’CG ´ƒª›
á«∏«¨°ûàdG ìÉHQ’CG
AÉÑY’CGh QÉ£N’CG á¡LGƒŸ äÉfhƒDe
á©HÉJ äÉ°ù°SƒDe OÉ©Ñà°SG øY áŒÉf ôFÉ°ùN
áÑjô°†dG πÑb èFÉàædG
ìÉHQ’CG ≈∏Y áÑjô°†dG
á«aÉ°üdG èFÉàædG
:¤GE óFÉ©dG áæ°ùdG íHQ
Ω’CG á°ù°SƒDŸG »ªgÉ°ùe á«∏b’CG ¥ƒ≤M -

مدققة

غير مدققة

2015 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31 2016 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31

7^236^237 8^783^092
2^518^365 2^657^000
1^197^047
964^066
1^405
224^044
1^844
4^420
35^669
40^065
260^176
744^466
7^399^641 7^785^853
35^275
20^526
244^705
223^883
101^907
98^738
10^516^514 9^421^655
255^125
247^096
493
380
42^006
43^299
108^001
135^828
29^954^410 31^394^411
80^672
183^738
131^448

55^563
158^278
78^643

67^443
12^911
86^939
4^383
21^000
688^032
(47^908)
640^124
(180^792)
(23^466)
(159)
(118^248)
(322^665)
317^459
(20^939)
296^520
(53^083)
243^437

80^006
55^409
417^699
4^413
24^822
1^022^014
5^255
1^027^269
(201^454)
(22^424)
(114)
(12^427)
(124^821)
(361^240)
666^029
(114^548)
(187^566)
363^915
(114^718)
249^197

228^185
15^252
243^437
.∫.∫

232^647
16^550
249^197
.∫.∫

319.18
303.21

327.18
310.14

º¡°ùdG á«ëHQ
:Ω’CG á°ù°SƒDŸG »ªgÉ°ùe ¤GE óFÉ©dG áæ°ùdG íHQ
ìÉHQ’CG øe …OÉ©dG º¡°ùdG á°üM
ìÉHQ’CG øe á°†ØîæŸG …OÉ©dG º¡°ùdG á°üM

مدققة
غير مدققة
2015 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31 2016 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31

(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG) 2016 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

2015 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31 2016 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31

áæ°ùdG íHQ
:iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY
:á≤M’ äGÎa ‘ πNódG ¿É«H ¤GE πjƒëà∏d á∏HÉ≤dG iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY
103^646
á«ÑæL’CG äÓª©dG πjƒ– äÉbhôa
103^646 á≤M’ äGÎa ‘ πNódG ¿É«H ¤GE πjƒëà∏d á∏HÉ≤dG iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY ‘É°U
:á≤M’ äGÎa ‘ πNódG ¿É«H ¤GE πjƒëà∏d á∏HÉ≤dGÒZ iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY
ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe á«dÉe äGhOGC ≈∏Y á≤≤ﬁ ÒZ ôFÉ°ùN ‘É°U
(3^874)
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY πHÉ≤e
580
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY ≈∏Y πNódG áÑjô°V ÒKÉCJ
(3^294)
(100)
IOóÙG ™aÉæŸG á£ÿ IóFÉ©dG ájQGƒàc’G äÉbhôØdG
(3^394) á≤M’ äGÎa ‘ πNódG ¿É«H ¤GE πjƒëà∏d á∏HÉ≤dGÒZ iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY ‘É°U
100^252
áÑjô°†dG ó©H áæ°ù∏d iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY ´ƒª›
349^449
áÑjô°†dG ó©H áæ°ù∏d πeÉ°ûdG πNódG ‹ÉªLGE
:¤GE óFÉ©dG áæ°ùdG íHQ
358^230
Ω’CG á°ù°SƒDŸG »ªgÉ°ùe (8^780)
á«∏b’CG ¥ƒ≤M 349^449

684^273
684^273
4^840
4^840
229^014
229^014
591^083
591^083
853^444
815^884
102^220
99^211
(5^161)
(6^807)
57^945
61^832
5^689
5^689
(11^263)
(7^961)
232^647
228^185
(64^866)
(193^842)
2^511^401 2^679^865
37^350
72^042
2^583^443 2^717^215
29^954^410 31^394^411

243^437
(41^114)
(41^114)
(503)
76
(427)
473
46
(41^068)
202^369
198^746
3^623
202^369

249^197

بيان الدخل الشامل المجّمع

2015 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31 2016 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31

117^412
332^971
744^554
774^095
2^445
2^106
24^658^431 25^413^566
421^716
366^027
244^705
223^883
445^199
444^072
147^567
430^885
171^538
269^426
417^400
420^165
27^370^967 28^677^196

بيان المركز المالي المجّمع
2016 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31 ‘ Éªc

الموجودات

(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG)

äGOƒLƒŸG
QGó°U’EG äÉ°ù°SƒDeh ¥hóæ°üdG
á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üŸG
™«H IOÉYGE äÉ«bÉØJGh á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üª∏d ¢Vhôb
áfÉª°†c IÉ£©e á«dÉe ∫ƒ°UGC
á≤à°ûe á«dÉe äGhOGC
ôFÉ°ùÿGh ìÉHQ’CG ÜÉ°ùM πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH ¢ü°üMh º¡°SGC
ôFÉ°ùÿGh ìÉHQ’CG ÜÉ°ùM πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH iôNGC á«dÉe äGOƒLƒeh øjO äGhOGC
ôFÉ°ùÿGh ìÉHQ’CG ÜÉ°ùM πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH øFÉHõ∏d ¢Vhô≤dGh äÉØ«∏°ùàdG ‘É°U :É¡æe
*IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH øFÉHõ∏d ¢Vhô≤dGh äÉØ«∏°ùàdG ‘É°U
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áHô≤ŸG äÉ¡é∏d ¢Vhô≤dGh äÉØ«∏°ùàdG ‘É°U
ä’ƒÑb ÖLƒÃ ¿ƒæjóŸG
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH ¢ü°üMh º¡°SGC
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áØæ°üe á«dÉe äGhOGC
ájOÉe áàHÉK ∫ƒ°UGC
ájOÉe ÒZ áàHÉK ∫ƒ°UGC
™«ÑdG º°SôH ádhGóàe ÒZ ∫ƒ°UGC
iôNGC äGOƒLƒe
ä
G
O
* ƒLƒŸG ´ƒª›
:πjõæJ ó©H (*)
.áÄjOôdGh É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûŸGh ájOÉ©dG ¿hO ¿ƒjódG ≈∏Y á≤≤ﬁ ÒZ óFGƒa .áÄjOôdGh É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûŸG ¿ƒjódG äÉfhƒDe .‹ÉªLGE ¢SÉ°SGC ≈∏Y áfƒµe äÉfhƒDe -

المطلوبات وحقوق المساهمين

(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG)

äÉHƒ∏£ŸG
QGó°U’EG äÉ°ù°SƒDe
á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üŸG
á≤à°ûe á«dÉe äGhOGC
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áæFGódG øFÉHõdG äÉHÉ°ùMh ™FGOƒdG
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áHô≤ŸG äÉ¡÷G äÉHÉ°ùMh ™FGOh
ä’ƒÑb ÖLƒÃ äGó¡©J
á«dÉe hGC á«aô°üe ¥GQhÉCH á∏ãªàe äÉHƒ∏£e
iôNGC äÉHƒ∏£e
AÉÑY’CGh QÉ£N’CG á¡LGƒŸ äÉfhƒDe
É¡∏KÉÁ Éeh á°ShhDôe ¿ƒjO
äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

حقوق مساهمي المؤسسة اﻷم

(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG)

ájOÉY º¡°SGC - ∫Éª°SGCôdG
á«∏«°†ØJ º¡°SGC - ∫Éª°SGCôdG
ájOÉ©dG º¡°S’CG QGó°UGE äGhÓY
á«∏«°†ØàdG º¡°S’CG QGó°UGE äGhÓY
(á«eGõdGEh á«fƒfÉb) ™jRƒà∏d á∏HÉb ÒZ äÉ«WÉ«àMG
™jRƒà∏d á∏HÉb IôM äÉ«WÉ«àMG
ÉghDGô°T OÉ©ŸG á«dÉª°SGCôdG äGhO’CG
IQhóe ìÉHQGC
äGQÉ≤©dG º««≤J IOÉYGE ¢†FÉa
á«dÉŸG äGhO’CG º««≤J IOÉYGE »WÉ«àMG
á«dÉŸG IQhódG èFÉàf
á«ÑæL’CG äÓª©dG πjƒ– »WÉ«àMG
á«∏b’CG ¥ƒ≤M á°üq M
ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ´ƒª›
ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›
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سياسة

ّ
بري :الفراغ! ...لن نصل إليه أبدًا
في الواجهة

كأن قانون االنتخاب كان يحتاج
الى مثل كالم رئيس الجمهورية
االربعاء كي تصبح البالد في مقلب
مختلف .الجميع يتحدث اآلن عن
قانون جديد لالنتخاب بعدما ادار
ظهره او يكاد لقانون  .2008حتى
اؤلئك المتشبثين به سارع المعنيون
الى تطمينهم

نقوال ناصيف
بعد اختبار اول رافق تأليف حكومة
الرئيس سعد الحريري ،عندما اصر
ع ـلــى ان ـب ـثــاق ـهــا م ــن تـ ـ ــوازن سـيــاســي
وت ـم ـث ـي ـل ــي م ـي ـث ــاق ــي ح ـق ـي ـق ــي ،دخ ــل
رئـيــس الجمهورية ميشال عــون في
اخـتـبــار ثــان االرب ـع ــاء ،هــو ممارسته
صالحياته الدستورية بالقوة التي
ت ـت ـصــف بـ ـه ــا ،ب ــرف ــض الـ ـخ ــوض فــي
تــدابـيــر اجـ ــراء االنـتـخــابــات النيابية
وف ــق ال ـقــانــون ال ـنــافــذ ( .)2008ذهــب
الـ ــى ج ــرع ــة اث ـق ــل م ـمــا كـ ــان مـنـتـظـرًا،
من رئيس يصعب توقع ردود فعله،
بالقول انه يفضل الفراغ في السلطة
االشتراعية على نشوء مجلس نيابي

جديد تبعًا لذلك القانون.
ال يحتاج الرئيس بالتأكيد الــى َمن
يـ ـج ـ ّـرب ــه .ع ـن ــدم ــا ط ـع ــن ف ــي شــرعـيــة
مجلس النواب عــام  ،1989لم يتردد
في دفعه الى الفراغ باصداره الرابعة
فـ ـج ــر  5تـ ـش ــري ــن ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،س ــاع ــات
قـلـيـلــة ق ـبــل ان ـت ـخــابــه الــرئ ـيــس ريـنــه
مـعــوض ،مــرســوم حله ،وكــان رئيسًا
لحكومة عسكرية انتقالية ذات صفة
دستورية .حينذاك عـ ّـد ذلــك البرملان
ّ
فــاقــد ال ـص ـفــة الـتـمـثـيـلـيــة ف ـحــلــه .في
الـغــداة صــرح العميد ريمون اده من
باريس انه يعتبر املرسوم دستوريًا
وصـ ــار ي ـصــف نـفـســه نــائ ـبــا ســابـقــا.
بـعــد ت ـمــديــدي  2013و 2014ـ ـ ـ ـ وهــو
اح ــد اعـضــائــه ورئ ـيــس كتلة نيابية

ك ـب ـي ــرة ـ ـ ـ ـ ـ ط ـع ــن ايـ ـض ــا فـ ــي شــرع ـيــة
املجلس ،وتساجل حيال هذا املوقف
ً
مــع الــرئـيــس نـبـيــه ب ــري ط ــوي ــا ،الــى
ان ان ـت ـخ ـب ــه هـ ـ ــذا ال ـ ـبـ ــرملـ ــان رئ ـي ـســا
ل ـل ـج ـم ـهــوريــة .م ــا ق ــال ــه ال ــرئ ـي ــس في
مجلس الوزراء عكس صورة ّ
مكملة:
رفض تمديد والية مجلس لم تتغير
ص ــورت ــه ل ــدي ــه م ـنــذ عـ ــام  2013وإن
انتخبه رئيسًا للجمهورية كي ينقذ
االستحقاق فــي ذات ــه .اال انــه يرفض
ايضًا اجــراء انتخابات نيابية تبعًا
للقانون الذي يعيد انتخاب املجلس
نفسه في ظل خلل تمثيلي ميثاقي
ال يــزال مستمرًا منذ عام  .1992هذه
ّ
املــرة ال يهدد عون بحل املجلس ،بل
يتركه يذهب من تلقائه الــى الفراغ.

ّبري :كالم عون للتشجيع على استعجال وضع قانون االنتخاب ،وانا اؤيده (هيثم الموسوي)

يستخدم الصالحيات التي يمنحه
ايـ ــاهـ ــا ال ــدسـ ـت ــور كـ ــي ي ـم ـنــع ت ـك ــرار
ً
ري ــاض ــة ال ـت ـمــديــد اوال ،وك ــي ينهي
«االرث الـســوري» في تقاسم املقاعد
امل ـس ـي ـح ـيــة ث ــان ـي ــا وقـ ــد ت ـخ ـلــص مــن
جزء منه لدى تأليف الحكومة ،وكي
ي ــذه ــب الـ ــى ق ــان ــون ان ـت ـخ ــاب جــديــد
يـعـيــد االع ـت ـبــار ال ــى املـيـثــاقـيــة الـتــي
ت ـحــدث عـنـهــا ات ـف ــاق ال ـطــائــف ثــالـثــا.
هو االتفاق الذي يصر على تطبيقه
بـ ـع ــدم ــا ح ـ ــل م ـج ـل ــس نـ ـ ـ ــواب 1989
بسببه.
الق ــى رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـن ــواب رئـيــس
الجمهورية فــي مــا قــالــه االرب ـع ــاء .لم
ي ـت ـصــل ب ــه ك ــي ي ـت ـحــدثــا ف ــي امل ــوق ــف
«الـصــدمــة» ،ولــم يـ َـر بــري حتى حاجة
الـ ـ ـ ــى تـ ـفـ ـسـ ـي ــر م ـس ـت ـف ـي ــض ملـ ـ ــا ق ــال ــه
ال ــرئـ ـي ــس« :أؤيـ ـ ـ ــد م ــا ق ــال ــه واع ـت ـب ــره
صــدمــة ايـجــابـيــة ،ولـيــس كـمــا يـحــاول
البعض االيـحــاء بــأنــه يـلــوح بالفراغ.
لسنا ذاهبني الى فراغ ،ولن يكون ثمة
فراغ ألن احدًا ال يريده .تأكدوا .هذا ما
لن نصل اليه ابدًا».
يـضـيــف« :م ــا قــالــه الــرئـيــس ع ــون يقع
فـ ــي ب ـ ــاب ال ـت ـش ـج ـي ــع وال ـ ـحـ ــض عـلــى
الــذهــاب الــى قانون جديد لالنتخاب.
الوقت لم يفت بعد لوضعه .كما سبق
وقلت عندما نتفق على قانون جديد
ال تعود املهل املقيدة ذات اهمية ،ألننا
نستطيع ان ن ــورد فــي امل ــادة االخـيــرة
م ــن الـ ـق ــان ــون ت ـع ـل ـيــق امل ـه ــل بـتـمــديــد
تقني للوالية ريثما تتخذ االجــراءات
ال ــازم ــة لتطبيق ال ـقــانــون ،والــذهــاب
الى االنتخابات على اساسه .القانون
الجديد شــرط التمديد التقني .لذلك
لـيــس لـلــوقــت اهـمـيــة اذا عـكـفـنــا على
وضعه .قلت ذلك من قبل وقاله رئيس
الـجـمـهــوريــة ال ـب ــارح ــة .عـلــى ك ــل حــال
ارفــق الرئيس عون كالمه في مجلس
الوزراء بدعوة الوزراء الذين اجتمعوا
على االثر الى ان يسارعوا الى االتفاق
على قانون جديد .لن يكون ثمة تمديد
للمجلس ،وانا والرئيس متفقان على
ذلــك ،واالفرقاء جميعًا يريدون اجراء
االنتخابات».
ي ـقــول ب ــري ان فــريــق الـعـمــل الــربــاعــي
الـ ـ ــذي ع ـق ــد اج ـت ـم ــاع ــا اول ف ــي قـصــر
بعبدا امس ،وضم ممثلي امل وحزب
الله وتيار املستقبل والتيار الوطني
الـ ـح ــر ،مـصـطـحـبــا ك ــا م ـن ـهــم خـبـيـرًا

تقرير

نحو إعادة فتح معبر جوسيه الحدودي :يساعد في عودة نازحين
نهاية آب  2012أقفلت الدولة
السورية معبر جوسيه (األمانة)
الحدودي في البقاع الشمالي .اليوم،
وبعد عودة اإلستقرار الى جانبي
الحدود اللبنانية ـ ـ السورية ،ثمة ّنية
رسمية من الدولتين إلعادة فتح
المعبر الصيف المقبل ،بعد إنجاز بعض
«الترتيبات األمنية الالزمة»
رامح حمية
مـ ـن ــذ اربـ ـ ـ ــع س ـ ـنـ ــوات أقـ ـفـ ـل ــت الـ ــدولـ ــة
ال ـســوريــة مـعـبــر جــوسـيــه ال ـح ــدودي،
بعد اسـتـهــدافــه بــالـصــواريــخ مــن قبل
املجموعات املسلحة ،وإصابة حافالت
زوار ومبان تابعة ملراكز أمنية سورية
داخ ــل املـعـبــر ،ومـهــاجـمـتــه م ــرات عــدة

م ـ ــن جـ ـه ــة جـ ـ ـ ــرود الـ ـ ـق ـ ــاع وج ــوس ـي ــه
وال ـقــرى امل ـجــاورة لـهــا .يومها انقطع
شريان الحياة الرئيسي بالنسبة إلى
القاعيني والبقاعيني .أوصــدت أبواب
امل ـحــات الـتـجــاريــة ومـكــاتــب الـتــأمــن
عـنــد نقطتي ال ـح ــدود ،وأف ــل مــزارعــو
املنطقة إل ــى خـســائــر زراعــات ـهــم ،بعد
ق ـطــع امل ـع ـبــر الــوح ـيــد الـ ــذي يــربـطـهــم
بـ ــاألسـ ــواق وامل ـع ــام ــل وال ـص ـيــدل ـيــات
ال ــزراعـ ـي ــة داخ ـ ــل األراض ـ ـ ــي ال ـســوريــة
وتحديدًا حمص.
ومع عودة الحياة إلى محافظة حمص
وريف القصير ،بدأت الدولة السورية
قبل أسابيع تأهيل وترميم وصيانة
مباني مركزها الحدودي ،والتي باتت
جاهزة الستقبال املسافرين .ولم يبق
إال قـ ــرار ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة بــافـتـتــاح
املـعـبــر .وعلمت «األخ ـب ــار» ،التواصل
ب ـ ــن الـ ــدول ـ ـتـ ــن انـ ـطـ ـل ــق عـ ـب ــر ل ـج ــان
درســت «املوافقات الرسمية الالزمة»،
وأن االج ـت ـمــاعــات ال ـتــي تـعـقــد حاليًا
ه ــي الس ـت ـك ـم ــال «بـ ـع ــض اإلجـ ـ ـ ــراءات

ال ـلــوج ـس ـت ـيــة وال ـت ــرت ـي ـب ــات األم ـن ـيــة
الضرورية من قبل الجانب اللبناني».
بشير خضر محافظ بعلبك ـ الهرمل
أكد لـ»األخبار» أن لجانًا من األجهزة
األم ـن ـي ــة وم ـن ـهــا األم ـ ــن الـ ـع ــام «بـ ــدأت
فعليًا فــي درس حيثيات وتفاصيل
ُفتح املعبر» ،لكنه شــدد على أنــه «لم
أ ّب ـلــغ رسـمـيــا وبـشـكــل مـبــاشــر» بـقــرار
فـتــح امل ـع ـبــر ،وأن األم ــر يـقـتـصــر على
ّ
وشدد
التواصل األمني بني الطرفني.
خضر على ضرورة فتح معبر شرعي
ملحافظة بعلبك ـ الهرمل ،للتخفيف من
أعـبــاء املسافة الطويلة للوصول إلى
حمص عبر نقطة املصنع الحدودية.
ووفـ ــق الـتــرجـيـحــات سـيـعــاد افـتـتــاح
املعبر بــدايــة الصيف املقبل .مصادر
أمـنـيــة مـطـلـعــة أكـ ــدت ل ــ»األخ ـب ــار» أن
ال ـت ــرت ـي ـب ــات األم ـن ـي ــة وال ـلــوج ـس ـت ـيــة
تـنـطــوي عـلــى نـقــل امل ـبــانــي الـخــاصــة
باألمن العام اللبناني والجمارك من
املـكــان املــوجــودة فيه فــي بـلــدة الـقــاع،
إلى جانب مراكز األمن العام السوري

تواصل أمني
لبناني ـ سوري
لوضع ترتيبات إعادة
فتح المعبر

عند املعبر في محلة مشاريع القاع،
األم ــر ل ـعــدم إب ـقــاء منطقة عــازلــة بني
املراكز السورية واللبنانية بطول 11
كيلومترًا (محلة مشاريع القاع).
لكن إلى أين ستنتقل مراكز الجمارك
واألمن العام ،في ظل عدم وجود أبنية
مـ ـج ــاورة مل ــراك ــز األجـ ـه ــزة ال ـســوريــة؟
رئ ـيــس بـلــديــة ال ـقــاع بـشـيــر مـطــر أكــد

لـ»األخبار» تواصل جهاز األمن العام
مـعــه مــن أج ــل فـتــح املـعـبــر ،كــاشـفــا أن
عقار  3ـ  6من منطقة «جــوار مائي»،
هي «أرض للقاعيني مصنفة منطقة
إداري ـ ـ ــة وف ـق ــا لـلـمـخـطــط الـتــوجـيـهــي
وهي بمساحة  5آالف متر ،خصصت
ل ـب ـنــاء م ــرك ــز ل ــأم ــن ال ـع ــام الـلـبـنــانــي
مـ ـج ــاور مل ـع ـبــر ج ــوسـ ـي ــه» .وبـ ـم ــا أن
املنطقة ما زالت بدون بناء ،فاالنتقال
إلـ ــى ج ــان ــب امل ـع ـبــر ق ــد ي ـح ـتــاج وفــق
امل ـصــادر األمـنـيــة املطلعة إلــى «غــرف
جاهزة» ،وهو ما يتم بحثه إلى حني
االنتهاء من البناء.
ومـ ــن «ال ـت ــرت ـي ـب ــات األمـ ـنـ ـي ــة» أي ـض ــا،
بحسب املـصــادر األمـنـيــة ،استحداث
مــراكــز ونـقــاط للجيش إضافية على
الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـش ــرق ـي ــة ملـ ـش ــاري ــع ال ـق ــاع
و»الـجــورة» ،لتوفير الحماية الالزمة
م ـ ــن أي هـ ـجـ ـم ــات مل ـس ـل ـح ــي تـنـظـيــم
«داع ـ ـ ـ ــش» امل ـت ـم ــرك ــزي ــن فـ ــي «ج ـ ــرود
النعيمات.
ال ـج ــان ــب ال ـل ـب ـنــانــي ي ـن ـظــر إلـ ــى فتح
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تلويح عون بالفراغ أبعد من قانون االنتخاب
فـ ــي ال ـ ـشـ ــأن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ،سـيـجـتـمــع
مجددًا اليوم .على ان رئيس املجلس
ل ــم ي ـجــد ف ــي غ ـي ــاب مـمـثـلــن لـلـحــزب
التقدمي االشتركي والقوات اللبنانية
وسواهما اقصاء ،وكشف ان اتصاالت
اجـ ـ ــراهـ ـ ــا ب ــالـ ـن ــائ ــب ول ـ ـيـ ــد ج ـن ـب ــاط
إلخـطــاره بفحوى املناقشات ،ناهيك
ب ـت ــأك ـي ــده ان م ــوق ــف ح ــرك ــة ام ـ ــل فــي
اجتماعات الفريق الرباعي هو نفسه
املوقف املتفق عليه مع جنبالط.
يضيف ان امللف اضحى اآلن بني ايدي
ح ـكــومــة ال ـح ــري ــري« :م ـنــذ ف ـتــرة وان ــا
اكــرر ان ليس لــدى مجلس الـنــواب ما
يفعله حيال قانون االنتخاب بعدما
اشـبــع االقـتــراحــات الـتــي عـنــده نقاشًا

فريق االربعة
يجتمع مجددًا
اليوم

وخالفات .املوضوع اآلن لدى الحكومة
التي تعهدت في بيانها الوزاري وضع
قانون جديد لالنتخاب .من البارحة
اص ـب ـحــت مـنــاقـشــة ال ـق ــان ــون عـنــدهــا،
واالفرقاء االربعة الذين اجتمعوا في
قـصــر بـعـبــدا يـمـثـلــون الـحـكــومــة اكثر
منهم يمثلون املـجـلــس .لــذلــك عليهم
االتفاق على هذا القانون ،وانا سأكون
في انتظاره في املجلس .ما ان يصل
ّ
الي نباشر درسه واقراره بسرعة».
ي ـض ـي ــف« :قـ ـل ــت دائ ـ ـمـ ــا ان ال ق ــان ــون
انتخاب بال توافق .اذا تفاهم االفرقاء
االربـ ـع ــة وط ـب ـعــا اآلخ ـ ـ ــرون ال ــذي ــن لم
ي ـش ــارك ــوا ف ــي اج ـت ـم ــاع ق ـصــر بـعـبــدا
وت ــوص ـل ـن ــا ،ب ـت ــواف ــق س ـي ــاس ــي ،ال ــى
مـ ـس ــودة ق ــان ــون ان ـت ـخ ــاب ،ل ــن ي ـكــون
ً
الـ ــوقـ ــت عـ ــامـ ــا ض ــاغـ ـط ــا ع ـل ـي ـن ــا فــي
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،نـ ـق ـ ّـره ون ــذه ــب الــى
االن ـت ـخــابــات فـ ــورًا .اذا اقـتـضــى االمــر
تمديدًا تقنيًا لوقت قصير يلحظه كما
ً
قلت قبال القانون الجديد لالنتخاب
ب ـ ــال ـ ــذات .ن ـح ــن ذاهـ ـ ـب ـ ــون ح ـت ـم ــا ال ــى
االنتخابات».

لم يتلقف سياسيون تلويح رئيس
يجر
الجمهورية بالفراغ إذا لم ِ
التوصل إلى قانون انتخاب بترحيب،
في ظل الخشية من مؤتمر
حواري وتعديالت على الطائف
في ظل وجود رئيس الجمهورية
هيام القصيفي
ال يذهب تلويح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
بالقبول بالفراغ في املجلس النيابي في اتجاه سليم
لدى جميع الذين سمعوه من القوى السياسية ،وال
سيما تلك التي لم تهضم مطلقًا استمرار الفراغ في
رئاسة الجمهورية لسنتني ونصف سنة.
فتلويح عون بالفراغ يبدو ،في ظاهره ،حرصًا على
ضـ ــرورة إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة فــي مــوعــدهــا
وإص ــرارًا على حتمية التوصل إلــى قــانــون انتخاب
ً
جــديــد ب ــدال مــن اعـتـمــاد قــانــون ال ــدوح ــة أو التمديد
للمجلس النيابي .وه ــذا ،بطبيعة الـحــال ،يـصـ ّـب في
خــانـتــه إي ـجــابــا ،عـلــى قــاعــدة أن رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
يستكمل مــا ب ــدأه فــي تكتل التغيير واإلص ــاح من
م ـعــركــة الس ـت ـع ــادة ح ـقــوق املـسـيـحـيــن ف ــي الـنـيــابــة
والحكومة واإلدارة.
لكن ال يمكن استعادة الكالم عن الفراغ في املجلس
النيابي من عــدم ،ألن هــذا التلويح سيف ذو ّ
حدين،
وال ـض ـغــط م ــن أع ـلــى مــرجـعـيــة رئــاس ـيــة بـسـيـنــاريــو
يشبه سـيـنــاريــوهــات مــا قـبــل اسـتـعــادة املــؤسـســات
الرسمية لعملها ال ينذر بكثير من التفاؤل ويدعو
إلى االستغراب ،وال سيما أن أسئلة بدأت تطرح عن
الخلفية الحقيقية لهذا اإلنذار ،بما يتعدى فقط قانون
االنتخاب.
حني اندلعت األزمــة الحكومية قبل انتخابات رئاسة
الجمهورية ،بفعل مواقف التيار الوطني الحر املمثل
في الحكومة آنــذاك واالختالف على عدم ّ
بت قانون
االن ـت ـخ ــاب ،تـ ــردد ف ــي ال ــوس ــط الـسـيــاســي ك ــام عن
التوجه إلــى تمديد ثالث للمجلس ،وهــو مــا رفضته
القوى املسيحيةّ ،
ولوحت بالفراغ في املجلس النيابي،
أي فــي الــرئــاســة الـثــانـيــة .فــي حـيـنــه ك ــان رد رئيس
املجلس النيابي نبيه بــري ،عبر أوســاط اطلعت على
باق في منصبه
موقفه ،أن ال فراغ في املجلس ،وأنه ٍ
مترئسًا لهيئة مكتب املجلس التي تستمر في عملها.
وهذا األمر ال يزال ساري املفعول ،حتى لو لم ُي َّ
مدد
تجر انتخابات في أيار املقبل.
حاليًا ولم ِ
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آنـ ــذاك ،تـبــدلــت األوضـ ــاع فــي أســابـيــع قـلـيـلــة ،وجــرت
االنتخابات الرئاسية ،ليعود الكالم اليوم عن الفراغ
ف ــي املـجـلــس ال ـن ـيــابــي ،وم ـص ــدره ه ــذه امل ــرة القصر
اجتماعات القوات
الرئاسي .وهــو منبثق أيضًا من
َ
اللبنانية والتيار الوطني الحر ،التي لم تنأ بنفسها
ُّ
عن القبول بالفراغ ،في حال تعذر اتفاق جميع القوى
السياسية على قانون جديد .وهنا يكمن بعض اللغط
الذي أثار سياسيني يدافعون عن اتفاق الطائف ،وهم
على تماس مع الطرفني.
ُ
فاإلطناب الكثيف الذي سمع أخيرًا على لسان التيار
الوطني ،تحديدًا حول الطائف والتزامه ،يثير هواجس
ّ
تصب في خانة تعزيز هذا االتفاق
حول احتماالت ال
ُ
وتنفيذه .فالطائف ،بحسب تطبيقاته العمالنية ،يظهر
يومًا بعد آخر بعض العقبات والعثرات في تنفيذه،
وهو ما تجلى في تأليف الحكومة وقانون االنتخاب

تقرير

إلى سوريا؟
م ـع ـب ــر ج ــوس ـي ــه ال ـ ـح ـ ــدودي بـكـثـيــر
مــن االه ـت ـمــام .فـهــو ،مــن جـهــة ،يعيد
ل ـ ـبـ ــاد ب ـع ـل ـب ــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـهـ ــرمـ ــل اآلم ـ ـ ــال
االقـتـصــاديــة والـتـجــاريــة مــع الـجــارة
حمص ،فيرتاح املزارع ملصير إنتاج
بـســاتـيـنــه ،ال ــذي تـخـلــت عـنــه الــدولــة
اللبنانية أكـثــر مــن م ــرة ،كما حصل
مع إنتاج التفاح والـكــرز واملشمش،
والـ ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان س ــابـ ـق ــا ي ـع ـت ـم ــد عـلــى
معامل حمص والقصير وأسواقهما.
وأم ـن ـي ــا ،يـسـمــح إعـ ـ ــادة ف ـتــح املـعـبــر
بــإقـفــال ســائــر املـعــابــر غير الشرعية
التي تشكل عبئًا كبيرًا على األجهزة
األم ـن ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة .إال أن الـجــانــب
األهـ ـ ــم ي ـك ـمــن فـ ــي ف ـت ــح ال ـ ـبـ ــاب أمـ ــام
عودة بعض النازحني السوريني إلى
قراهم في سوريا .إذ رجحت مصادر
ل ــ»األخ ـبــار» إمكانية وج ــود «ضغط
مــن األمــم املتحدة إلع ــادة فتح معبر
ً
جوسيه ال ـحــدودي ،تسهيال لعودة
ال ـنــازحــن ال ـســوريــن ،خـصــوصــا أن
محافظة حمص باتت آمنة منذ فترة

طويلة ،وكذلك الطريق إلى الساحل
ً
السوري ،وصوال الى حلب.
امل ـح ــاف ــظ اع ـت ـب ــر أن «وج ـ ـ ــود مـعـبــر
شـ ــرعـ ــي قـ ــريـ ــب ي ـس ـم ــح ل ـل ـس ــوري ــن
ً
بالعودة إلــى بلدهم ،بــدال مــن معبر
املـصـنــع الـبـعـيــد نـسـبـيــا ع ــن منطقة
بعلبك ـ ـ الهرمل ،وعن حمص أيضًا».
أمــا رئـيــس بلدية الـقــاع فأثنى على
الـتــواصــل الـقــائــم لفتح املـعـبــر ،األمــر
الـ ــذي «ي ـم ـنــع الـ ـس ــوري م ــن الــدخــول
بـ ـشـ ـك ــل غ ـ ـيـ ــر ش ـ ــرع ـ ــي م ـ ـ ــن الـ ـجـ ـه ــة
اللبنانية أو السورية ،واالختفاء في
محلة مـشــاريــع ال ـقــاع ،وال ـهــرب عبر
املعابر غير الشرعية باتجاه سوريا
أو لبنان».
ت ـ ـجـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى أن ال ـج ـي ــش
اللبناني أقفل يــوم األربـعــاء املاضي
ب ــالـ ـس ــوات ــر الـ ـت ــرابـ ـي ــة أح ـ ــد امل ـع ــاب ــر
غ ـيــر ال ـشــرع ـيــة ف ــي ب ـل ــدة امل ـش ــرف ــة ـ ـ
قضاء الهرمل ،بعد ازدي ــاد عمليات
التهريب باتجاه األراضــي اللبنانية
والسورية.

وإدارة الـحـكــم عـمــومــا ،وال سيما مــع اسـتـعــارة كل
فريق ما يحلو له من الطائف للمطالبة بتنفيذه حني
يتالءم ذلك مع مصلحته السياسية .لكن الكالم عن
ً
منحى جديًا
عيوب تشوب التطبيق بدأ يتزايد ويأخذ
كلما ظـهــرت معضلة تنفيذية تعترض سير عمل
املؤسسات وتمثيل القوى السياسية .وهــو يترافق
مع إعادة التذكير ،كما حدث أيضًا في مرحلة الذهاب
إلى الطائف وما بعده ،بأن غياب رئيس الجمهورية
في نهاية الثمانينيات في أول شغور رئــاســي ،أدى
إلــى هــذه الصيغة مــن االت ـفــاق ،وإل ــى الـتـنــازالت التي
قدمها األفرقاء املسيحيون في سبيل التوصل إلى
اتفاق الطائف.
اليوم ،مع وجــود رئيس للجمهورية يمثل أكبر كتلة
مـسـيـحـيــة ،ووص ــول ــه إل ــى ب ـع ـبــدا بـصـفـتــه الـضــامــن
لحقوق املسيحيني ،تـطــرح ت ـســاؤالت سياسية عن
ّ
الهدف من التلويح بالفراغ النيابي ،إذا تعذر التوصل
إلى اتفاق على قانون ترضى عنه جميع الفئات .وهو
أمر ّسيكون أشبه باملعجزة في أيام قليلة بعد خالف
ال يقل عن ثماني سنوات .والدخول في مغامرة من
هذا النوع ،مع بداية العهد ،وفي ظل حكومة يفترض
أن تكون ظرفية ،وليست طويلة العمر ،يفتح الباب
أم ــام ط ــرح أسـئـلــة م ـحــوريــة ،ال بــد مـنـهــا :هــل الـفـ ّـراغ
مـطـلــوب مــن أج ــل أن تــؤخــذ أزم ــة الـنـظــام الـتــي ُحــلــت
مرحليًا بفعل توافق خارجي ،إلى ّ
حدها األقصى؟
وهــل يمكن أن يكون هــدف طــرح «خطير» ،كالفراغ
النيابي ،إع ــادة طــرح أي تعديالت على هــذا االتـفــاق،
خ ــال وج ــود رئـيــس لـلـجـمـهــوريــة فــي س ــدة الـحـكــم،
واسمه ميشال عون الــذي سبق أن طالب بتعديالت
عـلـيــه؟ وه ــل يمكن أن يـكــون ال ـهــدف أبـعــد مــن إن ــذار
الـكـتــل الـسـيــاسـيــة ،وال ـض ـغــط عـلـيـهــا إلقـ ــرار قــانــون
جــديــد ،ليصبح الـخـيــار الــوحـيــد ال ــذه ــاب إل ــى حــوار
جامع أو مؤتمر ما «تأسيسي» أو غير تأسيسي،
يـتــرأســه رئـيــس الجمهورية نفسه ،فــا يـعــود هناك
مجال للخوف ألنه يشكل هو الضمانة بعدم التفريط
بــأي حقوق لــم ُت ـ َ
ـراع قبل أكثر مــن ربــع قــرن ،إلعــادة
طرح الهواجس وتعديل ما يمكن تعديله .وهل يمكن
الرئيس نبيه بري وحزب الله أن يؤيدا هذه الدعوة ،ما
دام ال فراغ عمليًا في املجلس ،فيجدا ما يالئمهما في
إعادة البحث في بنود ومواضيع لم تجد بعد طريقها
إل ــى التنفيذ الـعـمــانــي فــي ال ـطــائــف ،أو الــذهــاب إلــى
اقتراحات جديدة تعيد بناء النظام في شكل يتالءم
مــع املـتـغـيــرات الـتــي دخـلــت إلــى التركيبة السياسية
الــداخـلـيــة .كلها أسـئـلــة مـ ّشــروعــة مفتوحة للنقاش
السياسي في وسط ال يسلم بأن كالمًا من هذا الوزن
قد يكون جرس إنذار للدفع نحو قانون انتخاب فقط.

الورقة السياسية لـ «الوطني الحر»:
لسنا انعزاليين ...وهؤالء حلفاؤنا

أكد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران
باسيل أن تحالفات التيار تتمحور حول
 3م ـك ــون ــات أس ــاس ـي ــة« :اوال حـ ــزب الـلــه
للدفاع عــن األرض والـسـيــادة والحماية
من اإلرهــاب ،ثانيا القوات اللبنانية من
اجل وحــدة املجتمع وقوته ،وثالثا تيار
املستقبل من أجل بناء الدولة».
وأوضح باسيل في كلمة له خالل اعالن
الــورقــة الـسـيــاسـيــة للتيار «ان ـنــا نسعى
الى تعزيز وحدتنا الوطنية بتفاهم مع
الحزب التقدمي االشتراكي وحركة أمل
مــع الحفاظ على كــل شركائنا ،ونسعى
لـ ـبـ ـن ــاء ع ـ ــاق ـ ــات مـ ـمـ ـي ــزة م ـ ــع االح ـ ـ ـ ــزاب
الـبــاقـيــة» ،م ـشــددًا عـلــى ان «هــدفـنــا بناء
أف ـ ـضـ ــل ال ـ ـعـ ــاقـ ــات م ـ ــع جـ ـمـ ـي ــع الـ ـق ــوى
واألفرقاء».
وفـ ــي ق ــان ــون اإلنـ ـتـ ـخ ــاب ،أش ـ ــار الـ ــى أنــه
«يبقى للقانون االرثــوذوكـســي األولوية
فــي الـنـظــام الـطــائـفــي ،وقــانــون النسبية
ال ـكــام ـلــة األول ــوي ــة ف ــي ال ـن ـظــام امل ــدن ــي»،
م ــوض ـح ــا انـ ــه «تـ ـف ــادي ــا ل ـل ـت ـمــديــد نـقـبــل
بـقــانــون يــدخــل الـنـسـبـيــة» ،مــؤك ـدًا «انـنــا

في التيار الوطني الحر امام  3خيارات:
مـخـتـلــط ب ــال ـع ــدد ،وامل ـخ ـت ـلــط بــاملــراحــل،
واملختلط بالتصويت الذي يعتمد دوائر
متوسطة ويجمع بني النسبية الوطنية
واالكثرية الوطنية وهو الذي يسمح لكل
فــريــق ان يـنــال مــا يمثله فعليا» .وشــدد
على أن «مطلبنا هو وحــدة املعايير مع
اصالحات انتخابية كخفض عدد النواب
الــى  108وتصحيح الـتــوزيــع ومـشــاركــة
املــرأة من خالل اللوائح املختلطة» .وأكد
«ان ـن ــا نـسـعــى ل ـل ـعــودة الـفــاعـلــة لـ ــإدارة،
وعلى «التيار الوطني الحر» القيام بجهد
اتـثـنــائــي واع ـطــاء األول ـيــة للمنتسبني»،
م ـشــددًا عـلــى ض ــرورة «مـكــافـحــة الفساد
ووجوب تعيني وتفعيل دور وزير الدولة
ملكافحة الفساد» .وأوضح انه «في العمل
االعالمي نشدد على وجوب اعداد خطة
واض ـحــة واع ـت ـمــادهــا كــوسـيـلــة ملكافحة
الفاسدين».
وف ــي االق ـت ـصــاد ،أعـلــن بــاسـيــل أن اعــدت
الـلـجـنــة اإلق ـت ـص ــادي ــة ف ــي ال ـت ـيــار أع ــدت
ورقــة اقتصادية ملحقة ويتم العمل مع

بقية الجهات للعمل على اقــرار املوازنة
العامة واقــرار املشاريع املتوقفة» ،داعيًا
الــى تفعيل الشراكة بني القطاعني العام
وال ـخ ــاص» .أم ــا فــي الـسـيــاســات الـعــامــة،
فأكد «وجــوب اعــادة تظهير دور «التيار
الــوط ـنــي ال ـحــر» ل ـلــدفــاع عــن املـظـلــومــن،
وف ــي امل ـ ــوازاة تظهير ال ـصــورة الوطنية
لـلـتـيــار ال ـتــي تــؤكــد ان ــه ل ــن ي ـكــون ت ـيــارا
مسيحيا انـعــزالـيــا» ،داعـيــا الــى «تفعيل
ح ـض ــور ال ـت ـي ــار ف ــي م ـك ــون ــات املـجـتـمــع
اللبناني».
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة «ال ـت ـش ــدي ــد عـلــى
عالقات خارجية وازنة ،وتقوية الجيش
ودعمه ملكافحة االرهاب ومواجهته وفي
مقاومة اسرائيل».
ودع ــا بــاسـيــل ال ــى «تـشـجـيــع املـ ــرأة على
ابـ ـ ــراز طــاقــات ـهــا واش ــراكـ ـه ــا بــالـحـكــومــة
واملجلس النيابي» ،والى «ضرورة ايالء
قطاع الشباب اهتماما كبيرا والعمل على
الحد من الهجرة وجعلهم ينخرطون في
العملني السياسي والحزبي».
(األخبار)
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مجتمع وإقتصاد
قضية يقوم مصرف لبنان بخلق كميات كبيرة من النقد (طباعته) في سبيل تمويل كلفة عملياته الجارية مع المصارف تحت
اسم «الهندسة المالية»ّ .
يعد االقتصاديون هذا النوع من التمويل بمثابة «أبغض الحالل» ،نظرًا إلى انعكاساته التضخمية
على األسعار وآثاره السلبية على االقتصاد وطابعه الريعي بامتياز .وعلى الرغم من ذلك ،لم تثر هذه العمليات الجدل نفسه
الذي أثارته سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام .ففيما ّ
ترحب القوى المسيطرة على االقتصاد بالعمليات
المذكورة ،تتكتل في الوقت نفسه ضد السلسلة ّ
بحجة آثارها التضخمية ،علمًا بأن تمويل السلسلة سيكون عبر الضرائب،
وليس عبر خلق النقد ،وكلفتها ستتوزع على عدد كبير من األسر ،وليس على عدد محدود جدًا من كبار المصرفيين
المودعين ،كما هي حال أرباح «الهندسة المالية»

ّ
أقروا سلسلة الرواتب
محمد وهبة
ج ـ ـ ـ ـ ّـددت الـ ـهـ ـن ــدس ــات امل ــالـ ـي ــة ال ـت ــي
ينفذها مصرف لبنان نقاشًا قديمًا
ي ـت ـنــاول اهـ ــداف الـسـيــاســة الـنـقــديــة.
ف ـفــي األص ـ ــل ت ـق ــوم هـ ــذه ال ـس ـيــاســة،
ك ـمــا ح ـ ّـدده ــا م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،عـلــى
استقطاب الــدوالرات من الخارج من
ّ
أجــل تمويل االستهالك املحلي .هذا
الكالم يعني أن لبنان يستهلك سلعًا
ّ
ويصدر بقيمة
بقيمة 18مليار دوالر
 3مليارات دوالر ،أي إنه بحاجة إلى
 15مليار دوالر لتمويل الـفــارق بني

عملية خلق النقد والسيولة
متواصلة وتدفع مصرف
لبنان إلى امتصاصها مقابل جمود
سلسلة الرتب والرواتب
االستيراد والتصدير .يحصل لبنان
على حاجته من ال ــدوالرات بواسطة
تحويالت املغتربني واالستثمارات
املباشرة وأنواع أخرى من التدفقات
ّ
الرأسمالية ،أو بمعنى أوضح ،يركز
جهوده على زيادة الودائع بالعمالت
االجنبية.
هكذا ّ
حدد مصرف لبنان هدفه االول
مـنــذ مـطـلــع الـتـسـعـيـنـيــات بالحفاظ
على الـتــدفـقــات مــن ال ـخــارجّ ،
مكرسًا
تـثـبـيــت س ـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة مـقــابــل
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر ك ــوسـ ـيـ ـل ــة مـ ـ ــن ال ــوس ــائ ــل
لتحقيق هذه الهدف .وفي هذا االطار
ينفذ «هندساته» ،وآخرها العمليات

ال ـت ــي بـ ــدأ بـتـنـفـيــذهــا م ـنــذ ح ــزي ــران
 2016وت ـس ـت ـمــر إلـ ــى الـ ـي ــوم ،وال ـتــي
ّأدت إلى خلق كمية كبيرة من النقد
الــدفـتــري تـقـ ّـدر بنحو  32ألــف مليار
ل ـيــرة ،منها نـحــو  9000مـلـيــار ليرة
أربــاحــا ُجـ ّـيــرت الــى امل ـصــارف وكبار
املــودعــن ،وهــم مــن أب ــرز املعترضني
على إق ــرار سلسلة الــرتــب والــرواتــب
للعاملني في القطاع العام ،علمًا بأن
كلفة االخيرة ال تتجاوز الفي مليار
ليرة ،ويمكن تمويلها من الضرائب
على الريوع.
ان ـط ــاق ــا م ــن هـ ــذه املـ ـف ــارق ــةُ ،ي ـط ــرح
س ـ ــؤال :ملـ ــاذا ُي ـس ـمــح مل ـصــرف لـبـنــان
ب ـخ ـل ــق الـ ـنـ ـق ــد ل ـت ـم ــوي ــل س ـي ــاس ــات ــه
ّ
تشجع الريوع ،وليس
النقدية التي
ً
مقبوال فرض الضرائب على الريوع
لـ ـتـ ـم ــوي ــل حـ ـ ـق ـ ــوق ن ـ ـحـ ــو  200ألـ ــف
مستفيد من السلسلة؟
لـقــد ب ــات مـعــروفــا أن مـصــرف لبنان
ي ـقــوم م ـنــذ ح ــزي ــران امل ــاض ــي ب ـشــراء
س ـ ـ ـنـ ـ ــدات ديـ ـ ـ ــن بـ ــال ـ ـل ـ ـيـ ــرة ت ـح ـم ـل ـهــا
املصارف في مقابل أن تقوم املصارف
بشراء سندات دين بالدوالر يحملها
م ـص ــرف ل ـب ـنــان أو شـ ـه ــادات إيـ ــداع
جـ ــديـ ــدة يـ ـص ــدره ــا .ال ـ ـهـ ــدف امل ـع ـلــن
م ــن هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات ه ــو اسـتـقـطــاب
املزيد من العمالت االجنبية لزيادة
م ــوج ــودات الـبـنــك املــركــزي مـنـهــا ،اال
انـهــا ت ـ ّ
ـدر أرب ــاح ــا للمشتركني فيها
ّ
تبلغ وسـطـيــا م ـعــدل  ،%39ويـجــري
تمويل هذه االرباح عبر طبع العملة
اللبنانية .الالفت أن هذه الهندسة لم
تتوقف بعد ،ما يعني أن عملية خلق
ال ـن ـقــد وال ـس ـي ــول ــة م ـت ــواص ـل ــة ،وهــي
تدفع مصرف لبنان إلى امتصاصها

من خــال إيداعها لديه أو االكتتاب
بـ ـشـ ـه ــادات إي ـ ـ ــداع ل ـخ ـمــس س ـن ــوات
بفائدة .%5.5
فــي امل ـقــابــل ،جـ ّـمــد الـنـقــاش فــي شــأن
سلسلة الــرتــب والــرواتــب ،املطروحة
مـ ـن ــذ ع ـ ــام  ،2012بـ ـح ـ ّـج ــة كـل ـفـتـهــا
امل ــرت ـف ـع ــة ومـ ـ ـص ـ ــادر ت ـم ــوي ـل ـه ــا ،إذ
يتذرع املعترضون بأن تمويلها من
الـخــزيـنــة ال ـعــامــة غـيــر م ـتــاح بسبب
ال ـع ـج ــز وال ـق ـل ــق م ــن ارت ـ ـفـ ــاع وت ـي ــرة
ً
الدين العام ،فضال عن محاذير نقدية
واسعة من جراء خلق النقد لتمويل
االستهالك ،ولكنهم يعترضون على
أي اق ـت ـطــاع ضــريـبــي ي ـطــال األرب ــاح
العقارية والفوائد املصرفية وأرباح
الـ ـش ــرك ــات ك ـب ــدي ــل مـ ــن خ ـل ــق ال ـن ـقــد
لتمويل السلسلة.
يــرفــض املـعـتــرضــون عـلــى السلسلة
مقارنتها بالهندسة املالية الجارية.
ّ
يقر هؤالء بأن تسديد كلفة الهندسة
مــن ميزانية مـصــرف لبنان ينطوي
ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــة ط ـب ــع ل ـل ـن ـقــد أو خـلــق
ل ـل ـن ـقــد .إال أن ـه ــم ي ـق ـل ـلــون م ــن األث ــر
ال ـت ـض ـخ ـمــي لـ ـه ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــات ذات
الحجم الهائل ،في ظل لجوء مصرف
التي
لبنان إلــى امتصاص السيولة
ّ
يخلقها ســريـعــا .وي ـك ــررون أن ضــخ
السيولة بالليرة في السوق سيؤدي
حكمًا إلى زيادة الطلب على الدوالر،
وبالتالي رفع سعر الفائدة.
ُ
ل ــأس ــف اس ــتـ ـعـ ـم ــل الـ ـقـ ـل ــق ال ـن ـق ــدي
إلطــاحــة السلسلة ،ولـكـنــه ُيستعمل
ال ـ ـيـ ــوم ل ـت ـب ــري ــر الـ ـهـ ـن ــدس ــة امل ــالـ ـي ــة.
السياسيون عــاجــزون عن رؤيــة هذا
األمر وفهمه ،تمامًا كما هم عاجزون
عن فهم الهندسات املالية وأثرها!

