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سياسة
قضية اليوم

جدول ديون الحريري لمصارف لبنان 548 :مليون دوالر

سالمة أجرى هندسة مالية سرية
مصرفية
كشفت مصادر ّ
ان العمليات التي نفذها
مصرف لبنان مع المصارف
تحت مسمى «الهندسة
تباشيرها في
المالية» بدأت ّ
عمليات خاصة نفذها المصرف
المركزي في عام ،2015
ّ
وخص بها بنك «ميد» ،او بنك
البحر المتوسط ،الذي يملكه
الرئيس سعد الحريري ،وذلك
في اطار مساعي االخير
للخروج من ازمته المالية
ابراهيم األمين
تـ ـتـ ـق ـ ّـص ــى املـ ـ ـص ـ ــارف عـ ـم ــا إذا ك ــان
مصرف لبنان مستمرًا في ما يسميه
«الهندسة املالية» .ويعود ذلك إلى أن
مـصــارف ع ـ ّـدة أب ــدت احتجاجها على
اسـتـثـنــائـهــا مــن ه ــذه «ال ـه ـنــدســة» من
املــرحـلــة املــاضـيــة ،الـتــي يـفـتــرض أنها
اقـتـصــرت عـلــى عـمـلـيــات بــن حــزيــران
وتشرين األول املاضيني .لكن املفاجأة،
الـتــي كشفت عنها م ـصــادر مصرفية
م ـط ـل ـعــة ،ه ــي أن ب ــرن ــام ــج «ال ـه ـنــدســة
املالية» بدأ فعليًا عام  ،2015واقتصر
فــي حـيـنــه عـلــى بـنــك الـبـحــر املـتــوســط
الـتــابــع للرئيس سعد الـحــريــري ،قبل
أن