«محاضرون» في بيت الكتائب :مباراة في كره الدولة والضرائب واألجور

يعتقد ّسامي
الجميل أن
للموازنة
هدفين :محاربة
البطالة ومحاربة
الفقر (األخبار)

في افتتاح نــدوة "املــوازنــة اللبنانية
ّ
بني التطبيق والتقنية" ،التي نظمها
ح ــزب الـكـتــائــب ،أم ــس ،جـلــس األمــن
العام للمجلس األعلى للخصخصة
زي ـ ـ ــاد ال ـ ـحـ ــايـ ــك ،ع ـل ــى ي ـم ــن رئ ـيــس
ّ
الجميل ،وعلى يمني
الـحــزب سامي
ال ـحــايــك ك ــان ــت ه ـن ــاك مـجـمــوعــة من
رجـ ــال األعـ ـم ــال ،عـلــى رأس ـه ــم ش ــارل
ع ــرب ـي ــد ونـ ـق ــوال ال ـش ـم ــاس وم ـ ــارون
ّ
شماس .مشهد يختصر كل املواقف
وال ـن ـقــاشــات ال ـتــي أطـلـقــت م ــن منبر
حــزب الكتائب .ول ــوال وج ــود أستاذ
االق ـت ـص ــاد ف ــي ال ـجــام ـعــة األمـيــركـيــة
جــاد شعبان في هــذه الجلسة ،لكان
ّ
النقاش كله عبارة عن صدى لجملة
واح ــدة ت ــرددت م ــرارًا وت ـك ــرارًا خــال
ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة :ال لـلـضــرائــب ،ال
لسلسلة الرتب والرواتب ،ال للدولة...
ن ـعــم لـلـخـصـخـصــة ،وال سـيـمــا آخــر
أشكالها "الشراكة بني القطاع العام
والقطاع الخاص".
كـ ـ ـ ــان ي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن تـ ـ ـك ـ ــون الـ ـ ـن ـ ــدوة
م ـخ ـ ّـص ـص ــة ل ـل ـن ـق ــاش فـ ــي املـ ــوازنـ ــة
امل ـغ ـي ـب ــة م ـن ــذ  11س ـن ــة عـ ــن ل ـب ـنــان،
إال أن ـهــا اسـتـعـمـلــت كـ ــأداة لتسويق
ّ
مجموعة واسعة من األفكار املعلبة
عن "الدولة الفاشلة" وضرورة إحالل
ّ
"ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ال ـنــاجــح" مـحــلـهــا.
ً
ال ـن ـقــاش ت ـج ــاوز أصـ ــا ه ــذه الـفـكــرة

إلــى درجــة أنــه عندما "أخـطــأ" األمــن
العام للمجلس األعلى للخصخصة
زي ــاد الـحــايــك ،بالحديث عــن نوعية
ال ـ ــوظ ـ ــائ ـ ــف الـ ـح ــالـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع
الـخــاص املتدنية القيمة ،وال سيما
فـ ــي قـ ـط ــاع ــي ال ـ ـت ـ ـجـ ّــارة وامل ـب ـي ـع ــات
االس ـت ـهــاك ـيــة ،ان ـق ــض عـلـيــه رئـيــس
جمعية تجار بيروت نقوال الشماس،
ّ
موضحًا أن هذه األعمال تشكل %27
من مجموع العمالة في لبنان ،وأنه
ال يجوز انتقادها!
الـ ـن ــدوة ع ــرض ــت ب ـعــض األرق ـ ـ ــام عن
امل ــوازن ــة م ــن دون أن ت ـق ـ ّـدم اقـتــراحــا
واح ـ ـدًا ف ــي كـيـفـيــة مـعــالـجــة مشكلة
عـ ــدم وج ـ ــود م ــوازن ــة م ـنــذ  11سـنــة.
رئـيــس ال ـحــزب ســامــي الـجـمـ ّـيــل وقــع
ف ــي ه ــذا ال ـخ ـطــأ .خ ـطــأ ال ـن ـقــد لـغــايــة
النقد واالع ـتــراض فقط على مــن هم
داخل السلطةّ .
كرر الجميل أكثر من
ّ
مرة أن لبنان ليس لديه موازنة ،لكنه
لــم يـشــر إل ــى حـجــم املـخــالـفــات الــذي
ّ
يعتري هــذا اإلنـفــاق كله وال اإلنفاق
امل ـه ــدور فـيــه وال اآلل ـي ــات القانونية
ّ
التمسك بها للخروج من
التي يجب
ّ
ه ــذه املـعـضـلــة .ال ب ــل أع ـلــن الـجـمــيــل
م ــوق ـف ــا واض ـ ـحـ ــا ي ـق ـض ــي بـ ـض ــرورة
"إعــان حالة طــوارئ اقتصادية ،ألن
املــؤشــرات خطيرة جـ ـدًا" ،مـحــذرًا من
ّ
الزيادة على الضرائب التي "ستشكل

كارثة على االقتصاد اللبناني".
وال ــاف ــت أن تــركـيــز الـجـمـ ّـيــل انـصـ ّـب
عـلــى م ــوض ــوع ال ـك ـهــربــاء ،إذ أنفقت
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
العشر األخـيــرة مــا يـقــارب  11مليار
دوالر لدعم مؤسسة كهرباء لبنان.
ّ
الجميل عن البنية التحتية
تساءل
ال ـتــي يـمـكــن تـنـفـيــذهــا بـمـبـلــغ كـهــذا،
إال أنـ ــه س ـقــط بــال ـخ ـطــأ "امل ـق ـص ــود"،
إذ رأى أن ال ـ ــدول ـ ــة ت ـغ ـط ــي "ع ـج ــز"
مؤسسة الكهرباء ،متغاضيًا عن أن
املبالغ التي ذكرها هي "دعــم" قررته
الــدولــة عندما ثبتت سعر الكهرباء
للمستهلكني ،فالتعرفات ثابتة منذ
عام .1993
هــذا ال يعني أنــه ليس لــدى الجميل
رؤيــة واضحة ّ
عما يريده واألهــداف
مـنـهــا .فـهــو عـلــى اط ــاع بأساسيات
امل ــوازن ــة املـتـعـلـقــة بـ ـض ــرورة كــونـهــا
أداة تـ ـنـ ـم ــوي ــة ل ـت ـش ـج ـي ــع اإلن ـ ـفـ ــاق
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ع ـل ــى حـ ـس ــاب أب ـ ــواب
اإلن ـ ـفـ ــاق األخ ـ ـ ـ ــرى ،إال أن رؤي ـ ـتـ ــه ال
ت ـش ـيــر إل ـ ــى أن الـ ـض ــرائ ــب ه ــي أداة
إلعـ ــادة تــوزيــع ال ـث ــروة ،بــل هــي أداة
لـ ـ ــإيـ ـ ــرادات ،وي ـع ـت ـقــد أن ل ـل ـمــوازنــة
هــدفــن :مـحــاربــة الـبـطــالــة ،وه ــذا هو
أهم مؤشر في الــدول الحضارية ،إذ
إنه ُيسقط حكومات ،وبالتالي هدف
املــوازنــة هــو "خلق فــرص عمل ألنها

تــوصـلـنــا إل ــى ال ـه ــدف ال ـثــانــي ،وهــو
ّ
محاربة الفقر ،عندها يتمكن املواطن
من العيش بكرامته من إيجاد فرص
عمل وعيش حياة الئقة مع عائلته".
ّ
الجميل طرح
وفي هذا السياق يعيد
معالجة من نوع آخر عن تكبير حجم
ّ
ونمو
االقتصاد في مواجهة العجز
الــديــن ال ـعــام ،وه ــذا التكبير ال يأتي
إال م ــن ط ــري ــق ال ـش ــراك ــة م ــع الـقـطــاع
الخاص ،فالكهرباء على سبيل املثال
ُ
"ال يمكن أن تـحــل إال بــالـشــراكــة بني
ال ـق ـطــاعــن ال ـع ــام وال ـ ـخـ ــاص ،فنحن
دول ــة مفلسة وال يمكن أن نــدفــع من
خزينتنا مشاريع بهذا الحجم".
وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ـ ّـي ـ ــل ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدم الـ ـخـ ـبـ ـي ــر
االقـ ـتـ ـص ــادي جـ ــاد ش ـع ـبــان مــداخـلــة
ع ــن سـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ـ ــروات ـ ــب .بــدأ
شـعـبــان كــامــه بــال ـقــول إن "سلسلة
الـ ـ ــرتـ ـ ــب وال ـ ـ ـ ــروات ـ ـ ـ ــب مـ ـطـ ـل ــب م ـحــق
وزي ــادة الــرواتــب واألج ــور ضــروريــة
للتعويض عــن الـخـســارة فــي الـقــدرة
الـشــرائـيــة" ،مطالبًا "ب ـضــرورة فصل
سـيــاســة إن ـصــاف املــوظـفــن وتعزيز
رواتـبـهــم عــن إص ــاح اإلدارة العامة
وتفعيلها".
سريعًا ّ
رد عربيد ونـقــوال الشماس
عـلــى ك ــام شـعـبــان .فــي ال ـبــدايــة قــال
ع ــرب ـي ــد إن ال ـه ـي ـئ ــات االق ـت ـص ــادي ــة
ال ت ــرف ــض ال ـس ـل ـس ـل ــة ،بـ ــل تــرب ـط ـهــا
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َ َ
شربل نحاس :التمويل بالضرائب «أسلم» نقديًا
ي ــرى االمـ ــن ال ـع ــام ل ـحــركــة مــواط ـنــون
وم ــواطـ ـن ــات ،ال ــوزي ــر ال ـس ــاب ــق شــربــل
َ
نـحــاس ،أن مــن األســلــم ،نقديًا ،تمويل
السلسلة بالضرائب ،ال من خالل خلق
ال ـن ـقــد .كـلـفــة خ ـلــق ال ـن ـقــد ك ـب ـيــرة على
لـبـنــان ،ألنـهــا تـصـ ّـب فــي النهاية طلبًا
على الدوالر في بلد تمتزج فيه العملة
املحلية بالدوالر وال يكاد ينتج شيئًا،
ب ــل ل ــدي ــه ع ـجــز ف ــي م ـي ــزان ــه ال ـت ـجــاري
يتجاوز  15مليار دوالر.
ي ـع ـت ـق ــد ن ـ ـحـ ــاس أن الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــق ع ـلــى
ّ
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـن ـق ــدي ــة الـ ـت ــي يــتـبـعـهــا
م ـص ــرف ل ـب ـن ــان غ ـي ــر م ـم ـكــن م ــن دون

تفكيك تاريخ نشوء السياسات النقدية
ف ــي ال ـع ــال ــم ونـ ـش ــوء ال ـع ـم ـلــة الــورق ـيــة
انتقلت الــدول من
والدفترية .فمنذ أن ّ
النقد املعدني (ذهب وفضة وغيرهما)
إل ــى إص ــدار الـنـقــد الــورقــي والــدفـتــري،
ت ـغـ ّـيــرت حـلـقــات أســاس ـيــة م ــن الـحـ ّيــاة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة .ك ـ ــان ال ــذه ــب وال ـف ــض ــة
س ـل ـعــة ل ـل ـت ـبــادل م ـقــابــل س ـلــع أخـ ــرى،
وبالتالي كان النقد مرتبطًا بالتبادل
التجاري لكل دولــة ،ولم تكن هناك أي
حــاجــة ملـصــرف مــركــزي يمسك الكتلة
النقدية ويديرها ،أي إنه لم تكن هناك
ّ
أي حاجة لسياسات نقدية .وظــل هذا

ُ
استعمل القلق النقدي إلطاحة السلسلة (هيثم الموسوي)

بـمـجـمــوعــة م ــن امل ــؤش ــرات املـتـعـلـقــة
ً
أوال ب ـكــون هـيـكـلـيــة ال ــدول ــة قــديـمــة،
وقد يتطلب تحديثها االستغناء عن
كثير مــن الــوظــائــف ،وربــط تمويلها
بــوجــود تحويالت كبيرة للكهرباء،
ورفض تمويلها من القطاع الخاص،
أي بواسطة الضريبة.
أمــا الـشـمــاس ،فقد اخـتــار ال مــوازنــة
ّ
وصب
"بني موازنة سيئة وال موازنة"
غـضـبــه عـلــى املـسـتــأجــريــن الـقــدامــى،
م ـ ـش ـ ـي ـ ـرًا إلـ ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ـ ــود "فـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــان فــي
موضوع النفقات ،وعلى سبيل املثال
إنشاء صندوق لدعم املستأجرين في
بـلــد مـنـكــوب مـثــل ل ـب ـنــان" ،الفـتــا إلــى
ّ
"تتحدث عن أكثر من 20
أن املــوازنــة

شارل عربيد
ونقوال الشماس
يرفضان تمويل
السلسلة من الضرائب

ضريبة كلها تضرب االستهالك".
لــم يـ ّ
ّ
والشماس،
ـرد أحــد على عربيد
فــالـكــام م ـبــاح تـحــت أرزة الـكـتــائــب.
مـ ـ ـج ـ ـ ّـرد وجـ ـ ـ ــود صـ ـ ـن ـ ــدوق ل ـت ـمــويــل
ت ـحــريــر اإلي ـ ـجـ ــارات ،عـ ـ ّـده ال ـشـ ّـمــاس
فـلـتــانــا إنـفــاقـيــا ،أم ــا ال ـضــرائــب على
ال ـف ــوائ ــد وع ـل ــى ال ـع ـق ــارات ف ـهــي أمــر
مرفوض!
وع ـل ــى ي ـم ــن الـ ـش ـ ّـم ــاس ،كـ ــان مــديــر
الــدراســات فــي بنك بيبلوس نسيب
ّ
يصب غضبه على املتقاعدين
غبريل،
ّ
الذين يستحوذون على حصة كبيرة
مــن اإلن ـفــاق التشغيلي فــي املــوازنــة،
مشيرًا إلى أن تمويلهم في السنوات
األخ ـيــرة بــات مــوازيــا لتمويل الدين
الـعــام ،وأنــه يجب إعــادة النظر بهذا
األم ـ ــر وت ـح ــوي ــل هـ ــذا ال ـت ـم ــوي ــل إل ــى
اإلنفاق االستثماري .غبريل ال يشبه
ال ـشـ ّـمــاس ،ف ــاألول مــن كـبــار موظفي
ب ـن ــك ب ـي ـب ـل ــوس ،والـ ـث ــان ــي م ــن ك ـبــار
ورثــة الوكاالت الحصرية في لبنان،
ول ــذل ــك ف ـ ــإن غ ـب ــري ــل ال ي ـم ـلــك ج ــرأة
ّ
الشماس ،فاستعان باألرقام للهجوم
ً
عـلــى مـعــاشــات الـتـقــاعــد ب ــدال مــن أن
ي ـطــالــب أصـ ـح ــاب املـ ـص ــارف ب ــإق ــرار
نظام يمنحه معاشًا تقاعديًا كالذي
ي ـح ـصــل ع ـل ـيــه ال ـف ـق ــراء ومـتــوسـطــو
الدخل العاملون في القطاع العام.
م.و

األم ــر ســاريــا عندما بــدأ إص ــدار النقد
على اعتبار أنه سندات ورقية (العملة
ّ
تستمد قيمتها ميكانيكيًا
الــورقـيــة)
مـ ــن ق ـي ـم ــة الـ ـعـ ـم ــات املـ ـع ــدنـ ـي ــة ال ـت ــي
تحملها الدولة ،إذ جاءت هذه الصيغة
بهدف تسهيل الـتــداول بــن الـنــاس ،ال
بــل إن امل ـصــارف نـشــأت ربـطــا بعملية
تسهيل الدفع والتبادل التجاري ،فيما
مباشرة
باتت العملة الورقية
مربوطة ّ
ّ
بكمية مــن الــذهــب أو الـفــضــة تمثلها،
وبالتالي لم يكن هناك حاجة ملصرف
مركزي وال لسياسة نقدية.
ّ
التحول جــرى في مطلع الثالثينيات،
مع األزمة االقتصادية الكبرى .في تلك
التي تصل إلى الحرب العاملية
الفترة ُ
ال ـثــان ـيــة ،فـصـلــت الـعـمـلــة الــورق ـيــة عن
امليكانيكي مع العملة املعدنية
التماثل
ّ
مــن ذه ــب وف ــضــة ،فـبــدت هـنــاك حاجة
لـ ــدى الـ ـ ــدول إلـ ــى ج ـهــة ت ـم ـســك الـكـتـلــة
ّ
النقدية حتى تتمكن من إيجاد التوازن
بني صادراتها ووارداتها .في السابق
ّ
لم يكن ممكنًا التحكم في هذه الكتلة،
ألنها كانت بمثابة سلعة من بني سلع
متبادلة ،أما بعد ّ
فك الربط مع العملة
املعدنية ،فقد أصبحت الكتلة النقدية
ً
ّ
أمرًا قابال للتحكم استنادًا إلى اآلتي:
ـ عندما اندلعت أزمة الثالثينيات ،برز
التيار الرأسمالي بمقوالته التقليدية
إل ـ ــى ال ــواجـ ـه ــة :ع ـن ــدم ــا يـ ـك ــون لــدي ـنــا
عجز (الـعـجــز يعني خ ــروج املــزيــد من
الذهب مقابل دخــول املزيد من السلع،
والـ ـف ــائ ــض ي ـع ـنــي ال ـع ـك ــس) ي ـج ــب أن
نتقشف إليجاد الـتــوازن ،إذ إن العجز
س ـ ـيـ ــؤدي إل ـ ــى ا ّل ـت ـق ـل ـي ــل مـ ــن م ـخ ــزون
ال ــذه ــب وس ـي ــؤث ــر س ـل ـبــا ع ـلــى ال ـق ــدرة
الشرائية ،ما ّ
يؤدي إلى زيادة البطالة
ويخفض األسعار .واملشكلة بالنسبة
إلـ ــى هـ ــذا ال ـت ـي ــار مـتـصـلــة بــالـتـقـلـبــات
ّ
ال ـتــي تـشــكــل طبيعة دوريـ ــة للحلقات
معالجتها
االقتصادية ،وبالتالي فإن
ّ
تـ ـت ـ ّـم م ــن خ ـ ــال زي ـ ـ ــادة ال ـط ـل ــب (ض ــخ
األم ــوال فــي الـســوق) ،أي زي ــادة القدرة
الـشــرائـيــة ،وعـنــدمــا نـصـ ّـرف البضائع
إلى االقتطاع الضريبي
املنتجة نعود ّ
الستعادة ما ضخ من أموال.
ـ ـ ف ــي امل ـق ــاب ــل ،بـ ــرز ال ـت ـي ــار املــارك ـســي
ال ـ ــذي تـ ـح ـ ّـدث ع ــن أزم ـ ــة الـثــاثـيـنـيــات
بـ ــوص ـ ـف ـ ـهـ ــا م ـ ـش ـ ـك ـ ـلـ ــة ع ـ ـض ـ ــوي ـ ــة ف ــي
االق ـت ـصــاد الــرأس ـمــالــي ،حـيــث يـحــاول
امل ـن ـتــج م ــراك ـم ــة رأس امل ـ ــال م ــن خــال
زيــادة إنتاجه وزيــادة أربــاحــه ،إال أنه،

ّ
فيما يفعل ذلــك ،تقل الـقــدرة الشرائية
لدى الناس ،ما ينعكس على قدرته في
تـصــريــف إنـتــاجــه ،وبــالـتــالــي سـيــؤدي
ذلك إلى إفالس املنتج واملزيد من الفقر
للناس.
إذًا ،كــان خلق النقد أو طباعته بهدف
زيادة الطلب ،يليها امتصاص األموال
بالضرائب .هــذه املـعــادلــة التي نشأت
س ـ ّـمـ ـي ــت :ال ـس ـي ــاس ــة ال ـن ـق ــدي ــة م ـقــابــل
الـسـيــاســة املــالـيــة ـ ـ الـضــريـبـيــة .الـهــدف
ّ
ك ــان ال ـت ـحــكــم ف ــي الـكـتـلــة ال ـن ـقــديــة من
خـ ــال ال ـع ــدي ــد م ــن األدوات ،أب ــرزه ــا
الـفــائــدة .رفــع الفوائد يعني التخفيف
النقد في الـســوق ،وخفضها
من كمية ّ
يـعـنــي ض ــخ امل ــزي ــد م ــن ك ـم ـيــات الـنـقــد
القابل لإلنفاق.
وإلى جانب األهداف هناك قيود .فعلى

خلق الليرات مواز لخلق المزيد من
الطلب على الدوالر الذي يضغط
على احتياطات مصرف لبنان
سبيل املـثــال ،إن اتفاقية ماستريخت
التي أنشأت االتحاد األوروبــي ،منعت
البنك املركزي األوروبــي من أن يقرض
بمثابة
الــدول حتى ال يكون هذا األمــر
ّ
زيادة على الطلب تؤدي إلى التضخم.
ه ــذه األدوات لــديـهــا أهـ ــداف واضـحــة
ض ـم ــن الـ ـنـ ـظ ــام ال ــرأسـ ـم ــال ـ ّـي :الـ ـف ــورة
االقتصادية تؤدي إلى تضخم األسعار
وتتطلب التخفيف من النقد املتداول
وامتصاصه بالفوائد املرتفعة ،فيما
التقشف يعني الـبـطــالــة الـتــي تتطلب
خفض الفائدة إلطالق كميات أكبر من
النقد في السوق.
ّ
استمر هذا األمر في أوروبا
في الواقع،
حتى كسروا القاعدة من سنتني حني
لجأوا إلى سياسة التيسير ّ
الكمي .أما
في لبنان ،فالقواعد املطبقة هي نسخة
م ـخ ـت ـل ـفــة ع ــن الـ ـق ــواع ــد ال ــرأس ـم ــال ـي ــة.
بمجرد قولنا إن الليرة اللبنانية لها
قيمة ثابتة تجاه ال ــدوالر ،فهذا يعني
عمليًا أن الـ ــدوالر أصـبــح مـثــل الــذهــب
نسبة إلى القواعد القديمة في السوق.
في النتيجة ،صار لدينا مزيج متداول
فــي ال ـســوق :العملة املحلية املــربــوطــة
بالعملة األجنبية ،والعملة األجنبية.
هذا األمر ينطبق على أبسط التعامالت
التجارية فــي الــدكــان والسوبرماركت

ً
ّ
األهم.
وصوال إلى التعامالت
الــدمــج هــو حــالــة خـصــوصـيــة ،إال أنــه
ال يعني أن ــه يمكن ال ـت ـصـ ّـرف بحرية
ف ــي ال ـس ــوق .خـلــق ال ـل ـيــرات ه ــو م ــواز
لخلق املــزيــد مــن الطلب على ال ــدوالر
ال ــذي يشكل ضغطًا على احتياطات
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ف ــي ظ ــل عـ ــدم ت ــواف ــر
إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة اس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاب ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات
ب ــواس ـط ــة ال ـت ـص ــدي ــر .ل ـ ــذا ،يـسـتـعـمــل
مـ ـ ـص ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــدة ل ــإبـ ـق ــاء
ع ـلــى الـ ـ ـ ــدوالرات ف ــي ال ـس ــوق املحلية
والستقطاب املزيد منها من الخارج
(النظام بكامله يعتمد مصدرًا ثانيًا
يـتـعـلــق بــالـتـهـجـيــر بـحـثــا ع ــن الـعـمــل
م ــا ي ـعــود عـلـيــه ب ــإي ــرادات تـحــويــات
امل ـ ـغ ـ ـتـ ــربـ ــن) .هـ ـ ـك ـ ــذا ،ل ـ ــم يـ ـع ــد األم ـ ــر
يتعلق بـمــا قــالــه كينز عــن السياسة
النقدية الـتــي تستهدف تعديل كتلة
الـنـقــد امل ـتــوافــر لــاسـتـهــاك ،فاللعبة
املحلية قـ ّـيــدت السياسة النقدية في
ل ـب ـنــان ال ـت ــي ل ــم ت ـعــد وس ـي ـلــة لضبط
ال ـت ـق ـل ـبــات ف ــي ال ـح ــرك ــة االق ـت ـصــاديــة
ومــواج ـهــة الـتـضـخــم أو ال ـب ـطــالــة ،بل
أصـبـحــت محكومة ب ـضــرورة البحث
عــن الـ ــدوالرات لتمويل عجز تبادلنا
الخارجي.
هنا لـ ّـب املشكلة .إسـقــاط هــذا الوضع
ع ـل ــى م ــوض ــوع ال ـس ـل ـس ـلــة ،ي ـع ـنــي أن
طباعة النقد لتمويل
الدولة بإمكانها ّ
السلسلة ،لـكــن ضــخ هــذه األم ــوال في
ّ
ـرة زم ـن ـيــة،
الـ ـس ــوق ي ـت ـح ــول ،ب ـعــد ف ـت ـ ّ
ـوال
إل ــى طـلــب عـلــى الـ ــدوالر .ض ــخ األم ـ ّ
يعني زيــادة الطلب أيضًا ،أي تضخم
األس ـ ـعـ ــار ،وب ـم ــا أن ل ـب ـن ــان ي ـس ـتــورد
غ ــالـ ـبـ ـي ــة م ـن ـت ـج ــات ــه االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة،
ف ـ ــإن األم ـ ـ ـ ــوال اإلض ــافـ ـي ــة ف ــي ال ـس ــوق
ّ
ستتحول ،في غالبيتها ،إلى الــدوالر.
ع ـم ـل ـي ــا ،إن ت ـم ــوي ــل ال ـس ـل ـس ـلــة ب ـهــذه
الطريقة يعني زيادة الكتلة النقدية في
جيب املوظفني الذين سينفقونها على
استهالكهم املستورد في غالبيته.
فــي املـقــابــل ،إن ق ــرار الــدولــة أن تقتطع
تمويل السلسلة من الضرائب ،ال يعني
أبدًا زيادة الكتلة النقدية ،بل استعملنا
الـكـتـلــة الـنـقــديــة نـفـسـهــا امل ـتــوافــرة في
الـ ـ ـس ـ ــوق ،وعـ ـن ــده ــا ي ـص ـب ــح ال ـن ـق ــاش
ً
مـتـصــا بـمـفــاعـيــل ال ـن ـظــام الـضــريـبــي.
وفـ ــي ح ــال ــة ال ـه ـن ــدس ــات امل ــالـ ـي ــة ،ف ــإن
اقتطاع جزء من األربــاح التي حققتها
الهندسات بواسطة طباعة النقد أمر
متاح أيضًا لتمويل السلسلة.

ّ
جاد شعبان :السلسلة تمثل مصالح  230ألف أسرة من الفقراء
ّقدم الخبير االقتصادي جاد شعبان مداخلة في ندوة
"املوازنة العامة ّبني التقنية والتطبيق" عن سلسلة الرتب
والراتب التي تمثل مصالح  230ألف مواطن ،هم األفقر
بني املقيمني في لبنان .شعبان مقتنع بضرورة إقرار
السلسلة ،لكونها من الحقوق االجتماعية التي يجب فصلها
عن اقتراحات إصالح اإلدارة العامة في الدولة .وهنا نص
املداخلة:
في موضوع سلسلة الرتب والرواتب ملوظفي القطاع العام:
ـ مطلب محق ،حملته على مدى سنوات هيئة التنسيق النقابية،
وهي الهيئة التي تمثل مصالح  230ألف موظف في القطاع
العام ومعلم في املدارس الرسمية ،أي  16%من اليد العاملة.
ـ زيادة الرواتب واألجور ضرورية للتعويض عن الخسارة
في القدرة الشرائية .فحصة الرواتب من إجمال الناتج املحلي
تراجعت إلى  ،22%بعد أن بلغت  60%تقريبًا من السبعينيات.
ـ معظم موظفي القطاع العام ،وخصوصًا العسكريني،
يتقاضون رواتب ال تتعدى مليون ليرة شهريًا ،وهو دخل ال
يغطي خط الفقر ألي عائلة.
َّ
ـ حرمان موظفي القطاع العام حقهم بالعيش الكريم ،وال
سيما إعادة تعزيز القدرة الشرائية لرواتبهم وتعويضاتهم،
قد يقضي على أحد آخر أركان ما بقي من الطبقة الوسطى
اللبنانية .ومن شأن ذلك أن ّ
يؤدي إلى استقطاب شديد في
لبنانّ ،
ويقوض االستهالك املحلي ،الذي ما زال يشكل أحد أهم
ّ
محركات االقتصاد اللبناني.

ـ هناك ضرورة لفصل سياسة إنصاف املوظفني وتعزيز
رواتبهم عن إصالح اإلدارة العامة وتفعيلها .صحيح أن
ترشيد القطاع العام وزيادة انتاجيته أساسيان ،لكن في
لبنان اقتناع واسع النطاق باستحالة إدخال أي إصالح ّ
جدي
ببساطة ،نظرًا إلى طائفية الدولة اللبنانية والفساد املستشري
من خالل سيطرة شبكات املحسوبيات.
في فعالية القطاع العام واإلصالح الوظيفي:
ـ لدينا قطاع عام يعمل حاليًا بثلث طاقته فقط ،إذ تعاني اإلدارة
العامة من شغور في مالك موظفيها يصل إلى  ،70%وما بقي
منهم يراوح معدل أعمارهم بني  47و 58عامًا.
عدد املراكز الشاغرة في الدولة يبلغ نحو  15ألف وظيفة ،من
أصل  22ألف وظيفة ملحوظة في املالك اإلداري العام ،أي إن
هناك  7000وظيفة مشغولة فقط.
الوظائف العسكرية  120ألفًا ،وفي تزايد مستمر.
ّ
تشكل ّ
حصة رواتب العسكريني وأجورهم وملحقاتها 60%
ـ
من الكلفة اإلجمالية ،يتبعها الجهاز التربوي  23%والجهاز
املدني  .17%فاتورة أجور العسكريني ازدادت بنسبة 140%
خالل  10سنوات ،مقارنة بـ  74%زيادة لفاتورة الجهاز املدني
خالل املدة نفسها.
ـ غياب أي خطة جدية إلعادة هيكلة القطاع العام واالقتصاد
عمومًا ،والنظر بجدية إلى القطاعات التي تحتاج إلى تحسني
في الوظائف ونوعيتها ،مع إعادة النظر بحجم اإلنفاق
االجمالي ودوره.
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تقرير

ُ
المستأجرون القدامى

معركة الحق في السكن مفتوحة
ُ
ُم ّ
جددًا ،نزل ُ
المستأجرون القدامى
إلى الشارع احتجاجًا على إقرار مجلس
النواب قانون اإليجارات الجديد .هؤالء
الذين لم ييأسوا طوال عامين من
ُ
المطالبة بحقهم في السكن ،أعلنوا
استمرار تحركاتهم من أجل قانون
ُيجنبهم التشريد ويحفظ لهم حق
التعويض الذي ُح ِرموه

ل ـلـ ُـم ـس ـتــأجــريــن" .وب ـح ـســب الـحـمـلــة،
إن متوسط سعر الشقة فــي بيروت
يصل الــى نحو  570ألــف دوالر" ،أي
م ــا ُيـ ـع ــادل  1270مـ ــرة ض ـعــف الـحــد
ُاألدن ـ ــى ل ــأج ــور" ،و بــال ـتــالــي "ب ـهــذا
ّ
امل ّ
عدل فإن أكثر من  %50من األطفال
ال ــذي ــن يـعـيـشــون حــال ـيــا ف ــي ب ـيــروت
سيعجزون عــن تأمني سكن لهم في
املدينة".
ما تقوله الحملة في هذا الصدد ،أن

وض ــع ق ــان ــون ل ــإي ـج ــارات الـجــديــدة
ّ
كــان من املفترض أن يشكل ُمناسبة
إلرس ـ ــاء س ـيــاســة إس ـكــان ـيــة شــامـلــة،
"بحيث تتحمل الــدولــة مسؤوليتها
ف ــي ه ــذا امل ـج ــال ب ـعــد ت ـحــريــر املــالــك
الـقــديــم" مــن عــبء إسـكــان "املستأجر
ال ـق ــدي ــم" ،ع ـلــى ح ـ ّـد تـعـبـيــر الـحـمـلــة،
ال ـت ــي اع ـت ـب ــرت أن عـ ــدم إقـ ـ ــرار خطة
سكنية فــي هــذا املـجــال لــم ُي ـ ِّ
ـؤد فقط
إلــى تجريد الكثير مــن املستأجرين

القدامى من ضمانة حقهم بالسكن،
"ول ـك ــن أي ـضــا إل ــى اس ـت ـب ـعــاد حـقــوق
ســائــر املــواطـنــن مــن دائ ــرة ال ـقــرارات
العامة" .وأضافت" :وقد بدا بنتيجة
ذلك أن السياسة اإلسكانية الوحيدة
املتاحة هي سياسة تمليك من خالل
ً
قروض ميسرة ،والتي هي أصال غير
ُمتاحة لنحو  %80من سكان لبنان".
ّ
مــن جهة أخ ــرى ،ذك ــرت حملة "الحق
فـ ــي الـ ـسـ ـك ــن" عـ ـل ــى ص ـف ـ ُح ـت ـهــا عـلــى
"ف ــاي ـس ـب ــوك" ،بـمـطــالــب املـسـتــأجــريــن
الـ ـت ــي رفـ ـع ــوه ــا إل ـ ــى ك ــاف ــة ال ـج ـهــات
امل ـع ـن ـيــة ،م ـح ــاول ــة ب ــذل ــك دفـ ــع الـ ــرأي
ُ
القضية املتعلقة
الـعــام إلــى مساندة ُ
بـ ـح ــق الـ ـسـ ـك ــن عـ ـب ــر املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فــي
االعـ ـتـ ـص ــام ــات الـ ـت ــي "ت ـغ ـي ــب عـنـهــا
وسائل اإلعالم".
ليست املرة األولــى ،التي يعتب
وهي ُ
ف ـي ـه ــا امل ـ ـس ـ ـتـ ــأجـ ــرون عـ ـل ــى "ت ــواط ــؤ
اإلعالم مع مصالح الشركات العقارية

أكثر من  %50من األطفال الذين يعيشون حاليًا في بيروت سيعجزون عن تأمين سكن لهم في المدينة (مروان طحطح)

هديل فرفور
ُ
ّ ُ
ن ــظ ــم املـ ـسـ ـت ــأج ــرون ال ــق ــدام ــى ،أم ــس،
وقـفــة احـتـجــاجـيــة فــي ش ــارع الـحـمــرا،
ض ـ ّـد إقـ ــرار مـجـلــس ال ـن ــواب اللبناني
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ق ــان ــون اإلي ـج ــارات
"التهجيري" ،وفــق ما يصفونه ،وذلك
ّ
بعدما فشلت آمالهم التي كانت ُمعلقة
عـلــى "وع ـ ــود" رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
ن ـب ـيــه ب ـ ـ ـ ّـري ،بـ ــإقـ ــرار ح ــق ال ـت ـعــويــض
لـهــم وبــال ـتــريــث ف ــي إصـ ــدار ال ـقــانــون.
لــذلــك ،كــان الـتـ ّـوجــه أمــس نحو رئيس
ميشال عون الذي
الجمهورية العماد ُ
بات ُمطالبًا من قبل املستأجرين بعدم
التوقيع على القانون.
ه ــذا الـقــانــون ال ــذي أت ــى كـنـتــاج عمل
تـشــريـعــي "م ـب ـت ــور" وب ـم ـعــزل ع ــن أي
رؤي ــة مــديـنـيــة وسـكـنـيــة شــامـلــة "فــي
ظل سياسات سكنية قائمة ال تأخذ
فــي االعتبار الحق فــي الــوصــول إلى
ال ـس ـكــن ب ــأس ـع ــار م ـق ـب ــول ــة" ،وفـ ــق ما
تـقــول حملة "ب ـيــروت مــديـنـتــي" التي
أصـ ـ ـ ــدرت ب ـي ــان ــا ج ـ ــاء ب ـ ُم ـث ــاب ــة "ض ــم
ا ُل ـص ــوت" إل ــى أصـ ــوات املـسـتــأجــريــن
ووض ــع
امل ـط ــال ـب ــن ب ــإل ـغ ــاء ال ـق ــان ــون ُ
قانون مؤقت بتمديد العقود املبرمة
ّ
يتضمن أفكارًا
قبل عام " ،1992على أن
تصحيحية ،إنصافًا للمالك القديم".
وأعربت الحملة عن رفضها التام ملا
سـ ّـمـتــه "اخ ـت ــال ال ـت ــوازن التشريعي
الـنــاتــج مــن تنفيذ قــانــون اإلي ـجــارات
بمعزل عــن تــأمــن ضـمــانــات وبــدائــل

ُ
المستأجرون ُيطالبون
رئيس الجمهورية بعدم
توقيع القانون

ّ
يصب القانون في مصلحتها"،
التي
على ّ
عدد من أعضاء لجنة
تعبير
حد
ُ
حقوق املستأجرين.
الدفاع عن
ُ
وكانت مطالب املستأجرين تتمحور
حــول ضــرورة خفض بــدل املثل الذي
تــم ربطه بالقيمة البيعية للمأجور
( ،)%4ب ـح ـيــث ُي ـص ـب ــح  %1.5ك ـحـ ّـد
أقـصــى وذل ــك نتيجة ارت ـفــاع أسـعــار
ال ـع ـق ــارات بـنـحــو خ ـيــالــي! وبـخـفــض
ُ
ب ـ ـ ـ ــدل املـ ـ ـ ـث ـ ـ ــل ،تـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــح ُ"م ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة
ـدوق ب ـغ ــال ـب ـي ـت ـه ــا م ـن ـت ـف ـيــة"،
ال ـ ـص ـ ـنـ ـ ُ
بحسب املستأجرين الذين ُيشيرون
إل ــى ض ــرورة اإلب ـقــاء عـلــى دع ــم ذوي
الدخل املحدود والفقراء مع حصرها
ُ
ستأجر األســاســي فقط .مــن أبــرز
بامل
ُ
ُ
مـطــالــب املـسـتــأجــريــن أيـضــا م ـســاواة
األب ـن ـي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت مـنــذ
عــام ُ 1967معتبرة "فخمة" باألماكن
ال ـ ـعـ ــاديـ ــة ،إذ إن مـ ــن بـ ــن ُ م ـف ــارق ــات
القانون الكثيرة حرمان املستأجرين
ُ
فــي األبنية التي تـعـ ّـد فخمة فــي عام
 1967االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن الـ ـصـ ـن ــدوق،
ُ ّ
طبق عليهم القانون!
وبالتالي ي ُ
ُ
واألهـ ـ ــم ،أن امل ـس ـتــأجــريــن يـطــالـبــون
بـ ـح ــق تـ ـع ــوي ــض اإلخ ـ ـ ـ ــاء "ع ـ ـلـ ــى أن
ال ي ـق ــل ع ــن  %40م ــن ث ـم ــن امل ــأج ــور
ل ـل ـض ــرورة ال ـعــائ ـل ـيــة و %50لـلـهــدم،
عـلــى أن ال يـتـنــاقــض الـتـعــويــض مع
فترة التمديد" .ويبقى املطلب األهم،
وهو رفض تحرير عقود اإليجار قبل
إيجاد البديل السكني.
بــدورهــا ،اعـتـبــرت "ب ـيــروت مدينتي"
أن ال ـت ـع ــدي ــل ال ـ ـعـ ــادل ع ـل ــى ال ـق ــان ــون
ي ـق ـت ـض ــي "تـ ـح ــدي ــد ن ـس ـب ــة امل ــال ـك ــن
ال ـق ــدام ــى م ـق ــارن ــة بــاملــال ـكــن ال ـج ــدد،
وص ـيــاغــة مـعــايـيــر واض ـح ــة يعتمد
عليها القانون الجديد في ما يتعلق
بالحق في السكن ،الحق في املدينة،
وض ـمــانــة «ال ـب ــدل الـ ـع ــادل» لـلـمــالــك"،
شيرة إلى أن البدل العادل يقتضي
ُم
ُ
خـ ـل ــق أطـ ـ ـ ــر ت ـس ـع ــى إلـ ـ ــى امل ـح ــاف ـظ ــة
ع ـل ــى ن ـس ـي ــج األحـ ـ ـي ـ ــاء االج ـت ـم ــاع ــي
والتاريخي.

تقرير

ّ
لبنان يفتح بلوكات الغاز أمام الشركات النفطية
فيفيان عقيقي

(مروان طحطح)

م ــن امل ـف ـت ــرض أن ت ـن ـط ـلــق ع ـم ـلـ ّـيــات
اس ـت ـك ـش ــاف حـ ـق ــول ال ـ ـغـ ــاز وال ـن ـف ــط
فــي املـنـطـقــة االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة الخالصة
ّ
اللبنانية فــي غـضــون تسعة أشهر،
ّ
وفق خريطة الطريق التي تضمنها
ّ
البحرية الستكمال
قــرار فتح الــرقــع
دورة ال ـت ــراخ ـي ــص األولـ ـ ــى ال ـص ــادر
عــن وزيــر الطاقة واملـيــاه سـيــزار أبي
خليل.
فبناء على دراسة ّ
ً
أعدتها هيئة إدارة
ّ
قطاع البترول ،وقــع أبــي خليل قرار
فـتــح الــرقــع الـبـحـ ّ
ـريــة اآلت ـي ــة :البلوك
ً
ّ
 1ش ـم ــاال ع ـلــى الـ ـح ــدود الـقـبــرصــيــة
ّ
وال ـس ــوري ــة ،وال ـب ـلــوك  4ف ــي الــوســط
اللبناني ،والبلوكات  8و 9و 10على
ال ـح ــدود الـجـنــوبـ ّـيــة ،لـلـمــزايــدة على
ّ
ّ
كحد أقصى بما
أن تلزم أربــع منها
يـتـمــاشــى مــع اسـتــراتـيـجـ ّـيــة التلزيم
ال ـتــدري ـجــي ال ـتــي أقـ ّـرت ـهــا الـحـكــومــة،
ع ـ ـلـ ــى أن يـ ـتـ ـب ــع ذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ـتـ ــح دورة
ت ــأه ـي ــل م ـس ـبــق ل ـل ـش ــرك ــات ال ــراغ ـب ــة
فــي الـعـمــل فــي املنطقة االقـتـصـ ّ
ـاديــة
الـخــالـصــة الـلـبـنــانـ ّـيــة ،ت ـقـ ّـدم خاللها
ط ـل ـبــات االش ـ ـتـ ــراك ف ــي املـ ــزايـ ــدة من
ّ
كونسورسيوم مؤلف من  3شركات

ّ
وقع أبي خليل
قرار فتح خمس رقع
ّ
بحرية في دورة
التراخيص األولى

ّ
ّ
(واح ــدة بصفة صاحب حــق ّمشغل،
واث ـن ـّت ــان ب ـص ـفــة ص ــاح ــب حـ ــق غير
م ـش ــغ ــل) ،ع ـلــى أن ت ـك ــون مـسـتــوفـيــة
ّ
ّ
واملالية
القانونية
معايير التأهيل
ّ
ّ
والتقنية وشــروط متعلقة بالجودة
ّ
وال ـص ــح ــة وال ـس ــام ــة وال ـب ـي ـئــة ،كما
ه ــو م ـن ـصــوص عـلـيـهــا ف ــي املــرســوم
ّ
 2013/9882املتعلق بشروط تأهيل
الشركات.
خريطة الطريق :املهل واملواعيد
بـ ــن الـ ـث ــان ــي مـ ــن شـ ـب ــاط و 31آذار
املـ ـقـ ـبـ ـل ــن ،س ـت ـف ـت ــح دورة ت ــأه ـي ــل
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة الـ ــراغ ـ ـبـ ــة فــي
امل ـشــاركــة ف ــي دورة ال ـتــراخ ـيــص مع

االح ـت ـف ــاظ ب ـن ـتــائــج دورة الـتــأهـيــل
املسبق الـتــي أجــريــت فــي أي ــار 2013
ّ
ل ـل ـش ــرك ــات امل ــؤهـ ـل ــة الـ ـت ــي م ــا زال ــت
ّ
مستوفية ال ـشــروط ،على أن تتخلل
ّ
العاملية
ذل ــك دع ــوة لـشــركــات الـنـفــط
ّ
للمشاركة في ورشــة عمل تشاورية
فــي  ،2017/2/23وال ـتــواصــل معها
ل ـت ـش ـج ـي ـع ـه ــا ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فــي
دورة التراخيص ،إضــافــة إلــى إقــرار
الـقــانــون الـضــريـبــي ال ـخـ ّ
ـاص بقطاع
النفظ والغاز.
فــي  13نـيـســان املـقـبــل ،سـيـعـلــن عن
ّ
أسـمــاء الشركات املؤهلة الجديدة،
ّ
عـلــى أن تـتـســلــم هـيـئــة إدارة قـطــاع
الـ ـبـ ـت ــرول عـ ـ ــروض الـ ـش ــرك ــات عـلــى
ال ـ ــرق ـ ــع امل ـ ـعـ ــروضـ ــة لـ ـلـ ـم ــزاي ــدة فــي
 15أي ـل ــول امل ـق ـب ــل ،وأن ت ـن ـشــر هــذه
العروض في  22أيلول إلطالع الرأي
ال ـع ــام ع ـل ـي ـهــا .وتـ ـق ـ ّـدم ه ـي ـئــة إدارة
ق ـط ــاع ال ـن ـفــط ت ـقــريــرهــا الـتـقــويـمــي
ل ـل ـع ــروض ق ـب ــل  16ت ـشــريــن األول،
فـ ـتـ ـح ــال إلـ ـ ــى وزي ـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة الـ ــذي
يرفعها بــدوره إلى مجلس الــوزراء
لـتـحــديــد الـشــركــات الـفــائــزة والــرقــع
ّ
ال ـ ـتـ ــي س ـ ـل ـ ـتـ ــزم وتـ ــوق ـ ـيـ ــع الـ ـعـ ـق ــود
والـ ـش ــروع ب ـع ـم ـلـ ّـيــات االس ـت ـك ـشــاف
قبل  15تشرين الثاني.

ّ
الشفافية للصناعات
مبادرة ّ
االستخراجية
إل ــى ذل ــك ،أع ـلــن مـجـلــس ال ـ ــوزراء في
ج ـل ـس ـتــه األخ ـ ـيـ ــرة ،ان ـض ـم ــام لـبـنــان
إل ــى م ـب ــادرة الـشـفــافـ ّـيــة لـلـصـنــاعــات
االسـ ـتـ ـخ ــراج ـ ّـي ــة  ،EITIالـ ـت ــي ت ـضـ ّـم
 51بـلـدًا نفطيًا حــول الـعــالــم ،ليكون
ب ــذل ــك ال ـ ــدول ـ ــة األولـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي ت ـبــدي
ّ
ّ
عمليات
نيتها باالنضمام قبل بــدء
االس ـت ـك ـشــاف واإلنـ ـت ــاج ف ـي ـهــا ،وهــو
م ــا اع ـت ـب ــره أبـ ــي خ ـل ـيــل «مـتـمــاشـيــا
مــع ش ـعــار الـعـهــد الـحــالــي بــاإلنـجــاز
وال ـش ـف ــاف ـ ّـي ــة» ،ك ــون ـه ــا ت ــوج ــب عـلــى
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ـ ّـي ــة اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــان عــن
مــداخـيـلـهــا ،وتــوجــب عـلــى الـشــركــات
الـنـفـطـ ّـيــة الـعــامـلـيــة فـيــه اإلعـ ــان عن
مـصــاريـفـهــا بـمــا يـســاهــم فــي تعزيز
ّ
الشفافيةّ .
وم ــن امل ـتــوقــع أن تـتـبــع ذل ــك سلسلة
مـ ــن الـ ـخـ ـط ــوات الـ ـت ــي س ـت ـس ـهــم فــي
تعزيز ثقة املجتمع املدني والشركات
الـنـفـطـ ّـيــة بـقـطــاع ال ـب ـتــرول اللبناني
عبر خلق مساحة حوار بني املجتمع
ّ
النفطية والحكومة
املدني والشركات
ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة ،م ــن خ ــال إقـ ـ ــرار قــانــون
ّ
الشفافية في القطاع.
تعزيز
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مقابلة إذا كان تبوؤ امرأة عربية لمناصب قيادية في أي مجال من المجاالت ال يزال
يعتبر «خبرًا» يستحق التوقف عنده ولو في عام  ،2017فإن «رياسة» امرأة عربية في
وحوالى  %48من النساء في
قطاع االتصاالت الدولي يقترب من أن يكون حدثًا .كيف ال ً
العالم العربي ،أي نحو  84مليون امرأة ،ال يملكن هاتفًا محموال .أما عدد النساء اللواتي
يملكن هواتف محمولة فهو أقل بنحو  8ماليين عن أعداد الرجال .وتصل الفجوة
بين الجنسين في مجال استخدام اإلنترنت في أنحاء المنطقة إلى  ،%34وهي ثاني أكبر
فجوة بين الجنسين بعد منطقة جنوب الصحراء في أفريقيا

رئيسة «إريكسون» في الشرق األوسط

اللبنانيون يتبنون نمط حياة
قائم على االتصال
رضا صوايا
فـ ـ ــي ظـ ـ ــل هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـع ـ ـط ـ ـيـ ــات ي ـص ـبــح
للحديث مع رافية ابراهيم (الصورة)،
رئـيـســة شــركــة «إري ـك ـســون» العاملية
ل ـ ــاتـ ـ ـص ـ ــاالت فـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـشـ ــرق
األوسط وشمال أفريقيا بعد آخر .في
حوار مع «األخبار» تتحدث «السيدة
الفاعلة» عــن تجربتها الطويلة في
عالم االتصاالت ودور املــرأة في هذا
القطاع وفي املنطقة عمومًا ،إضافة
إل ــى نـظــرتـهــا إل ــى واقـ ــع االت ـص ــاالت
فــي املـنـطـقــة وأبـ ــرز الـتـحــديــات التي
تواجهه
¶ م ـن ـح ـتــك ج ــوائ ــز إن ـ ـجـ ــازات ال ـس ـي ــدات
القياديات جــائــزة «الـسـيــدة الفاعلة» لعام
 .2016ما هي أهمية هذه الجائزة بالنسبة
إل ـيــك؟ وه ــل هــي تـكــريــم ف ــردي أم لشركة
«إريكسون» ككل؟
ه ـ ــذه الـ ـج ــائ ــزة ل ـه ــا ق ـي ـمــة مـعـنــويــة
وتـ ـق ــدي ــري ــة كـ ـبـ ـي ــرة ب ـح ـي ــث تـجـمــع
وتبرز
حوالى  500شخصية قيادية
ً
جهودها على ّ
مر السنوات ،وخاصة
ّ
ّ
ّ
عربية مخصصة لتكريم
أنها جائزة
ّ
ّ
املتميزات .وطبعًا ال يمكن
السيدات
أن أمـ ـن ــح هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـق ــدي ــر ل ـج ـه ــودي
الشخصية فحسب ،بــل هـنــاك فريق
ع ـمــل م ــن امل ـب ــدع ــن ال ــذي ــن يـعـمـلــون
جاهدين فــي املنطقة الـتــي أترأسها
لـتـقــديــم ك ــل م ــا ه ــو مـتـطـ ّـور
ف ـ ــي عـ ــالـ ــم ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا،
وع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد الـ ـخ ــدم ــات
الـتــي نعتبرها أســاسـ ّـيــة في
ّ
م ـس ـيــرة إري ـك ـس ــون وات ـج ــاه
عمالئنا.
¶ ح ــدث ـي ـن ــا عـ ــن ت ـج ــرب ـت ــك فــي
ع ــال ــم االتـ ـ ـص ـ ــاالت؟ م ـت ــى ب ــدأت
الـعـمــل فــي ه ــذا الـقـطــاع وم ــا هي
أبـ ــرز امل ـنــاصــب ال ـت ــي تسلمتها
واإلنجازات التي تحققت؟
م ـ ّـر أك ـث ــر م ــن  35ع ــام ــا على
عملي في قطاع االتصاالت،
تلكوم
بدءًا من عام ّ 1981في ِ
ماليزيا .وتنقلت بني مناطق
عـ ــدة م ــن ب ـي ـن ـهــا أبـ ــو ظ ـبــي،
لـ ـ ـن ـ ــدن وب ـ ـ ـن ـ ـ ـغـ ـ ــادش ح ـيــث
عـ ّـيـنــت رئـيـســة «إري ـك ـســون».
ّ
ك ـ ــل ه ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب عـ ـ ـ ـ ــززت ث ـق ـتــي
ب ـن ـف ـســي وس ــاع ــدت ـن ــي فـ ــي ال ـت ـط ـ ّـور
ّ ّ
وال ـت ـقـ ّـدم فــي ه ــذا ال ـق ـطــاع .وأظـ ــن أن
ال ـن ـجــاح ه ــو حـصـيـلــة الـعـمــل ال ـجـ ّ
ـاد
وال ـط ـمــوح واالل ـ ـتـ ــزام .وك ــذل ــك وضــع
ه ــدف مـعـ ّـن وب ــذل الـجـهــد للوصول
إليه .هذا هو النجاح الحقيقي.
¶ ما هي في رأيــك املقومات التي تساعد
النساء في املنطقة في أن يكن فاعالت في
مجتمعاتهن وما هي العوائق التي تحول
دون ذلك؟
عمل الـنـســاء فــي الـعــالــم أجـمــع ليس
بــاألمــر الـسـهــل وال سـ ّـيـمــا فــي مجال
التكنولوجيا وعالم االتـصــاالت .من
ال ـص ـعــب ع ـلــى املـ ـ ــرأة ال ـعــام ـلــة ّ
ورب ــة
املـ ـن ــزل ال ــوص ــول إلـ ــى م ــراك ــز عــالـيــة
فــي منطقة ال ـشــرق األوس ــط وال ــدول
اآلسـيــويــة بسبب متطلبات العائلة
ّ
التحديات التي
واملجتمع ،ناهيك عن

نواجهها كل يوم.
عدة بلدان ومناطق فذلك ٍّ
أن أدير ّ
تحد
كـبـيــر .لـكــن الـصـبــر والـعـمــل ال ــدؤوب
عامالن أساسيان ،وال ّ
شك بأن شركة
«إري ـك ـســون» هــي مــن أكـبــر الداعمني
لـلـسـ ّـيــدات املـتـفــوقــات .لــذلــك نحرص
دائمًا على زيــادة عــدد العامالت في
ّ
متقدمة
الشركة وترأسهن مناصب
عــامــا بـعــد ع ــام .عــائـلـتــي كــانــت أكبر
م ـصــدر ق ـ ّـوة ل ــي رغ ــم وج ــود عــوائــق
ّ
ع ــدة ،ولـكـنـنــي تـمــكـنــت مــن التوفيق
بني حياتي العائلية ومنصبي الذي
يأخذ الكثير من وقتي.
¶ هـ ـ ــل م ـ ـشـ ــاركـ ــة ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء فـ ـ ــي قـ ـط ــاع
االتصاالت في املنطقة مرضية من حيث
أعدادهن واملناصب التي يحتلننها؟ وهل
تعتبرين أن لــوســائــل االت ـص ــال الحديثة

سرعة اإلنترنت
في لبنان ال تساعد
اللبنانيين في استخدام
بيانات أكثر

دورًا في تحرير املرأة ،وكيف؟
تــؤمــن شــركــة «إري ـك ـســون» بــالـتـنـ ّـوع
بــن الجنسني ،وهـنــاك نحو 26,000
امرأة يعملن في شركات «إريكسون»
فــي جميع أنـحــاء العالم ،وتساهمن
فـ ـ ــي نـ ـمـ ــط ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة الـ ـقـ ــائـ ـمـ ــة ع ـلــى
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ،ال س ـ ّـيـ ـم ــا ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
ّ
ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط ح ـيــث رك ــزن ــا على
رفع عدد النساء في املناصب العليا.
كما لدينا رؤي ــة مستقبلية للنساء
ون ـع ـم ــل لـ ــزيـ ــادة ع ــدده ــن إلـ ــى %30
بحلول عــام  .2020وأكـبــر دليل على
ّ
للسيدات الرائدات في
دعم إريكسون
ّ
مجال التكنولوجيا هو وجود سيدة
كــرئـيـســة لـلـشــركــة ف ــي ه ــذه املـنـطـقــة.
ّ
نخص دور النساء في
وال يمكن أن
ّ
حـقــل م ـعـ ّـن ،فــالـســيــدة الـنــاجـحــة في
ّ
السيدة الرائدة في
الطب مثلها مثل
م ـجــال الـتـكـنــولــوجـيــا واالتـ ـص ــاالت.
والـيــوم بــات في عصرنا هــذا الكثير

م ــن ال ـش ــرك ــات ال ـتــي تــؤمــن بفاعلية
دور املرأة على صعد ّ
عدة وفي جميع
املجاالت.
¶ كيف تصفني واقع قطاع االتصاالت في
العالم العربي وفي لبنان؟ وما هي برأيك
مـكــامــن ال ـقــوة والـضـعــف فــي ه ــذا القطاع
والخطوات الواجب اتباعها لتطوير قطاع
االتصاالت في املنطقة؟
قـطــاع االت ـصــاالت ،فــي جميع أنحاء
امل ـن ـط ـقــة ،م ـت ـنــوع ل ـل ـغــايــة م ــن حيث
م ـس ـتــويــات ال ـن ـضــج ف ــي امل ـع ـلــومــات
والبيانات .ولكن الحديث عن ّ
تطور
اإلن ـت ــرن ــت وس ــرع ـت ــه ،ل ــه مـسـتــويــات
مختلفة في منطقة الشرق األوســط.
تـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاول الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن شـ ـ ــركـ ـ ــات
االت ـص ــاالت فــي املنطقة وبــالـتـعــاون
ّ
التوصل إلــى خدمة
مع «إريكسون»
إن ـتــرنــت تــاقــي االس ـت ـح ـســان لــدى
املشترك.
عالوة على ذلك ،يساهم املشغلون
ف ــي هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة ب ــإج ــراء شــراكــة
كـ ــل فـ ـت ــرة مـ ــع ال ـه ـي ـئ ــات ال ــدول ـي ــة
مـثــل االت ـح ــاد ال ــدول ــي لــاتـصــاالت
للمساهمة في مجموعات الدراسة
.5G
¶ نـظــرتــك إل ــى تـفــاعــل الـشـبــاب العربي
م ـ ــع وس ـ ــائ ـ ــل االت ـ ـ ـصـ ـ ــال .ه ـ ــل ال ت ـ ــزال
اسـتـخــدامــات الـشـبــاب الـعــربــي لوسائل
وتقنيات االتصال سطحية؟
أك ـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ـق ـ ــري ـ ــر ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ــن
وحــدة مختبرات املستهلك
ف ــي «إري ـ ـك ـ ـسـ ــون» ب ـع ـنــوان
«ال ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــاة ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة ع ـلــى
االت ـ ـ ـصـ ـ ــال ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان» أن
املـ ـسـ ـتـ ـهـ ـلـ ـك ــن ف ـ ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان
يـ ـتـ ـبـ ـن ــون ت ــدريـ ـجـ ـي ــا ن ـمــط
ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاة ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــم عـ ـل ــى
االتـصــال ،مــع ارتـفــاع نسبة
ملكية شبكات البرودباند
الـ ـنـ ـق ــال وال ـ ـهـ ــاتـ ــف ال ــذك ــي
م ـ ـقـ ــارنـ ــة مـ ـ ــع املـ ـسـ ـت ــوي ــات
ال ـعــامل ـيــة .وهـ ــذا دل ـي ــل على
تفاعل الشباب العربي على
مواقع التواصل االجتماعي
واس ـت ـخ ــدام ـه ــم لــإن ـتــرنــت
ل ـ ـل ـ ـتـ ــواصـ ــل فـ ـ ــي ح ـي ــات ـه ــم
اليومية.
ال ي ـم ـك ـن ـنــا أن نـ ـق ــول إن اس ـت ـخ ــدام
الشباب العربي لهذه الوسائل ّ
يعد
ّ
سطحيًا ألن تقنيات االتصال حاجة
أساسية في عصرنا هذا ،وللحصول
ع ـل ــى امل ـع ـل ــوم ــات والـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـتــي
يستخدمها الشباب يوميًا.
بــاتــت املـجـتـمـعــات ال ـعــرب ـيــة مــدركــة
أله ـ ـم ـ ـيـ ــة وسـ ـ ــائـ ـ ــل االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال (أي
ال ـ ـهـ ــواتـ ــف الـ ــذك ـ ـيـ ــة) ،وهـ ـ ــي تـعـطــي
أه ـم ـي ــة ك ـب ـي ــرة ل ــوس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي .وب ـ ـ ـ ـ ّـن ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر أن
الـغــالـبـيــة الـعـظـمــى مــن املستهلكني
في لبنان ( 76في املئة) يستخدمون
أق ــل مــن  1غـيـغــابــايــت مــن الـبـيــانــات
املـ ـتـ ـنـ ـقـ ـل ــة ش ـ ـهـ ــريـ ــا بـ ـسـ ـب ــب س ــرع ــة
اإلنـ ـت ــرن ــت الـ ـت ــي ال ت ـس ــاع ــده ــم فــي
اسـت ـخــدام بـيــانــات أكـثــر وتــركـيــزهــم
على الرسائل الفورية والتطبيقات
الهاتفية الـتــي ال تستهلك بــدورهــا
الكثير من الغيغابايت.

سيارات

السيارات الفارهة المستقبلية
تعود إلى الماضي
تـسـعــى ال ـشــركــات املـصـنـعــة لـلـسـيــارات
ال ـف ــاره ــة إل ــى تـكـيـيــف اسـتــراتـيـجـيـتـهــا
وتـ ـص ــامـ ـيـ ـمـ ـه ــا امل ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة مل ــواكـ ـب ــة
ال ـت ـغ ـي ـي ــرات الـ ـج ــذري ــة الـ ـت ــي ي ـش ـهــدهــا
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم عـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف األصـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدة
وباألخص التكنولوجية منها وأهــواء
األجـ ـي ــال الـ ـص ــاع ــدة .ف ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق
ك ـ ـشـ ــف الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـش ــرك ــة
«ب ـن ـتـلــي» الـبــريـطــانـيــة الـعــري ـقــة وول ــف
جــانــج دورهــاي ـمــر عــن نـظــرتــه ملستقبل
س ـ ـ ـيـ ـ ــارات الـ ــرفـ ــاه ـ ـيـ ــة ودور الـ ـع ــام ــة
األسـ ـط ــوري ــة ف ــي إع ـ ـ ــادة ت ـك ـي ـي ـف ـهــا مــع
املتغيرات املرتقبة.
ي ــرى هــاي ـمــر أن «ال ـع ـم ــاء املستقبليني
سيكون لهم توقعات ومتطلبات مختلفة
بشكل كبير عن عمالء السيارات الفارهة
فــي يومنا ه ــذا» ،موضحًا أن «السنوات
العشر املقبلة ستشهد تـحــوالت جذرية
بالنسبة إلى مصنعي السيارات الفارهة،
حيث أن رقعة عمالئهم ستتسع وتتغير
بعد دخول جيل امليلينياز فيها ،إضافة
إلى النمو املؤثر لألسواق الناشئة».
فوفقًا لبحث عاملي ّ
موسع أعدته بانتلي
ت ـ ـبـ ـ ّـن أن م ــالـ ـك ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات الـ ـف ــاره ــة
املـسـتـقـبـلـيــن سـيـمـلـكــون ت ـق ــدي ـرًا عــالـيــا

للتقاليد وال ـتــراث والـحــرف الـيــدويــة في
تصميم السيارة ما يمنح قصة للمنتج،
وسيطالبون بتصاميم جميلة وعالية
الجودة مع استخدام مواد في التصنيع
تـبــرهــن عـلــى االس ـتــدامــة وت ـخــدم غرضًا
محددًا.
الــافــت أن ــه وعـلــى الــرغــم مــن أن العمالء
املـسـتـقـبـلـيــن س ـي ـكــونــون أك ـثــر ارت ـبــاطــا
ب ــال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا والـ ـ ـ ـث ـ ـ ــورة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة،
يـ ـق ــول ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـب ـن ـت ـلــي أن
«الـتـكـنــولــوجـيــا بـحــد ذات ـهــا غـيــر كــافـيــة.
فهي بمفردها تبقى باردة وجامدة وغير
قــادرة على تمثيل الرفاهية فعليًا .لذلك
ال يجب التخلي عن اللمسة اإلنسانية».
في السياق عينه أعلن هايمر أن بنتلي
تدرس إقامة شبكة عمالء عاملية في إطار
نـ ــادي ملــال ـكــي بـنـتـلــي ح ـيــث ال تنحصر
امللكية باقتناء سيارة واحدة إنما تتيح
للمالك التنقل الفاخر فــي مــدن مختارة
فـ ــي ج ـم ـي ــع أن ـ ـحـ ــاء الـ ـع ــال ــم .فـ ــي س ـيــاق
متصل ومن ضمن الخدمات املميزة التي
تقدمها بنتلي لعمالئها تـقــوم الشركة
و ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ش ــرك ــة  Filldبـخــدمــة
توصيل الوقود لهم بدل من أن يحتاجوا
إلى التوجه إلى محطات الوقود.

قطاع خاص
 BLCيدعم النساء لبلوغ القمم
فــي إطــار م ـبــادرة “”WE Initiative
الـ ـت ــي أط ـل ـق ـه ــا  BLC Bankوالـ ـت ــي
تـهــدف إل ــى تمكني امل ــرأة ومساعدتها
فـ ــي ت ـح ـق ـيــق قـ ــدرات ـ ـهـ ــا ك ــامـ ـل ــة ،دع ــم
«ال ـب ـنــك الـلـبـنــانــي ل ـل ـت ـجــارة» املتسلقة
الـلـبـنــانـيــة ج ــوي ــس عـ ــزام ف ــي رحـلـتـهــا
إلى األرجنتني للوصول إلى قمة جبل
أكونكاجوا وهي أعلى قمة في أميركا
ال ـج ـنــوب ـيــة وأع ـل ــى ق ـمــة جـبـلـيــة خ ــارج
جبال الهيمااليا والتي يصل ارتفاعها
إلى  6962مترًا .وانطلقت عزام في  24كانون الثاني من لبنان لخوض املغامرة
التي ستستغرق شهرًا ،من ضمن سلسلة مغامرات تسلق تحت عنوان “The
 ”Explorers Grand Slamوالتي ترتكز إلى تحدي املستكشفني لبلوغ القطب
الشمالي والقطب الجنوبي ،إضافة إلى تسلق أعلى القمم في القارات السبع.
وقد بلغ عدد املغامرين الذين نجحوا في تسلق هذه القمم  51متسلقًا بينهم
 12إمرأة.
في املناسبة قال نائب رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام لــ BLC Bankنديم
الـقـ ّـصــار إن «جــويــس تجسد املـثــابــرة عـلــى الـسـعــي لتحقيق األح ــام وكسر
الحواجز ،داعية النساء الجريئات لالنضمام إليها في سعيها .وهي تشكل في
تصميمها هذا تجسيدًا حقيقيًا ملبادرة  ،We Initiativeإذ تهدف لبلوغ أعلى
القمم والوصول إلى آفاق جديدة ،ملهمة النساء للقيام باملثل».
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ّ
«التشيع اللندني» بمنظور الفكر السياسي اإلقصائي
مهدي الوالئي *
ّ
ي ـ ـبـ ــدو أن م ـص ـط ـل ــح «الـ ـتـ ـش ـ ّـي ــع ال ـل ـن ــدن ــي»
صياغة جديدة لعبارات تقليدية كـ«املنافق»
ُ َ
و«املـ ـ ـ ــخـ ـ ـ ـ ِّـرب» ،الـ ـه ــدف م ـن ــه إث ـ ـ ــارة ال ـعــاط ـفــة
وإشـعــال الحماسة والـغـيــرة على الــديــن بعد
أن باتت تلك العبارات ال تحقق األثر املطلوب
منها.
ّ
ومـ ــن ال ــواض ــح أن هـ ــذا امل ـص ـط ـلــح ق ــد صيغ
ً
بــدهــاء ودق ــة حتى يـكــون شــامــا ملــراجــع دين
وعلماء بما لهم من امتداد داخلي وخارجي
في شتى أنحاء املعمورة.
ُ
وك ــون هــذا املصطلح قــد ط ـ ِـر َح مــن قبل أعلى
هـ ــرم ف ــإن ــه يـ ــدل ع ـلــى ال ـس ـيــاســة اإلق ـصــائ ـيــة
الفعلية التي ينتهجها النظام في إيران تجاه
مراجع الدين.
«لندنية التشيع األصيل»
ودعاوى الفكر اإلقصائي
ينطلق الـفـكــر اإلقـصــائــي وأتـبــاعــه مــن ثالثة
ّ
دعاوى ارتكازية تشكل مثلث إنشاء مصطلح
«التشيع اللندني».
ّ
التشيع بممارسات خرافية
األول ــى :طقسنة
إلحياء عاشوراء.
الثانية :الفتنة املذهبية بني السنة والشيعة.
الثالثة :توهني رمــوز الــوعــي والعقالنية في
الداخل الشيعي.
وبنظرة سريعة لتلك الدعاوى ومستنداتها،
نجد أن الدعوى األولى تستند إلى القول:
«أنها تقوم على سطحية التفكير الديني ،وأن
طقسنة التشيع تعني تفريغه من مضمونه
ال ـح ـضــاري الـعـقــانــي ال ـق ــادر عـلــى الـتــواصــل
ّ
ّ
التوصل
وإمكانية
والعبور إلــى الفكر اآلخــر
مــن خ ــال ذل ــك إل ــى ص ــوغ أرض مـشـتــركــة ،أو
ّ
ألي بــدعــةٍ طـقــوسـ ّـيــة يـمـكــن أن ت ـقــوم بـهــا أي
ّ
ذهنية مهما كانت ساذجة أو مسيئة».
أقول :إن كان هذا املستند بمجمله مما يصح
االح ـت ـج ــاج ب ــه ل ـب ـطــان ش ـع ـيــرة أو مـمــارســة
أو فعل ،فإنه يلزم اعتباره املــاك فــي مبادئ
الحكم الشرعي في مرحلة الثبوت،
ف ــإن اع ـت ـب ــرن ــاه ،ف ــإن ــه س ــوف يـشـمــل ع ـب ــادات
أخرى كالحج.
وبيان ذلك :أن أحكام الدين من عبادات سواء
كــانــت واج ـب ــة أو م ـنــدوبــة ه ــي مـجـمــوعــة من
مظاهر وأفعال تشكل عنوان الشعائر الدينية
التي أمرنا الله جل وعال بتعظيمها
وأن ظـ ــاهـ ــر بـ ـع ــض ه ـ ـ ــذه األفـ ـ ـع ـ ــال ال ي ــدل
بالضرورة بما هي أفعال على عمق فكري أو
معنوي ،فــإن جــاز وصــح نقض الشعائر بما
ذكر في مستند الدعوى؛ فإن النقض سيجرى
عـلــى كــافــة الـشـعــائــر الــديـنـيــة ال ــواج ــب منها
واملندوب وال ينحصر بشعيرة دون األخرى.
واملـ ـث ــال :إن ال ـحــج ب ـمــا يـتـضـمـنــه م ــن أع ـمــال
كـلـبــس اإلحـ ـ ــرام والـ ـط ــواف ورمـ ــي لـلـجـمــرات
واألضــاحــي ومــا شابه ال تــدل بظاهرها على
غاية وفكرة إنسانية يمكن ترويجها للغير
ب ـع ـن ــوان م ـضــامــن ح ـض ــاري ــة ع ـقــان ـيــة ،وال
يمكننا ال ـتــوصــل وال ـع ـبــور مـنـهــا إل ــى الفكر
اآلخ ــر وص ــوغ األرض مـشـتــركــة مــن خــالـهــا،

بل على العكس من ذلك ُيتهم املسلمون بعدم
مــراعــاة حقوق الحيوان في الحج واإلســراف
والعبثية وما إلى ذلك من التهم.
فــإن قيل :أن الشعائر التوقيفية ال تدخل في
هذا العنوان ألنها محكومة بالنص!
نقول :يلزم من قولكم أن يكون للحكم الشرعي
ذي امل ــاك ال ــواح ــد ف ــي مــرحـلــة ال ـث ـبــوت أكـثــر
م ــن إرادة واع ـت ـب ــار ،وهـ ــذا م ــن قـبـيــل الـجـمــع
ب ــن امل ـت ـض ــادي ــن وه ـم ــا ال ــوج ــوب وال ـحــرمــة
وال ي ـم ـكــن ال ـج ـم ــع ب ــن امل ـت ـض ــادي ــن ألنـهـمــا
والنتيجة :ال طريق لصحة
أمــران وجوديان،
ُ
الدعوى واالستناد إلى ما ذكر في مستندها.
أضــف إلــى ذلــك أن حاكمية الـنــص تشمل كل
املصاديق إن كــان النص مفهومًا أو عنوانًا،
وأن االع ـت ـبــاريــة ال ـعــرف ـيــة لـعـمــل م ــا بـعـنــوان
«الـشـعـيــرة» فــي أكـثــر مــن دول ــة وبـمـمــارســات
جماعية كاف إلعطائها عنوان «الشعيرة» ،ال
سيما إن كانت تلك الشعيرة ُتـصـ ُ
ـور مشهدًا
حقيقيًا من مشاهد عاشوراء كخروج الدماء
من الرأس وسبي النساء وضرب األطفال وما
إلى ذلــك ،ألنها حينئذ تكون أشبه بالتمثيل
الحي ملشاهد واقعة عاشوراء األليمة.
أما مستند الدعوى الثانية:
«أنــه يقوم على املنطق التبريري ملا هو ٌ
قائم
ُ
ُ
ّ
وسيقوم ّ
التعصب
ألي ظاهرة ينتجها
ويقوم
ّ
ضد اآلخر املذهبي خصوصًا.
فأقول :إن املنطق التبريري ال يستند عادة إلى
دليل وبرهان إنما هو كالم مرسل وتحليالت
واستنتاجات ال واقع خارجيًا وحقيقيًا لها.
أمـ ــا ال ـب ـح ــث ف ــي م ـل ـف ــات الـ ـت ــأري ــخ وم ـعــاي ـنــة
أحــداثــه ووقــائ ـعــه وتـحــديــد املــوقــف الشرعي
مـنـهــا عـمـلـيــا ك ــان أو عـقــديــا ه ــو صـلــب عمل
ووظ ـي ـف ــة ال ـف ـق ـه ــاء وال ـع ـل ـم ــاء ،ألن ال ـت ــأري ــخ
ب ـم ـع ـنــاه األع ـ ــم ون ـع ـنــي ه ـنــا «ت ــأري ــخ الـنـبــي
صلى الله عليه وآلــه واألئمة األطهار عليهم
السالم من بعده» ،هو مجموعة من األحاديث
ّ
واألخبار والروايات التي تشكل في مجملها
مصادر مرتبطة إمــا بالتشريع أو بالعقيدة
ُ
أو بــاألخــاق والتربية وهــي تـ َـعـ ِّـبــر بنحو أو
بآخر عن قول وفعل وتقرير املعصوم إن ثبت
صدورها عنهم ،وعليه فإن تحديد املوقف من
قضية تأريخية بناء على استنتاج تأريخي
مـتـحـصــل ع ــن اج ـت ـه ــاد وت ـم ـح ـيــص ه ــو حق
شرعي وعرفي وإنساني قبل كل شيء.
أمــا الـقــول «باالنتقائية مــن رواي ــات التأريخ
التي تشمل الغث والسمني»،
ف ـ ــأق ـ ــول :ال شـ ــك أن ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــات ال ـت ــأري ـخ ـي ــة
تشمل الـغــث والسمني وإال ملــا لــزم التفحص
والتحقيق واالجتهاد ،لكن هل من اإلنصاف
إن ـكــار ال ـح ــوادث امل ـتــواتــرة الـتــي اتـفـقــت األمــة
عـلــى وقــوع ـهــا مـثــل ال ـغــديــر ،وم ــا ج ــرى على
فــاط ـمــة الـ ــزهـ ــراء ع ـل ـي ـهــا الـ ـس ــام ،واج ـت ـم ــاع
السقيفة ،وأحاديث كالثقلني ،ومن كنت مواله،
والسفينة وما شابه! وهل يحق لنا وصفها
«بالغث» ونكرانها وهي ثابتة بالتواتر!
وأمــا الـقــول «بتسخير تلك الــروايــات لضرب
العالقات األخوية بني املسلمني»،
فأقول :هذا فهم غير صائب لطبيعة الغرض

والغاية ،إذ أن إبراز الحقائق التأريخية بغية
االس ـت ـفــادة مـنـهــا وفـحــص تــأثـيــراتـهــا ومــدى
انعكاساتها على الواقع املعرفي ومنبعه مع
إمـكــانـيــة تـغـ ُّـيــر املــؤثــر فـيــه واحـتـمــالـيــة تبدل
املواقف إزاء تلك الحقائق بما يخدم املعرفة
والعدالة ،له رجحان.
ويــزداد الرجحان مع التأكيد الضروري على
التعايش السلمي واألخوي بني املسلمني.
وأما القول« :تكريس ّ
ّ
السب
آليات الفصل عبر
واللعن والقذف لكثير من رموز ذلك التاريخ
وش ـخ ـصـ ّـيــاتــه» ،ف ــأق ــول :وأم ــا ال ـســب والـلـعــن
ُفهذه سنة إلهية وردت في القرآن الكريم ،فقد
ذكر اللعن في القرآن عشرات املرات نذكر منها
بهذه
َ ْ َ ِّ َ
اآليةَ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ :
َّ َّ َ
ـات
ِ{إ ْن ال ـ ِـذي ــن يــكـ ْـتــمــون مـ َّـا أنــزلـ َّـنــا ِم ــن الـ ْـبــيـ َـنـ ِ
َ َُ
َ َ َّ ُ
َ
اب
لن ُ ِ
اس َّ ِفي ُال ِك َت ِ
ُو َالهد َى َ ِم َن ُب ُع ُِد مّا ُ ب َي َن ْاه َ ِل ُ
ُ
أول ـ ـ ِـئــك يـلــعــنــهــم الــلــه ويــلــعــنــهــم الــا ِعــنــون} -
(البقرة .)159 :
وأما السب فهو حق املظلوم إذا ما أراد فضح
ال ـظ ــال ــم وإظـ ـه ــار ع ـيــوبــه وص ـف ــات ــه الــدنـيـئــة
وإسقاطه من أعني الناس كما يفعل املسلمون
تجاه املجرمني من الكيان الصهيوني،
وقــد ثبت بالدليل ج ــواز ســب الظاملني وأهــل
البدع والضالل.
وعال:
قال الله جل
َ َْ
َّ ُ ُّ َّ
َّ
الل ُه ْال َج ْه َر ب ُّ
وء ِمن الق ْو ِل ِإل َمن
{ل يحب
الس ِ
ِ
ُ َ َ ِ َ َ َّ
ُ
َ
ً
ً
َ
ظ ِلم ۚ وكان الله س ِميعا ع ِليما } (النساء.)148 :
وقــد جــاء فــي صحيحة داود بــن ســرحــان عن
اإلم ـ ــام الـ ـص ــادق (ع) قـ ــال« :قـ ــال رسـ ــول الـلــه
(ص) :إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي
فــأظ ـهــروا ال ـب ــراءة مـنـهــم وأك ـث ــروا مــن سبهم
وال ـق ــول فـيـهــم والــوق ـي ـعــة ،وبــاه ـتــوهــم ك ــي ال
يطمعوا فــي الـفـســاد فــي اإلس ــام ويـحــذرهــم
الـنــاس وال يتعلمون مــن بــدعـهــم ،يكتب الله
لكم بذلك الحسنات ويــرفــع لكم بــه الــدرجــات
في اآلخرة (الكافي .)375 :2
ّ
أما القول« :وهذا كله ليس عبارة عن مفردات
ّ
مـ ـح ــدودة وإن ـم ــا ع ـب ــارة ع ــن ذه ـنــيــة وثـقــافــة
ع ــاب ــرة لــأج ـيــال وامل ـج ـت ـم ـع ــات» ،ف ــأق ــول :إن
«الالوعي الجمعي» كان هو املتحكم واملسير
للعقلية اإلسالمية بصورة عامة والشيعية
بصورة خاصة حيث يوجه اعتقاداته ويقود
تـصــرفــاتــه وه ــذه «الـجـمـعـيــة» كــانــت تخضع
أحـ ـي ــان ــا ل ـل ـح ـك ــوم ــات واألنـ ـظـ ـم ــة وال ـع ـل ـم ــاء
املــرتـب ـطــن بـتـلــك ال ـح ـكــومــات واألن ـظ ـمــة كما
عـلـيــه املـجـتـمــع اإلس ــام ــي بـعـمــومــه وأخ ــرى
ك ــان ــت ت ـخ ـضــع لـ ـظ ــروف وأح ـ ـ ــوال غ ـيــر آمـنــة
أث ـ ـ ــرت فـ ــي م ـس ـت ــوى ودرجـ ـ ـ ــة ت ـع ـب ـي ــره ــا عــن
اعتقادها وأفكارها وحددت سلوكها وجمدت
شعائرها كما عليه املجتمع الشيعي ثقافيًا
وعقديًا ،وفي الحالتني نجد عنصرًا مشتركًا
يبرز للناظر املتجرد عن التعصب واالنحياز
ه ــو «إخـ ـف ــاء امل ـع ـل ــوم ــة» .ون ـع ـنــي بــاملـعـلــومــة
املـعـنــى ال ـع ــام لـهــا سـ ــواء كــانــت تــأريـخـيــة أو
م ـع ــاص ــرة أو ك ــان ــت م ـع ـلــومــة ص ـح ـي ـحــة أو
غـيــر صـحـيـحــة وسـ ــواء ك ــان الـجـمـيــع يعتقد
بصحتها وحقيقتها أو البعض ،و«املتحكم»
هــو ال ــذي يسير ثقافة املجتمع الـعــامــة كيفا

وكما بتأثيره على «الالوعي الجمعي» حيث
يعطي ويفضي من الثقافة واملعلومة بقدر ما
يريد وكيفما مــا يـشــاء ،أمــا الـيــوم فــإن العقل
اإلس ــام ــي وال ـش ـي ـعــي بــالـتـحــديــد غ ــدا يتجه
بــان ـع ـطــاف ن ـحــو ال ـت ـح ــرر م ــن ت ـلــك امل ــؤث ــرات
وآثـ ــارهـ ــا فـ ـص ــار ي ـب ـحــث ع ــن ص ـح ــة ال ـف ـكــرة
واملـعـلــومــة الـتــي تـعــرض لــه بغية تحصيلها
واضـحــة مــن دون تغيير وتبديل وإخـفــاء بل
بتصريح وتثبيت وإجالء.
وأما الحديث عن:
«ال ـح ــاج ــة ال ـق ـصــوى ف ــي س ـحــب ال ــذرائ ــع من
أجــل محاولة وضــع حـ ّـد المتداد هـ ُـذا االتجاه
ّ
التكفيري في األجيال اآلتية؛ أقله لنعذر أمام
ّ
الـلــه تعالى فــي قيامنا بـكــل مــا نملك لضرب
بعض أدوات ــه التي يـسـ ّـوق مــن خاللها للفكر
ً
التفكيري جيال بعد جيل».
فأقول :إن ذرائع االتجاه التكفيري ال تقتصر
فـقــط عـلــى قـضـيــة تــأريـخـيــة ت ـنــال مــن رم ــوزه
وقــادتــه بــل تـجــري وتنسحب إل ــى اعـتـقــادات
شيعية أخــرى كزيارة املراقد املقدسة لألئمة
عليهم السالم وإحياء عاشوراء ،فهل يسعنا
ت ــرك تـلــك امل ـع ـت ـقــدات والـتـخـلــي عـنـهــا بحجة
«س ـح ــب الـ ــذرائـ ــع» كـ ــون االتـ ـج ــاه الـتـكـفـيــري
ُي َسوق من خاللها لفكره!
وه ــل ض ــرب ب ـعــض أدوات ال ـف ـكــر الـتـكـفـيــري
هــو «امل ــاك» فــي تحديد املــوقــف الشرعي من

وقفات على مفارق ركام بيوتنا
سعيد نفاع *
الوقفة األولى :فاتحة
دعونا بداية وقبل الغوص في وحل مفارق
ركـ ـ ــام ب ـي ــوت ـن ــا ،وهـ ــي ال شـ ـ ّـك م ــوح ـل ــة ه ــذه
ال ـس ـن ــة ،ل ـيــس ف ـقــط ب ـس ـبــب واب ـ ــل األمـ ـط ــار،
وهــذا خير ،بل بفعل وابــل الهدم ،وهــذا ّ
شر.
دعونا نحاول أن ندرك ،وبالتالي ّ
نذوت ،أن
ّ
الـقـضــايــا الـحـيــاتـ ّـيــة الـتــي تــواجـهـنــا كأقلية
ّ
عربية في بالدنا من وجهة نظر املؤسسة،
ّ
ه ــي ت ـلــك ال ـت ــي ل ـهــا أبـ ـع ــاد «وطـ ـن ــي ــة» على
املؤسسة ،وتلك التي ّال أبعاد لها كهذه .ففي
ّ
نتصدى بوسائل
األولى يحتاج األمر منا أن
ّ
تقليدية ،بينما في األخــرى يمكن
عمل غير
أن نكتفي بالتقليدي من الوسائل وباألدوات
املتوافرة ،وفي ّ
ّ
البلدية.
مقدمتها املجالس
التخطيط والبناء في بلداتنا من القضايا
التي تــراهــا املؤسسة ذات أبـعـ ّـاد «وطـنـ ّـيــة»،
ذات اإلس ـ ـقـ ــاطـ ــات ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــق الـ ـيـ ـه ـ ّ
ـودي،

ّ
يتحسس البعض فالصهيوني،
وحـتــى ال
ع ـلــى ك ــام ــل أرض إس ــرائ ـي ــل امل ـم ـنــوحــة لهم
ّ
ّ
ّ
الخاصة
امللكية
يتعدى
بصك إلـهـ ّـي ،وهــذا
(الطابو) ،فهذه ال تقف أمــام وفــي وجــه هذا
ّ
«الـحــق اإللـهــي» ،وكـهــذا يجب أن تبقى هذه
ّ
األراضــي احتياطيًا للمصادرات لـ«الصالح
ال ـعــام» حــن ي ــؤون ّاألوان ،والـصــالــح الـعــام
يختزل من ذلك الحق وفي هذه الدولة التي
ّ
هي تجسيد لهذا الحق ،فهو مطاط كعلكة
ّ
«البزوكا» ،هل تتذكرونها؟!

الوقفة ّ
الثانية :ما بين التقليدي من
الوسائل وغير التقليدي

ّ
ُ
كتب الكثير وقيل األكـثــر فــي كــل مــا يتعلق
ب ـق ـضــايــا ال ـت ـخ ـط ـيــط والـ ـبـ ـن ــاء وال ـ ـهـ ــدم فــي
ب ـل ــدات ـن ــاّ ،
ورب س ــائ ــل :م ــا ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن
يجدده املرء في املوضوع؟
ال ـت ـظــاهــرة ال ـك ـبــرى ف ــي قـلـنـســوة أم ــر جـ ّـيــد،
واملــؤت ـمــر امل ـنــوي ع ـقــده جـ ّـيــد ،وع ـمــل لجنة
ّ
الشعبية
املتابعة ولجنة الرؤساء واللجان

لـلــدفــاع عــن األرض واملـسـكــن جـ ّـيــد ،ولـكــن ال
جــديــد ف ـيــه ،فـهــو نـسـخــة طـبــق األصـ ــل عـ ّـمــا
اع ـتــدنــا أن نـفـعـلــه عـلــى م ــدار ال ـس ـنــوات من
دون أن نستطيع أن نوقف الهدم .وحتى ال
يحسب أحــد أنــي نسيت أعـضــاء الكنيست،
فها أنــا أشهد كمن كنت منهم فترة ليست
وأتابع نشاطهم :أن أكثر
بقصيرة ،وتابعت
ّ
الكثير الذي ُيقال في حقهم في هذا السياق
هــو ظـلــم ،فــأكـثــر الكثير مــن مـجـهــودهــم في
ّ
ينصب في هذا املجال.
أروقة الكنيست
ولكن َ
ّ
األم َّر من ذلك ،وجيد أن نذكر ذلك ،أننا
بتنا ن ـ ّ
ّ
ـردد ،أو على األصــح نجتر مــن حيث
يــدري بعضنا ،ومــن حيث ال يــدري البعض
اآلخر ،املقوالت التي ّ
سجلها على اسميهما
ّ
مسجلة» ّ
(طيبا الذكر والعمل) فؤاد
«ماركة
ّ
بــن إلـيـعــزر (قــتــال األس ــرى املـصــريــن فــي ال ـ
 56وزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع) وج ــدع ــون ع ـ ــزرا (نــائــب
رئيس الشاباك) ولسخرية األقدار ،سجالها
ع ـلــى طـ ـ ــاوالت ال ــوالئ ــم ال ــدس ـم ــة ف ــي ق ــران ــا:
«م ــاذا يفعل لكم أعـضــاء الكنيست الـعــرب؟

ال يفعلون لكم شيئًا ويتلهون بالسياسة
والـقـضـ ّـيــة الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة!» ،وال ـلــه سـتــر ولــم
يتهماهم بأنهم وراء هدم البيوت كذلك.
ومع هذا ،كل ما فعل هؤالء وفعلنا وراءهم
هــو فعل تـقـلـيـ ّ
ـدي ،أثـبــت الـهــدم فــي قلنسوة
على األقــل (وقبل أن أنهي وقفاتي لحقتها
أم الحيران) ،أن هــذا الفعل االحتجاجي «ال
قطع شــريــانــا وال سـ ّـيــل دمــا وال حتى م ـ ً
ـاء».
َ
ّ
ول ــذا لــم يـبــق لـنــا إال أن نـسـتــل الـســاح غير
الـتـقـلـيـ ّ
ـدي ،أن «نحمي بيوتنا الـتــي بنينا،
من الهدم ،وإن لم نستطع وبغض النظر عن
السبب ،فعلينا أن نعيد بناءها إن فاتنا أن
ّ
التقليدي املطلوب!
نحميها» ،وهذا غير

ّ
واقعية األمر
الوقفة الثالثة :مع

ّ
ّ
ّ
شعبيًا
التقليدي هذا يتطلب استعدادًا
غير
ّ
ّ
وتعبئة شعبية ،أمــا االستعداد فال أظنني
أن ـ ــه غ ــائ ــب ،وإن ك ـ ــان ك ــذل ــك ف ــأع ـت ـق ــد أن ـنــا
نـسـتــأهــل م ــا ي ـج ــري ل ـن ــا ،وم ــا يـنـقــص هــذا
االستعداد هو التعبئة ،وهــذه على القيادة
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ومواجهة الخطوة الواحدة!
القضايا والشخصيات التأريخية!؟
وهل يتبقى من العقيدة حتى بمقدار الصالة
على «اآلل» إن جعلنا «ضــرب بعض أدواتــه»
مالكا!؟ أم أننا «بحق» سوف نعذر أمــام الله
ع ــز وجـ ــل م ـتــى م ــا تـمـكـنــا م ــن إسـ ـق ــاط فـكــره
وعزله إلى أن يضمحل ويزول!؟
فإيجاد الذرائع وتوفيرها إلسقاطه كليًا أولى
بل أصوب من سحب الذرائع لضربه جزئيًا.
وأما ما جاء كعنوان دون مستند في الدعوى
الثالثة :توهني رمــوز الــوعــي والعقالنية في
الداخل الشيعي .فأقول :إن معايير وضوابط
الــوعــي والعقالنية تختلف وتتغير مــن فكر
إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى بحسب الزمان
ً
وامل ـكــان فـمــن ي ــراه شـخــص عــاقــا وواع ـيــا قد
ي ــراه شـخــص آخ ــر ظــاملــا وطــاغـيــا أو منحرفًا
ومبتدعًا إن ثبت له بالدليل أو كــان ذلــك من
الواضحات.
أض ــف إل ــى ذل ــك وك ـمــا ه ــو مـنـطــوق ومـفـهــوم
ال ـحــديــث آن ــف ال ــذك ــر« :إذا رأي ـتــم أه ــل الــريــب
وال ـ ـ ـبـ ـ ــدع »...أن م ــن ع ــوام ــل ت ـح ـقــق االرتـ ـق ــاء
وال ـت ـقــدم واالزده ـ ــار فــي األم ــة ديـنـيــا وفكريًا
أو م ـمــا ي ـســاهــم وي ـس ــاع ــد ف ــي ذلـ ــك ه ــو نقد
األف ـ ـكـ ــار وت ـن ـق ـي ـح ـهــا وت ـص ـح ـي ـح ـهــا وإبـ ـ ــراز
ال ـب ــدع واالن ـح ــراف ــات واألخـ ـط ــاء وتشخيص
أفرادها ومروجيها وإسقاطهم ،حتى تخلق
مسافة وحاجز بني الحق والباطل وبني العلم

والـجـهــل وب ــن الـسـنــة وال ـبــدعــة وب ــن التقدم
والتخلف.
عـلــى أن إط ــار ذل ــك كـلــه وحـ ــدوده هــو الـجــدال
وال ـن ـق ــاش ال ـف ـك ــري ،ف ــا ي ـت ـع ــداه إلـ ــى الـقـمــع
ُ
يعاقب أهل
والسجن والتنكيل الجسدي كما
الوعي والعقالنية مخالفيهم.

المسار األوحد للتشيع:
«املنهجية الشيرازية كنموذج»
م ــن امل ـهــم أن ت ـكــون ه ـنــاك ات ـجــاهــات ومـيــول
ف ــي الـ ــداخـ ــل ال ـش ـي ـع ــي ن ــات ـج ــة م ــن ق ـنــاعــات
وثقافات وعادات متعددة ومتنوعة ومختلفة
فتنعكس على أسـلــوب وطريقة وآلـيــة العمل
والتحرك ،لكن ما هو أهم من ذلك أن تنطلق
تلك االتـجــاهــات واملـيــول مــن كونها خاضعة
ملـعــايـيــر وض ــواب ــط الـتـشـيــع ،وأن ت ـكــون تلك
ال ـق ـنــاعــات وال ـث ـقــافــات وال ـ ـعـ ــادات نــاب ـعــة من
أص ـل ــه وأن ي ـك ــون األسـ ـل ــوب وال ـع ـم ــل ضمن
ع ـنــوانــه وإط ـ ــاره ال ـع ــام ،ف ــا يـحــق وال يصح
وال يـنـبـغــي مل ــن ي ــدع ــي الـتـشـيــع أن يـتـجــاوز
ويتخطى حدوده وإطاره.
وعـلـيــه ف ــإن الـكـثـيــر مــن ال ـحــركــات السياسية
واألحـ ـ ــزاب وال ـت ـي ــارات وح ـتــى األن ـظ ـمــة الـتــي
ظهرت وب ــرزت وحكمت باسم التشيع كانت
ق ــد ت ـخ ـطــت امل ـعــاي ـيــر والـ ـض ــواب ــط الـشـيـعـيــة
فــي طرحها ونظرياتها وأسلوبها وعملها،

إن ذرائع
االتجاه
التكفيري ال
تقتصر فقط
على قضية
تأريخية تنال
من رموزه

هل من اإلنصاف إنكار الحوادث المتواترة التي ّاتفقت ّ
األمة على وقوعها؟ (هيثم الموسوي)

القادرة ،وحتى تكون قادرة يجب أن تتحلى
باإلقدام.
أك ـي ــد س ـي ــذه ــب ال ـب ـع ــض إلـ ــى أن هـ ــذا ك ــام
رومــانـسـ ّـي ،يمحوه الــواقــع املــوضــوعـ ّـي كما
كــام الليل تمحوه األصـبـ ُـح .ومــا دام الحكم
ف ــي ه ــذا ه ــو ال ــواق ــع ،فـلـنـطــرح األم ـ ــور على
«بـ ـس ــاط أح ـ ـمـ ــدي» دون ح ـ ــرج وب ــوض ــوح:
ه ـن ــال ــك ق ـط ــاع ــات ف ــي ش ـع ـب ـنــا ح ـ ّـول ــت غـيــر
ّ
ّ
تقليدي.
التقليدي هذا إلى
ف ــي ع ــام  1971أق ــدم ــت املــؤس ـســة عـلــى هــدم
بيت ملواطن من بيت جن عامل ميناء فقير
يعيل عــدة أنـفــار صـغــار ،أقــامــه على أطــراف
البلدة ،قريبًا من مدخلها ،وقامت بفعلتها
في ساعات ما قبل طلوع النهار ،وخرجت
الـقــافـلــة ولـكــنُ «ذنـبـهــا ع ـلــق» ،ول ــوال أن الله
ّ
سـ ـت ــر ،لـ ـك ــان قـ ــطـ ــع ت ـق ـط ـي ـعــا ،ول ـك ـن ــه خ ــرج
ْ
«م َد ْر َدك» حتى الثمالة.
في الغداة كانت تتشابك كل األيادي من كل
ّ
الغالبية تبني
الـحــارات ومــن كل العائالت،
واألق ـلـ ّـيــة تـحــرس ال ـشــارع الــرئـيـســي معيدة

سيارات الشرطة على أعقابها وقد تهشمت
تهشيمًا .وإن ك ــان صــاحــب ال ــدار قــد وصــل
ف ــي ال ـب ـنــاء إل ــى م ــا قـبــل ال ـس ـطــح ،فـقــد ُص ـ ّـب
كذلك السطح .حاولت املؤسسة اإلقدام على
فعلتها لـبـيــوت أخ ــرى مـ ـ ّـرات ع ــدة ،غـيــر أن
الجدار البشري املتأهب كان يسبق ،لتضع
ال ـ ـقـ ــوات امل ـت ــأه ـب ــة ع ـل ــى أط ـ ـ ــراف كــرمـيـئـيــل،
الذيول بني األرجل قافلة من حيث أتت.
وهـ ــذا م ــا ك ــان ي ـحــدث ّ
ردًا عـلــى ك ــل اع ـت ــداء،
ّ
ولعل معركة أرض الزابود عام  1987كانت
ّ
الـقـ ّـمــة فــي ال ــرد غـيــر التقليدي املـطـلــوب في
وجه هذه السياسة ،ومهما غال الثمن وكان
ً
الثمن غاليًا ،دفعه أهل البلد اعتقاال وملفات
وفصل من العمل إلــخ ،ولكنهم حموا الدور
ومــا بقي مــن أرض ومــا زال ــوا ،وإل ــى جهنم
ّ
الهيكلية ما دامت
وبئس املصير الخرائط
امل ــؤس ـس ــة م ـق ــدم ــة ع ـل ــى غ ـ ّـي ـه ــا ،ولـيـبـلــوهــا
ويـشــربــوا مــاء هــا .إذًا ،األم ــر واق ـعـ ّـي عندما
ّ
ّ
واقعيًا وواقعًا!
نقرر أن يصير

لكنها روجته وسوقته بعالمة شيعية!
فـتـجــاهـلــت وت ـنــاســت ب ــل أن ـك ــرت الـكـثـيــر من
الشيعية «التي بها وعليها
الثوابت والقيم ُ
تــأســس الـتـشـيــع وش ـي ــد ب ـن ـيــانــه» ،ب ـم ـبــررات
وحـ ـج ــج مـ ـث ــل :ع ـ ــدم اسـ ـتـ ـف ــزاز ال ـغ ـي ــر وه ــدم
الحواجز وطي املسافة والوصول لآلخر وما
إل ــى ذل ــك ،ث ــم أع ـطــت تـلــك املـ ـب ــررات والـحـجــج
عناوين عقالنية تتحرك في منطقة الالوعي
الـجـمـعــي «ك ــال ــوح ــدة اإلس ــام ـي ــة» و«اإلخـ ــوة
اإلسالمية» وما شابه.
وما يجدر بنا السير والتحرك وفقه وترويجه
كـ ــإطـ ــار وع ـ ـنـ ــوان ع ـ ــام ح ــاك ــم ع ـل ــى مـخـتـلــف
األصعدة والجوانب ،هو ما يحتويه التشيع
م ــن واق ـ ــع وطـ ـم ــوح وق ـ ــوة وش ـج ــاع ــة ورؤيـ ــة
عــامل ـيــة ب ـع ـيــدة امل ـ ــدى لـلـحـكــم اآلم ـ ــن وال ـع ــدل
اإللهي والسلم الشامل الــذي يتمتع ويسعد
به العالم أجمع ،حيث أن الحضارة اإلسالمية
تنطلق مــن وب ـهــذا امل ـف ـهــوم ال ـبــارز
الـشـيـعـيــة َ
الــذي ُيـ َـعــد املظهر العملي «لإلمامة اإللهية»
بإقامة العدل ودحض الباطل.
وإن «اإلمـ ــامـ ــة» ال ـت ــي تـمـثــل م ـف ـهــوم ال ـعــدالــة
والحكم اإللـهــي هــي مدخل التشيع ،وعنوان
«ال ـت ــول ــي والـ ـتـ ـب ــري» ه ـمــا امل ــوق ــف ال ـشــرعــي
العملي الكامل والتام تجاه «اإلمامة» ألنهما
بــاخ ـت ـصــار ع ـب ــارة ع ــن ت ـحــديــد م ــوق ــف ممن
اختاره الله ليحكم بالعدل عمن اختار نفسه
ليحكم بالظلم ،فيحدد الفرد الشيعي موقفه
بتولي من اختاره الله تعالى ويبرأ إليه ممن
اختار نفسه ،واملوقف بمنزلة «العهد» مع الله
عز وجل .ويستمر الشيعي بتجديد وتعزيز
ذلك العهد مع ربه دائمًا كي ال ينسى وال يغفل
وال يسهو.
مــن هــذا املنطلق وه ــذا املـســار يمكننا القول
ّ
إن بــوابــة الحكم ال ـعــادل للمعصومني وعلى
رأسهم النبي األعظم محمد صلى الله عليه
وآله ووصيه أمير املؤمنني عليه السالم برؤية
إسالمية شيعية هي املدخل األصلح واألجدر
واألهم لترويج وتسويق الحضارة اإلسالمية
الشيعية ،ألن العدل هو أساس امللك وإن توفر
ُ
العدل واتصف به الحاكم وط ِبق في املجتمع
فسينتهي كل مشكل وسيقضى على كل آفة.
وه ـ ــذا م ــا ت ـن ـب ـهــت ل ــه امل ــرج ـع ـي ــة ال ـش ـي ــرازي ــة
وت ـب ـن ـتــه م ـم ـث ـلــة ب ــامل ــرج ــع ال ــدي ـن ــي آي ـ ــة ال ـلــه
العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي
قــدس ســره مــن خــال مــا طــرحــه فــي مؤلفاته
وكـتـبــه ،وتجلى ذلــك فــي موسوعته الفقهية
الشاملة الـتــي تقع فــي أكـثــر مــن مــائــة مجلد،
ومن ضمن ما شملت :فقه السياسة واملجتمع
والبيئة واملــرور والعوملة والطب واالقتصاد
وال ـف ـضــاء واملـسـتـقـبــل «ب ــرؤي ــة اسـتـشــرافـيــة»
والزراعة والتربية والتعليم وغيرها.
واحـ ـت ــذى م ــن ب ـع ــده آي ــة ال ـل ــه امل ــرج ــع الـسـيــد
ص ـ ـ ــادق ال ـ َـش ـ ـيـ ــرازي دام ظ ـل ــه بـ ـه ــذا امل ـن ـهــج
ّ
ً
مستقال ،فنظر في ثقافة االختالف والتعايش
وف ــي س ـمــات الـحــاكــم ال ـع ــادل وم ــا ينبغي أن
يـكــون عليه وأث ــره كحاكم عــادل فــي املجتمع
وسبل الــوصــول إلــى الشعوب املحرومة عبر
ن ـشــر ت ـلــك ال ـس ـي ــرة ال ـســاط ـعــة لـلـنـبــي محمد

الوقفة الرابعة :مع األسباب

ّ
هي
ة
القضي
ّ
شعبي
قرار
باالستعداد
للمواجهة
حماية للبيوت

ّ
رب قائل يقول في الغرف املغلقة والجلسات
ّ
ّ
ّ
الـ ـخ ــاص ــة« :يـ ــا ع ــم ــي أهـ ــل ب ـي ــت جـ ــن دروز
يخدموا فــي الجيش والـلــي يطلع فــي يدهم
ّ
ما يطلع في يدنا» ،وال نطمرن رؤوسنا في
الرمال ،فاألمر مقول ويقال كلما حدث صدام.
غير أن الحقيقة ليست هنا بتاتًا ،إذ إنه فقط
قبل أيام خرج من السجن ضابط برتبة مقدم
ّ
املالية
احتياط ،ألنه رفض أن يدفع الغرامة
على بـنــاء بيت البـنــه ،فلم تشفع لــه خدمته
الطويلة وال رتبته العالية ،ولكن على األقل
ق ـضــى أي ـ ــام ال ـس ـجــن وهـ ــو م ـط ـمـئــن إلـ ــى أن
هنالك من سيحمي بيته من الهدم».
وإذا أردت ب ـ ّـي ـن ــة أخـ ـ ــرى دعـ ـم ــا ل ـن ـفــي ه ــذا
ُ
االدع ـ ــاء ،فـقــد ه ــدم أخ ـي ـرًا بـيــت فــي حرفيش
وأهـلـهــا يـخــدمــون فــي الـجـيــش ،ول ــم يفعلوا
ّ
هي
كـمــا فـعــل أ ّهــالــي بـيــت ج ــن .إذًا الـقـضــيــة ً
قــرار شعبي باالستعداد للمواجهة حماية
للبيوت ،والرسائل هذه وصلت إلى املؤسسة

صـلــى ال ـلــه عـلـيــه وآل ــه وأم ـيــر املــؤم ـنــن عليه
السالم منقحة من الشوائب التأريخية املزيفة
ومقارنتها بغيرهم من الحكام.
َ َّ َ
فشكلت ورسمت تلك املنهجية معالم الدولة
الحضارية الحديثة التي وإن لم ولن تضاهي
دولة اإلمامة اإللهية لكنها من املؤكد تخطو
فــي نـفــس املـسـيــر واالت ـجــاه وب ــذات املنهجية
والعنوان ،وهو «العدالة».
وال بــد لنا مــن اإلش ــارة فــي هــذا املـقــام أنــه من
اإلجحاف وصف غير قناة املرجعية واملكاتب
الرسمية بأنها «ناطقة باسم املرجعية» ،وقد
تــم الـتـصــريــح بــذلــك غـيــر م ــرة وبـشـكــل ظاهر
وعلني .وحتى إن كانت هناك قنوات فضائية
لها تبعية روحية ودينية للمرجعية فهذا ال
يعني البتة أنها تمثلها وتنطق بلسانها أو
تعبر عن رأيها.

المواجهة في خطوة واحدة
مــواجـهــة الـفـكــر اإلق ـصــائــي املـمـنـهــج بــأدواتــه
وإعــامــه الـنــافــذ املـتـعــدد وبـمــا لــه مــن صبغة
دينية ال تكمن في املعاملة باملثل وال تحتاج
إلى قدرات مماثلة كالتي يمتلكها هو ،وإنما
تكمن املواجهة املؤثرة والناتجة في الحيلولة
دون نـ ـف ــوذ وت ـس ـل ــل ذل ـ ــك اإلعـ ـ ـ ــام املـ ـخ ــادع
ال ــزائ ــف إل ــى ع ـق ــول ون ـف ــوس أف ـ ــراد املـجـتـمــع
وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى إرادة جدية
وموقف ُم َّب َرز من الفئة «القيادية والنخبوية»
بالتحديد التي تمثل الشارع الشيعي العام
أي األغ ـل ـب ـي ــة وال ـ ـتـ ــي ت ـق ــف م ــوق ــف ال ـح ـي ــاد
ويعتريها الصمت وحالة السكون وهي ترى
املــراجــع يهانون ويتهمون ويضطهدون من
قبل الفكر اإلقصائي!
هذه الفئة رغم استقامتها وثباتها وحرصها
ك ـم ــا ي ـب ــدو ع ـل ــى ال ـت ـش ـيــع ت ـع ــان ــي م ــن حــالــة
«ال ـج ـم ــودي ــة» ال ـف ـكــريــة ك ـمــا ه ــو واض ـ ــح وال
تتفاعل عــادة بالشكل املناسب واملطلوب مع
مــا يـجــري خ ــارج نـطــاق حــدودهــا الجغرافي
رغــم تأثيرها الــواضــح وامللموس خــارج ذلك
النطاق.

المصالحة الحقيقية في خطوتين
إن كانت ثمة مبادرة للمصالحة يقدم عليها
الـفـكــر اإلق ـصــائــي ف ــا ب ــد أن ت ـكــون مسبوقة
بخطوتني ،األولــى :اإلفــراج عن العقل السليم
بإتاحة الفرصة للمراجع واملفكرين وأصحاب
الرأي والكتاب بالتعبير عن آرائهم.
ال ـث ــان ـي ــة :ال ـت ـخ ـلــي ع ــن االنـ ـح ــراف ــات وال ـب ــدع
الدخيلة على الدين اإلسالمي والتشيع وعدم
إنـكــار القيم والـثــوابــت املجمع عليها ،وعــدم
اعتبار ظلمة أهل البيت عليهم السالم رموزًا
ي ـجــب اح ـت ــرام ـه ــم ال إضـ ـم ــارًا وال تـصــريـحــا
وإعالنًا .وسوى ذلك ال أظن أن ثمة مصالحة
تجدي وتنفع.
ّ
«التشيع اللندني»
(ردًا على مـقــال :مواجهة
وال ـخ ـطــوة األول ـ ــى امل ـط ـلــوبــة! لـلـكــاتــب جعفر
محمد حسني فضل الله ،نشر في العدد ،٣٠٧٦
 ١١كانون الثاني )٢٠١٧
* خطيب وحوزوي

ّ
وقائعيًا عند كــل اعـتــداء أو محاولة اعتداء
على البيوت أو على األراضي ،فغدت تحسب
لألمر ألــف حـســاب ،ومــا زالــت مئات البيوت
امل ـب ـن ـ ّـي ــة مـ ــن دون ت ــرخ ـي ــص فـ ــي ب ـي ــت جــن
ّ
محمية.

الوقفة الخامسة :مع طارق بن زياد
مــا أحوجنا فــي هــذه األي ــام للمعنى الكامن
في مقولة ابن زياد املشهورة ،وبعدما أحرق
ال ـس ـفــن ف ــي طــري ـقــه إل ــى األن ــدل ــس« :الـبـحــر
وراء ك ــم والـعــدو أمامكم» .ال أدعــو إلــى حرق
وســائ ـل ـنــا ال ـت ـق ـل ـيـ ّ
ـديــة ،ول ـكــن ب ـمــا أن ال ـهــدم
وراءنا والهدم أمامنا والهدم فوقنا والهدم
تحتنا ،فما بقي لنا إال أن نجعل وسائلنا
ّ
التقليدية ظـهـيـرًا ،ليس إال ،وليكن قــرارنــا:
ّ
سـنـحـمــي بـيــوتـنــا (ك ــل ـن ــا) وإن ل ــم نستطع
فسنعيد بناءها ونحميها (كلنا) ،حينها
وفـ ـق ــط ح ـي ـن ـهــا س ـن ـص ـنــع ألن ـف ـس ـن ــا هـيـبــة
يحسب حسابها القريب والبعيد.
* سياسي فلسطيني
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سوريا

ّ
«الحرب األهلية الجهادية» الثانية في إدلب ...كلمة السر
الحدث

األعداء» في
حرب «اإلخوة
ّ
إدلب دخلت دائرة اللعودة.
وبدا أمس أن المعارك
العنيفة ستشهد تصعيدًا
متتاليًا يجعل األيام الماضية
أشبه بنزهة ،بعد أن أطلقت
أنقرة أمس «كلمة السر»
المنتظرة ،فيما ّ
تتهيأ «حركة
ّ
اإلسالمية لجني
أحرار الشام»
مزيد من المكاسب
صهيب عنجريني
رغ ــم املـ ـع ــارك ال ــدام ـي ــة ال ـت ــي انــدلـعــت
خ ـ ــال األيـ ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة بـ ــن «ج ـب ـهــة
ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة /فـ ـت ــح ال ـ ـ ـشـ ـ ــام» م ـ ــن ج ـهــة
ومعظم املجموعات املنتشرة في إدلب
ّ
من جهة أخرى ،غير أن بعض األطراف
ّ
ّ
متمسكة بأمل ظهور مبادرة ما
ظلت
تساهم في عقلنة املحتربني ،وتسعى
ّ
إلى احتواء املوقف .لكن تطورات أمس
ّ
ّ
الشك باليقني ،وتقوض
جاءت لتقطع

أعلن «حزب االتحاد الديموقراطي»
الكردي السوري ،تلقيه دعوة للقاء
وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف في موسكو ،اليوم ،بعد غيابه
عن محادثات أستانة .وقال القيادي
في الحزب ،عبد السالم علي ،لوكالة
«نوفوستي» الروسية إن «ممثلنا
سيأتي من فرنسا» ،موضحًا أنه «قد
يشارك» شخصيًا أيضًا .وأضاف علي
إن النقاش سيتركز حول «املحادثات
التي جرت في أستانة ،ومشاركة
ممثلني لحزب االتحاد الديموقراطي في
جنيف» .وتستضيف موسكو لقاءات
مكثفة مع مختلف أطياف املعارضة
تحضيرًا ملحادثات جنيف املرتقبة في
 8شباط املقبل.
(أ ف ب)

ُ
ّ
فــرص الـعــودة إلــى ال ــوراء .املفارقة أن
مسرح تلك التطورات لم يكن امليدان
ال ـ ــذي ل ــم ت ـه ــدأ م ـع ــارك ــه ،ب ــل وســائــل
ّ
تركية
اإلعــام التي نقلت تصريحات
أش ـبــه بــ«كـلـمــة س ــر» مـ ّ
ـوج ـهــة ألع ــداء
«ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» الـ ـ ـج ـ ــدد« :حـ ــركـ ــة أح ـ ــرار
ّ
اإلسالمية» وحلفائها .ونقلت
الشام
ّ
إعالمية متطابقة عن مصدر
تقارير
ف ــي وزارة ال ـخــارج ـيــة ال ـتــرك ـيــة قــولــه
ًّ
ّ
إن «أنـ ـق ــرة تـعـتـبــر كـ ــا م ــن تنظيمي
«داعش» و«جبهة النصرة» (املعروف
بـ«جبهة فتح الشام» حاليًا) جماعتني
إرهـ ــاب ـ ـي ـ ـتـ ــن وت ـ ـت ـ ـصـ ــرف عـ ـل ــى ه ــذا
ّ
األساس» .وقال املصدر إن «الهجمات
(في إدلب) ربما تحركها رغبة «جبهة
ال ـن ـصــرة» فــي مـنــع الـتــوصــل إل ــى حل
س ـيــاســي ل ـل ـصــراع ال ـ ـسـ ــوري» .ورغ ــم
ع ـ ــدم ف ــاع ـل ـ ّـي ـت ــه وال امـ ـت ــاك ــه تــأث ـي ـرًا
ّ
م ـبــاش ـرًا عـلــى امل ـج ـمــوعــات املـســلـحــة،
ّ
«االئتالف السوري» املعارض
غير أن
ّ
ّ
لم يلبث أن تلقف كلمة السر التركية
وس ــارع إلــى إص ــدار بـيــان يـصــف فيه
أعـ ـم ــال «الـ ـنـ ـص ــرة» ب ــأن ـه ــا إره ــاب ـ ّـي ــة.
وأع ـ ــرب ال ـب ـيــان ع ــن «اإلدان ـ ـ ــة املطلقة
ألعـ ـم ــال االع ـ ـتـ ــداء وامل ـ ـ ـ ِّـس بــاملــدن ـيــن
وحـ ـق ــوقـ ـه ــم ،وال ـ ـت ـ ـعـ ــرض ل ـل ـح ــري ــات
الـ ـع ــام ــة ،وانـ ـتـ ـه ــاك حـ ـق ــوق اإلنـ ـس ــان
م ــن ق ـبــل تـنـظـيــم «ف ـت ــح الـ ـش ــام» ومــن
ّ
ي ـ ـسـ ــانـ ــدونـ ــه» ،كـ ــذلـ ــك أكـ ـ ـ ــد أن «ذلـ ــك
ج ــزء مــن منظومة اإلرهـ ــاب وسلوكه
املــرفــوض ،ويـصـ ُّـب فــي خــدمــة النظام
وحلفائه املحتلني»« .االئ ـتــاف» دعا
«الـفـصــائــل ال ـثــوريــة والـعـسـكــريــة إلــى
تبني امل ـشــروع الــوطـنــي الـجــامــع بكل
ما يمثله من قيم ومبادئ ،والتأسيس
لتشكيل جيش وطـنــي س ــوري يخدم
الثورة وأهدافها» ،كما دعا «لتحالف
دول ــي يــرفــض اإلرهـ ــاب بـكــل أشـكــالــه،
ال ـف ـكــريــة وال ـطــائ ـف ـيــة واالن ـف ـصــال ـيــة،
وي ـع ـم ــل ع ـل ــى ط ـ ــرد ك ــل ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
اإلرهابية من سوريا» .ومن شأن هذه
ّ
التطورات أن تدفع معظم املجموعات
ّ
امل ـســل ـحــة ف ــي ال ـش ـم ــال الـ ـس ــوري إلــى
الـقـطــع بشكل نـهــائــي مــع «الـنـصــرة»،
نظرًا إلــى النفوذ التركي الكبير على
ت ـلــك امل ـج ـم ــوع ــات ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ُي ـنــذر
ب ـت ـحــول إدل ـ ــب وري ـ ــف ح ـلــب ال ـغــربــي
(امل ـت ـصــل بــريــف إدلـ ــب ال ـش ــرق ــي) إلــى
م ـ ـيـ ــدان ل ـ ــ«ح ـ ــرب أهـ ـل ـ ّـي ــة جـ ـه ـ ّ
ـادي ــة»
ُ
تستحضر سيناريو «الحرب األولى»
ال ـتــي خــاضـتـهــا امل ـج ـمــوعــات (وع ـلــى
رأس ـ ـه ـ ــا «ال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــرة») ض ـ ــد ت ـن ـظ ـيــم
«داعـ ــش» قـبــل حــوالــى ث ــاث سـنــوات.
ّ
التطور مفاجئًا ،بل هو
وال يبدو هذا
في واقع األمر ُمنتظر بعد أن استوفى
معظم أسبابه منذ ما يزيد على َعام،
ّ
لكن انتفاء مصلحة الداعمني حينها
أس ـه ــم ف ــي احـ ـت ــواء امل ــوق ــف وتــأج ـيــل
«الساعة الصفر» إلى الوقت املناسب.
(«األخـ ـب ــار» ،ال ـعــدد  .)2532وتختلف
«الـ ـح ــرب» الـثــانـيــة ع ــن ســابـقـتـهــا في
ّ
كثير من النقاط ،على رأسها أن رقعة
املـ ـع ــارك ض ــد «داع ـ ــش» ك ــان ــت أوس ــع
وش ـم ـلــت م ـحــاف ـظــات عـ ـ ـ ّـدة ،م ــا سمح

ّ
استمرت أمس عمليات االصطفاف والتموضع على وقع المعارك العنيفة (األناضول)

ل ــ«داعــش» باالبتعاد عــن ريفي حلب
وإدلب وإعادة انتشاره في دير الزور
ّ
وال ــرق ـ ّـة .ورغ ــم ض ــراوة تـلــك النسخة،
غـيــر أن ـهــا لــم تـنـتــهِ بـتـقــويــض وجــود
أح ــد أطــراف ـهــا بـشـكــل ن ـهــائــي ،بسبب
وج ـ ـ ــود فـ ـ ــرص ل ـت ـن ـف ـيــذ ان ـس ـح ــاب ــات
ورسم خطوط تماس أشبه بـ«حدود».
وال يـبــدو هــذا السيناريو متاحًا في
ّ
ّ
الحالية ،ألن معظم املحتربني
النسخة
يـ ـت ــوزع ــون ال ـس ـي ـط ــرة امل ـت ــداخ ـل ــة فــي
ّ
واستمرت أمس
نطاق جغرافي واحد.
عمليات االصطفاف والتموضع على
وقع املعارك العنيفة ،في ظل مؤشرات
ع ـل ــى ت ـ ـحـ ـ ّـول «حـ ــركـ ــة أحـ ـ ـ ــرار ال ـش ــام
ّ
اإلسالمية» إلى «الرابح األكبر» .وبعد
أن شهدت املرحلة السابقة انخفاضًا
في زخم ّ
قوة «الحركة» من ّ
جراء حركة
ان ـش ـقــاقــات مـتـتــالـيــة وضـعـتـهــا على
ّ
شفير التفكك ،تبدو أخيرًا على وشك
الظهور في مظهر «الفصيل الجامع»،
ب ـع ــد أن أع ـل ــن عـ ــدد م ــن امل ـج ـمــوعــات
انضمامه إليها خالل ّ
األيــام األخيرة.
وجـ ــاءت تـلــك االن ـض ـمــا ّمــات املتتالية
تحت «غـطــاء شــرعــي» وف ــره أكـثــر من

ً
عشرين «شــرعـ ّـيــا وداع ـيــة مــن مبادرة
أه ـ ــل ال ـع ـل ــم ف ــي ال ـ ـشـ ــام» أع ـل ـن ــوا عــن
«م ـ ـبـ ــادرة إنـ ـق ــاذ ال ـش ـم ــال الـ ـس ــوري»،
وكــان من أبــرز املوقعني على املبادرة
الشيخ أسامة الرفاعي ،وأبو العباس
الـ ـش ــام ــي (امل ـ ـع ـ ــروف س ــاب ـق ــا بـ ــ«أب ــو
التوت» وأحد اآلباء الروحيني ألحرار
الـ ـ ـش ـ ــام) ،وأبـ ـ ــو ب ـص ـيــر ال ـطــرطــوســي
(ع ـبــد امل ـن ـعــم حـلـيـمــة ،الـ ــذي ل ـعــب في
ال ـ ـعـ ــام األول مـ ــن ع ـم ــر ال ـ ـحـ ــرب دور
«مـفـتــي ال ـث ــورة ال ـس ــوري ــة») ،وصــالــح
الحموي (أحــد املنشقني البارزين في
مراحل سابقة عن صفوف «النصرة»

مؤشرات على ّ
تحول
«حركة أحرار الشام»
إلى «الرابح األكبر»

وامل ـع ــروف عـبــر «تــويـتــر» بــاســم «أس
ال ـ ـصـ ــراع ف ــي ب ـ ــاد ال ـ ـش ـ ــام») .ودع ــت
املبادرة إلى «وحدة الصف واالندماج
في جسم عسكري وسياسي واحد مع
(حــركــة أح ــرار ال ـشــام)» ،كــذلــك طالبت
املبادرة «أحــرار الشام» بـ«حماية من
يـنـضــم إلـيـهــا وال ـح ـفــاظ عـلــى ثــوابــت
الثورة ،وبتوسعة «مجلس الشورى»
لـتـمـثـيــل ال ـف ـصــائــل املـنـضـمــة إل ـي ـهــا».
وأع ـ ـلـ ــن املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرون ت ـش ـك ـي ــل «ل ـج ـنــة
ت ـق ـي ـيــم وم ـت ــاب ـع ــة لـ ـه ــذا االنـ ـضـ ـم ــام،
تـ ـت ــأل ــف مـ ــن أع ـ ـضـ ــاء «م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة أه ــل
العلم» عبد املنعم زين الدين ،وماهر
ع ـل ــوش ،وأي ـم ــن هـ ـ ــاروش» (واألخ ـي ــر
عـضــو فــي «املـجـلــس الـشــرعــي ألح ــرار
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــام» وأحـ ـ ـ ـ ــد املـ ـكـ ـلـ ـف ــن ب ـ ــإج ـ ــراء
م ــراجـ ـع ــات «ش ــرعـ ـي ــة» ش ــام ـل ــة ل ـه ــا).
وأم ــس ،أص ــدرت «حــركــة أح ــرار الشام
اإلسالمية» بيانًا ،أكــدت فيه انضمام
«ألـ ـ ــويـ ـ ــة ص ـ ـقـ ــور ال ـ ـ ـشـ ـ ــام» و«جـ ـي ــش
اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــام /ق ـ ـطـ ــاع إدلـ ـ ـ ـ ــب» و«جـ ـي ــش
امل ـجــاهــديــن» و«ت ـج ـمــع فــاسـتـقــم كما
أم ـ ــرت» و«ال ـج ـب ـهــة ال ـشــام ـيــة /قـطــاع
ريف حلب الغربي» إليها .وأكد البيان
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ترامب سيوقف تمويل المنظمات الدولية ...واستقاالت في «الخ ـ

ُ
ت ِع ّد إدارة الرئيس دونالد ترامب
قرارًا تنفيذيًا ّ
ينص على تقليص
تمويل المنظمات الدولية ،األمر الذي
وصفته صحيفة «نيويورك تايمز»
بأنه سيؤدي إلى إضعاف دور الواليات
المتحدة في األمم المتحدة وغيرها
من المنظمات الدولية

ُت ّ
عد إدارة الرئيس األميركي دونالد
ت ـ ــرام ـ ــب ،م ــرس ــوم ــن يـ ـنـ ـص ــان عـلــى
تـقـلـيــص أو ح ـتــى إلـ ـغ ــاء املـســاهـمــة
املالية للواليات املتحدة في وكاالت
عدة تابعة لألمم املتحدة ومنظمات
دولية .وينص أحــد املرسومني على
وقــف املساهمة املالية فــي أي وكالة
أم ـم ـي ــة أو م ـن ـظ ـمــة دول ـ ـيـ ــة ،ال تـفــي
بأحد املعايير املنصوص عليها في
الــوث ـي ـقــة ،فـيـمــا ن ـ ّـص ال ـق ــرار الـثــانــي
على خفض التمويل بنسبة  40في

املئة لبقية املنظمات.
ووف ــق صـحـيـفــة «ن ـيــويــورك تــايـمــز»،
فـ ــإن م ــن شـ ــأن هـ ــذا الـ ـق ــرار أن ي ــؤدي
إلى تشكيل لجنة ملراجعة املساعدات
األميركية للهيئات والبرامج الدولية،
وع ـ ـل ـ ــى وج ـ ـ ـ ــه ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــد مل ــراجـ ـع ــة
املـســاعــدات املخصصة لجهود حفظ
ال ـ ـسـ ــام فـ ــي األم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة .ووف ـق ــا
ملـ ـس ــؤول ــن فـ ــي إدارة ت ـ ــرام ـ ــب ،ف ــإن
شروط هذا األمر التنفيذي منصوص
عليها فــي ال ـقــانــون األم ـيــركــي ،وهــو

مــا اضـطــرهــم إل ــى قـطــع الـتـمــويــل عن
الـ»يونيسكو» ،بعد قبولها «االعتراف
بـفـلـسـطــن» ع ـض ـوًا كــامــل الـعـضــويــة
عام .2011
وتـســاهــم ال ــوالي ــات املـتـحــدة بـ ـ  28في
املئة من تمويل عمليات حفظ السالم
األممية ،التي تبلغ ميزانيتها السنوية
 7.8مليارات دوالر .وبشكل عام ،تشكل
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة  22فـ ــي املـ ـئ ــة مــن
امليزانية التشغيلية لألمم املتحدة.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،أع ـل ـن ــت وس ــائ ــل

إع ـ ــام أم ـيــرك ـيــة أن ك ـب ــار م ـســؤولــي
وزارة الخارجية تـقــدمــوا باستقالة
ج ـم ــاع ـي ــة ،ب ـس ـبــب تـ ــرامـ ــب .وذك ـ ــرت
ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «واشـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـط ـ ـ ــن بـ ـ ــوسـ ـ ــت»
أن املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن أوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوا ،خـ ــال
االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال ـ ــة ،رفـ ـضـ ـه ــم الـ ـعـ ـم ــل مــع
الــرئـيــس األمـيــركــي الـجــديــد ،مشيرة
إلى أنها أكبر استقاالت جماعية في
تاريخ الــواليــات املتحدة .وذكــرت أن
وزي ــر الـخــارجـيــة ،ريـكــس تيرلسون،
ك ــان يـبـحــث ،مـنــذ أول مــن أم ــس ،عن
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سوريا

ّ
تركية

أن «أي اعتداء على أحد أبناء الحركة
املنضمني إليها أو ّ
مقارها هو بمثابة
إعــان قتال لن تتوانى «حركة أحــرار
الشام» في التصدي له وإيقافه مهما
تطلب مــن ق ــوة» .ول ــم يـحــل ذل ــك ّ دون
استمرار املعارك العنيفة (واملرشحة
مل ــزي ــد مـ ــن ال ـت ـس ـع ـي ــر) فـ ــي عـ ـ ــدد مــن
املـنــاطــق على ام ـتــداد محافظة إدلــب.
وانــدل ـعــت مــواج ـهــات بــن «ال ـن ـصــرة»
وم ـج ـم ــوع ــات ع ـ ـ ّـدة أبـ ــرزهـ ــا «ص ـق ــور
الـشــام» على مـحــاورعـ ّـدة ،مثل إحسم
ومرعيان في جبل الزاوية ،وقرب بلدة
بينني ،ومحيط منطقة معرة النعمان.
كذلك طالبت النصرة عناصر الجبهة
الشامية بتسليم مقارها وتمركزاتها
فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن م ـ ـنـ ــاطـ ــق ريـ ـ ـ ــف ح ـلــب
الغربي .وتحدثت مصادر عن سيطرة
«الـنـصــرة» على كميات مــن صواريخ
تــاو مــن مـسـتــودع فــي بـلــدة الـحـلــزون
(ريف حلب الغربي) .وشهدت األخيرة
قـ ـي ــام عـ ـن ــاص ــر «ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» ب ــإط ــاق
ال ـ ـ ــرص ـ ـ ــاص ع ـ ـلـ ــى مـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن مــن
األه ــال ــي ،مــا أدى إل ــى مقتل متظاهر
وإصابة آخرين.
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طرح «مناطق آمنة»:
ترامب يدخل «السجال» السوري
ّ
ش ــك ــل ف ـشــل ال ـج ـه ــود األم ـي ــر ّك ـي ــة ـ
ال ــروس ـي ــة امل ـش ـتــركــة ال ـت ــي مــثـلـهــا
«اتفاق جنيف» ،في أيلول من العام
املاضي ،نقطة ّ
ّ
مفصلية في
تحول
املشهد الـســوري أفضت إلــى غياب
فعالية الدور األميركي ،في انتظار
وص ــول خـلـيـفــة بـ ــاراك أوب ــام ــا إلــى
البيت األبيض .وفيما تم التعويل
عـلــى مــؤتـمــر أسـتــانــة ال ــذي ُدعـيــت
إليه إدارة الرئيس دونــالــد ترامب
قبيل وصولها إلى البيت األبيض،
ع ـل ــى أن ت ـك ــون ف ــات ـح ــة الس ـت ـق ــراء
ال ـتــوجــه األم ـي ــرك ــي «ال ـج ــدي ــد» في
س ــوري ــا ،ج ــاء ال ـح ـضــور األمـيــركــي
ّ
ليؤجل الخطوة األميركية
الباهت
األول ــى .وبـعــد أقــل مــن يــومــن على
إنـ ـه ــاء أعـ ـم ــال أس ـت ــان ــة ،صـ ــدر عن
البيت األبـيــض أمــر تنفيذي حول
الـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة إلجـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـل ـجــوء وال ـه ـج ــرة ،يـتـضـمــن فـقــرة
تـنــص عـلــى «إن ـشــاء مـنــاطــق آمـنــة»
داخـ ـ ـ ـ ـ ــل س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا وفـ ـ ـ ـ ــي امل ـ ـنـ ــاطـ ــق
املحيطة.
األمـ ـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي الـ ـج ــدي ــد ،ال ــذي
تـضـ ّـمــن أول مــؤشــر واض ــح ضمن
سياسة ترامب املرتقبة تجاه امللف
ً
الـ ـس ــوري ،أث ــار ج ــدال دبـلــومــاسـيــا
واس ـ ـعـ ــا ،وس ــاق ــت ب ـع ــض وس ــائ ــل
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ـ ــي ت ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــره ك ــدلـ ـي ــل
ع ـلــى زي ـ ــادة االنـ ـخ ــراط الـعـسـكــري
األميركي في سوريا ،فيما ّ
رحبت
دول إق ـل ـي ـم ـيــة ع ــدي ــدة ب ــامل ـش ــروع
ال ـ ـ ـ ــذي ت ـب ـن ـت ــه ه ـ ــي ن ـف ـس ـه ــا ق ـبــل
سنوات ،مثل تركيا وقطر.
وت ـ ـشـ ــرح الـ ـفـ ـق ــرة ال ـ ـتـ ــي تـتـضـمــن
اإلشـ ـ ــارة إل ــى امل ـنــاطــق اآلم ـن ــة أنــه
ً
«عمال بقرار وقف إجراءات اللجوء
لحملة الجنسية الـســوريــةُ ،ي ّ
وجه
وزير الخارجية بالتعاون مع وزير
الـ ــدفـ ــاع ،بــال ـع ـمــل خـ ــال  90يــومــا
منذ تــاريــخ ص ــدور ال ـقــرار ،إلعــداد
خـطــة لـتــوفـيــر مـنــاطــق آمـنــة داخــل
س ــوري ــا أو ف ــي امل ـنــاطــق امل ـج ــاورة
لـ ـه ــا ،ي ـس ـت ـط ـيــع ف ـي ـهــا امل ـه ـ ّـج ــرون
الـســوريــون انتظار تسوية عادلة،
مثل الـعــودة إلــى الــوطــن ،أو إعــادة
التوطني املحتملة إلى بلد ثالث».
وع ـلــى عـكــس الـطـبـيـعــة اإلجــرائ ـيــة
لــأمــر الـتـنـفـيــذي األس ــاس ــي ال ــذي
يطرح في أغلبه إجراءات للتضييق
على الهجرة واللجوء إلى الواليات
املتحدة ،فــإن تداعيات قــرار إنشاء
«مناطق آمـنــة» يجب النظر إليها
ضمن جملة مقارنة مختلفة ،تضع
ف ــي االعـ ـتـ ـب ــار ال ـط ـب ـي ـعــة ال ــراه ـن ــة
للمسارين السياسي والعسكري
لألزمة السورية ،وتموضع القوى
الفاعلة واملؤثرة فيها.
وق ـ ـ ــد ي ـ ـكـ ــون امل ـ ـن ـ ـظـ ــور ال ـح ـق ـي ـقــي
للخطوة األميركية التي لم تتجاوز

ب ـن ـص ـهــا ال ـح ــرف ــي «وضـ ـ ــع خ ـطــة»
إلنشاء تلك املناطق ،هو ما ّ
عبر عنه
الرئيس ترامب في مقابلة مع قناة
ـي» بـقــولــه إن «أوروبـ ــا
«أي ب ــي س ـ ً
ارتـكـبــت خ ـطــأ جسيمًا باستقبال
مــايــن الــاج ـئــن م ــن س ــوري ــا ...ال
ّ
أود أن ي ـح ــدث ذلـ ــك ه ـن ــا .ســأقـيــم
بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا».
أي أنها خطوة ّ
مكملة لـقــرار الحد
م ــن عـ ــدد ال ــاج ـئ ــن وامل ـه ــاج ــري ــن،
تراعي االعتبارات اإلنسانية.
وم ــع الـتـسـلـيــم بـجــديــة تــرامــب في
طـ ــرحـ ــه لـ ـفـ ـك ــرة املـ ـن ــاط ــق اآلم ـ ـنـ ــة،
تظهر عدة تساؤالت ّ
مهمة ترتبط
ب ــآل ـي ــة وظ ـ ــروف ن ـج ــاح واش ـن ـطــن
فــي إنـفــاذ هــذه الـخـطــوة ،قــد يكون
أه ـم ـه ــا هـ ــو م ــوق ــع ت ـل ــك امل ـن ــاط ــق

ّ
سيتطلب إنشاء
مناطق آمنة تنسيقًا
عالي المستوى
مع موسكو

«داخــل ســوريــا» ،إذ يفرض الواقع
امل ـي ــدان ــي ال ـحــال ــي ث ــاث ــة خ ـي ــارات
على اإلدارة األميركية ،هي مناطق
سـ ـيـ ـط ــرة ق ـ ـ ـ ــوات «درع ال ـ ـف ـ ــرات»
وم ـنــاطــق سـيـطــرة «قـ ــوات ســوريــا
الديموقراطية» إلى جانب الحدود
األردن ـ ـيـ ــة م ــع الـ ـب ــادي ــة ال ـس ــوري ــة.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـبـ ـق ــى ال ـ ـخ ـ ـيـ ــار األخ ـ ـيـ ــر
هـ ــو األص ـ ـعـ ــب ل ــوج ـس ـت ـي ــا ،ل ـكــون
املـنـطـقــة ص ـحــراويــة وش ـبــه خالية
مــن التجمعات السكانية الــازمــة
لتأمني البنية التحتية والخدمات
ألي م ـخ ـيــم م ـف ـت ــرض ،ف ــإن ــه مـتــاح
ل ـج ـه ــة تـ ـ ـع ـ ــاون األردن ووج ـ ـ ــود
تغطية جوية من قــوات «التحالف
الـ ــدولـ ــي» ف ــي امل ـن ـط ـقــة .أمـ ــا خـيــار
مناطق سيطرة «قـســد» ،فسيكون
متاحًا من الجانب اللوجستي مع
وج ــود ق ــوات خــاصــة أمـيــركـيــة في
املنطقة ،غير أنه قد يلقى اعتراضًا
م ــن امل ـك ــون األس ــاس ــي ف ــي «ق ـســد»
وهو القوات الكردية ،لكون غالبية
ّ
املهجرين من أصول عربية.
ويـبـقــى خ ـيــار املـنـطـقــة ال ـحــدوديــة
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـسـ ـيـ ـط ــر عـ ـلـ ـيـ ـه ــا الـ ـ ـق ـ ــوات
املـ ــوال ـ ـيـ ــة ألنـ ـ ـق ـ ــرة ب ـ ــن ج ــرابـ ـل ــس
ً
وأع ــزاز ،وصــوال إلــى حــدود مدينة
ال ـبــاب ،هــو الـخـيــار األك ـثــر فعالية
وح ـس ــاس ـي ــة ل ـل ـج ــان ــب األم ـي ــرك ــي

ــارجية»
بدالء للمسؤولني الذين استقالوا.
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،أعـ ـل ــن ال ــرئ ـي ــس املـكـسـيـكــي
انريكي بينيا نييتو أنــه ألغى زيارته
لــواشـنـطــن .وكـتــب عـلــى صفحته عبر
موقع «تويتر»« :أبلغت البيت األبيض،
هذا الصباح ،أنني لن أحضر اجتماع
العمل املقرر الثالثاء».
وي ــأت ــي إع ــان بـيـنـيــا نـيـيـتــو ردًا على
دع ـ ــوة ن ـظ ـي ــره األمـ ـي ــرك ــي ،إلـ ــى إل ـغ ــاء
زيــارتــه امل ـق ـ ّـررة لـلــواليــات املـتـحــدة ،إن
كان يرفض دفع كلفة بناء الجدار بني
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البلدين .وقال ترامب في تغريدة على
مــوقــع «تــويـتــر» ،إن «الـعـجــز التجاري
األميركي مــع املكسيك يبلغ  60مليار
دوالر» ،واصفًا اتفاق التبادل الحر بني
الـبـلــديــن امل ـعــروف بــاســم «الـيـنــا» بأنه
ّ
«يعمل في اتجاه واحد ويكلف البالد
خسائر هائلة على مستوى الوظائف
والشركات».
وتـطـ ّـرق إلــى زي ــارة الرئيس املكسيكي
امل ـق ــررة لــواشـنـطــن ،بـعــد خـمـســة أي ــام،
ً
قائال« :إذا كانت املكسيك غير راغبة في

دفع ثمن بناء الجدار ،الضروري جدًا،
األفضل إلغاء الزيارة».
فسيكون من
ّ
وك ــان تــرامــب قــد وق ــع مــرســومــا يطلق
ب ـن ــاء هـ ــذا الـ ـج ــدار ع ـلــى الـ ـح ــدود بني
املـكـسـيــك والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،لــوقــف
ال ـه ـجــرة غ ـيــر ال ـشــرع ـيــة م ــن املـكـسـيــك.
وتزامن كالم ترامب مع وجود وزيري
ال ـخ ــارج ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــاد املـكـسـيـكـيــن
في واشنطن ،لإلعداد لزيارة الرئيس
املكسيكي.
(األخبار ،أ ف ب)

فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـ ـفـ ـس ــه .إذ س ـت ـسـ ّـهــل
ت ــركـ ـي ــا ج ـم ـي ــع إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات إنـ ـش ــاء
امل ـن ـط ـقــة وخ ــدم ــات ـه ــا ال ـض ــروري ــة،
إل ــى جــانــب وجـ ــود شـبـكــة واسـعــة
مــن املـنـظـمــات وال ــوك ــاالت األممية
وغ ـ ـيـ ــر الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـمــل
ق ــرب ال ـح ــدود ،وبــإمـكــانـهــا تغطية
خدمات «املناطق» التي قد تنشأ.
وفي رد الفعل التركي األول ،أكدت
ال ـخــارج ـيــة أن أن ـق ــرة داف ـع ــت منذ
ال ـب ــداي ــة ع ــن ف ـك ــرة إق ــام ــة مـنــاطــق
آم ـ ـنـ ــة ،وأوضـ ـ ـ ــح املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
ال ـخــارج ـيــة ح ـســن مـفـتــي أوغ ـل ــو،
أن «املهم هو كيف ستكون نتائج
هذه الخطوة؟ وما هي املعلومات
والـتــوجـيـهــات ال ـتــي سـتـصــدر عن
املـ ــؤس ـ ـسـ ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي ه ــذا
الشأن؟».
غير أن التحديات التي قد تواجه
هــذا الخيار ليست باألمر السهل،
إذ إن املنطقة ما تزال غير مستقرة
ع ـل ــى الـ ـج ــان ــب املـ ـي ــدان ــي فـ ــي ظــل
االشتبكات مع «داعش» في الباب،
ويحتاج قــرار العمل ضمنها إلى
تنسيق عالي املستوى مع الجانب
الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي ،ومـ ـ ـ ــن خـ ـلـ ـف ــه دمـ ـش ــق
وطـ ـه ــران ال ـل ـتــان ت ـص ــران ع ـلــى أن
القوات التركية هي قوات غازية.
وب ــرغ ــم ال ـت ـف ــاه ـم ــات ال ـت ــي تـجـمــع
م ــوس ـك ــو وأن ـ ـق ـ ــرة ،وتـ ـس ـ ّـه ــل عـمــل
األخـيــرة ضمن األراض ــي السورية،
غـ ـي ــر أن إن ـ ـشـ ــاء «م ـن ـط ـق ــة آمـ ـن ــة»
سـ ـيـ ـك ــون خ ـ ـ ـ ــارج تـ ـل ــك امل ـ ـعـ ــادلـ ــة،
وس ـي ـت ـط ـل ــب إع ـ ـ ـ ــادة فـ ـت ــح قـ ـن ــوات
الـحــوار مــع موسكو بما سيحمله
ذلـ ــك م ــن ن ـق ــاط إض ــاف ـي ــة ف ــي ملف
ال ـت ـس ــوي ــة الـ ـس ــوري ــة وغ ـي ــره ــا مــن
ملفات عالقة بني البلدين .وأشارت
موسكو في معرض تعليقها على
الـقــرار األمـيــركــي ،إلــى أن واشنطن
«لــم تنسق أي خطط معها إلقامة

م ـنــاطــق آم ـن ــة ،داع ـي ــة ت ــرام ــب إلــى
«دراسـ ـ ــة ال ـع ــواق ــب املـحـتـمـلــة لـهــذا
القرار» .وقد تكون مهلة الـ 90يومًا
إلق ـ ــرار ال ـخ ـطــة م ــدروس ــة بـعـنــايــة،
لتحيل الحسم بهذا املوضوع إلى
ما بعد محادثات جنيف املرتقبة،
ومـ ـع ــرف ــة مـ ــا س ـي ـن ـج ــم ع ـن ـه ــا مــن
تطورات على ضوء تفاهم أستانة
األخير.
وب ـ ـم ـ ـعـ ــزل ع ـ ــن الـ ـتـ ـكـ ـهـ ـن ــات ح ــول
مصير الخطوة األول ــى فــي العهد
األم ـي ــرك ــي «الـ ـج ــدي ــد» ،فــإن ـهــا من
ً
ّ
دون ش ــك س ـت ـشــكــل ح ــام ــا مهمًا
لعودة الالعب األميركي إلى امللعب
الـســوري بشكل مباشر ،وستتيح
ّ
املجمدة مع
له فتح قنوات التواصل
الجانب الروسي ونقاش التعاون
فــي مجال مكافحة اإلره ــاب ،التي
تـ ـع ــد املـ ـ ـح ـ ــور ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ل ــوع ــود
ترامب االنتخابية حول سوريا.

ُي ّ
وجه وزير
الخارجية
بالتعاون مع وزير
الدفاع ،بالعمل
خالل  90يومًا،
إلعداد خطة
لتوفير مناطق
آمنة (أ ف ب)
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العالم

على الغالف

البحرين:
«االنفجار» يقترب!
كادت السلطات البحرينية ،أمس ،أن تشعل
النار مجددًا ،وذلك بعد نحو ثالثة أسابيع
على إعدامها ثالثة شبان .هــذه المرة،
اقتربت السلطات من تجاوز «الخطوط
الحمر» حين أرسلت فرقة خاصة إلى ميدان
قريب من منزل المرجع الديني عيسى
قاسم (للمرة الثانية في أقل من شهر)،
حيث هاجمت المعتصمين السلميين
الذين يحمون الشيخ منذ إسقاط الجنسية
عنه في حزيران .وهي خطوة استثارت
حتى طرفًا مثل «الوفاق» ،فيما أدرجها
آخــرون في خانة «قرع ناقوس الخطر...
واقتراب انفجار محتمل»

نور أيوب
ب ـعــد أق ــل م ــن أس ـبــوعــن ع ـلــى إع ــدام
ال ـح ـكــومــة الـبـحــريـنـيــة ثــاثــة شـبــان
(عـلــي السنكيس ،وســامــي مشميع،
وعـ ـب ــاس ال ـس ـم ـي ــع) ،وس ـ ــط تـحــذيــر
مستمر ملختلف ال ـقــوى السياسية
املعارضة من إمكان «فلتان» الوضع
َ
األمـنــي فــي الـبــاد فــي حــال «تـجــاوز
النظام الخطوط الحمر في الصراع
ال ـس ـيــاســي ال ـق ــائ ــم» ،أق ــدم ــت ال ـقــوى
األمـ ـنـ ـي ــة ف ـج ــر أمـ ـ ــس ع ـل ــى اق ـت ـح ــام
«س ــاح ــة ال ـ ـفـ ــداء» ف ــي م ـح ـيــط م ـنــزل
املرجع الديني عيسى قاسم ،في بلدة
الدراز ،شمال غرب اململكة.
وف ـ ــي ح ــدي ــث إل ـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ق ــال
ـال،
مصدر معارض ،على مستوى عـ ٍ
ّ
إن اقتحام ّ الساحة على أيــدي فرقة
خاصة يمثل «قرع ناقوس الخطر...
واقتراب انفجار محتمل تسعى إليه
املنامة والرياض».

الكويت :طهران مستعدة للتجاوب مع وساطتنا
أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي ،خالد الجارالله ،أمس ،أنه "ستكون هناك خطوات
إيجابية لتحقيق التوافق ،وإزالة االحتقان في العالقات الخليجية مع إيران" .وفي أول
تعليق على نتائج الرسالة الخليجية التي نقلها وزير خارجية
الكويت صباح خالد الصباح إلى الرئيس اإليراني حسن روحاني،
أول من أمس ،قال الجارالله في تصريحات نقلها موقع "العربية":
"ملسنا ّ
تفهمًا من الجانب اإليراني واستعدادًا للتجاوب مع ما ورد
ّ
في الرسالة" .وأوضح أنه لم يتم االتفاق على موعد محدد لعقد
اجتماعات ولقاءات الحقة في املستقبل القريب.
ّ
كما أشار إلى أن رسالة الوساطة التي تقودها بالده "تركز ،مع
ما تحمله من مضامني ،على وضع أسس للحوار املشترك ،في
مقدمه عدم التدخل في الشؤون الخليجية ،واحترام سيادة دول
مجلس التعاون ،واحترام كل بنود مجلس األمم املتحدة" ،معتبرًا
أن هذا األمر "سيكون سببًا في انفراج العالقات املشتركة بني دول
الخليج وإيران".
(األناضول)

ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ،حـ ـ ّـم ـ ـلـ ــت «ج ـم ـع ـي ــة
الــوفــاق الــوطـنــي» النظام البحريني
«م ـس ــؤول ـي ــة ت ــده ــور األوض ـ ـ ـ ــاع فــي
ال ـب ــاد» ،وق ــال نــائــب أمـيـنـهــا ال ـعــام،
حسني الديهي ،إن «النظام يقود إلى
القطيعة التامة مع الشعب» ،مطالبًا
املجتمع الــدولــي بــ«الـتــدخــل لتوفير
الحماية للشعب البحريني نتيجة
انـ ـ ـف ـ ــات ح ـ ــال االض ـ ـط ـ ـهـ ــاد األمـ ـن ــي
والطائفي» ،ومحذرًا من «نتائج أي
مغامرة للنظام ،ألنــه سيندم عليها
الحقًا».
ّ
وأوضـ ـ ــح ال ــدي ـه ــي أن قـ ــوات الـنـظــام
ال ـب ـحــري ـنــي أق ــدم ــت «ل ـل ـم ــرة األولـ ــى
م ـ ـنـ ــذ ص ـ ـ ـ ـ ــدور املـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــوم ال ـ ـخـ ــاص
بجهاز أمــن الــدولــة ،عــام  ،2011على
مـبــاغـتــة املـعـتـصـمــن الـسـلـمـيــن في
محيط منزل قاسم ،عبر مهاجمتهم
ب ــاألس ـل ـح ــة ال ـ ـنـ ــاريـ ــة ،واالنـ ـسـ ـح ــاب
الحقًا ألط ــراف البلدة حيث واصلت
تشديد حصارها».
وكــانــت ال ـقــوات األمـنـيــة قــد هاجمت
ال ـســاحــة (ع ـنــد ال ـســاعــة  )2.20فجر
أم ــس ،حيث دارت مــواجـهــات عنيفة
ّ
بني املهاجمني واملعتصمني .وأكــدت
مـ ـص ــادر م ـي ــدان ـي ــة ،ف ــي ح ــدي ــث إل ــى
«األخ ـ ـب ـ ــار» ،أن «م ــوك ـب ــا م ــؤل ـف ــا مــن
أكـ ـث ــر م ــن  20سـ ـي ــارة دخـ ــل ال ـ ـ ــدراز،
مــن جهتها الـجـنــوبـيــة ،بــالـقــرب من
دار ال ـش ـي ــخ ،وسـ ــط اس ـت ـن ـفــار أمـنــي
ف ــي م ـح ـيــط الـ ـبـ ـل ــدة» .وأضـ ــافـ ــت أن
مـجـمــوعــات «كــومــانــدوس نــزلــت من
امل ــوك ــب ب ـل ـب ـســاهــا األس ـ ـ ــود ،وبـ ــدأت
إطالق الرصاص الحي واالنشطاري
ّ
الشبان ،ما ّأدى إلــى إصابة
باتجاه
عدد منهم ،واعتقلت ستة آخرين».
ٍ
وذك ـ ــرت امل ـص ــادر نـفـسـهــا أن الـقــوى
األمـنـيــة ســرعــان مــا غ ــادرت املنطقة،
فـيـمــا اح ـت ـشــدت الـجـمــاهـيــر امل ـ ّ
ـؤي ــدة
ل ـق ــاس ــم فـ ــي م ـح ـي ــط مـ ـن ــزل ــه ،وس ــط
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداءات فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـل ـ ــدات امل ـ ـ ـجـ ـ ــاورة
دع ــت إل ــى االس ـت ـع ــداد ل ـل ـخــروج في
م ـظ ــاه ــرات غ ـضــب ،رف ـضــا لــاع ـتــداء
الجديد على الساحة.

عدد من المعتصمين (أرشيف ــ أ ف ب)
أسفرت المواجهات عن إصابة ٍ

دعت المعارضة إلى
أوسع التفاف حول
قاسم وحمايته

وكــانــت أخـطــر اإلص ــاب ــات تـلــك التي
نــالــت مــن ال ـشــاب مـصـطـفــى حـمــدان
( 18عامًا) ،إثر استهدافه «برصاصة
س ــددت ن ـحــوه م ـبــاشــرةّ ،
وأدت إلــى
إصـ ــاب ـ ـتـ ــه بـ ـكـ ـس ــر ف ـ ــي ال ـج ـم ـج ـم ــة،
ونـ ــزيـ ــف داخـ ـ ـل ـ ــي» .ون ـق ـل ــت م ــواق ــع
ّ
بحرينية ،أمس ،أن الوضع الصحي
لـحـمــدان ح ــرج ،وهــو يــرقــد فــي قسم

الـ ـعـ ـن ــاي ــة امل ـ ــرك ـ ــزة فـ ــي «م ـس ـت ـش ـفــى
السلمانية الطبي».
وف ـي ـم ــا دعـ ـ ــت «الـ ـ ــوفـ ـ ــاق» قــاعــدت ـهــا
الشعبية إل ــى «أوس ــع الـتـفــاف حــول
الـ ـشـ ـي ــخ ال ـ ـقـ ــائـ ــد (عـ ـيـ ـس ــى قـ ــاسـ ــم)،
وال ـخــروج فــي مـظــاهــرات سلمية في
مـخـتـلــف مـنــاطــق ال ـب ـحــريــن ،تـنــديـدًا
واسـ ـتـ ـنـ ـك ــارًا لـ ـه ــذه ال ـ ـجـ ــرائـ ــم» ،ف ــإن
مـ ـص ــادر ف ــي م ــا ُي ـس ـمــى «ال ـف ـصــائــل
الثورية» أعلنت أنها دعت قواعدها
الحصار الجائر
الشعبية إلى
«كسر ِ
ِ
(م ـ ــن ال ـ ـقـ ــوات األمـ ـنـ ـي ــة) ع ــن مـنـطـقــة
ال ــدراز بشتى الوسائل املمكنة ،ولو
ّ
تطلب ذلك تحطيم السياج الحديدي
ُ
واإلسمنتي الذي ّ
شيده النظام».
وطوت الدراز أمس يومها الـ 222في
ظــل «اإلج ـ ـ ــراءات األم ـن ـيــة امل ـش ـ ّـددة»،
إعالن أهلها التضامن مع قاسم
إثر ُ
بعدما أسقطت الجنسية عنه .ووفق
املـ ـص ــادر ،ف ــإن «ال ـف ـصــائــل ال ـثــوريــة»

اليمن

واشنطن تدير جبهات الساحل الغربي
بـ ـج ــان ــب الـ ـ ـص ـ ــراع الـ ـمـ ـتـ ـص ــاع ــد ب ـيــن
المجموعات اليمنية المتحالفة مع
كل من السعودية واإلمارات ،واشتعال
جبهات عــدة في البالد ،يتقدم الــدور
األميركي خـطــوات إلــى األم ــام بجانب
اإلماراتيين ،الذين يحاولون أن يقدموا
أن ـف ـس ـهــم كــق ــوة أكــث ــر ج ـ ــدارة من
السعوديين
لقمان عبد الله
تظهر مؤشرات قــراءة املشهد اليمني
أن التصعيد العسكري على الجبهات
كافة سيكون سمة الشهرين املقبلني،
وبــالـتـحــديــد تــاريــخ ب ــدء ال ـحــرب على
اليمن نهاية آذار  .2015لكن هذه املرة
ل ــن يـقـتـصــر ال ـت ـص ـع ـيــد ع ـلــى ال ـحــرب
ال ـتــي يـشـنـهــا ال ـت ـحــالــف ع ـلــى الـيـمــن،

فالقوتان الرئيستان اللتان تخوضان
ال ـح ــرب ،وإن ك ــان يـجـمـعـهـمــا ال ـعــداء
تـجــاه «تـحــالــف ال ـقــوى الــوطـنـيــة» في
ص ـن ـعــاء («امل ــؤت ـم ــر ال ـش ـع ـبــي ال ـع ــام»
و«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه») ،ف ــإن ال ـص ــراع على
الـنـفــوذ بينهما عـبــر أدوات ـه ـمــا ،ظهر
أخيرًا بصورة جلية في االشتباكات
الدامية في تعز بني الفصائل املمولة
م ــن ال ــدولـ ـت ــن ،م ــع اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن
مـ ـ ـص ـ ــادر م ـ ـت ـ ـعـ ــددة تـ ــؤكـ ــد أن دول ـ ــة
اإلم ــارات على تــواصــل مــع أقـطــاب من
«املــؤتـمــر الـشـعـبــي» ،وال ـع ــداء تجاهه
ً
هــو إعــامــي فـقــط ،م ــراع ــاة «للشقيقة
الكبرى» السعودية.
م ــن غـيــر امل ـتــوقــع أن ت ـخــرج اإلمـ ــارات
ب ـ ــال ـ ــوض ـ ــع الـ ـ ـ ــراهـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ــن الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــاءة
السعودية ،لكن الـصــراع الــذي تديره
ف ـ ــي الـ ـيـ ـم ــن م ـ ــع «ح ـ ـ ـ ــزب اإلص ـ ـ ـ ــاح»
(اإلخ ـ ـ ـ ـ ــوان املـ ـسـ ـلـ ـم ــون) امل ـ ــدع ـ ــوم مــن
الـسـعــوديــة راه ـنــا فــي أوج اح ـتــدامــه،
وي ـ ــأخ ـ ــذ ص ـ ـ ـ ــورًا مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،وال ـ ـفـ ــرز
ال ـح ــال ــي ومـ ــا ي ـحــدثــه م ــن ت ـصــدعــات
ع ـلــى ال ـســاحــة الـيـمـنـيــة ب ــن األدوات

ال ـس ـع ــودي ــة واإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة وصـ ــل إل ــى
مكان يصعب رأبه أو حتى التخفيف
م ــن ح ــدت ــه .ص ـ ــراع األدوات الـيـمـنـيــة
املمولة من طرفي التحالف (السعودي
واإلماراتي) وصل إلى مرحلة التقاتل
الداخلي كما حدث في اشتباكات تعز
األخـيــرة بني فصيل القيادي السلفي
أبـ ــو ال ـع ـب ــاس امل ــدع ــوم م ــن اإلمـ ـ ــارات
و«اإلصالح» بقيادة غزوان املخالفي.
تـ ـت ــراف ــق االشـ ـتـ ـب ــاك ــات فـ ــي ت ـع ــز مــع
حملة إعالمية يشنها اإلعالم املدفوع
مــن اإلم ـ ــارات يتهم فيها «اإلص ــاح»
بـ ــال ـ ـت ـ ـخـ ــاذل ،بـ ــل أب ـ ـعـ ــد مـ ــن ذلـ ـ ـ ــك ،إذ
ي ـت ـهــم ب ــال ـت ـع ــاون م ــع «أنـ ـص ــار ال ـلــه»
واالن ـ ـس ـ ـحـ ــاب مـ ــن عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـن ـق ــاط
العسكرية لتمكني الجيش و«اللجان
الشعبية» .فــي املـقــابــل ،يتهم اإلعــام
املدعوم من «اإلص ــاح» الطرف اآلخر
بأنه سيطر على نقاطه في تعز ملنع
الـ ـح ــزب اإلخـ ــوانـ ــي م ــن امل ـش ــارك ــة في
معارك الساحل.
املطلعون على خلفيات ذلــك الصراع
يؤكدون أنه أبعد من صراع فصيلني

أو فصائل يمنية ،إنما هو من ضمن
الـتـنــافــس ال ـس ـعــودي ـ ـ اإلم ــارات ــي ،إذ
تستغل أبــو ظبي إخـفــاقــات الــريــاض
فـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ع ـلــى
ال ـج ـب ـهــات ك ــاف ــة ل ـت ـقــدم نـفـسـهــا إلــى
الـغــرب كحليف عربي مــوثــوق بــه في
مكافحة اإلرهـ ــاب ،بــل كــأهــم الحلفاء
ال ــذي ــن ي ـم ـكــن االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ـي ـهــم فــي
املنطقة ،ودون أي تحفظات وبصورة
تـتـجــاوز مستوى تحالف السعودي
ودول أخرى مع الغرب .كذلك تستغل

ال تدخل اإلمارات
ضباطها وجنودها إلى
ّ
خضم المعارك

اإلم ـ ـ ـ ــارات ت ـل ــوث ص ـ ــورة ال ـس ـعــوديــة
فــي ال ـحــرب عـلــى الـيـمــن وم ــا أحدثته
مــن مـجــازر بحق املدنيني ،باإلضافة
إل ــى سمعتها الـسـيـئــة ج ــراء تبنيها
الفكر الــوهــابــي ال ــذي صــار تهمة في
األوساط الفكرية والنخبوية الغربية
وحتى الرأي العام العاملي.
ّ
لـكــن تـقــديــم اإلمـ ــارات نفسها كحليف
م ــوث ــوق ل ــواش ـن ـط ــن ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى أن
تـثـبــت فـيــه قــدرات ـهــا الـعـسـكــريــة وقــوة
جـيـشـهــا .وبــال ـف ـعــل ،عـمـلــت دولـ ــة أبــو
ظـبــي عـلــى تـشـكـيــل فـصــائــل عسكرية
تـحــت مسميات مختلفة مــن جنوبي
اليمن مثل «جيش النخبة الحضرمي»
(ع ــدي ــده  12أل ــف م ـق ــات ــل) ،و«الـ ـح ــزام
األمني» (عديده  12ألف مقاتل) املشكل
مــن قــوى سلفية خــارجــت عــن الطاعة
ال ـ ـسـ ـع ــودي ــة .وأوك ـ ـل ـ ــت فـ ــي ال ـش ـه ــور
املــاضـيــة مهمة تشكيل ق ــوة عسكرية
مؤلفة مــن  20ألــف مقاتل مــن جنوبي
اليمن ،إلى وزير الدفاع السابق هيثم
قاسم طاهر.
فــي املــرحـلــة األول ــى ُد ِّرب خمسة آالف
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شركات العالقات العامة في خدمة آل خليفة
علي مراد

ّ
ّ
ّ
التصدي الحازم
«أهمية
شددت على
ّ
ّ
اعتداء آثم يتكرر على ًاملعتصمني
ألي
ٍ
في ساحة الفداء» ،واضعة «الجريمة
ال ــدم ـ ّ
ـوي ــة» ف ــي س ـي ــاق «عـ ــزم الـكـيــان
ال ـف ــاس ــد ب ــدع ـ ٍـم م ــن ق ـ ــوات االح ـت ــال
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي وأجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة امل ـ ـخـ ــابـ ــرات
ّ
ّ
واألميركية على املضي
البريطانية
في ّارتكاب املزيد من الجرائم البشعة
ب ـح ــق ش ـع ــب ال ـب ـح ــري ــن» ،وم ـحـ ّـم ـلــة
ّ
والبريطانية
«اإلدارت ـ ــن األمـيــركـ ّـيــة
مـســؤولـيــة تــداع ـيــات جــرائــم الـنـظــام
البحريني».
ّ
الشبان
وبينما ال تزال قضية إعــدام
الثالثة في واجهة املشهد السياسي
ال ـب ـحــري ـنــي ،ق ـضــت م ـحــاكــم ال ـب ــاد،
أمــس ،بالسجن بحق ثالثة مــن آبــاء
ض ـح ــاي ــا ق ـت ـل ــوا بـ ــرصـ ــاص الـ ـق ــوات
األمنية خالل االحتجاجات املستمرة
منذ  ،2011وذل ــك بتهمة «التجمهر
وإهانة ملك البالد».

تـتـهــم أغ ـلــب رمـ ــوز امل ـعــارضــة الـبـحــريـنـيــة املــواقــف
الــدول ـيــة (وال ـغــرب ـيــة عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص) بأنها
تتغاضى عــن جــرائــم النظام بحق نشطاء الحراك
املعارض ،وتبدي عدم تعويلها على اتخاذ املجتمع
الــدولــي خـطــوات مــن شأنها أن ت ــردع نـظــام املنامة
عــن ارتـكــاب املــزيــد مــن الـجــرائــم بحق الشعب .لكن
لتشريح بعض أسباب االنحياز الغربي إلى النظام
البحريني ،وغـيــره مــن األنظمة الخليجية العائلية
األخــرى ،ال بد من البحث ّ
وتتبع اآللية التي تضمن
العالقة بني هذه األنظمة القمعية والغرب بمؤسساته
الرسمية والخاصة .ويشرح هذا التقرير كيف ّ
يروج
النظام البحريني لروايته حول ما يحصل في البالد
فــي كــل مــن أوروب ــا والــواليــات املتحدة منذ مــا قبل
شباط .2011
ف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي عـ ــام  ،2015أص ـ ــدر "مــرصــد
الـ ـش ــرك ــات فـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــCorporate Europe
ّ ً
مفصال عن شركات
 "Observatoryتقريرًا بحثيًا
ال ـعــاقــات ال ـعــامــة األوروبـ ـي ــة ال ـتــي تـعـمــل ملصلحة
األن ـظ ـمــة الـقـمـعـيــة ف ــي مـخـتـلــف دول ال ـعــالــم .يــذكــر
التقرير أن النظام البحريني تعاقد مع سبع شركات
على األقل لتحسني صورته ّ
وبث دعاية عبر وسائل
إعالم أوروبية وعاملية هدفها تشويه الحراك السلمي
إعــام ـيــا وات ـه ــام ــه ب ــاالرت ـه ــان ل ـل ـخــارج وم ـمــارســة
العنف .الـشــركــات الـتــي يذكرها التقرير ه ــيBell:
Pottinger, Protection Group International,
& Meade Hall
Big Tent, ّ Dragon ,Associates, G3
 .Associates, M&C Saatchiل ـعــل أخ ـطــر تلك
ال ـشــركــات وأه ـم ـهــا هــي ال ـشــركــة الـبــريـطــانـيــة "بيل
بوتنغر" التي أسسها اللورد تيم بيل ،مدير حملة
رئيسة وزراء بريطانيا الراحلة مارغريت تاتشر في
الثمانينيات (لدى الشركة قسم خاص اسمه "قسم
األزمــة" متخصص في ما ُيسمى خدمات "قضايا
الدفاع وإدارة السمعة").
وفي مقابلة مع صحيفة "ذي غارديان" البريطانية
تعود إلى عام  ،2013يقول مؤسس الشركة" :إيماني
ً
العميق بأن عددًا قليال من الكلمات ،وصورة بصرية
قوية ،بإمكانها تغيير طريقة تفكير الناس" .وعن
طريقة عمل الشركة ونفاذها إلى وسائل إعالمية
بريطانية كبيرة وسياسيني (وال سيما في حزب
ُ َ
املـحــافـظــن) ،فقد كـشــفــت عبر فيديو ُسـ ِّـجــل سرًا
ملقابلة أجــراهــا صحافيون مــن "مكتب الصحافة

االستقصائية" مع مديرين من "بيل بوتينغر" في
تموز عام .2011
ويكشف تقرير "مــرصــد الـشــركــات فــي أوروبـ ــا" أن
شركة "بيل بوتينغر" قدمت خدمات للنظام البحريني
تضمنت تأسيس مركز إعالمي في املنامة لالتصال
بالصحافيني األجانب وإرســال تقارير عن "التعامل
اإلنساني" للنظام مع املتظاهرين ،إلى جانب كشف
وتعقب الناشطني املعارضني عبر وسائل التواصل
االجتماعيّ ،
ودس معلومات ترويجية كاذبة ومغلوطة
عن النظام في موقع "ويكيبيديا".
مــن جهة أخ ــرى ،بــرغــم ّأن نـشــاط جـمــاعــات الضغط
وشــركــات الـعــاقــات الـعــامــة فــي أوروبـ ــا أكـثــر سرية
منه في الواليات املتحدة (إذ يجبر القانون األميركي
"ج ـمــاعــات ال ـلــوبــي" عـلــى الـتـصــريــح عــن كــل الـعـقــود
وال ـن ـشــاطــات ال ـتــي ت ـقــوم ب ـهــا م ــع أي ج ـهــة أجـنـبـيــة،
ُ
وتعرض للعامة لالطالع عليها)ّ ،
فإن بيانات الشركة
ُ
البريطانية تظهر أنها تعاقدت مع شركة "كورفيس

نشاط هذه الشركات
في أوروبا أكثر سرية
من الواليات المتحدة
لــات ـصــاالت ـ ـ ــ"Qorvis Communications LLP
األمـيــركـيــة (وثـيـقــة رق ــم  )1فــي آب ع ــام  2010على
سـبـيــل ال ـت ـجــربــة .وبـ ـن ـ ًـاء ع ـلــى ذلـ ــك ،قــدمــت الـشــركــة
خدمتني ـ ـ وفــق بيانها نصف السنوي (وثيقة رقم
 )2ـ للنظام البحريني في  5أيلول  ،2010هما عبارة
عــن تــوزيــع خـطــاب املـلــك حمد بــن عيسى آل خليفة
على معظم وســائــل اإلع ــام األميركية الكبيرة ،إلى
جانب صياغة تقرير عن "خلية الـ  "23الشهيرة التي
ّادع ــى الـنـظــام تفكيكها ،وق ــد تـضـ ّـمــن أس ـمــاء رمــوز
من املعارضة البحرينية ،من بينهم حسن مشيمع
وسعيد الشهابي.
مع انتهاء مدة العقد مع الشركة عبر "بيل بوتنغر"،
خالد
تعاقد النظام (وثيقة رقم  )3عبر وزير خارجيته ً
بن أحمد آل خليفة ،في بداية نيسان  ،2011مباشرة
ّ
مع "كورفيس" األميركية .وفق البيانات ،نفذت الشركة
(وثـيـقــة رق ــم  )4بــن نـيـســان وتـشــريــن األول 2011
نشاطات دعائية للنظام البحريني ،ووزعــت تقارير

هذه المرة لن
يقتصر التصعيد
على الحرب التي
يشنها التحالف
(أ ف ب )

منهم في مرفأ عصب في إريتريا ملدة
شـهــر ،أمــا بقية الـعــدد املـقــرر ،فخضع
ل ـ ـ ـ ــدورات س ــري ـع ــة مل ـ ــدة  15ي ــوم ــا فــي
معسكرات داخـلـيــة .الـقــوة الهجومية
ال ـت ــي زج ــت ب ـهــا اإلم ـ ـ ــارات ف ــي جبهة
ب ــاب امل ـن ــدب أســاس ـهــا م ــن امليليشيا
الـ ـت ــي أنـ ـش ــأه ــا طـ ــاهـ ــر ،وه ـ ــذه ال ـق ــوة
باإلضافة إلى الحزام األمني والنخبة
الحضرمية هي فصائل ال يعترف بها
الــرئـيــس املستقيل عـبــد رب ــه منصور
هادي ،ويتقاضى أفرادها رواتبهم من
اإلمارات عبر قادة تلك الفصائل.
ت ـ ـج ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـق ـ ــوات
اإلم ــارات ـي ــة هــي دع ــم لــوجـسـتــي وقــوة
مــال ـيــة وم ـع ــدات ع ـس ـكــريــة ،أم ــا ال ـقــوة
ال ـب ـش ــري ــة امل ـش ـغ ـل ــة ،ف ـه ــي ال ـف ـصــائــل
ال ـي ـم ـن ـيــة ال ـج ـنــوب ـيــة ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
قــوات ســودانـيــة .وتعمد اإلم ــارات إلى
تكريس وجودها في اليمن بأدواتها
(اليمنية) باإلضافة إلى أن العمليات
الدائرة حاليًا في الساحل الغربي أتت
بـ ّ
ـزج الشباب الجنوبيني فــي أتونها،
ف ـي ـمــا ت ـن ــأى ب ـض ـبــاط ـهــا وب ـج ـنــودهــا

عــن الـقـتــال ،أو ال ــزج بـهــم فــي املـعــركــة،
م ـت ـح ــاش ـي ــة وقـ ـ ـ ــوع خـ ـس ــائ ــر ب ـشــريــة
فــي صـفــوفـهــا كـمــا ح ــدث لـقــواتـهــا في
املعارك السابقة.
كــذلــك ي ـشــار إل ــى أن إدارة الـهـجـمــات
ال ــدائ ــرة ف ــي ال ـســاحــل ال ـغــربــي لليمن
ه ــي إدارة أم ـيــرك ـيــة بــام ـت ـيــاز ،ب ــل إن
الوجود اإلماراتي في جزيرة سقطرى
وميناء العصب األريتري واملحافظات
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــة هـ ـ ـ ــو وجـ ـ ـ ـ ـ ــود وظـ ـيـ ـف ــي
لـخــدمــة امل ـش ــروع الـغــربــي واألمـيــركــي
بالتحديد .ويدير الضباط والخبراء
األميركيون القواعد اإلمــاراتـيــة ،فيما
يعمل الضباط اإلماراتيون على تنفيذ
الـخـطــط األمـيــركـيــة عـبــر أتـبــاعـهــم من
الفصائل الجنوبية.
ومن املفيد التذكير بأن املتحدث باسم
ال ـب ـن ـتــاغــون ،ال ـكــابــن ج ـيــف ديـفـيــس،
أع ـل ــن ف ــي ن ـس ـيــان م ــن الـ ـع ــام املــاضــي
أن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أرس ـل ــت (ق ــوات
الـعـمـلـيــات ال ـخــاصــة) مل ـســاعــدة ق ــوات
ال ـن ـخ ـبــة لـ ــإمـ ــارات ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـحــدة
العاملة على األرض في جنوب اليمن

في مهمة مؤقتة ،ولكن في أيــار أعلن
البنتاغون أن البعثة ستمدد إلى أجل
غـيــر مـسـمــى .وأف ـص ــح ديـفـيــس آن ــذاك
عن أن الــواليــات املتحدة أرسلت عددًا
م ــن ال ـخ ـبــراء إل ــى «ال ـي ـمــن الـجـنــوبــي»
مــن دون أن يــذكــر عــددهــم ،لتقديم ما
وص ـف ــه ب ــدع ــم اس ـت ـخ ـب ــاري وامل ــراق ـب ــة
واالستطالع الجوي والدفاع البحري
وال ـع ـم ـل ـيــات األم ـن ـي ــة ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
امل ـســاعــدة ف ــي الـتـخـطـيــط الـعـمـلـيــاتــي
ل ـل ـق ــوات اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة والـ ــدعـ ــم الـطـبــي
والـ ـ ـت ـ ــزود الـ ـ ـج ـ ــوي ب ـ ــال ـ ــوق ـ ــود ،وف ـق ــا
لتعبيره.
سيستمر النزاع السعودي ـ اإلماراتي
املستتر بــدعــم الفصائل اليمنية إلى
أن ت ـقــرر اإلدارة األم ـيــرك ـيــة الـجــديــدة
الــوجـهــة املـقـبـلــة لـلـتـعــامــل مــع منطقة
ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وقـ ـ ــد أص ـب ـحــت
ال ـ ـظـ ــروف م ـه ـي ــأة ل ـك ــل االحـ ـتـ ـم ــاالت،
ولديها عدد من الخيارات ،وإن كانت
امل ــؤش ــرات تـفـيــد ب ــأن خ ـيــار اسـتـفــادة
واشنطن من اإلماراتيني واستخدامهم
هو األكثر ترجيحًا.

إعــامـيــة عــن "ال ـت ـفــاؤل" السياسي فــي البحرين في
ظل اقتراب انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ونية رئيس
الحكومة "تطبيق" اإلصــاحــات املنبثقة مــن املؤتمر
في وقت الحق ،وإعالن "بنك البحرين" ارتفاع نسبة
النمو في البالد  %3في عام  ،2011وزيارة ولي العهد
ّ
للبيت األبيض واجتماعه بباحثني وأكاديميني وكتاب
مشهورين فــي صحف أميركية كـبـيــرة ،إلــى جانب
االجتماع بأعضاء في الكونغرس بغرفتيه ،للحديث
ّ
املشرعني األميركيني بخصوص البحرين.
مع
الالفت أن "كورفيس" كانت تستعمل مصطلحات
خـفـيـفــة ف ــي ال ـب ــداي ــة ف ــي ت ـق ــاري ــره ــا ع ــن "ال ـخــايــا
التآمرية" (التي كــان النظام يتحدث عنها بصورة
فترد عبارة "التخطيط الستعمال العنف
متواصلة)ِ ،
إلطــاحــة الـحـكــومــة" ،وهــو مــا سيتطور فــي بيانات
الحقة ليصل إلى استعمال مصطلح "اإلرهاب" عند
الحديث عن املعارضة.
ف ــي ب ـي ــان ــات "ك ــورف ـي ــس" ب ــن ش ـه ــري أي ـ ــار وأي ـل ــول
( 2012وثيقة رقــم  ،)5تستمر عملية تغذية املوقع
األم ـيــركــي ( PR Newswireالـ ــذي ي ــوزع الـتـقــاريــر
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة والـ ـقـ ـص ــص اإلخ ـ ـبـ ــاريـ ــة ع ـل ــى وس ــائ ــل
اإلعــام األميركية) بتقارير الرواية الرسمية للنظام
البحريني ،لكن يظهر أن حكومة املنامة أوفدت ناطقة
باسم وزارة إعالمها تدعى ملى بشمي إلى واشنطن
لالجتماع بصحافيني وأكاديميني مشهورين ،مثل
أنــدرو باراسيليتي ،رودولــف بــل ،من "املعهد الدولي
للدراسات االستراتيجية" الــذي يشرف على تنظيم
"ح ــوار املنامة" منذ عــام  ،2009إضــافــة إلــى سايمن
هـنــدرســون مــن "معهد واشنطن لسياسات الشرق
األدنى".
ُ
وتظهر بيانات الشركة بني حزيران وتشرين األول
ّ
( 2013وثيقة رقم  )6أن "كورفيس" نشرت تقارير
عن احتفال سفيرة البحرين السابقة لدى واشنطن،
هدى عزرا نونو ،بعيد االستقالل األميركي ،ونشرت
ً
لها مـقــاال فــي موقع " "The Hillالتابع للكونغرس.
أحد التقارير اإلعالمية التي نشرتها الشركة للنظام
كان إعالن افتتاح "مجموعة كوهني الدولية" (أسسها
ويــديــرهــا وزي ــر دف ــاع أمـيــركــا األسـبــق ول ـيــام كوهني
 1997ـ  )2001فرعًا لها في البحرين ،وهــي شركة
تقول على موقعها اإللكتروني إنها ساعدت شركات
أمـيــركـيــة فــي الـحـصــول عـلــى اسـتـثـمــارات وع ـطــاءات
فــي دول خليجية ،منها الـبـحــريــن ،ووضـعــت خطط
مشاريع خليجية عدة ،من بينها "مشروع إنشاء خط
لنقل الغاز الخليجي إلى أوروبا".
* (يمكن مراجعة الوثائق عبر موقعنا)
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السودان

الصادق المهدي يعود من المنفى ...إلى رئاسة
االتـ ـح ــاد االف ــري ـق ــي وج ـه ــات دول ـيــة،
وال ـ ـتـ ــي ت ــراجـ ـع ــت ع ـن ـه ــا ال ـس ـل ـطــات
الحـ ـق ــا .وق ـ ــد ّ
رحـ ـب ــت أح ـ ـ ــزاب «ن ـ ــداء
الـ ـس ــودان» بـمــوقــف امل ـهــدي ودعـمــت
ق ــراره بــالـعــودة إل ــى ال ـخــرطــوم ،غير
عابئة ببعض األصــوات القلقة على
مـ ــا ي ـم ـك ــن أن يـ ـتـ ـع ــرض لـ ــه املـ ـه ــدي
م ــن مـخــاطــر وم ـضــاي ـقــات أمـنـيــة من
الـسـلـطــة ،أبــرزهــا مــا أشــاعـتــه إحــدى
الـصـحــف امل ـق ـ ّـرب ــة م ــن الـحـكــومــة عن
احتمال تعرضه لـ«محاولة اغتيال
تدبرها املخابرات املصرية إلشعال
األزمة السياسية في السودان».
في املقلب اآلخــر (االحتمال الثاني)،
ّ
فـ ـ ـ ـ ـ ــإن الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ،رغ ـ ـ ـ ــم فـ ـ ـش ـ ــل ك ــل
محاوالتها السابقة ملغازلة املهدي
بـهــدف اسـتـمــالـتــه إل ــى طــرفـهــا ،تجد
نـفـسـهــا الـ ـي ــوم أم ـ ــام ف ــرص ــة جــديــدة
ت ـس ـمــح ب ــاخ ـت ـي ــار ال ـ ـصـ ــادق امل ـه ــدي
رئيسًا للوزراء في الحكومة املرتقب
إعــان ـهــا خ ــال األي ـ ــام امل ـقـبـلــة ،وهــو
املنصب األخـيــر الــذي غ ــادره املهدي
ق ـ ـس ـ ـرًا عـ ـق ــب االن ـ ـ ـقـ ـ ــاب ال ـع ـس ـك ــري
للبشير فــي عــام  .١٩٨٩وإن نجحت
ه ـ ــذة الـ ـف ــرضـ ـي ــة ،مـ ــع ض ـع ـف ـه ــا ،فــا
بـ ــد أن ت ـك ـس ــب الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـســاحــة
م ـ ـنـ ــاورة داخـ ـلـ ـي ــة وخ ــارجـ ـي ــة تـبـعــا

له من قبل حكومة البشير.
أول االح ـت ـم ــال ــن ،أن ي ـط ــرح امل ـهــدي
نفسه كقائد للمعارضة ،وأن يعمل
على توحيد كتلتيها الرئيسيتني،
وهـمــا أح ــزاب «ن ــداء ال ـســودان» التي
ت ـغ ـل ــب ف ـ ــي ت ـش ـك ـي ـل ـت ـه ــا الـ ـح ــرك ــات
املسلحة املـعــارضــة و«تـحــالــف قــوى
اإلج ـ ـ ـمـ ـ ــاع» (ذو الـ ـثـ ـق ــل ال ـس ـي ــاس ــي
املـعــارض في الــداخــل) .ومــا قد يعزز
ّ
ه ــذا االحـتـمــال أن امل ـهــدي ال ــذي عــاد
إلى الخرطوم «راكبًا عاديًا في رحلة

تـ ــأتـ ــي عـ ـ ـ ــودة ال ـ ـصـ ــادق
ال ـم ـهــدي ،آخ ــر رئ ـيــس وزراء
سـ ـ ــودانـ ـ ــي مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ،إل ــى
السودان أمــس ،في توقيت
ح ـســاس يـجـهــد فـيــه حكم
عمر البشير لتجاوز األزمتين
السياسية واالقتصادية بأقل
ف ــات ــورة مـمـكـنــة .ويـعــود
المهدي بعد نحو شهر
من الوزن الجماهيري
ً
إقرار التعديل الدستوري
الذي للرجل ال يضاهى مقارنة بقيادات
ُيعيد منصب رئـيــس ال ــوزراء
الملغى منذ انقالب  1989األحزاب السودانية
ُ

طيران عادية» ،سبقت عودته لقاءات
مكثفة فــي ب ــاري ــس ،حـيــث اجتمعت
مـ ــؤخ ـ ـرًا أحـ ـ ـ ــزاب «نـ ـ ـ ــداء الـ ـ ـس ـ ــودان»،
وخالل االجتماع أكد املهدي لحلفائه
موقفه من حكومة البشير (ال تشمل
رئـ ـيـ ـس ــا بـ ــل م ـس ـت ـش ــاري ــن ووزراء)
ورفضه أي تسوية سياسية ال تحقق
شــروط خريطة الطريق التي ّ
أقرها
وح ـل ـفــاءه مــع الـحـكــومــة الـســودانـيــة
في أديس ابابا العام املاضي برعاية

أنور عوض
اح ـت ـمــاالن ال ثــالــث لـهـمــا ،سيتحقق
أحدهما عقب عودة الصادق املهدي
( 81عامًا) من منفاه االختياري في
ال ـق ــاه ــرة ،حـيــث قـضــى فـيــه م ــا يــزيــد
على عامني ،والذي كان قد توجه إليه
عقب إطــاق سراحه من آخــر اعتقال

ّ
يمثل المهدي رقمًا صعبًا ال يمكن تجاوزه (أ ف ب)

نتائج اللوتو اللبناني
4 40 33 28 25 19 7
ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1478وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 7 :ـ ـ  19ـ ـ  25ـ ـ  28ـ ـ  33ـ ـ 40
الرقم اإلضافي4 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 89،419،835ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة3 : الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة29،806،612 :ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 50،850،630ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 35 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1،452،875 :ل.ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 50،850،630ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1،295 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 39،267 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 139،408،000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 17،426 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8،000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 238،286،092 :ل.ل.
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1478
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح88360 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 31،730،538 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة2 : الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لكل ورق ــة15،865،269 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم8360 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم360 :
 الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم60 :
 الجائزة اإلفرادية 4،000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب"يومية "رقم 261
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة978 :
• يومية أربعة7922 :
• يومية خمسة44798 :

استراحة
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أفقيا

 -1إحــدى جــزر البحرين وأكبرها مشهورة بغزالنها الـســود –  -2مصطلح أطلق
على املرحلة األولى من الحرب األهلية اللبنانية –  -3سرير الطفل – مسوخ جبابرة
ّ
اليونانية –  -4يجري في العروق
لهم عني واحــدة وسط الجبهة في امليثولوجيا
ّ
– من األشجار – قادم –  -5يشترع القوانني – من األحرف املشبهة بالفعل –  -6أب
– ضجرت وسئمت –  -7من أعضاء الجسم – صفة الغير قادر –  -8عملة عاملية –
من أسواق العرب في الجاهلية للتباري في الشعر – من الحيوانات –  -9مارشال
إيطالي ورئيس الــوزراء بعد سقوط موسوليني –  -10بالط أمراء بني األحمر في
غرناطة األندلس هو اليوم من أهم املواقع السياحية في إسبانيا

عموديًا

 -1من أشهر شعراء مصر والعالم العربي –  -2طالء ّ
لي ُيطلى به الجرح – القليل من
البقل إذا طلع –  -3دهر – فوالذ – مقياس أرضي –  -4للنفي – إشتهاء نعمة غيره
– جرى وركض –  -5أميرال إنكليزي إنتصر على األسطول الفرنسي في معركتي
ّ
األغر – من يأكل كثيرًا –  -6كتلة جبلية في السعودية من سالسل
أبي قير والطرف
جبال السراة – الحمل مبعثرة –  -7عمرك – نهر في العراق من روافد دجلة أو الرجل
ذو الشأن الكبير –  -8عاصمة والية جورجيا األميركية – ورك –  -9مكتشف قوانني
الجاذبية العامة الحظ سقوط تفاحة من شجرة بتأثير ثقلها – أبو األب أو األم –
 -10صاح التيس – إسم ُعرفت به زنوبيا ملكة تدمر

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

 -1غينيا بيساو –  -2ابن خلدون –  -3رشيد – المنس –  -4او – ّ
لس – ماتت –  -5ليل – ان –
ّ
ّ
ناو –  -6أكيدنيا – رن –  -7را – اي – رئيس –  -8دراكوال – وا –  -9نا – وكل –  -10دار السالم

عموديًا

7

8

4

1

6

5

9

2

3

1

6

9

7

3

2

4

8

5

2

3

5

4

8

9

7

1

6

9

7

8

5

4

3

2

6

1

5

4

3

6

2

1

8

9

7

6

1

2

8

9

7

5

3

4

8

5

1

9

7

6

3

4

2

4

2

6

3

5

8

1

7

9

3

9

7

2

1

4

6

5

8

مشاهير 2494

حلول الشبكة السابقة

 -1غور األردن –  -2شويكار –  -3ناي – لي – أنا – ّ -4
يبدل – داكار –  -5أن – سانيو – -6
بخل – ني – لول – ُ -7يالم – أراكس –  -8سدمان – ل ل –  -9أونتاريو –  -10ونستون سالم

حل الشبكة 2493

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مـلــك بــروسـيــا وأم ـبــراطــور أملــانـيــا ( )1941-1859أبـعــد بـسـمــارك وحكم
بنفسه .حالف النمسا وتركيا ودخل الحرب العاملية األولــى .تنازل عن
العرش عام  1918بعد خسارته الحرب
 = 5+4+3+2+6النهار والليل ■  = 6+10+9+1عاصمتها اكرا ■ 5+8+7+11
= ّ
يقبل على الخد

حل الشبكة الماضية :بارون هولباخ

الجمعة  27كانون الثاني  2017العدد 3090

العالم

الوزراء؟
لـ ـل ــوزن واملـ ـك ــان ــة ال ـس ـيــاس ـيــة لـلـمـهــدي
وحزبه (األمــة القومي) ،كذلك فإنها من
ُ
الجهة األخــرى ستحدث عطبًا جوهريًا
ف ــي ت ـم ــاس ــك أح ـ ـ ــزاب «ن ـ ـ ــداء ال ـ ـسـ ــودان»
املعارضة .غير أن قــراءة أولية للوقائع
تـفـيــد ب ــأن الـحـكــومــة نفسها ت ـبــدو غير
مرحبة بـعــودة الـصــادق املـهــدي ،بدليل
العراقيل التي وضعتها أمــام حزبه في
مــا يـخــص مـكــان استقباله والتضييق
على اإلعالميني لدى استقباله في املطار
ومنعهم مــن التغطية اإلعــام ـيـ ًـة ،فيما
ّ
وجه املهدي إلى الحكومة رسالة أخرى
عـبــر تـصــريـحــاتــه ف ــي م ـطــار ال ـخــرطــوم،
حني قال إنه مع «التحول الديموقراطي
الكامل».
ويـ ـق ــود الـ ـص ــادق املـ ـه ــدي «ح ـ ــزب األم ــة
ُ
القومي» منذ الستينيات ،وانتخب منذ
ّ
سـنــوات إمــامــا لطائفة األنـصــار (املـكــون
الــديـنــي األك ـبــر لـحــزبــه) ،وتـقـلــد منصب
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــي «ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة
األولـ ـ ــى» ف ــي سـتـيـنـيــات ال ـق ــرن املــاضــي
حني كان يبلغ ثالثني عامًا ،عقب ّ
تخرجه
في جامعة «أكسفورد» ،ثم انتخب مرة
ثانية رئيسًا ل ـلــوزراء عقب االنتفاضة
الشعبية ضد النميري عام .1985
من املعلوم أن الوزن ًالجماهيري للرجل
ال ي ـض ــاه ــى مـ ـق ــارن ــة ب ـج ـم ـلــة قـ ـي ــادات
األح ــزاب السودانية ،حكومية كانت أو
مـعــارضــة ،وتـلــك الـحـشــود الـتــي تــداعــت
من كل مناطق نفوذ حزبة الستقباله في
ميدان الهجرة في أم درمــان ،أعادت إلى
األذهــان أن املهدي رقم يصعب تجاوزه
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــة .وال ـس ـن ــد
ال ـج ـمــاه ـيــري لـلـمـهــدي ك ـق ـيــادة روح ـيــة
وسياسية لحزبه كفيل بترجيح الكفة،
وإن الح ـقــت حــزبــه ات ـهــامــات الـطــائـفـيــة
والتقليدية والقيادة األسرية ،كما يردد
منتقدوه.

الزعامة
المستمرة
يـمـكــن ال ـق ــول إن ــه مـنــذ الـسـتـيـنـيــات ،كــان
الصادق املهدي والراحل حسن الترابي أهم
زعيمني سياسيني في البالد (إلــى جانب
القيادي الشيوعي عبد الخالق محجوب
الذي أعدم عام  ،)1971وتجمعهما عالقة
مصاهرة .لكل منهما توجهه السياسي،
وقد دعم الترابي (أحد أبرز الوجوه العربية
ال ـتــي ت ــدور ف ــي فـلــك اإلخ ـ ــوان املـسـلـمــن)
انقالبًا ضد املهدي عام  1989كان يقوده
عمر البشير نفسه .وهــو االنـقــاب الــذي
سمح لـ"اإلخوان املسلمني" بالحصول على
سطوة كبيرة فــي املجتمع الـســودانــي (ال
وجود لهم تقريبًا في الساحة السياسية،
ل ـكــن ي ـب ــرز دوره ـ ــم ال ـك ـب ـيــر ع ـب ــر أدوات
السلطة واملال وغيرها).
عمومًا ،بانتظار تحقق أحــد االحتمالني
(امل ـشــار إليهما فــي املــوضــوع أعـ ــاه) ،ال
بــد مــن اإلشـ ــارة إل ــى ّأن ال ـصــادق املـهــدي
قــال أمــس" :جئت إليـقــاف الـحــرب وإقامة
السالم وتحقيق التحول الديموقراطي".
وأضــاف في االحتفال (الــذي قالت وكالة
فرانس برس ّإن عــددًا من الدبلوماسيني
ال ـغــرب ـيــن ش ــوه ــدوا ف ـي ــه)" :ســأع ـمــل مع
ج ـم ـي ــع األطـ ـ ـ ـ ــراف ل ــاتـ ـف ــاق عـ ـل ــى وق ــف
العدائيات".
وك ـ ــان ـ ــت ح ـ ــرك ـ ــات مـ ـع ــارض ــة ق ـ ــد دع ــت
كـ ـ ـ ــوادرهـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــى امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فـ ـ ــي ح ـفــل
االس ـت ـق ـبــال ،بـيـنـهــا "ال ـح ــرك ــة الـشـعـبـيــة ـ
قطاع الشمال" (تقاتل الحكومة في النيل
األزرق وجنوب كردفان) ،و"حركة تحرير
الـســودان" (دارف ــور) ،إضافة إلــى "تحالف
قوى املستقبل".
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عمر البشير يشتري سمكًا
في البحر األميركي

ّ
طوق نجاة غير متوقع ألقت به اإلدارة األميركية أخيرًا إلى الحكومة السودانية ،ليفك
عن األخيرة عزلتها الدولية التي امتدت ألكثر من عقدين .الطوق سيمهد الطريق
لدعم اقتصادي وسياسي برعاية الحلف العربي ،بقيادة السعودية واإلمــارات ًوأيضًا
قطر ،شريطة أن تبقى الخرطوم بعيدة عن طهران وحركات المقاومة ...وصوال ربما
إلى «التطبيع مع إسرائيل»

ّ
رغــم أن كثيرين ال يستبعدون أن طوق
ال ـن ـج ــاة األمـ ـي ــرك ــي امل ـل ـق ــى أخـ ـيـ ـرًا إل ــى
السودان جاء بسبب وساطة عدة دول،
مـنـهــا ال ـس ـعــوديــة واإلمـ ـ ــارات ،فــإنـهــم ال
يستغربون فــي الــوقــت نفسه أن تغسل
الخرطوم يديها من كل ما كانت تنادي
بـ ــه مـ ــن ش ـ ـع ـ ــارات مـ ـع ــادي ــة لـ ـل ــوالي ــات
ّ
ليتحول خطابها «الجهادي»
املتحدة،
(الشهير فــي التسعينيات ـ ـ زمــن حسن
ال ـتــرابــي) ف ـجــأة إل ــى حـمــل وديـ ــعُ ،مـنــاه
نيل الرضا األميركي .ويبدو أن اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة (ف ــي األيـ ــام األخ ـي ــرة ل ـبــاراك
أوباما) قدمت «الجزرة» برفع العقوبات
االقتصادية املفروضة منذ  ،1997لكنها
أبقت «عصا» استمرار الـســودان ضمن
الدول الراعية لإلرهاب بجانب عقوبات
ّ
عسكرية أخرى .ورغم أن القرار األميركي
مــرهــون بمراقبة ال ـســودان لستة أشهر
ً
مقبلة ،فإنه كان كفيال بإحداث متغيرات
ّ
كثيرة على الساحة الداخلية ،يبدو أن
من بينها عودة الصادق املهدي أمس.
وجـ ـ ـ ــاء الـ ـت ــرحـ ـي ــب الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ب ــالـ ـق ــرار
األميركي الجزئي ،كبيرا وغير مسبوق،
وذلـ ـ ــك ع ـب ــر ت ـس ــوي ــق خـ ـط ــاب تـ ـ ــرأب بــه
الخرطوم صــدع ما تعانيه من أوضــاع
اق ـت ـص ــادي ــة م ـت ــردي ــة وواقـ ـ ــع س ـيــاســي
«عــالــق» لــم يتمكن خالله الرئيس عمر
ب ـش ـي ــر م ـ ــن إعـ ـ ـ ــان ت ـش ـك ـي ــل ح ـكــوم ـتــه
الـجــديــدة ،الـتــي كــان مـقــررًا لها ذلــك في
العاشر من الشهر الجاري.
وف ــي األثـ ـن ــاء ،يـنـتـظــر الـ ـس ــودان نتائج
ال ـض ـغ ــوط األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى ال ـح ــرك ــات
املسلحة واألحزاب السياسية املعارضة
للبشير ،مــن أجــل االنـخــراط فــي تسوية
سـيــاسـيــة يــرعــاهــا امل ـب ـعــوث األم ـيــركــي
ال ـخ ــاص ل ـل ـســودان وج ـن ــوب ال ـس ــودان،
دونـ ــالـ ــد بـ ـ ــوث ،ف ــي وقـ ــت ت ــواص ــل فـيــه
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـق ـط ــري ــة دع ـم ـه ــا لـلـبـشـيــر،
خ ــاص ــة بـ ـع ــد إل ـ ـحـ ــاق ح ــرك ــة مـسـلـحــة
جديدة (حركة تحرير السودان ـ الثورة
ال ـثــان ـيــة) ب ــ«وث ـي ـقــة ال ــدوح ــة ل ـل ـســام».
وك ــان الف ـتــا األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،تحذير
املـبـعــوث األمـيــركــي ،قبل يــوم واح ــد من
تــركــه منصبه تــزامـنــا مــع انـتـهــاء فترة
واليـ ــة إدارة ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ،م ــن وضــع
املعارضة السودنية «في مكانة رفيعة».

امتحان حسن األداء

ّ
ل ـ ـعـ ــل ام ـ ـت ـ ـحـ ــان «ح ـ ـسـ ــن األداء ل ـس ـتــة
أشـهــر» ال ــذي ألــزمـتــه الــواليــات املتحدة
لـ ـلـ ـس ــودان ،ق ــد ال ي ـف ـتــح أم ـ ــام األخ ـي ــرة
امل ـس ــارات الـغــربـيــة قبيل انـتـهــاء املهلة،
خــاصــة أن الـحـكــومــات الـغــربـيــة تــواجــه
ب ـض ـغ ــوط ح ـق ــوق ـي ــة ل ـي ــس مـ ــن ال ـس ـهــل
تخطيها مل ـجــرد ص ــدور ق ــرار أمـيــركــي.
لكن الخرطوم تعمد إلى تذكير أوروبــا
ب ــأن قــواتـهــا تـقــدم ج ـهــودًا ج ـبــارة لدعم
االت ـحــاد األوروبـ ــي فــي مــا يـخــص وقــف
تدفق املهاجرين إلى القارة العجوز من
ال ـقــرن األفــريـقــي (أع ـلــن ال ـس ــودان أخـيـرًا
احـتـجــازه ألع ــداد كبيرة مــن املهاجرين
التزامًا بعملية الخرطوم التي يدعمها
ويمولها األوروبيون).
عربيًا ،تجد حكومة ال ـســودان الفرصة
م ــواتـ ـي ــة ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى مـ ــا يــدعـمـهــا
اقـتـصــاديــا وسـيــاسـيــا ،خــاصــة أن ثالثًا
م ــن الـ ـ ــدول ال ـت ــي تــوس ـطــت ل ـهــا ســابـقــا
أم ــام اإلدارة األمـيــركـيــة هــي السعودية
واإلمارات وقطر .وهذا ما يفسر الزيارة
الـعــاجـلــة ال ـتــي س ــارع بـهــا الـبـشـيــر إلــى
السعودية عقب الـقــرار األميركي ،وهي
الـ ــزيـ ــارة الـ ـع ــاش ــرة إلـ ــى امل ـم ـل ـكــة خ ــال
عــام ــن .وك ــان م ــن أول ــى نـتــائــج زيــارتــه
حصول حكومته على منحة سعودية
مل ـش ــروع ــات م ـي ــاه ال ـش ــرب ف ــي املـنــاطــق

ع ـم ــا ك ـ ــان ع ـل ـي ــه ق ـب ــل ال ـ ـق ـ ــرار ،خــاصــة
ع ـنــدمــا كــان ــت ح ـكــومــة الـبـشـيــر ت ـنــادي
مـنــذ التسعينيات بـمـنــاهـضــة أمـيــركــا،
وكـ ـ ــان م ـن ــاص ــروه ــا يـ ـ ـ ــرددون ف ــي أح ــد
أنــاش ـيــدهــم الـقـتــالـيــة« :أم ـيــركــا روسـيــا
ّ
قـ ــد دنـ ـ ــا ع ـ ــذابـ ـ ـه ـ ــا ...ع ــل ــي إن الق ـي ـت ـهــا
ضــراب ـهــا» ،وف ــي نشيد آخ ــر« :الـطــاغـيــة
األم ـي ــرك ــان لـيـكــم ت ــدرب ـن ــا» .أم ــا خـطــاب
اليوم فصار مختلفًا جــدا ،إلــى حـ ّـد قال
فيه وزير الخارجية إبراهيم غندور ،إن
«الشعارات املناهضة ألميركا تعود إلى
الشيوعيني وليس اإلسالميني».
وام ـ ـتـ ــدادًا ل ـل ـخ ـطــاب ال ـج ــدي ــد ،نسبت
ب ـع ــض امل ـ ـصـ ــادر فـ ــي الـ ـخ ــرط ــوم إل ــى
الـحـكــومــة أنـهــا أبـلـغــت أئ ـمــة املـســاجــد
بـتـجـنــب مـهــاجـمــة ال ــوالي ــات املـتـحــدة
والـ ــدعـ ــاء ع ـل ـي ـهــا ،ك ـمــا ن ـس ـبــت بعض
الـ ـصـ ـح ــف إلـ ـ ــى غـ ـ ـن ـ ــدور أن بـ ـ ـ ــاده ال
تمانع في دراسة إمكانية التطبيع مع
إسرائيل قبل شهور ،ثم سارع غندور
بـنـفـســه إل ــى نـفــي جــديــة مــا نـقــل عـنــه،
بالقول« :كنت أمزح».
وف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق ،ل ـ ـف ـ ــت جـ ــورج ـ ـيـ ــو
كــاف ـي ـيــرو ودان ـ ـيـ ــال واغ ـن ـي ــر ف ــي «ذي
نــاشـيــونــال انـتــرســت» األمـيــركـيــة ،إلى
ّ
أن «امل ـس ــؤول ــن اإلســرائ ـي ـل ـيــن كــانــوا
قـ ــد ط ــالـ ـب ــوا ن ـ ـظـ ــراء هـ ــم األم ـي ــرك ـي ــن

سارع البشير
إلى زيارة السعودية
عقب رفع العقوبات
االقتصادية
ّ
تعد زيارة البشير إلى السعودية العاشرة خالل عامين (أ ف ب)

الريفية .أما اإلمــارات ،فأعلنت تقديمها
ودي ـعــة مـصــرفـيــة إل ــى ال ـس ــودان بقيمة
نـصــف مـلـيــار دوالر مــن «ص ـن ــدوق أبــو
ظ ـبــي ل ـل ـت ـن ـم ـيــة» ،وي ـن ـت ـظــر أن تحصل
ال ـس ـل ـطــات ال ـســودان ـيــة ع ـلــى امل ــزي ــد من
املنح العربية .ومقابل كل ذلك ،تواصل
ال ـخ ــرط ــوم ت ـقــديــم امل ــزي ــد م ــن األراضـ ــي
ال ــزراع ـي ــة وال ـب ـق ــاء ف ــي ح ـلــف «عــاصـفــة
ّ
ال ـح ــزم» ف ــي الـيـمــن (ج ــدي ــر بــالــذكــر ،أن
وكالة األنباء السعودية الرسمية أعلنت

يوم الخميس املاضي اختتام فعاليات
التمرين البحري السعودي السوداني،
ال ــذي ه ــدف إل ــى الـتــدريــب عـلــى ردع أي
عدوان قد يعيق املالحة في باب مضيق
املندب).

غسيل األيدي
فــي ظــل هــذه املـفــارقــات ،نشطت وسائل
التواصل االجتماعي في عمل مقارنات
لتراجع الخطاب الحكومي السوداني

ّ
{إيران عدوة»
في مقابلة أجرتها معه صحيفة {الشرق األوسط» خالل زيارته الحالية للسعودية،
قــال الرئيس السوداني عمر البشير إن {هناك برنامجًا إيرانيًا للسيطرة على
املنطقة العربية ٬وهو قيام الدولة الصفوية الكبرى» ،مشيرًا إلى وجود "دالئل على
املحاولة اإليرانية للتشيع في السودان ٬بل في أفريقيا بأسرها"ّ .
وعبر البشير عن
ّ
اقتناعه بوجود {برنامج لتقوية تنظيم داعش ،وتمكينه من احتالل املدن السنية»،
ّ
اإلسرائيلي ـ الغربي»!
معتبرًا أنه {برنامج ضد السنة من خلفه الحلف الفارسي ـ ّ
ودعا البشير إيران إلى {عدم التدخل في املنطقة العربية ٬والتوقف عن استهداف
ّ
السنة العرب».
(األخبار)

ب ــاتـ ـخ ــاذ خ ـ ـطـ ــوات إيـ ـج ــابـ ـي ــة اتـ ـج ــاه
السودان ،وزيادة الحوار بني واشنطن
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرط ـ ـ ــوم ،ك ـ ـم ـ ـكـ ــافـ ــأة ع ـ ـلـ ــى م ـيــل
السودان باتجاه دول مجلس التعاون
الخليجي ،وقطع عالقاتها مع إيران».
أيضًا ،أشارت كاثرين باور في تقرير
ن ـش ــره «م ـع ـهــد واش ـن ـط ــن لـسـيــاســات
الشرق األدنى» ،وهي مسؤولة سابقة
في وزارة الخزانة األميركية» ،إلى أنه
فــي «ال ـت ـقــاريــر الــوطـنـيــة (األمـيــركـيــة)
ح ـ ــول اإلره ـ ـ ـ ــاب لـ ـع ــام  ،2015ق ـ ـ ّـدرت
(وزارة ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة) أن اسـ ـتـ ـخ ــدام
ال ـس ــودان مــن قـبــل جـمــاعــات إرهــابـيــة
فلسطينية قد تراجع على ما يبدو».
وأض ــاف ــت ّأن «ه ــذا تغيير مـ ّ
ـرحــب به
م ـقــارنــة بــالـسـنــوات الـســابـقــة ،عندما
كـ ــان ب ــإم ـك ــان أعـ ـض ــاء ح ــرك ــة حـمــاس
ج ـمــع األمـ ـ ــوال وال ـس ـفــر وال ـع ـيــش في
السودان».
في ظل تسارع التطورات ،تشير اليوم
بعض األوساط السياسية السودانية
القريبة من الحكومة إلى خشيتها من
االتهامات املصرية األخيرة للخرطوم
ب ــإي ــواء ودع ـ ــم ع ـنــاصــر ف ــي «ج ـمــاعــة
اإلخ ــوان املسلمني» ،نـظـرًا إلــى أنــه قد
ينتج عنها ضغوط من إدارة دونالد
ترامب على الخرطوم ،خاصة في ظل
مــا يظهر مــن عالقة جيدة بينه وبني
نظيره املصري عبد الفتاح السيسي.
ّ
لكن فــي املـقــابــل ،ف ــإن ال ـتــزام الـســودان
بما تضمنه االتفاق مع واشنطن من
بنود ســريــة ،قــد يحميها .ولــإشــارة،
ن ـق ـل ــت مـ ـ ـص ـ ــادر إع ــامـ ـي ــة األس ـ ـبـ ــوع
امل ــاض ــي عـلــى ل ـســان إبــراه ـيــم غـنــدور
قوله إن «يوجد اختراق في العالقات
(مع واشنطن) بعد االتفاق على وضع
خــري ـطــة ط ــري ــق» ،رف ــض ال ـك ـشــف عن
ّ
محتواها ...فيما علق سفير السودان
ف ــي ت ــرك ـي ــا ع ـث ـم ــان الـ ـ ــدرديـ ـ ــري ،عـلــى
ق ــرار رف ــع ال ـع ـقــوبــات« :أخ ـي ـرًا أدرك ــت
الواليات املتحدة صدقنا».
(األخبار)
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إعالنات
◄ وفيات ►
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إنتقل إلى رحمة الله تعالى
يوسف محمود ناصر
(الكاتب بالعدل)
وال ــدت ــه املــرحــومــة ال ـحــاجــة فاطمة
ناصر
أوالده مروان زوجته ياسمني نبيل
الحاج ،ميرنا زوجــة مــروان الجمل
ومروة
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤه امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس ن ـ ــزي ـ ــه ،ن ـب ـيــه
واملرحومان وجيه واملهندس خليل
شـقـيـقـتــه تــوف ـي ـقــة زوج ـ ــة امل ــرح ــوم
الحاج علي كنج
أخـ ــوالـ ــه املـ ــرحـ ــوم الـ ـطـ ـي ــار مـحـمــد
ناصر ،علي ناصر ،املرحوم حسن
ن ــاص ــر ،الـعـمـيــد مـصـطـفــى نــاصــر،
ق ــاس ــم ن ــاص ــر وال ــدكـ ـت ــور إبــراه ـيــم
ناصر
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي الـ ـ ـي ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة
 27ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2017لـلــرجــال
والنساء في منزل الفقيد الكائن في
بـئــر حـســن ،مـقــابــل ن ــادي الـغــولــف،
بناية الغولف ،الطابق الثالث،
وغـ ـدًا الـسـبــت  28ال ـج ــاري لـلــرجــال
والنساء من الساعة الثالثة عصرًا
حـتــى الـســابـعــة م ـس ـ ً
ـاء ف ــي جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـضــاء قـ ــرب م ــرك ــز أمــن
الدولة،
وت ـص ــادف ن ـهــار األحـ ــد  29كــانــون
ال ـث ــان ــي ذكـ ـ ــرى األسـ ـ ـب ـ ــوع .وب ـه ــذه
امل ـن ــاس ـب ــة س ـت ـت ـلــى آي مـ ــن ال ــذك ــر
الـحـكـيــم ومـجـلــس ع ــزاء ع ــن روح ــه
ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة مـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة
صباحًا حتى الـحــاديــة عـشــرة قبل
الظهر فــي حسينية بــرج الــراجـنــة،
مبنى البلدية ،عني السكة.
اآلسفون آل ناصر ،السبع ،الحاج،
ال ـج ـم ــل ،ك ـن ــج ،ح ــاط ــوم ،م ـن ـصــور،
الخطيب وعموم أهالي ساحل املنت
الجنوبي.

◄ إعالنات رسمية ►

◄ ذكرى أسبوع ►

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـعــائــد لـتــأهـيــل و/أو تـقــديــم
وتـ ــرك ـ ـيـ ــب مـ ـص ــاع ــد ف ـ ــي م ـع ـم ــل ال ـ ـ ــذوق
الـ ـح ــراري ،مــوضــوع اس ـت ــدراج ال ـعــروض
رق ــم ث4د 6612/ت ــاري ــخ  ،2016/7/9قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2017/2/17
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /200 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/1/24
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 114

◄ ذكرى أربعين ►

اعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لتأهيل فواصل  150ك.ف.
على القضبان رقم  1في محطة الجمهور
الرئيسية ،مــوضــوع اس ـتــدراج الـعــروض
رق ــم ث4د 12100/تــاريــخ ،2016/12/14
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2017/2/24
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/1/24
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 116

تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادف ن ـ ـه ـ ــار األح ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ــواق ـ ــع
ف ـي ــه  ، 2017/1/29ذك ـ ــرى مـ ــرور
أسبوع على وفــاة فقيدتنا الغالية
املرحومة:
الحاجة نسيمة عقيل فياض
أرمـلــة املــرحــوم الـحــاج منير طعان
فياض.
أب ـن ــاؤه ــا :األسـ ـت ــاذ ط ــال ــب (رئ ـيــس
املـ ـكـ ـت ــب الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ف ـ ــي ال ـن ـب ـط ـي ــة
ســابـقــا) ،صــائــب (مفتش فــي هيئة
أوجيرو) ،املهندس علي (مستشار
الرئيس األوكراني).
أصهارها :محسن لحاف ،محمود
شعبان ،شوقي مسلماني ،فرج الله
لحاف.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه امل ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة سـ ـتـ ـتـ ـل ــى عــن
روح ـ ـهـ ــا ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة آي مـ ــن ال ــذك ــر
الحكيم ومجلس عزاء حسيني في
حـسـيـنـيــة بـلــدتـهــا أن ـص ــار الـســاعــة
العاشرة صباحًا.
ل ـل ـف ـق ـي ــد ة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب.
اآلسـفــون :آل فياض وعموم أهالي
بلدة أنصار.

ي ـص ــادف ي ــوم األحـ ــد 2017/1/29
ذكرى مرور أربعني يومًا على وفاة
املأسوف على شبابها
املرحومة املحامية نهاد شوقي رمضان
زوجة بالل حسني خليفة
وال ـ ــده ـ ــا امل ـ ــرح ـ ــوم شـ ــوقـ ــي خـلـيــل
أفندي رمضان
أشقاؤها :املهندس رمزي – ريما –
الدكتور رضا – والدكتور خليل
أوالدها آية – ناي – علي
وب ـ ـهـ ــذه املـ ـن ــاسـ ـب ــة س ـت ـت ـل ــى آيـ ــات
م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم وم ـج ـلــس ع ــزاء
ع ــن روح ـه ــا ال ـط ــاه ــرة ف ــي ال ـن ــادي
الحسيني لبلدة قناريت في الساعة
العاشرة صباحًا.
اآلسـ ـف ــون :آل رم ـض ــان  -آل خليفة
– آل ش ــري – آل كــركــي – آل مـكــة –
آل ج ــواد – آل الـتــل وع ـمــوم أهــالــي
بلدتي بالط وقناريت

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات

03/662991
نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/41
املنفذ :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
وكياله املحاميان هال روفايل وبسام كرم

امل ـقــرر إحــالــه مـحــل شــركــة دبــانــة اخ ــوان
ش.م.ل.
املنفذ عليه :عزيز فايز ابوهدال  /مروحني
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :عـ ـق ــد قـ ـ ــرض وص ــك
اقـتــراض وسند ألمــر بقيمة 19.513.023
ل.ل .و  15.327.048ل.ل .و  2.335.776ل.ل.
عدا اللواحق والفوائد القانونية.
تاريخ التنفيذ.2014/3/18 :
تاريخ قرار الحجز التنفيذي.2016/3/3 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
.2016/3/7
تـ ــاريـ ــخ وض ـ ــع م ـح ـض ــر وص ـ ــف ال ـع ـق ــار:
.2016/4/19
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
.2016/5/17
املطروح للبيع:
ً
أوال :الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  65م ـن ـط ـقــة ام تــوتــه
ال ـع ـق ــاري ــة ،ه ــو عـ ـب ــارة ع ــن ق ـط ـعــة ارض
مساحته  5022م 2ضمنها مسكن مؤلف
م ــن غــرف ـتــن وص ــال ــون وم ـط ـبــخ وح ـمــام
وشــرفــة مساحته  110م 2وخـيــم زراعـيــة
عدد .9
التخمني 112.488.000 :ل.ل.
بدل الطرح 67.492.800 :ل.ل.
ثــان ـيــا :ال ـع ـقــار رق ــم  182مـنـطـقــة أم تــوتــه
ال ـع ـق ــاري ــة ،ه ــو عـ ـب ــارة ع ــن ق ـط ـعــة ارض
م ـســاح ـت ـهــا  3397م 2ض ـم ـن ـهــا اش ـج ــار
زيتون عدد  25وخيم زراعية عدد .16
م ـس ـك ــن مـ ــؤلـ ــف مـ ــن غ ــرفـ ـت ــن وصـ ــالـ ــون
ومطبخ وحمام وشرفة مساحته  110م2
و 9خيم زراعية.
التخمني 71.587.000 :ل.ل.
بدل الطرح 42.952.200 :ل.ل.
مـكــان امل ــزاي ــدة وتــاريـخـهــا :ي ــوم االرب ـعــاء
الــواقــع فيه  2017/3/1الـســاعــة الــواحــدة
ظ ـه ـرًا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور.
ل ـلــراغــب بــال ـشــراء ايـ ــداع ب ــدل ال ـط ــرح في
ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة أو بـمــوجــب شـيــك او
كفالة مصرفيني باسم رئيس دائرة تنفيذ
ص ــور ،وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضمن
نطاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا
مختارًا لــه ،وبـخــال ثالثة ايــام تلي قــرار
االح ــال ــة عـلـيــه ايـ ــداع الـثـمــن تـحــت طائلة
اع ــادة املــزايــدة بالعشر على مسؤوليته
وبـخــال عشرين يــومــا دفــع رســم الــداللــة
 %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـي ــذ فـ ــي ص ـيــدا
بــرئــاســة الـقــاضــي اي ــاد بـ ــردان باملعاملة
التنفيذية رقــم  2016/744الب ــاغ املنفذ
عليها نهال فضل خضره مجهولة محل
االقامة الحضور الى هذه الدائرة بالذات
او بــواسـطــة وكـيـلـهــا الـقــانــونــي السـتــام
االنـ ــذار الـتـنـفـيــذي بــاملـعــامـلــة املـقــدمــة من
علي الحسن بكري بموضوع تنفيذ حكم
املحكمة االبـتــدائـيــة فــي لبنان الجنوبي
بـ ـت ــاري ــخ  2013/5/26امل ـت ـض ـم ــن ازال ـ ــة

الشيوع في العقارين رقم  1700و/1686
البرج الشمالي وبيعهما باملزاد العلني
وعليها اتـخــاذ محل اقــامــة ضمن نطاق
ال ــدائ ــرة واال اع ـت ـبــر ك ــل تـبـلـيــغ ل ـهــا بعد
انـقـضــاء مهلة الـنـشــر واالن ـ ــذار بواسطة
رئيس القلم والتعليق على لوحة اعالنات
الدائرة يعتبر قانونًا.
رئيس القلم
احمد عبد الله
إعالن مناقصة
تعلن بلدية العباسية عــن اج ــراء لتلزيم
تشغيل معمل فرز النفايات الطبية التابع
للبلدية بواسطة املزايدة والظرف املغفل.
وذلــك فــي تمام الساعة الثانية عشر من
ظـهــر ي ــوم الـسـبــت الــواقــع ف ــي 18 :شباط
 2017في مبنى بلدية العباسية الشارع
الـعــام الطابق الثاني وذلــك طيلة اوقــات
الدوام الرسمي.
وي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
امل ـ ــزاي ـ ــدة االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
العائد لها في قلم البلدية على العنوان
اعاله وذلك طيلة اوقات الدوام الرسمي.
تودع العرض خالل اوقات الدوام الرسمي
في قلم البلدية وذلك قبل الساعة الثانية
ع ـش ــرة م ــن آخ ــر ي ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـيــوم
املحدد الجراء املزايدة.
رئيس بلدية العباسية
خليل محمد حرشي
إعالن
ان م ـح ـك ـم ــة االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف املـ ــدن ـ ـيـ ــة فــي
بعبدا الغرفة االولــى الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـق ــاري ــة ،ت ــدع ــو ك ــل م ــن ال ـس ـيــديــن زيــن
ال ـعــابــديــن نـمــر ال ـشــامــي وف ــرح ــان حسن
السبالني للحضور شخصيًا او من ينوب
عنهما قانونًا للحضور الى قلم املحكمة
وتبلغ اوراق الدعوى االستئنافية ورود
فــي  2014/8/12رق ــم اس ــاس 2014/164
واملـ ـتـ ـك ــون ــة مـ ــن رفـ ـي ــق احـ ـم ــد امل ــوس ــوي
بوجهكما وبــوجــه بــاقــي مالكي مشروع
قـشـمــر وال ـس ـبــانــي واال ص ــار ابــاغـكـمــا
بواسطة رئيس القلم وذلك لحني صدور
القرار النهائي.
رئيس القلم
تانيا زخور
إعالن قضائي
بتاريخ  2017/1/24قــرر رئيس محكمة
بــدايــة صيدا القاضي جــورج مزهر نشر
خالصة عن االستدعاء املقدم من محمد
احمد بيطار واملسجل برقم 2017/1960
وال ــذي يطلب فيه شطب اش ــارة الــدعــوى
عــن العقار رقــم  2269صــور وهــي دعــوى
م ـقــدمــة  1938وامل ـس ـج ـلــة ب ـعــد مــراج ـعــة
ال ـع ـق ــار  1128صـ ــور ت ـب ــن انـ ـه ــا دع ــوى
مقامة  4آذار  1938لدى محكمة صور.
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
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إعالنات

سالم الغوش
إعالن
عـ ــن الـ ـق ــاض ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري االض ـ ــاف ـ ــي فــي
الجنوب
ط ـ ـلـ ــب ال ـ ـس ـ ـيـ ــد ح ـ ـسـ ــن مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـحـ ــاج
تصحيح الـخـطــأ ال ـحــاصــل فــي مــوالـيــده
ً
واعتباره انه من مواليد سنة  1946بدال
مــن سنة  1947على صحيفة العقار رقم
" "97منطقة شبحني العقارية.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
تصحيح اعالن
نشر في جريدة االخبار نهار الثالثاء في
 2017/1/24اع ــان بيع يـعــود للمعاملة
التنفيذية رقم  2015/502وقد ورد خطأ
باسم املنفذ عليها رشاد درويش الكردي
والصحيح اسم املنفذ عليها رشا درويش
الكردي فاقتضى التوضيح.
مأمور التنفيذ
محمد الحلبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
تـنـفــذ اي ـف ــون يـعـقــوب روف ــاي ــل باملعاملة
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة  2014/828اق ـ ـ ـ ـ ــرار ب ــدي ــن
ً
تحصيال ملبلغ /300000/د.أ .اضافة الى
الفوائد والرسوم املصاريف بوجه جوزف
(خوسه) يعقوب روفايل ويجري التنفيذ
على  150سهم حصة جوزف روفايل في
الـعـقــارات  /2056/و  /2060/و/2080/
غ ــزي ــر وع ـل ــى  /525/س ـه ــم ح ـص ـتــه فــي
العقارات  /41/و /194/و /195/دلبتا.

ـ ـ العقار  /2056/غزير مساحته /11938/
م.م .وهو بموجب االفادة العقارية قطعة
ارض بعل صخرية مشتملة على اشجار
سـنــديــان وبـعــض اش ـجــار دوال ــي عريش
وتني.
ـ ـ العقار  /2060/غزير مساحته /180/
م.م .وهو بموجب االفادة العقارية قطعة
ارض بعل صخرية مشتملة على بعض
اشجار سنديان.
ـ ـ العقار  /2080/غزير مساحته /579/
م.م .وهو بموجب االفادة العقارية قطعة
ارض بعل صخرية مشتملة على بعض
اشجار سنديان.
وب ــال ـك ـش ــف ع ـل ـي ـهــا ت ـب ــن انـ ـه ــا مـطــابـقــة
للواقع طبيعتها منحدرة مشتملة على
اشجار سنديان وشربني وهي مهملة ال
طريق لها.
ـ ـ العقار  /41/دلبتا مساحته /15270/م.م.
وهو بموجب االفادة العقارية ارض بعل
م ـش ـجــرة س ـن ــدي ــان وص ـن ــوب ــر ومـخـتـلــف
وبالكشف تبني انه يقع على طريق دلبتا
الرئيسية شكله مستطيل قسم منه على
واج ـه ــة ال ـطــريــق وال ـق ـســم االخـ ــر مـنـحــدر
بشكل كبير ضمنه خيمة زراع ـيــة و هو
باستعمال السيد كريستوف باسيل احد
املالكني.
ـ ـ العقار  /194/دلبتا مساحته /1870/
م.م .وهو بموجب االفــادة العقارية ارض
بـ ـع ــل س ـل ـي ــخ م ـه ـم ـل ــة ض ـم ـن ـه ــا اشـ ـج ــار
سنديان وعفص.
وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان طـبـيـعـتــه صـخــريــة
م ـن ـحــدرة انـ ـح ــداره ش ــدي ــد يـشـتـمــل على
اشجار سنديان وصنوبر وهو مستطيل
الشكل.
ـ ـ العقار  /195/دلبتا مساحته /1332/م.م.
وهو بموجب االفادة العقارية ارض بعل

Tender Reference:

CWL/WSH/0317/1613

Concern Worldwide intends to award a work contracts for Quotations for Desludging for
Informal Tent Settlement in Akkar Area (Arqa, Deir Dalloum, Wadi El Jamous, Bebnine,
Mhammra, Bzal, Beqerzla, Akkroum and Wadi Khaled) and with financial assistance from
UNICEF and other future donors. The tender dossier is available from:
HDYS Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar
Or by email from: lebanon.tenders@concern.net and also published on www.daleel-madani.org
the deadline for submission of tenders is 12:00 pm on February 8, 2017.
(Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of contract and to annul the
)bidding process and reject all offers at any time.

مشجرة سنديان.
وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان طـبـيـعـتــه صـخــريــة
انـ ـح ــداره خـفـيــف ويـشـتـمــل عـلــى اشـجــار
صنوبر.
تاريخ قــرار الحجز  2014/7/24وتاريخ
تسجيله .2014/8/13
ـ ـ بدل تخمني  150سهم في العقار /2056/
غــزيــر /111918/د.أ .وب ــدل طــرحـهــا بعد
التخفيض /60435.72/د.أ.
ـ ـ بدل تخمني  150سهم في العقار /2060/
غــزيــر /562.50/د.أ .وب ــدل طــرحـهــا بعد
التخفيض /303.75/د.أ.
ـ ـ بدل تخمني  150سهم في العقار /2080/
غزير /3618.75/د.أ .وبــدل طرحها بعد
التخفيض /1954.125/د.أ.
ـ ـ بدل تخمني  525سهم في العقار /41/
دلـبـتــا /835078.15/د.أ .وب ــدل طرحها
بعد التخفيض /450942.2/د.أ.
ـ ـ بدل تخمني  525سهم في العقار /194/
دلبتا /17171.90/د.أ .وبدل طرحها بعد
التخفيض /9272.826/د.أ.
ـ ـ بدل تخمني  525سهم في العقار /195/
دلـبـتــا /160256.25/د.أ .وب ــدل طرحها
بعد التخفيض /86538.375/د.أ.
أو ما يعالدهم بالعملة الوطنية.
ي ـجــري ال ـب ـيــع ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2017/2/15الـســاعــة  12ظـهـرًا فــي قاعة
مـحـكـمــة ك ـس ــروان ل ـلــراغــب بــال ـشــراء دفــع
بــدل الطرح بموجب شك مصرفي منظم
المر حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان
او تقديم كفالة وافـيــة مــن احــد املصارف
امل ـق ـب ــول ــة مـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة وي ـت ـح ـم ــل رسـ ــوم
الـتـسـجـيــل وال ــدالل ــة وعـلـيــه ات ـخ ــاذ محل
اق ــام ــة ل ــه ض ـمــن ن ـط ــاق ال ــدائ ــرة واال عـ ّـد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة الـعــائــدة
لالقسام موضوع املزايدة.
رئيس القلم
ناديا صليبي
إعالن
عـ ــن الـ ـق ــاض ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري االض ـ ــاف ـ ــي فــي
الجنوب
ط ـلــب غ ــال ــب مـصـطـفــى ع ـب ــاس تصحيح
تــاريــخ م ـيــاده عـلــى محضر الـعـقــار رقــم
 413مـنـطـقــة شـيـحــن ال ـع ـقــاريــه ع ـلــى ان
ً
يكون  1972/2/1بدال من .1970
للمعترض  20يومًا للمراجعه
القاضي
محمد الحاج علي
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب عاطف محمد صبحي جمعه شهادة
تأمني بدل ضائع للعقار  2360اهدن.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت ليلى عقل دمعه بالوكاله عن زياد
يعقوب بصفته مشتريًا من ماكي غصن
وعـمــاد يعقوب سند بــدل ضــائــع للعقار
 963دوما.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

قيد السيد عمر محمد سالم الحلبي من
السجل التجاري العام ذات الرقم 14760
تــاريــخ  2001/12/14رق ــم التسجيل في
وزارة املالية298283 :
للمعترض مهلة عشرة أيام من تاريخ
النشر لتقديم غعتراضه الخطي على
هذا اإلجراء.
أمني السجل التجاري في الشمال
أنطوان معوض
إعالن شطب
صـ ــادر ع ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـت ـج ــاري في
الشمال
بناء للطلب املقدم بتاريخ 2016/12/27
ص ـ ــدر بـ ـت ــاري ــخ  2017/1/12قـ ـ ــرارا عــن

ح ـض ــرة ال ـقــاضــي امل ـش ــرف ع ـلــى الـسـجــل
الـتـجــاري فــي الشمال قضى بشطب قيد
املستدعي بشير نصر خضر من السجل
التجاري العام ذات الرقم  3000977تاريخ
 2004/9/2االسم التجاري -MELCO-
رقم التسجيل في وزارة املالية .0777395
لـ ـك ــل ذي م ـص ـل ـح ــة أو مـ ـتـ ـض ــرر ت ـقــديــم
اعترافاته الخطية على هذا اإلجراء خالل
م ـه ـلــة ع ـش ــرة أي ـ ــام م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعالن.
أمني السجل التجاري في الشمال
أنطوان معوض

◄مبوب ►

غادر ولم يعد
غادر العامالن البنغالدشيان
MOSHAROF HOSSAIN
MAMUN
من عند مخدومهما ،الرجاء ممن يعرف
ع ـن ـه ـم ــا شـ ـيـ ـئ ــا ،اإلت ـ ـ ـصـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
70/866320
غادرت العاملة األثيوبية
SITINA ALO KERIH
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
70/573973
غادرت العاملة الفليبينية
MARY JEAN RAJMARO
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/713830
غادر العامل البنغالدشي
MD SIRAZ KHA
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،اإلتصال على الرقم 70/099609
غادر العامل البنغالدشي
KUDDUS
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،اإلتصال على الرقم 03/221669
غادر العمال البنغالدشيون
MAMUNUR RASHID
KHOKN
MOHAMMAD MONNAF
SAH ALAM
MOHAMMAD PARBEZ MIA
MOHAMMAD SHAB MIAH
MD TAZUL ISLAM CHOWDHURY
ABDUL KADER BEPARI
GAZE MOHAMMAD AKKAS ALI
MOHAMMAD ROBEL HOSSAIN
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/314024

إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب ايلي ابراهيم صقر سند بدل ضائع
للعقار  304بجدرفل.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

غادر العامالن البنغالدشيان
JOHIR MIAH
HAKKANI
من عند مخدومهما ،الرجاء ممن يعرف
ع ـن ـه ـم ــا شـ ـيـ ـئ ــا ،اإلت ـ ـ ـصـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
03/955318

إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلبت لينا لطيفة ملورثها محمد لطيفة
سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع  3311بساتني
طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة

غادر العمال البنغالدشيون
BALLAL
MOHAMMAD PARVAZ KHAN
SULTAN BADSHA SIRAJ MIAH
MOHAMMAD AMIRUL ISLAM
TAFJAL HOQUE
AFZAL HOSSAIN
NIZAMUL HAQUE
FELOJ SIHDER
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/687825

إعالن شطب تاجر
من أمانة السجل التجاري في الشمال
بناء للطلب املقدم بتاريخ 2016/12/27
ص ـ ــدر بـ ـت ــاري ــخ  2017/1/12قـ ـ ــرارا عــن
حـضــرة الـقــاضــي امل ـشــرف قـضــى بشطب
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غادرت العاملة البنغالدشية
JOSNA BEGUM
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
71/470363
غادر العمال البنغالدشيون
MOHAMMAD RIAZ HOWLADER
ISLAM
MAKHMODUL HOQUE
HELAL UDDIN
MD. AFZAL HOSSAIN
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/687825
غادر العمال البنغالدشيون
ABU BAKKAR SIDDEQUE
ENAYET
ZAHANGIR
SABUJ HOSSAIN DELWAR HOSSAIN HOWLADER
ARMAN KHAN
MD KAMRUL JASAN SARKAR
MOHAMMAD BADSHA BHUIYAN
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/687825
غادر العامل البنغالدشي
KAMRUL HASAN
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،اإلتصال على الرقم 03/233994
غادرت العاملة األثيوبية
MESERET MENGISTU
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/829351
غادرت العاملة اإلثيوبية
Misrak tesfay hailu
من عند مخدومتها ميرنا علي سحيم،
الرجاء ممن يعرف عنها شيئًا ،االتصال
على 70/774742
76/842422
غادر العمال البنغالدشيون
Melon - mamun
Amin ruhul
Mohamad shafiq molla
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03729314
غادرت العاملة البنغالدشية
SHEULY BEGUM
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/504640
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رياضة

ُ
فريق اإلمارة نحو االنفراد بحكم فرنسا
كرة القدم

لــم يعد بــاريــس ســان جيرمان وحـيـدًا من
دون م ـنــاف ـســة ق ــوي ــة ف ــي مختلف
البطوالت الفرنسية ،ففريق اإلمارة الذي
صنعه مــالـكــه ديـمـتــري ريبولوفليف،
ّ
فريق يحسب له ألــف حساب
تحول إلــى َ ٍ
في فرنسا ،ولــم ال الحقًا في أوروبــا كما
كانت عليه الحال في الماضي البعيد؟
هادي أحمد
م ــون ــاك ــو ،اإلمـ ـ ـ ــارة ال ـص ـغ ـي ــرة ،ال ـتــي
أن ـش ــأت فــري ـقــا أصـ ــاب إنـ ـج ــازات في
كرة القدم الفرنسية ،عاد هذا املوسم،
بـعــدمــا خـفــت بــريـقــه ملــواســم عــدة في
"ليغ ."1
مـ ـجـ ـل ــة "ف ـ ــران ـ ــس ف ـ ــوتـ ـ ـب ـ ــول" أج ـ ــرت
اسـتـفـتـ ً
ـاء عـلــى مــوقـعـهــا اإللـكـتــرونــي
ح ـ ـ ــول ح ـ ـظـ ــوظ مـ ــونـ ــاكـ ــو ل ـل ـت ـتــويــج
باللقب املـحـلــي ،وقــد ســألــت عـ ّـمــا إذا
ك ـ ــان م ــون ــاك ــو املـ ــرشـ ــح األول لــرفــع
الـ ـلـ ـق ــب ،وخـ ـص ــوص ــا ب ـع ــد ن ـتــائ ـجــه
ال ـبــاهــرة أمـ ــام ك ـبــار الـ ـ ــدوري ،مثلما
حصل عند مواجهته مرسيليا الذي
سقط أمامه .4-1
لــم يكن كــام املجلة عبثيًا طبعًا ،إذ
إن مـتـصــدر ال ـ ــدوري الـفــرنـســي ُيـعـ ّـد
حاليًا صاحب أقوى خط هجوم على
صـعـيــد أوروب ـ ــا بــأكـمـلـهــا ،ال فرنسا
وحدها.
وكـشـفــت نتيجة االسـتـفـتــاء أن %76
ّ
صوتوا ليكون موناكو املرشح األبرز
للفوز باللقب املحلي ،بينما عارض
ذلك .%24
اس ـت ـف ـتــاء "ف ــران ــس ف ــوت ـب ــول" سبقه
استفتاء لصحيفة "لو باريزيان" التي
استطلعت رأي  100العب في الدوري
ال ـف ــرن ـس ــي الخـ ـتـ ـي ــار املـ ــرشـ ــح األول
لـلـفــوز بــالـلـقــب .وكـشـفــت الصحيفة،
املقربة مــن فريق العاصمة ،أن %49
اختاروا باريس سان جيرمان ،يليه
موناكو بـ  .%36حصل هذا حني كان
نيس متصدرًا ،أما حاليًا ،فقد يغير
عــدد من الالعبني آراء هــم بعد كل ما
قدمه موناكو ،ليرضي من رشحوه،
كما يرضي نفسه وجماهيره بتقديم
نتائج ممتازة في مختلف البطوالت.
ق ـبــل ي ــوم ــن ،ت ــأه ــل مــونــاكــو بفضل
مهاجمه الكولومبي راداميل فالكاو
إلــى نهائي كــأس الــرابـطــة الفرنسية
على حساب نانسي ،ليضرب موعدًا
م ـ ــع حـ ــامـ ــل ال ـ ـل ـ ـقـ ــب ،ب ـ ــاري ـ ــس س ــان
جيرمان.
إذًا ،لــم يـعــد بـطــل ال ــدوري الفرنسي
وح ـي ـدًا فــي ســاحــة امل ـعــركــة ،بــل لقي
منافسًا سبقه بالنقاط وبالصدارة
بـعــدمــا ظــل ي ـغــرد وح ـي ـدًا فــي سـمــاء

استعاد فالكاو مستواه الذي عرف به أيام كان العبًا مع أتلتيكو مدريد (أ ف ب)
ّ
ب ـ ـطـ ــوالت ف ــرنـ ـس ــا مـ ـن ــذ أن ت ـســل ـمــه
الـقـطــريــون ،حيث كــان أق ــوى ممثلي
ف ــرنـ ـس ــا ف ـ ــي امل ـ ـحـ ــافـ ــل األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة،
وأي ـن ـمــا ك ــان ه ـن ــاك م ـنــاف ـســة يــدخــل
فـ ـيـ ـه ــا طـ ـ ـ ــرف فـ ــرن ـ ـسـ ــي ،كـ ـ ـ ــان سـ ــان
جـيــرمــان هــو وح ــده مــن يتربع على
هذا العرش.
ه ــذا امل ــوس ــم ،وع ـلــى صـعـيــد السجل
التهديفي ،ارتفع موناكو الى مصاف
الـفــرق الـكـبــرى فــي أوروب ــا ،بينما لم
يظهر سان جيرمان بني الكبار.
وأصبح موناكو يتصدر قائمة أكثر
األن ــدي ــة تـهــديـفــا فــي املــوســم الـحــالــي
للبطوالت األوروبية الكبرى ،بعدما
سـ ـج ــل  64هـ ــدفـ ــا ف ـ ــي  21م ـ ـب ـ ــاراة،
ب ـفــارق  13هــدفــا عــن بــرشـلــونــة الــذى
أحــرز نجومه  51هدفًا فــي إسبانيا.
َّ
ب ـع ــده ـم ــا ،ح ـ ــل ل ـي ـف ــرب ــول وأرسـ ـن ــال
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــان ف ــى امل ــرك ــزي ــن ال ـثــالــث

والــرابــع ،حيث سجل األول  51هدفًا
بفارق هدف وحيد عن الثاني ،فيما
ت ــراج ــع ريـ ــال م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي الــى
املركز الخامس بـ  48هدفًا.
ال شك في أن ما جعل موناكو يسبق
الجميع فــي فرنسا هــو عــدة عوامل؛

ّبين استفتاء أن %76
من ّالمشاركين فيه
يتوقعون فوز
موناكو بالدوري

أبرزها الحفاظ على تشكيلته الثابتة
في معظم املباريات ،واستعادة نجمه
ال ـكــولــوم ـبــي رادامـ ـي ــل فــال ـكــاو تــألـقــه
الـ ــذي ك ــان ق ــد ظـهــر عـلـيــه أيـ ــام داف ــع
عن ألــوان أتلتيكو مدريد اإلسباني،
ثــم اختفى ،ليعود مــع نــادي اإلم ــارة
للسير على درب التقليد القديم .هذا
العمل أسسه ،مالك الفريق الروسي
ريبولوفليف ،فهو الذي نقل
ديمتري ً
الفريق نقلة نوعية ،وأعاده تدريجيًا
ال ــى مـسـتــوى الـتـنــافــس فــي البطولة
بعدما كان في الدرجة الثانية.
وتــدريـجـيــا ،وبــذكــاء كـبـيــر ع ــرف مع
م ــن ي ـت ـعــاقــد م ــن املـ ــدربـ ــن ك ـخ ـ ًطــوة
أول ـ ـ ـ ــى ،ومـ ـ ــن س ـي ـت ـب ـع ــه .ب ـ ــداي ـ ــة مــع
اإلي ـط ــال ــي ك ــاودي ــو ران ـي ـي ــري ال ــذي
لـطــاملــا تـمـيــز بـبـنــاء ال ـف ــرق ،وه ــو ما
ك ــان يـحـتــاج إل ـيــه مــونــاكــو وق ـتــذاك.
بـعــدهــا ،تبعه البرتغالي لـيــونــاردو

جـ ـ ــارديـ ـ ــم ،الـ ـ ـ ــذي نـ ـج ــح س ــابـ ـق ــا مــع
أوملـبـيــاكــوس الـيــونــانــي وسبورتنغ
لشبونة البرتغالي بتحقيق نتائج
الفـ ـت ــة جـ ـ ـ ـدًا .ومـ ـ ــع مـ ــونـ ــاكـ ــو ،أث ـب ــت
األخير جدارته من جديد ،وأكمل ما
بدأ رانييري ببنائه واضعًا منظومة
تكتيكية جمعت بني العبي الخبرة
وعنصر الشباب.
وعــد ريبولوفليف عند توليه إدارة
ال ـ ـن ـ ــادي بـ ـ ــأن يـ ـص ــل بـ ــه الـ ـ ــى أع ـل ــى
امل ــرات ــب ،لـكــن األمـ ــور سـتـحـتــاج الــى
بعض الــوقــت .هــذا مــا يفعله حاليًا،
وهو يترجم وعوده باختيار العبني
وم ــدرب قــادريــن عـلــى وضــع الفريق
بالفعل في أعلى املراتب ،ليبدأ حلم
أبناء اإلمارة بالعودة الى تلك األيام
ال ـتــي ملــع فـيـهــا ال ـفــريــق مــع الـثـنــائــي
الـشـهـيــر داف ـي ــد تــريــزيـغـيــه وتـيـيــري
هنري.

نتائج وبرنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )20
 الجمعة:اوساسونا  -ملقة ()21.45
 السبت:فياريال  -غرناطة ()14.00
االفيس  -اتلتيكو مدريد ()17.15
إيبار  -ديبورتيفو ال كورونيا ()19.30
ليغانيس  -سلتا فيغو ()21.45
 األحد:ريال بيتيس  -برشلونة ()13.00
اسبانيول  -اشبيلية ()17.15
ات ـل ـت ـيــك ب ـل ـب ــاو  -س ـب ــورت ـن ــغ خـيـخــون
()19.30
ريال مدريد  -ريال سوسييداد ()21.45

 االثنني:الس باملاس  -فالنسيا ()21.45
ألمانيا (المرحلة )18

 األحد:فرايبورغ  -هيرتا برلني ()16.30
ماينتس  -بوروسيا دورتموند ()18.30
فرنسا (المرحلة )22

 الجمعة:شالكه  -اينتراخت فرانكفورت ()21.30
 السبت:فولسبورغ  -اوغسبورغ ()16.30
إنغولشتات  -هامبورغ ()16.30
فيردر بريمن  -بايرن ميونيخ ()16.30
دارمشتات  -كولن ()16.30
اليبزيغ  -هوفنهايم ()16.30
ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــر ل ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــركـ ـ ــوزن  -بـ ـ ــوروس ـ ـ ـيـ ـ ــا
مونشنغالدباخ ()19.30

 الجمعة:مرسيليا  -مونبلييه ()21.45
 السبت:ليون  -ليل ()18.00
نانسي  -بوردو ()21.00
رين  -نانت ()21.00
لوريان  -ديجون ()21.00
انجيه  -متز ()21.00
باستيا  -كاين ()21.00

 األحدنيس  -غانغان ()16.00
تولوز  -سانت اتيان ()18.00
ب ـ ــاري ـ ــس س ـ ــان جـ ـي ــرم ــان  -م ــون ــاك ــو
()22.00
كأس إنكلترا (الدور الرابع)
 الجمعة:دربي كاونتي  -ليستر سيتي ()21.55
 السبت:ليفربول  -ولفرهامبتون ()14.30
بيرنلي  -بريستول سيتي ()17.00
تشلسي  -برنتفورد ()17.00

كريستال ب ــاالس  -مانشستر سيتي
()17.00
لينكولن  -برايتون ()17.00
بالكبيرن  -بالكبول ()17.00
مـ ـي ــدل ــزب ــره  -اك ــريـ ـنـ ـغـ ـت ــون س ـتــان ـلــي
()17.00
اوكسفورد  -نيوكاسل ()17.00
روتشدايل  -هادرسفيلد ()17.00
توتنهام  -وايكومب ()17.00
ساوثمبتون  -أرسنال ()19.30
 األحد:ميلوول  -واتفورد ()14.00
فوالم  -هال سيتي ()14.30
ساتون  -ليدز يونايتد ()16.00
مانشستر يونايتد  -ويغان ()18.00
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سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

يوم المخضرمين بين االنتقال واإلعارة والتمديد
بعد رحلة طويلة خــارج فرنسا ،عاد
ال ـظ ـه ـيــر األي ـس ــر امل ـخ ـض ــرم بــاتــريـ ّـس
إيفرا ( 35عامًا) إلى بالده ،حيث وقع
على عقد ملــدة  18شهرًا مع مرسيليا
قادمًا من يوفنتوس اإليطالي ،وهي
الصفقة التي كانت متوقعة وتصدرت
العناوين في الصحف الفرنسية هذا
األسبوع.
وك ــان إي ـفــرا قــد ت ــرك ال ـكــرة الفرنسية
ً
ع ــام  ،2006مـنـتـقــا م ــن مــونــاكــو إلــى
مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،ومنه
إلى يوفنتوس الذي حرر من عقده.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،أعـ ـ ـ ــار ب ــوروسـ ـي ــا
دورت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــد األمل ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي مـ ـه ــاجـ ـم ــه
الكولومبي أدريان راموس ( 31عامًا)
إل ــى غــرنــاطــة اإلس ـبــانــي حـتــى نهاية
املوسم الحالي.
وعـ ـ ــانـ ـ ــى رامـ ـ ـ ـ ـ ــوس مـ ـ ــن ب ـ ـقـ ــائـ ــه ع ـلــى
م ـق ـع ــد الـ ـ ـب ـ ــدالء هـ ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم ،حـيــث
ل ـ ــم يـ ـ ـش ـ ــارك س ـ ــوى ف ـ ــي  7مـ ـب ــاري ــات
ف ــي "ال ـبــون ــدس ـل ـي ـغ ــا" ،خ ـصــوصــا في
ظ ــل وجـ ــود ال ـن ـجــم ال ـغــابــونــي ب ـيــار -
إيميريك أوباميانغ.
كذلك أعار دورتموند مدافعه الصربي
نيفني سوبوتيتش إلى كولن .وابتعد
ال ــاع ــب ال ـب ــال ــغ م ــن ال ـع ـمــر  28عــامــا،
ال ــذي يـلـعــب لــدورت ـمــونــد مـنــذ ،2008

عن املالعب لعدة أشهر بسبب إصابة
فــي ضـلـعــه وخـضــوعــه ل ـجــراحــة ،قبل
عودته أخيرًا للتدريبات.
وفي إيطاليا ،وافق املهاجم املخضرم
أن ـطــون ـيــو ك ــاس ــان ــو ( 34ع ــام ــا) على
إن ـ ـهـ ــاء الـ ـتـ ـع ــاق ــد ب ـي ـن ــه وبـ ـ ــن ن ــادي ــه
سمبدوريا ،علمًا بأنه لــم يـشــارك في

أي مـ ـب ــاراة م ــع ال ـف ــري ــق ت ـحــت ق ـيــادة
املـ ـ ــدرب م ــارك ــو ج ـيــام ـبــاولــو ب ـعــد أن
أحرز هدفني في  24مباراة في املوسم
املاضي.
وق ــال سـمـبــدوريــا فــي بـيــان لــه" :يعلن
س ــامـ ـب ــدوري ــا وأنـ ـط ــونـ ـي ــو ك ــاس ــان ــو
إنهاء العقد الحالي بينهما بتراضي

إيفرا خالل توقيعه على عقد انتقاله إلى مرسيليا (إنترنت)

الطرفني".
وأوضـ ـ ـ ـ ــح سـ ـمـ ـب ــدوري ــا أن ك ــاس ــان ــو
س ـي ـس ـت ـم ــر ف ـ ــي ال ـ ـ ـتـ ـ ــدرب م ـ ــع ف ــري ــق
الشبان حتى يتعاقد مــع فــريــق آخــر،
بينما قالت وسائل إعالم إيطالية أن
كاسانو ربما يقدم على االعتزال إن لم
يصله عــرض مــن أحــد أنــديــة ال ــدوري
اإليطالي.
وس ـبــق لـكــاســانــو امل ــول ــود فــي مدينة
ب ـ ـ ــاري الـ ـلـ ـع ــب لـ ـف ــرق ع ـ ــدي ـ ــدة ،مـنـهــا
روم ــا وم ـيــان وب ــارم ــا وريـ ــال مــدريــد
اإلسباني.
وبعيدًا من املالعب األوروبية ،توصل
نجم الوسط اإلسباني الدولي السابق
شافي هرنانديز ( 37عامًا) إلى اتفاق
م ــع ال ـس ــد ل ـل ـب ـقــاء س ـنــة إض ــاف ـي ــة في
صفوفه حتى  ،2018بحسب مــا ذكر
النادي القطري.
وأورد النادي على موقعه اإللكتروني
"تجديد عقد العبه االسباني وقائده
شافي هيرنانديز ملوسم إضافي ،على
أن يـنـتـهــي ف ــي امل ــوس ــم املـقـبــل -2017
."2018
وانـضــم شافي إلــى السد فــي حزيران
 2015ملـ ــدة م ــوس ـم ــن ،وهـ ــو سيكمل
املوسم الثالث له مع النادي بموجب
التجديد.

كرة الصاالت

ّ
ثان لشباب الفوتسال مع العراق
لقاء ودي ٍ
يخوض منتخب لبنان للشباب (دون
 20سنة) مباراته الــوديــة الثانية في
إطار استعداداته لبطولة آسيا االولى
لـهــذه الفئة وامل ـقــررة فــي تــايــانــد في
أيار املقبل ،وذلك أمام نظيره العراقي،
عـنــد الـثــامـنــة مــن مـســاء ال ـيــوم ،حيث
سيفتتح املنتخبان قاعة نــادي األرز
في منطقة املنية في طرابلس.
وك ــان ــت املـ ـب ــاراة األول ـ ــى ع ـلــى ملعب
ال ـس ــد ق ــد ان ـت ـهــت ب ـخ ـس ــارة منتخب
لبنان  3 – 0مـســاء الـثــاثــاء املــاضــي.
وع ـ ـمـ ــل الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـفـ ـن ــي ل ـلـم ـنـت ـخــب
ال ـل ـب ـنــانــي خـ ــال ال ـي ــوم ــن املــاضـيــن
على مراجعة شريط املباراة والوقوف
ع ـن ــد ت ـفــاص ـي ـل ـهــا ،وخـ ـ ــرج بــان ـط ـبــاع
ال ب ــأس ب ــه ،عـلــى اعـتـبــار أنـهــا تشكل
بداية املشوار ،بحيث إن فارق الخبرة
ب ــن ال ـط ــرف ــن بـ ــدا واض ـح ــا ملصلحة
الـ ـع ــراقـ ـي ــن ،كـ ــون تـشـكـيـلـتـهــم تـضــم
م ـج ـمــوعــة م ـت ـجــان ـســة م ــن الــاع ـبــن
تـ ـ ـت ـ ــدرب مـ ـع ــا مـ ـن ــذ أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ث ــاث
سنوات ،بقيادة املدرب علي طالب.

وي ـم ـكــن ال ـتــوقــف ع ـنــد م ـســألــة مهمة
جدًا ،وهي أن منتخب "أسود الرافدين"
خـ ــاض ط ـ ــوال ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ع ـ ــددًا من
امل ـع ـس ـكــرات الــداخ ـل ـيــة وال ـخــارج ـيــة،
ب ـي ـن ـه ــا امل ـع ـس ـك ــر الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي .ك ــذل ــك
سيخضع ملعسكر مغلق في تايالند
قبل انـطــاق الـنـهــائـيــات ،فــي حــن أن

مـنـتـخــب ل ـب ـنــان أط ـل ــق اس ـت ـع ــدادات ــه
مطلع هذه السنة.
ورأى املــديــر الفني للمنتخب حسني
ديب أن املباراة االولى كانت مناسبة
الخـ ـتـ ـب ــار ق ـ ـ ـ ــدرات ال ــاعـ ـب ــن وم ـ ــدى
استطاعتهم تنفيذ الخطة املرسومة،
وشدد على أن الصورة ستتغير كليًا

العبو منتخب لبنان قبل المباراة (عدنان الحاج علي)

مع أنها لم تكن سلبية على اإلطالق،
رغم الخسارة االخيرة.
ب ــدوره ،قــال امل ــدرب الصربي بوريس
سـيــزمــار إن اخـتـيــار الــاعـبــن حاليًا
لهاتني املـبــاراتــن بالتحديد ،يراعي
اكـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاب ه ـ ـ ـ ـ ــؤالء اح ـ ـت ـ ـكـ ــاكـ ــا أكـ ـب ــر
ب ــاع ـت ـب ــاره ــم خ ــاض ــوا م ــع أنــدي ـت ـهــم
ً
م ــوس ـم ــا ك ــام ــا ف ــي ب ـط ــول ــة ال ــدرج ــة
االول ـ ـ ـ ــى ،ل ـك ــن امل ـن ـت ـخ ــب ي ـض ــم عـ ــددًا
آخــر ال يقل شــأنــا ،ويملكون املوهبة
ال ــازم ــة ،وه ــم سـيـصـلــون الح ـقــا الــى
الـجــاهــزيــة ال ــازم ــة مــن كــل الـنــواحــي
ليدخلوا في التشكيلة .ورأى سيزمار
أنه رغم األهــداف الثالثة التي جاءت
راض
من أخطاء يمكن تالفيها ،فهو
ٍ
عن األداء الدفاعي باعتبار أن العبيه
ال يمكنهم أن يصنعوا العجائب في
 10حصص تدريبية .كذلك أشار الى
أنه سيتسنى له اإلعداد بشكل أفضل
بـعــد ت ـفــرغ الــاع ـبــن مــن الـتــزامــاتـهــم
م ــع أنــدي ـت ـهــم ،وس ـي ـكــون ع ـنــدهــا في
مقدوره تكثيف التمارين.

الكرة اللبنانية

ٍّ
تحد كبير بين الدوري واألحوال الجوية
عبد القادر سعد
سيكون التحدي كبيرًا بــن مباريات
األس ـ ـبـ ــوع الـ ــرابـ ــع ع ـش ــر م ــن الـ ـ ــدوري
اللبناني لكرة القدم واألحوال الجوية
ال ـتــي م ــن امل ـتــوقــع أن ت ـكــون عــاصـفــة،
حيث ستبدأ املنافسات اليوم بلقاءين
قويني ،األول يجمع طرابلس صاحب
املــركــز الـعــاشــر بــرصـيــد  13نـقـطــة مع
ضيفه األن ـصــار الــوصـيــف ب ــ 24نقطة
ع ـل ــى م ـل ـعــب ط ــرابـ ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي عـنــد
ال ـســاعــة  .13.40ه ــو ل ـقــاء الـخــاســريــن
فــي األس ـبــوع املــاضــي ،لكن ال شــك في
أن األن ـص ــار ك ــان الـخــاســر الـكـبــر بعد
ال ـس ـقــوط الـكـبـيــر أم ــام اإلخـ ــاء األهـلــي
عاليه  ،5 – 1وفقدانه الصدارة لصالح
الـ ـعـ ـه ــد .وب ــالـ ـت ــال ــي سـ ـيـ ـك ــون ال ـل ـق ــاء
م ـح ـطــة ل ـل ـت ـعــويــض ل ـل ـفــري ـقــن ،حيث
يسعى األنصار الــى تخطي الخسارة
وتجديد الثقة باملدرب الصربي زروان
بيسيتش ،الـتــي اهـتــزت فــي األسـبــوع
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امل ـ ــاض ـ ــي .أم ـ ــا ط ــرابـ ـل ــس فـسـيـسـتـغــل
عاملي األرض والجمهور الستعادة
صورة ما قبل لقاء العهد الذي خسره
طرابلس .3 – 1
فــي اللقاء الثاني ،يستضيف العهد
امل ـت ـص ــدر بـ ـ ــ 27نـقـطــة ضـيـفــه شـبــاب
ال ـس ــاح ــل الـ ـح ــادي ع ـشــر بـ ـ ــ 12نقطة
على ملعب العهد عند الساعة .14.15
ل ـقــاء سـيـكــون ع ـنــوانــه ال ـح ـفــاظ على
الـ ـص ــدارة لـلـعـهــد ف ــي ح ــن سيحمل
عنوان مغادرة املركز ما قبل األخير
للساحل.
وت ـس ـت ـك ـمــل امل ــرحـ ـل ــة غ ـ ـدًا ب ـل ـق ــاء ي ــن،
األول ي ـج ـمــع ال ـن ـب ــي ش ـي ــت وضـيـفــه
االجتماعي عند الساعة  14.15على
م ـل ـعــب ال ـع ـه ــد ،ب ـعــد ن ـق ـلــه م ــن ملعب
بحمدون تخوفًا من العاصفة اآلتية.
وسـيـخــوض الـفــريـقــان الـلـقــاء بغياب
مدربيهما األساسيني؛ فالنبي شيت
فسخ العقد مع املدرب محمود حمود
وأوك ــل مهمة ال ـتــدريــب إل ــى مساعده

الـ ـفـ ـن ــزويـ ـل ــي غ ــارسـ ـي ــا إنـ ــري ـ ـكـ ــه .أم ــا
االجـتـمــاعــي فـقــد غ ــادر مــدربــه م ــوران
ح ـمــزة ال ــى ال ـخ ــارج ألس ـبــاب خــاصــة،
وسيقود الفريق املدرب رياض طراد.
ويلعب السبت أيضًا النجمة صاحب
املركز الـســادس برصيد  19نقطة مع
ضيفه اإلخ ــاء األه ـلــي عــالـيــه التاسع
ب ـ ــ 14نـقـطــة ع ـلــى مـلـعــب ص ـي ــدا ،عند
الساعة  ،15.30بعد نقلها مــن ملعب
امل ــدي ـن ــة الــريــاض ـيــة بـطـلــب م ــن إدارة
النجمة ،بسبب سوء أرضيته.
ويـسـعــى الـنـجـمــة لـتــرسـيــخ صحوته
ب ـعــد ال ـف ــوز امل ــري ــح ع ـلــى االجـتـمــاعــي
بثالثية نظيفة في األسبوع املاضي،
ل ـك ـنــه سـيـفـتـقــد م ـهــاج ـمــه خ ــال ــد تـكــه
جــي املــوقــوف ات ـحــاديــا لنيله اإلن ــذار
الثالث املتراكم .أما اإلخاء الذي يظهر
بـ ـص ــورة م ـم ـي ــزة ف ــي م ــرح ـل ــة اإليـ ــاب
بـقـيــادة مــدربــه الـجــديــد الـعــراقــي عبد
ال ــوه ــاب أب ــو ال ـه ـيــل ،فـيــأمــل أن يـكــرر
س ـي ـن ــاري ــو األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،بـعــد

أن ك ــان الـحـصــان األس ــود فـيــه بـفــوزه
الكبير على األنصار.
ويـخـتـتــم األس ـب ــوع ال ــراب ــع عـشــر يــوم
األحـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـل ـ ـقـ ــاءي ال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن صـ ــور
ص ــاح ــب امل ــرك ــز ال ـس ــاب ــع بــرص ـيــد 19
نقطة مــع ضيفه الصفاء الثالث بــ24
نقطة ،على ملعب صــور البلدي عند
الساعة .13.40
كذلك يلعب السالم زغرتا الرابع بـ21
نقطة مــع ضيفه الــراسـيـنــغ الخامس
ب ـف ــارق نـقـطــة ع ـلــى مـلـعــب املــرداش ـيــة
عند الساعة  .14.15وستشهد املباراة
عودة مدرب الراسينغ موسى حجيج
الــى مقاعد االحتياط لقيادة الفريق،
بعد انتهاء فترة إيقافه أمس.
وتـبـقــى إقــامــة امل ـبــاريــات ال ـســت رهنًا
ب ـمــا س ـت ـكــون عـلـيــه األحـ ـ ــوال الـجــويــة
املـتــوقــع أن تـكــون عــاصـفــة ،علمًا بــأن
مـعـظــم امل ـب ــاري ــات ت ـق ــام ع ـلــى مــاعــب
اصطناعية ،باستثناء ملعبي صيدا
وطرابلس.

عودة األسطورة
إلى «بارك دي برانس»

يزور النجم البرازيلي رونالدينيو ،الذي تألق
في صفوف باريس سان جرمان مطلع األلفية
الثالثة ،فرنسا حيث سيكون ضيف شرف
على مباراة القمة التي تجمع بني فريق العاصمة
وضيفه موناكو األحد في الدوري املحلي.

احذروا غضب كلوب!

ّ
عبر األملاني يورغن كلوب عن غضبه من
التحكيم بعد خسارة فريقه ليفربول أمام
ساوثمبتون في إياب نصف نهائي كأس رابطة
األندية اإلنكليزية املحترفة.
وقال كلوب تعليقًا على مطالبة البرازيلي
روبرتو فيرمينو بركلة جزاء من ملسة يد على
شني لونغ" :ملسة اليد كانت واضحة .واضحة
للغاية .ربما يكون األمر غير مثير ،ولست أبحث
عن أعذار أو أي شيء ،لكن من الصعب تقبل
األمر أسبوعًا بعد أسبوع بعد أسبوع .صعب
للغاية" ،وأضاف" :ملسة اليد كانت واضحة
بالنسبة ّ
إلي .واضحة بنسبة مئة ّفي املئة".
واعتبر كلوب أن قرارات الحكام كلفت ليفربول
كثيرًا في األسابيع األخيرة ،حيث فاز الفريق
مرة واحدة في سبع مباريات في .2017
وأضاف في إشارة إلى التعادل  1-1مع
مانشستر يونايتد في  15كانون الثاني الحالي:
"احتسبت ضدنا أهداف عدة من تسلل كان
يجب أال تحتسب .في واحدة من املباريات
الكبيرة ...ضد مانشستر يونايتد (اإلكوادوري
ً
أنطونيو فالنسيا) كان متسلال ،لكن لم يتحدث
أي شخص عن ذلك .هذا ما يحدث .هذا ليس
جيدًا".

أخبار رياضية

انتخابات جمعية اإلعالميين
الرياضيين في  11شباط

ّ
أقرت الهيئة التأسيسية لجمعية اإلعالميني
الرياضيني اللبنانيني في اجتماعها األخير
إجراء انتخابات لجنتها اإلدارية في  11شباط
املقبل عند الساعة  11.00صباحًا في فندق
النكاستر بالزا الروشة.
وبحسب املادة  17ـ البند السادس من النظام
ّ
الداخلي ،على الراغبني بالترشح تقديم طلباتهم
الى أمانة ّ
السر أو عبر البريد اإللكتروني الخاص
بالجمعية ( ،)media.lsma@outlook.comعلى
ّ
أن يقفل باب الترشح عند الساعة  19.00في 2
شباط املقبل .ويحق لكل من استوفى شروط
العضوية من األعضاء املنتسبني الى الجمعية
العمومية الترشح لالنتخابات.
ّ
تبلغت الجمعية َ
كتابي االتحادين اآلسيوي
كما
والدولي اللذين يدعوانها الى تسمية وفديها الى
املؤتمرين الخاصني باالتحادين ،بحيث ُيعقد
مؤتمر االتحاد القاري من  28شباط الى  3آذار
املقبل في ماليزيا ،على أن ُيعقد مؤتمر االتحاد
الدولي من  8إلى  13أيار املقبل في كوريا
الجنوبية .وقد قررت الهيئة التأسيسية تسمية
ممثليها الى املؤتمرين بعد إجراء االنتخابات.

دورة تحكيمية دولية في
التايكواندو
أشرف رئيس لجنة الحكام في االتحاد الدولي
للتايكواندو غراند ماستر السويدي شاكير
شلباط على دورة تدريبية وصقل ألكثر من
 100حكم بني دولي واتحادي في مقر نادي
مون ال سال على مدى يومني بمساعدة رئيسة
لجنة الحكام في لبنان ونائبته في االتحاد
الدولي الحكم األوملبي املاستر جولي ديب.
وانخرط الحكام في دروس نظرية وتطبيقية،
وفي ختامها خضع جميع املشاركني في
ّ
الدورة المتحانات .كما اطلع الحكام من شلباط
على آخر القوانني التي أقرها االتحاد الدولي
للتايكواندو ،حيث باتت عائلة لعبة التايكواندو
في لبنان في طليعة الذين باتوا على معرفة
واطالع بالقوانني واألنظمة الجديدة.
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دراسة

فك لغز مقطعية جبيل

العرب كانوا هنا في  1750قبل الميالد...

زكريا محمد*
ب ــن ال ـع ــام ــن  ،1932 1928-ع ـث ــرت بـعـثــة أثــريــة
فــرن ـس ـيــة ،ب ــرئ ــاس ــة م ــوري ــس دون ـ ـ ــاد ،ف ــي مــديـنــة
جبيل بلبنان على عـشــرة نـقــوش بنظام كتابي
غير معروف لنا من قبل ،وبلغة ّغير معروفة ،وإن
كانت الغالبية تفترض عمومًا أنها لغة كنعانية
 فينيقية قديمة .نشر دونــاد النصوص ورسمهّ
وسمى هذا النظام الكتابي باسم
لها عام ،1945
«الهيروغليفية الــزائـفــة» ،Pseudo-hieroglyphic
أو «مقطعية جـبـيــل»  .Byblos Syllabaryاالســم
ّ
األول نابع من واقــع أن هــذا النظام الكتابي غير
امل ــأل ــوف ل ـن ــا ،يـسـتـخــدم ع ــام ــات ت ـصــويــريــة في
نصوصه ،مثل صورة طائر أو عني بشرية ،وهو
ما ّ
يقربه من الهيروغليفية ،ولو شكليًا .أما االسم
ّ
«مقطعية جـبـيــل» ،فـنــابــع مــن أن ع ــدد الـعــامــات

ّ
الفكرة العامة أن الجزيرة العربية لم تكن
في ذلك الزمن قادرة على إنشاء نظام
كتابي بهذه الفرادة والتعقيد
الـكـتــابـيــة فــي ه ــذا ال ـن ـظــام فـيـهــا أك ـبــر بـكـثـيــر من
أن تكون الفباء ،وأقــل بكثير من أن تكون نظامًا
هيروغليفيًا كالنظام الكتابي املصري .بالتالي،
يفترض أنه كتابة مقطعية.
ّ
وف ــي ال ـك ـتــابــة امل ـق ـط ـع ـيــة ،ف ـ ــإن ل ـكــل ص ــوت ثــاث
ً
ع ــام ــات .فــال ـج ـيــم م ـث ــا ل ـهــا ث ــاث ــة أشـ ـك ــال :مع
الفتحة ،ومــع الضمة ،ومــع الـكـســرة .بــذا فــإن لغة
مكونة مــن  22حــرفــا كالفينيقية تحتاج إلــى 66
عالمة لكتابتها .وأص ــوات اللغات السامية تقع
بني  22و 30صوتًا .بذا فلو كنا مع لغة مثل لغة
أوغاريت ،املكونة  30حرفا ،فيجب أن يكون لدينا
مــا يـقــرب مــن  120عــامــة لكتابتها مقطعيًا .أما
اللغة العربية ،املكونة من  28صوتًا ،فتحتاج إلى
أكثر من ثمانني عالمة.
وقــد أحصى دونــاد  114عالمة في النقوش التي

اكتشفها .لكن هــذا لــم يكن مقنعًا للكثيرين ،لذا
جرت محاوالت لتقليص عدد هذا العالمات على
ّ
ف ــرض أن الـلـغــة فينيقية وت ـح ـتــاج فـقــط إل ــى ما
يقرب من  66عالمة.

محاوالت فك اللغز
وقد جرت محاوالت عديدة لفك لغز هذه الكتابة.
املـ ـح ــاول ــة األولـ ـ ـ ــى ،وج ـ ـ ــاءت ب ـع ــد س ـن ــة م ــن نشر
النقوش ،قام بها إي دورم  .E. Dhormeوقد نهضت
على افتراض أن اللغة فينيقية .وقــد حظيت هذه
املحاولة بأكبر اهتمام ،رغم أنها لم تقبل في نهاية
األمر .ثم جاءت بعد ذلك بسنوات طويلة محاولة
من جورج مندنهول George E. Mendenhall :الذي
بــدأ بمحاولة ق ــراءة النقوش على أنها فينيقية،
لغة فينيقية ،بل
وانتهى إلى أن أعلن أنها ليست ّ
هي لغة أقدم من اللغة الفينيقية .إنها لغة ما قبل
االنشقاق بني اللغات السامية الغربية إلى شمالية
 غــربـيــة وج ـنــوب ـيــة ،أي ب ــن ال ـل ـغــات الفينيقية-اآلرامية ولغات شبه الجزيرة العربية .انطالقًا من
ذلك ،فقد دفع بتاريخ النقوش عدة قرون إلى الوراء،
أي إلــى ح ــدود  2400ق.م .والـتــاريــخ املقبول لهذه
النقوش عمومًا يضعها في فترة حكم الهكسوس
ملصر أو قبيلها ،أي أننا بني القرنني السادس عشر
والـثــامــن عـشــر قـبــل امل ـيــاد .وق ــد رفـضــت محاولة
مندنهول كما رفضت محاولة دورم .كذلك جرت
محاوالت لقراءة النقوش على أنها هيروغليفية
حثية أو كتابة يــونــانـيــة .لكن هــذه امل ـحــاوالت لم
تقبل أيضًا .وباختصار ظل اللغز لغزًا ،وظل امللف
مفتوحًا.
ويعتقد الكثير مــن الباحثني أن العجز عــن حل
اللغز نابع من ِقصر النقوش .فهي ال تكفي لحل
هذه النقوش بشكل انتظامي من داخلها .أما أنا،
فأعتقد أن الفشل في حل لغز هــذه الكتابة نابع
م ــن الـفــرضـيــة األســاس ـيــة عـنــد الـغــالـبـيــة ،والـتــي
تقول أن هــذه اللغة يجب أن تكون لغة كنعانية
 فينيقية .هـنــا تكمن املشكلة فــي ن ـظــري .فهذهالـفــرضـيــة تـتـعــامــل مــع فينيقيا عـلــى أن ـهــا كيان
«ف ـي ـن ـي ـقــي» ث ــاب ــت م ـت ـمــاســك ،وت ـغ ـفــل ال ـت ـغ ـيــرات

السياسية والديمغرافية اإلقليمية التي عصفت
بفينيقيا بــن الحني والـحــن .لــم تكن «فينيقيا»
دوم ــا «فـيـنـيـقـيــة» .فـقــد اجـتــاحـهــا غ ــزاة كـثـيــرون،
وب ـق ــي بـعـضـهــم ف ـي ـهــا ق ــرون ــا .بـ ــذا ال يـمـكـنــك أن
تـفـتــرض حــن تـجــد نـظــامــا كـتــابـيــا غـيــر مـعــروف
لنا أن تحكم فورًا بأنه فينيقي .فقد يكون حثيًا،
أو يــونــانـيــا ،أو مــن جــزيــرة ال ـعــرب .وقــد اختبرت
الفرضيتان الحثية واليونانية ،فلم تؤتيا ثمارًا.
أم ــا فــرضـيــة الـجــزيــرة الـعــربـيــة ،فـلــم تختبر .ذلــك
ّ
أن الفكرة العامة أن الجزيرة العربية لم تكن في
ذلك الزمن البعيد بقادرة على إنشاء نظام كتابي
بهذه الـفــرادة والتعقيد ،كما أنها لم تكن بقادرة
على شن غزو يوصلها إلى جبيل بفينيقيا .كان
هذا ممكنًا فقط مع ظهور اإلسالم.
وال ـحــال أن مــا تــوصـلــت إلـيــه يـعــاكــس ه ــذا .فلغة
النقوش لغة مــن لـغــات شـمــال الـجــزيــرة العربية.
ك ـم ــا أن ن ـظــام ـهــا ال ـك ـت ــاب ــي ه ــو أبـ ــو أل ـف ـبــائ ـيــات
ً
الجزيرة العربية شماال وجنوبًا ،وعلى األخص
أل ـف ـب ــائ ـي ــات ال ـش ـم ــال م ــن «ل ـح ـي ــان ـي ــة ،دي ــدان ـي ــة،
ث ـمــوديــة ،صـفــائـيــة ،حـسـمــائــة» إل ــخ .وك ــان هناك
منذ البدء من رأى ،مثل أولبرايت ،تشابهًا ما بني
النظام الكتابي الذي نتحدث عنه وبني ألفبائيات
الجزيرة العربية .لكنه لم يكن ممكنًا افتراض أن
هذا النظام قادم من جزيرة العرب .إذن فال بد أن
تكون ألفبائيات الجزيرة العربية هي من قلد هذا
النظام «الفينيقي»! الغريب .أي ال بد أن يكون هذا
النظام أباها .أما أنا ،فقد قلبت املعادلة .فمقطعية
جبيل تجد أصلها في شمال الجزيرة العربية ،بل
إنها قادمة من هناك مع غزاة أتوا من هناك .غزاة
كــانــوا فــي جبيل قبل مــا يقرب مــن  2300عــام من
الفتح العربي لبالد الشام.

لغة عربية قديمة

ّ
أكـثــر مــن ه ــذا ،ف ــإن ّ لـغــة ه ــذه الـنـقــوش قــريـبــة من
اللغة العربية حد أنها يمكن وصفها بأنها عربية
قديمة .أعــرف أن هــذا لن يسر كثيرين ،ولــن يسر
كـثـيـرًا م ــن «الـفـيـنـيـقـيــن الـلـبـنــانـيــن» عـلــى وجــه
الخصوص ،بل وأعرف أن بعضهم قد ينتحر إذا

ثبتت صحة ما توصلت إليه .لكن ما باليد حيلة.
النقوش عربية شمالية ،بل وعربية قديمة على
عالقة وطيدة بلغة القرآن ،والنظام الكتابي نظام
عربي مقطعي قديم.
ّ
أعرف أن هذا لن يقبل بسهولة .بل وأنه سيرفض.
فكيف يمكن للغة العربية ،أو ألمها القديمة ،أن
تملك نصوصًا كتابية أق ــدم ربـمــا بــأربـعــة قــرون
مــن أي نـصــوص فينيقية نملكها ،وأق ــدم بستة
أو سبعة قرون من أي نصوص آرامية؟ نصوص
أق ــدم مــن نـصــوص ال ـت ــوراة بــألــف سـنــة عـلــى أقــل
تقدير .هــذا أمــر صــادم ،ولــن يقبل بسهولة .وهو
لــن يقبل بسهولة أيضًا ألنــه يأتي على األخــص
من شخص من خارج «الحقل» ،الذي هو حقل فيه
الكثير من التالميذ غير النجباء .كما أعرف أن من
يكتب بالعربية حول قضايا هذا الحقل يشبه من
«يرقص في العتمة» ،لن يراه أحد .لكن ماذا علي
أن أفعل؟ ما توصلت إليه يجب أن يعلن.

اللوح البرونزي «سي»
سوف أركز هنا على اللوحني البرونزيني  Dو ،C
فهما الـلــوحــان الـلــذان يـكــادان يكونان مكتملني.
النقوش األخــرى تالفة بهذا القدر أو ذاك ،وليس
من السهل اكتشاف «القصة» التي تتحدث عنها.
وقد بدأت محاولتي لفك اللغز باللوح «سي» .لذا
سأبدأ به هنا.
وق ــد قـ ــرأت ف ــي ه ــذا ال ـل ــوح ب ــن ال ـس ـطــريــن األول
والثاني ما يلي:
سطر :2

سطر :3

[ب] ت ر خ .س ن ت .ا
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والفينيقيون سينتحرون!
ل ف ل .ز ك ر و
العالمة األولــى مطموسة .وقد قــدرت أنها حرف
ّالجر باء .وقد وضعتها بني قوسني لإلشارة إلى
أنها من تقديري .وبإضافة حروف العلة التي ال
تكتب عمومًا ،يصير لدينا ما يلي:
«بتاريخ سنة الفيل زكرو».
ّ
األصح أن
هذه جملة عربية ال غبار عليها .ومن
«سـنــة الـفـيــل» إش ــارة مـبــاشــرة إل ــى «ع ــام الفيل»
الشهير فــي الجاهلية ،وال ــذي يفترض أن غــزوًا
حبشيًا بالفيلة للكعبة ج ــرى فـيــه ،لـكــن انتهى
بــالــدمــار عـبــر «ال ـط ـيــور األب ــاب ـي ــل» األس ـطــوريــة.
ّ
وكـنــت قــد جــادلــت مـنــذ س ـنــوات طــويـلــة أن «عــام
الفيل» ليس عامًا محددًا في تاريخ مكة ،بل عام
ميثولوجي دوري ،لكننا ال نعلم مـقــدار دورتــه.
ً
نـحــن نـعــرف مـثــا أن دورة «سـنــة الـحـمــار» قــرن
كامل .لكن دورة «عام الفيل» ليست معروفة لنا.
وقد أخبرنا أن الرسول محمد ولد في عام الفيل
هـ ــذا .وهـ ــذا يـعـنــي أن م ــول ــده ت ــواف ــق م ــع الـ ــدورة
األخيرة لعام الفيل ،التي حدثت في أواخر العصر
الجاهلي ،وليس أكثر من ذلك.
وهــا هــي نقوش بيبلوس -جبيل تؤكد مــا كنت
خمنته من قبل .أي تؤكد وجود «سنة فيل» قبل
 2300سنة من الغزو الحبشي املفترض .غير أن
اسم الفيل اختلف .فبينما نجد أن اسمه «زكرو»
ّ
في لوح جبيل ،فإن املصادر العربية تخبرنا أن
فيل مكة كان اسمه «محمود» .واالسم زكرو ربما
عنى «الـضـخــم ،العظيم» أو «الـشــديــد الـحـمــرة».
ّ
هذين املعنيني:
ذلك أن جذر «زكر» العربي
يعطي َ ُ َ
َ ُ
ُ
َ َ َّ
ْ
َ
َ
«تـ ــزكـ ــر ب ـ ـطـ ــن ال ـص ـب ــي :عَـ ــظـ ــم ْوح ــس ــن ـ ٌـت ح ــال ـ ٌـه.
ٌ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
وت َز َّك َر بطن الصبي :امتألَ ...
وعنز زك ِر َّية وزك ِر َّية
 :شديدة الحمرة» (لسان العرب).
وفي نهاية اللوح قرأت:
سطر :13

 :13ب .ي م .ك ث
 :14ح .ث ا ث .و ف ص د ت ه
ومع حروف العلة« :بيوم كثح ثأث وفصدته».
مــن الــواضــح أن النص يتحدث عــن شخص ،قد
يكون ابن كاتب الناص ،أصابه مرض ما ،فعمد
الكاتب إلى فصده ،إي إسالة دمه .ونحن نعلم أن
الفصد كــان فــي املــاضــي عالجًا ألم ــراض عديدة
جـ ـدًا .ب ــل لـعـلــه ك ــان رأس ال ـعــاجــات كـلـهــا .وقــد
يجب أن تكون
ظننت في البدء أن العالمة
شينًا .بالتالي فالشخص اسمه «شــأش» ،وهو
تنويع على «شأس» في العربية .أما مرضه فهو
«الكشاح» ،وهو مرض شهير يصيب الخاصرة.
لكنني ق ــررت فــي الـنـهــايــة أن ه ــذه الـعــامــة هي
الـثــاء ،مع قليل من الشكوك .وإذا كنا مع الكثح
فربما تعلق األمــر بمرض نابع من طــراز «لفحة
ّ
هــاء» كما يقال في العامية .ذلك أن جذر «كثح»
يـشـيـ ْـر إل ــى ان ـك ـشــاف ج ــزء م ــن الـج ـســم بــالــريــح:
«الـ َـكــثـ ُـح :ك ـشــف الــريــح ال ـشـ َ
ـيء عــن ا َّل ـشــيءَ .يقال
َ َ ْ
َ َ ْ
َ َ َ
ُ
حته كشفت
منهَ َ :ك َث ْح ِت الريح الشيء كثحًا وكث َ
ه ...كثحته الريح :سفت عليه التراب أو نازعته
ََ
ثوبه ككت َح ْت» (لسان العرب) .ومن املحتمل أن
ّ
هذا االنكشاف هو الذي سبب املرض.

اللوح البرونزي «دي»
أما في اللوح البرونزي «دي» فقد قــرأت ما بني
السطرين  17و 18ما يلي:

الـ ـب ــاء األول ـ ـ ــى حـ ــرف جـ ــر .أمـ ــا ك ـل ـمــة «ح ــات ــري»
فهي مــن جــذر «حـتــر» ال ــذي يعني :أحـكــم العقد
أو العقدة .وهــو يستخدم في العقود التجارية
«بينهم
َو ْغـيـ ُـر ْهــا َ عـلــى ْوج ــه ال ـخ ـصــوص ،ي ـقــالْ َّ :
وبالسف ِح
عقد َمحتر :قد استوثق منه؛ قال
لبيدْ :
ُ
ْ
حارب ُش ٌ
ٌ
جاع َ /وذو َع ْق ٍد من
من ش ْر ِق ِّي َسل َمى ُم
ْ
َ
َ
َ
ُ
القوم ُم ْح َترَ .
وحت َر العق َدة أيضًا :أحكم عق َدها»
ِ
ِ
(لسان العرب) .بذا فمن وثق العقد وأحكمه هو
«دبـيــة س ــادن م ـنــاة» .والـحــديــث يـجــري عــن عقد
توريد بضائع لعدد من معابد اآللهة .أما االسم
«دبية» ،فمعروف جيدا في العالم الديني لشبه
ال ـجــزيــرة ال ـعــرب ـيــة .فـقــد ك ــان اس ــم سـ ــادن معبد
العزى في بطن نخلة عند ظهور اإلســام «دبية
بن حرم السلمي» .وقد قتل دبية ،وأحرق املعبد
وشجرات السمر فيه .ورثــاه أبــو خــراش الهذلي
بقوله:
		
ما لـدبـية مـنـذ الـيوم لــم أره
وسط الشروب ولم يلمم ولم يطـف؟!
		
لو كان حيًا ،لغـاداهـم بمـتـرعةٍ
من الرواويق من شيزى بني الهطف
ضخم الرماد ،عظيم القدر ،جفنـتـه
حني الشتاء كحوض املنهل اللقـف
ً
ـيس به
أمسى سـقـام خـالء ال أن َ
َ
ف.
إال السباع ومر الريح بـالـغـر ِ
لـكــن فــي الـنــص الجبيلي ف ــإن دبـيــة اس ــم لـســادن
اإلله مناة ال اإللهة العزى.
وبني السطرين  12و 13قرأت ما يلي:
سطر :12

سطر :17
سطر :13

سطر :14

سطر :14

اإلله مطعم الضريك

ّ
قـلــت إن الـنــص يـتـحــدث عــن معبد لــإلــه «مطعم
الضريك» ،فمن هو هذا اإلله الغريب االسم؟ وماذا
يعني اسمه؟
لإلجابة على هــذا ال ـســؤال ،يجب أن أع ــود بكم
إلــى أبـحــاثــي فــي ديــانــة مكة قبل اإلس ــام التي
بدأتها بالفصل الشهير «الطائر املخمور» .ففي
ذلك الفصل تحدثت عن إلهني عربيني مركزيني،
تجاهلهما الـبــاحـثــون ،وهـمــا :مـجــاوز الــريــاح،
ومطعم الطير .وقد كانا منصوبني على الصفا
واملروة كما يخبرنا اليعقوبي« :ونصبوا على
الـصـفــا صنمًا يـقــال ل ــه :م ـجــاور ال ــري ــاح ،وعلى
امل ــروة صنما يـقــال لــه :مطعم الـطـيــر»( .تــاريــخ
اليعقوبي ،مجلد  ،1ص  ،254دار صادر) .االسم
«م ـج ــاوز ال ــري ــاح» وق ــع فـيــه تـصـحـيــف ،فـصــار
«م ـجــاور ال ــري ــاح» ،وه ــذا مــا صـعــب فـهـمــه .لكن
حني أعدنا النقطة الضائعة اتضح معنى االسم،
فهو يعني «ساقي الخمر» .أما «مطعم الطير»،
ف ــواض ــح امل ـع ـنــى ت ـمــامــا .واالثـ ـن ــان ع ـلــى عــاقــة

لغة هذه النقوش عربية شمالية على
عالقة وطيدة بلغة القرآن
اسم هذا اإلله يرد بصيغ متعددة منها
«مطعم الطير» ،ويعد واحدًا من أهم
اآللهة العربية ،وهو إله عائلة الرسول

سطر :18

 :17ب ح ا ت ر ي
 :18د ب ي ت .س د ن .م ن ة..
وبتجاهل العالمة األخيرة في السطر  18مؤقتًا
 ،يكون لدينا مع حروف العلة ما يلي:
«بحاتري دبية سادن مناة»

السطر األول والسطر .19
بذلك ،فهذه العالمة حاسمة في فك لغز مقطعية
بيبلوس ،وفي اللوح «دي» على وجه الخصوص.
وحــن فهمت دورهــا ،حلت عمليًا مشكلة اللوح
«دي» .وقــد تـكــررت هــذا العالمة ثــاث مــرات في
النقوش األخرى.

سطر :15
 ...... :12و أ ث
 :13ت .لـ م ط ع م .ض ر ي ك.
 :14ب ي ف ي ج ب ع .ك ي .ج ذ ان .ي
 :15د ش ن
م ــؤق ـت ــا.

هـ ـن ــا أي ـ ـضـ ــا نـ ـتـ ـج ــاه ــل ال ـ ـعـ ــامـ ــة
وبإضافة حروف العلة يصير لدينا:
«وأثـ ــت .ملطعم الـضــريــك بيفي جـبــع كــي ج ــوذان
يدشن»
ُ
أم ــا «أثـ ـ ــت» فـجـمــع أث ـ ــاث .وأمـ ــا مـطـعــم الـضــريــك
فــإلــه س ــوف نـتـحــدث عـنــه بـعــد قـلـيــل .بـنــاء عليه،
فـهـنــاك أثـ ــاث ملـعـبــد اإللـ ــه «مـطـعــم ال ـضــريــك» في
منطقة «يفي جبع» سوف يدشنه شخص اسمه
«جــوذان» .والجذر دشن يعطي معني :األخــذ ،أو
االفـتـتــاح .لكن املـصــادر العربية تقول إن املعنى
ً
ال ـثــانــي لـيــس عــربـيــا أص ـي ــا ،ب ــل ت ـقــول عـنــه إنــه
«ع ــراق ــي» ،أي آرامـ ــي أو أق ــدم م ــن ذل ــك .بــالـتــالــي
فاملفترض أن كلمة «يــدشــن» هنا تعني :يأخذ.
فجوذان سوف يستلم األثاث الذي سيرسل ملعبد
اإللــه «مطعم الضريك» في يفي جبع .والحقيقة
ّ
أن وجود أثاث في القصة يوحي أن األمر يتعلق
بتدشني هــذا املـعـبــد ،أي بافتتاحه .وه ــذا يؤكد
أن معنى التدشني (االفتتاح) في الجذر العربي
أصيل جدًا.

العالمة
نعود اآلن إلى العالمة التي أجلنا الحديث عنها.
وقــد وجــدنــاهــا بعد اســم اإلل ــه «م ـنــاة» مباشرة:
وداخ ــل اس ــم اإلل ــه «مـطـعــم الـضــريــك»
ّ
ان ـطــاقــا م ــن هـ ــذا ،ف ـقــد تــوص ـلــت إل ــى أن هــذه
عالمة مخصصة لأللوهية .فأينما وجدت في
نصوص مقطعية جبيل يكون هناك اسم إله.
هذه قاعدة وقانون .وقد تكررت هذه العالمة
 11مرة في اللوح البرونزي «دي» .وهذا يعني
ّ
أن ثمة  11إلهًا مذكورًا في النص .لكن الحقيقة
أن ـهــا ع ـشــرة آل ـهــة .فـهـنــاك إل ــه ت ـكــرر اس ـمــه في

بالسقاية -سقاية الخمر ،ال سقاية الحجيج-
وبالرفادة .فالرفادة هي إطعام الطعام .ويبدو
أن عبد املـطـلــب ،جــد الــرســول ،كــان كاهنًا لهذا
اإللــه .ذلك أنه كان يدعى «مطعم الطير» .أي أن
كاهن اإلله ،وممثله على األرض ،يحمل اسمه.
اإللـ ـ ــه «م ـط ـع ــم الـ ـض ــري ــك» ف ــي الـ ـل ــوح الـجـبـلــي
ه ــو صـيـغــة أخ ــرى م ــن االس ــم «مـ َّطـعــم الـطـ َّيــر».
فالضريك في اللغة هو النسر« :الض ِريك :الن ْسر
الــذكــر» .بــذا فاالسم يعني «مطعم النسر» .لقد
حل «النسر» محل «الطير» ال غير .وملن ال يقتنع
بهذا ،نزيد بأنه كانت هناك نسخة أخرى السم
ه ــذا اإللـ ــه قـبـيــل اإلس ـ ـ ــام ،.ه ــي ن ـس ـخــة« :غـيــث
الضريك» .و«غيث الضريك» هو لقب قتادة بن
مسلم الحنفي« :أقــرى من غيث الضريك :وهو
قـتــادة بــن مسلمة الحنفي ،وكــان أجــود قومه»
(أبــو هالل العسكري ،جمهرة األمـثــال) .وجملة
«غـ ـي ــث الـ ـض ــري ــك» ت ـع ـن ــي ب ــال ـض ـب ــط« :م ـط ـعــم
الـ ـض ــري ــك» .فــال ـغ ـيــث ه ــو اإلط ـ ـعـ ــام .بـ ــذا يمكن
افـ ـت ــراض أن ه ــذا ال ــرج ــل كـ ــان ،مـثـلــه م ـثــل عبد
املطلب ،كاهنا لإلله «غيث الضريك» أو «مطعم
الضريك».
هــذا اإلل ــه بــأسـمــائــه املـتـعــددة« :مـطـعــم الـطـيــر»،
«مطعم الضريك»« ،غيث الضريك» ،أو في نسخة
راب ـعــة «مـطـعــم الـطـيــر ال ــرخ ــم»  -والــرخ ـمــة هي
طراز من النسور -واحد من أهم اآللهة العربية.
وهو إله عائلة الرسول .وعائلة الرسول كانت
من طائفة «الحلة» .وهذا يعني أن هذا اإلله كان
إلهًا لهذه الطائفة .أما نظيره «مجاوز الرياح»
فهو في ما يبدو إله طائفة الحمس.
بقي نقطة ال بــد مــن الحديث عنها ،وهــي عدم
وجــود أل التعريف في االســم «مطعم ضريك».
فـلـمــاذا سقطت هــذه األداة مــن االس ــم ،فــي حني
أنها كانت موجودة في «سنة الفيل» في اللوح
«س ــي»؟ يـبــدو لــي أن أل التعريف الشمسية لم
تكن تكتب في هذا النظام الكتابي .كان يكتفى
بتشديد الحرف الذي بعدها ،وذلك على عكس
األل ال ـق ـمــريــة .األل الـشـمـسـيــة ال تـنـطــق ،ل ــذا ال
تكتب..
* شاعر وروائــي وباحث فلسطيني ـ العرض جزء من
ّ
كتاب عن مقطعية جبيل يعمل املؤلف عليه حاليًا.
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هل قلت «اآلداب العامة» معالي الوزير؟
بيار أبي صعب
ح ــن صـ ـ ّـرح االع ــام ــي مـلـحــم ري ــاش ــيُ ،بـعـيــد
اس ـ ـتـ ــامـ ــه ح ـق ـي ـب ــة ّاالع ـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة
ّ
اللبنانية الـجــديــدة ،أنــه سيعمل على «إلغاء
وزارة االعالم» ،ابتسمنا وقلنا« :مش للدرجة
دي!» .الفكرة التي أراد الوزير الشاب ايصالها،
تستحق كــل ال ـث ـنــاء ،وقــوام ـهــا االن ـح ـيـ ّـاز إلــى
ّ
ّ
وحرية االعــام ،والتحفظ عن
حرية التعبير،
ّ
ّ
أي وصاية بيروقراطية وأيديولوجية للدولة
عـلــى ه ــذا ال ـق ـطــاع .عـلـمــا أن ـنــا لــو درس ـن ــا عن
قرب املخاطر التي ّ
تتربص باالعالم اللبناني،
لوجدنا أن «رقابة الدولة» تأتي لحسن الحظ
ّ
في آخر القائمة .إن مرضنا من مرض النظام
ّ
أخالقية
السياسي اللبناني .وأزمتنا الكبرى
ومـهـنـ ّـيــة ومــالـ ّـيــة ووج ـ ّ
ـودي ــة ،إذ نـفـتـقــر أكـثــر
ّ
مــن ّ
أي وق ــت مـضــى إل ــى الـشـفــافــيــة واملعايير
ّ
ّ
الراقية ،وإلى تعلم قواعد اللعبة الديمقراطية
واحترامها .وتنقصنا شرعة مشتركة تحدد
ّ
أخالقيات العمل االعالمي ،وتنبذ لغة العنف
والـتـحــريــض والـتـضـلـيــل فــي وط ــن الـطــوائــف
وال ـج ـم ــاع ــات امل ـت ـنــاحــرة والـ ـح ــروب األه ـلـ ّـيــة
الدائمة…
لذلك ابتسمنا في ّ
سرنا القتراح إلغاء وزارة
االعـ ـ ــام ،واع ـت ـبــرنــاه م ـج ــازًا أدب ـ ّـي ــا… وحـتــى
لــو حـ ّـولـهــا ريــاشــي «وزارة لـلـحــوار» حسبما
م ــا نــاقـشــه م ــع «لـجـنــة االعـ ــام واالتـ ـص ــاالت»
ّ
النيابية ،فإن األهداف املنشودة تبقى نفسها:
ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى وزارة االع ـ ـ ــام ل ـي ــس كـجـهــاز
وص ــاي ــة أيــديــولــوجـ ّـيــة ،ب ــل كـمــؤسـســة عــامــة.
مــؤسـســة تـلـعــب دورهـ ــا عـلــى أس ــس قــانــونـ ّـيــة
ّ
وادارية بهدف حماية املهنة ،والعاملني فيها،
ّ
وضمان حقوقهم وحريتهم .ما ينقصنا هو
اع ـ ــادة تـنـظـيــم ال ـق ـطــاعــات ودع ـم ـهــا وحـمــايــة
استقالليتها ،وتأسيس نقابات جديدة غير
ّ
ّ
املهنية
املرجعية
منخورة بالغرغرينا ،تكون
ّ
واالخــاقـ ّـيــة والـحـقــوقـ ّـيــة .وربـمــا تطلب األمــر
ّ
ّ
صورية) تحدد
خلق هيئات مستقلة فاعلة (ال
امل ـعــاي ـيــر وال ـق ــواع ــد وتـ ـم ــارس رق ــاب ــة مـهـنـ ّـيــة
ّ
ّ
ّ
إجتماعية) .وطبعًا كل
سياسية أو
وتقنية (ال
ذلك يبدأ من تطوير القوانني لتواكب متطلبات
ّ
ّ
الحرية
االستمرارية ،وتحمي
العصر ،وتؤمن
ّ
وال ـح ــق ال ـع ــام .امل ـط ـلــوب قــانــون اع ــام جــديــد
ّ
ّ
ّ
والحرية ،علمًا أن
املسؤولية
قائم على فلسفة
مسودة القانون الحالي الذي طلع من «لجنة
استفهام
االعــام واالتـصــاالت» عليه عالمات
ّ
لـجـهــة «تـقـيـيــد ح ـ ّ
ـري ــة االع ـ ـ ــام» ،ك ـمــا ح ــذرت
وجمعيات ّ
ّ
ّ
عدة منها «مهارات»
مهنية
جهات

على سبيل املثال.
ّ
ن ـع ــرف أن ال ــوزي ــر ري ــاش ــي ل ـيــس ب ـع ـي ـدًا عن
ّ
م ـن ـطــق ح ـمــايــة امل ـه ـنــة ع ـلــى ق ــاع ــدة ال ـحــريــة
واالسـتـقــالـ ّـيــة وامل ـســؤولـ ّـيــة .ف ـ ّ
ـأول م ـبــادرة له
كانت جمع القطاعات املختلفة من الصحافة
ً
الــورقـ ّـيــة واالع ــام املــرئــي واملـسـمــوع ،وصــوال
إلــى االع ــام اإللـكـتــرونــي ،ملناقشة آف ــاق انقاذ
االعالم وتدعيم أساساته .وبعد جلسات عمل
ّ
تمهيدية حضرها ممثلو االع ــام مــع املدير
ّ
العام للوزارة الدكتور حسان فلحة ،تبلورت
ّ
خطة جـ ّ
ـديــة لتأمني حماية القطاعات املشار
إليها من قبل الدولة ،من دون وصاية ،وشرط
أن تكون الحماية للعاملني في القطاع وليس
فقط ألصحاب املؤسسات.
لذلك لم نفهم املعركة التي قـ ّـرر وزيــر االعــام
الـ ـلـ ـيـ ـب ــرال ــي ،فـ ـج ــأة خ ــوض ـه ــا ض ـ ـ ّـد ب ــرن ــام ــج
ّ
ّ
لبنانية
ترفيهي محدد دون سواه على محطة
م ـحــددة ،بــداعــي الــدفــاع عــن «اآلداب الـعــامــة».
هل ّ
نطوبها وزارة «اآلداب العامة»؟ ال نقول إن
اآلداب العامة ليست بحاجة الــى صــون ،كما
في أي بلد ديمقراطي .لكن كيف نحدد اآلداب
ال ـعــامــة؟ وب ــأي آل ـيــات ديـمـقــراطـ ّـيــة نحميها؟
وانـطــاقــا مــن ّأيــة معايير؟ هــذه «الـقــادومـ ّـيــة»
م ــن دون أخ ــذ االح ـت ـي ــاط ــات امل ـط ـلــوبــة ،إنـمــا
ت ـع ـيــدنــا ف ـج ــأة إلـ ــى ن ـب ــرة ف ــوق ـ ّـي ــة م ــأل ــوف ــة ال
بالوضعية األبـ ّ
ّ
ـويــة
تشبه ريــاشــي .وتــذكــرنــا
ألصـحـ ّـاب السلطة االقـطــاعـ ّـيــة ،فهم يشعرون
القاصرة،
دائمًا أنهم مولجون بحماية الرعايا
ّ
مــن املـعــاصــي الـفـكــريــة واالجـتـمــاعـ ّـيــة ،وأنـهــم
املــرجــع ال ــذي ي ـحــدد مــا يـصـلــح لـلـعـبــاد أو ال
ّ
ومسرحيات
يصلح ،من كتب وأفالم ولوحات
ّ
تلفزيونية.
و… برامج
لـسـنــا طـبـعــا فــي وارد تــوجـيــه الـتـهــم الـ ــواردة
ّ
املتحمس الــذي فتح مكتبه
أعــاه إلــى الوزير
ل ـل ـم ــواط ـن ــن ،ب ـع ــد ظ ـه ــر ك ــام ــل ب ــا مــواع ـيــد
مسبقة .وال في وارد الدفاع عن برنامج ّ
معي،
ّ
ّ
لعلها ليست ّ
مهمة وزير
أو محطة محددة .لكن
ّ
اعــام أن يوحي للرأي العام بأنه يقوم بدور
«املطاوع» (وهو ليس كذلك) .علينا أن نعترف
ّ
اللبنانية ال ـبــارزة التي تخوض
أن املحطات
حروبًا طاحنة النتزاع نسب املشاهدة ،انزلقت
فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة إلــى درك ــات مقلقة من
ّ
ّ
والفضائحية وقلة الذوق.
ّاالسفاف والسهولة
ّ
جماعية ،واملشهد التلفزيوني بهذا
إنها نكبة
املـعـنــى بـحــاجــة الس ـت ـعــادة هــدوئــه وت ــوازن ــه.
وهـ ــي ع ـم ـلـ ّـيــة ج ـم ــاع ـ ّـيــة ت ـت ـفــق ع ـل ـي ـهــا ادارة
امل ــؤسـ ـس ــات ،ون ـقــابــات ـهــا امل ـس ـت ـحــدثــة ،تحت
اشــراف مجلس أعلى (جــديــد) لالعالم املرئي

واملسموع ،يمتلك القرار والصالحيات ،ويميل
نحو الـحـ ّ
ـريــة ال املـنــع ،واالنـفـتــاح ال التقوقع،
ّ
ويـ ـتـ ـك ـ ّـون ع ـل ــى أسـ ـ ــاس م ــرج ـع ــي ــات وع ـق ـ ّـاء
ّ
ّ
ّ
واكاديمية تمثل
وتربوية
اعالمية
وكـفــاءات
ّ
كــل الحساسيات والـتـيــارات الوطنية ،بعيدًا
ّ
التبعية املباشرة ألقطاب النظام الطائفي.
عن
نعم علينا اعادة بناء دولة مؤسسات لضمان
ّ
ّ
صحية وسليمة.
تلفزيونية
حياة
أما «اآلداب العامة» ،فمفهوم نسبي ومطاط،
ف ـ ــي حـ ــاجـ ــة ال ـ ـ ــى تـ ـح ــدي ــد االط ـ ـ ـ ــر والـ ـسـ ـق ــف
ً
وال ـ ـحـ ــدود والـ ـق ــواع ــد (مـ ـث ــا الـ ـب ــرام ــج ال ـتــي
ت ـتـ ّ
ـوجــه ل ـلــراشــد ّيــن ت ـبــث م ــع ت ـحــذيــر لــأهــل،
وف ــي ســاعــة م ـتــأخــرة مــن ال ـل ـيــل) .وف ــي ال ــدول
امل ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـورة ،هـ ـن ــاك ه ـي ـئ ــات ع ـل ـمـ ّـيــة وم ـه ـنـ ّـيــة
متخصصة تـحــدد تلك املـعــايـيــر ،تحت أعلى
سـقــف انـفـتــاح يسمح بــه املـجـتـمــع فــي لحظة
مـحــددة مــن تــاريـخـ َـه .أمــا أن نختار برنامجًا
واح ـ ـدًا ون ـحـ ّـولــه كـبــش فـ ــداء ،ونــوحــي بخطر
داهم على االخــاق ،فتلك مخاطرة في خفض
سـقــف ال ـحـ ّ
ـريــات االجـتـمــاعـ ّـيــة ،وف ــي التمهيد
ّ
ل ــرق ــاب ــات اس ـت ـن ـســابــيــة ،أخ ـ ــرى ،ت ـحــت غـطــاء
حماية املصلحة العامة .البرنامج «االباحي»
املفترض الذي أزعج الوزير رياشي ،والنائب
حـ ـس ــن فـ ـض ــل ال ـ ـلـ ــه رئ ـ ـيـ ــس «لـ ـجـ ـن ــة االع ـ ــام
ـاالت» ل ــه ج ـم ـه ــوره :ه ــل ن ـع ــرف هــذا
واالت ـ ـصـ ـ ّ
الـجـمـهــور حــقــا؟ كــل تـلـفــزيــونــات الـعــالــم فيها
ّ
سطحية ،و«جريئة» باملعنى
برامج ترفيهية
ّ
املفتعل أحـيــانــا ،أي فضائحية وتـلـعــب على
ّ
ّ
اللبنانية لبرامج
املحلية
املكبوتات .والنسخ
ع ــامل ـ ّـي ــة ض ـم ــن هـ ــذه ال ـف ـئ ــة ،ت ـت ـج ــاوز األص ــل
ب ـك ـم ـ ّـي ــة «االغـ ـ ـ ـ ـ ــراء» واملـ ـب ــالـ ـغ ــات .ف ـك ــل ش ــيء
ّ
عـنــدنــا سـكــر زي ـ ــادة ،واق ـت ـصــادنــا كــلــه مـهــدد
بمنطق الــربــح السهل وال ـســريــعّ .هــل نواجه
ّ
االستهالكية بالتهويل؟ إنها أفضل
البرامج
ّ
عملية ترويج لها! هل نطالب بمنعها؟ املنع
ّ
وه ــم فــي الــزمــن الــرق ـمــي .ال ـحــل إذًا؟ أن يكون
ال ــدع ــم املـ ــوعـ ــود م ــن الـ ــدولـ ــة ل ـل ـت ـل ـفــزيــونــات،
مشروطًا بانتاج نسبة مــن الـبــرامــج الـجــادة:
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وفنية
وتربوية
وعلمية
واجتماعية
ثقافية
ّ
ّ
ّ
وح ـتــى تــرفـيـهــيــة وعــائ ـلــيــة وش ـبــابــيــة… من
ال ـنــوع ال ــذي ي ـحـ ّـرض عـلــى الـخـيــال والتفكير
والــذوق واملعرفة والتحرر والتفاعل والحلم.
فالريموت كــونـتــرول ســاح ديمقراطي ّ
فعال
في نهاية األمر .وحني ّ
نقدم للمشاهد الخيار
ٌ
بني الغس والثمني ـ ـ ـ خيار ال يملكه اليوم إال
نادرًا ـ ـ ـ فإننا بذلك نقاوم االسفاف .وعندذاك
ال يـعــود «بــوكـســر» طــونــي كـيــروز خـطـرًا على
األمن القومي!

جاك برسكيان
سوق عربية للفن؟

نساء هشام كايد
في زمن الحرب

كارول منصور
عوالم متالزمة الداون

تستضيف «دار النمر للفن
والثقافة» في  6شباط (فبراير)
ّ
للمنسق الفني
املقبل ،محاضرة
الفلسطيني واملدير السابق
لـ «املتحف الفلسطيني» جاك
برسكيان ( 1962ـ الصورة).
ّ
تسلط املحاضرة الضوء على
نمو سوق الفن في املنطقة
العربية ،وتفتح النقاش حول
املسؤوليات املتأتية عن اقتناء
األعمال الفنية ،ومفهوم بناء
املجموعات الفنية بطرق
إبداعية مسؤولة ،وما يترتب
على ذلك من ّ
تحوالت في
العالقة ما بني الفنان واملقتني
والجمهور.

يدعو «نادي لكل الناس»
و«جمعية السبيل» إلى حضور
فيلم  Three Quartersفي 30
كانون الثاني (يناير) الحالي
في «املكتبة العامة لبلدية
بيروت» ،على أن يليه حوار مع
املخرج هشام كايد (الصورة).
يتخلل النشاط إصدار الفيلم
( 52د) على أقراص  .DVDمنذ
بدء الحرب السورية عام ،2011
شهد دور النساء في البالد
وخارجها ّ
تغيرًا بارزًا .وها
هي املرأة ّ
تهب مجددًا بدافع
غريزي لنجدة أسرتها وإعادة
بناء مجتمعها!

في ّ
األول من شباط (فبراير)
املقبل ،تشهد قاعة «وست هول»
في «الجامعة األميركية في
بيروت» عرض الفيلم الوثائقي
،It›s Just Another Place
بالتعاون مع «الجمعية اللبنانية
لتثلث الصبغية» ( .)LDSAفي
ُ
هذا الشريط ،تدخلنا املخرجة
اللبنانية كارول منصور
(الصورة) إلى العوالم الشخصية
ملجموعة من املصابني
بمتالزمة الداون .سنكون أمام
خمسة أشخاص رئيسيني
مع عائالتهم .سنستمع إلى
قصصهم ،وتفاصيل يومياتهم،
ّ
وتحدياتهم ومعاناتهم مع
املجتمع.

محاضرة لجاك برسكيان :اإلثنني 6
شباط ـ الساعة السادسة والنصف
ً
مساء ـ القاعة الرئيسية في «دار
النمر للفن والثقافة» (كليمنصو
ـ بيروت) .الدخول مجاني.
لالستعالم01/367013:

عرض فيل م �Three Quar
 :tersاإلثنني  30كانون الثاني ـ
ً
مساء ـ «املكتبة
الساعة السابعة
العامة لبلدية بيروت» (الباشورة
ـ مبنى الدفاع املدني  /الطابق
الثالث) .الدعوة عامة .لالستعالم:
01/667701

عرض :It’s Just Another Place
األربعاء  1شباط ـ الساعة الرابعة بعد
الظهر ـ «مسرح بطحيش» في قاعة
«وست هول» في الـ( AUBبليس ـ
الحمرا) .لالستعالم01/350000 :

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

َ
الراعي الذي كان َيرى زماننا
الراعي ّ
األول...
ْ
أبناء «تلك األزمنة»...
الراعي الذي ِمن ِ
َ
ُ
ُّ
راف ِه وآله ِته،
الراعي الذي لم يكن ي ِحب ،بعد ِخ ِ
َ
َ
َ
وأنفاس املوسيقى،
والينابيع،
األعشاب،
إال
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
وألنه اعتاد أن يخوض م َ
راعي الحيا ِة حافيًا ،عاريًا،
وسعيدًا،
ّ ً ّ ً
ْ َ َ
ُ
َ
ُّ
لم يكن يهمه كثيرًا أن يمتلك «شحاطة» جيدة
ُ
َ
ً
ََ
راء َ
مراء،
كتلك التي
للكهن ِة ،واأل ِ
الف ِ
وعباءة غزيرة ِ
ولصوص املواشي.
َ ِ
َ
ُ
ُ
وحدها «الناي» كانت تلزمه...
ُ
ُ
«الناي» التي ،بدونها ،ال يعود الراعي راعيًا
وحدها
َ
ِّ
َ
َ
ّ
ُ
ُ
سبيل
عابر
ٍ
بل يصير أشبه بمـتسك ٍع ،أو شح ٍاد ،أو ِ
مقطوع.
َُ
َ ُ ُ
ّ
ُ
وحدها «الناي» كانت تفهمه ،وتواسي ِه ،وتقوي ساقي ِه
َ
وقلبه.
َُّ
ُ َّ َ
َ
ووحدها كانت :عدة حيا ِت ِه ...وعدة سعاد ِته.
ُ
َ
السعيد (راعي األزمن ِة األولى)
ذاك الراعي
ّ
لعل ُه َ
كان ،منذ َ
تلك العهود،
َ
َ
َ َ َ
َ
بص ُر زمانناَ ،ويتخ ّـيل صعوبة السعاد ِة وصعوبة
ُي ِ
عي فيه.
َّالر
ِ
ْ
لذلك (منذ َ
تلك األزمنة)
َ
حساب ُه ّ
َ
جيدًا
عمل
ُ ِّ
َ
ُ
َ
«الناي» وما ت َبش ُر به
وعرف أنه ،هو الذي يعشق
ْ
«الناي»،
«الناي»
ال ّبد له من حراس ِة
ِ
ذكي ،وِ ...مقالع ّ
وساع ٍد ّ
جيد.
شجاع،
بقلب
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
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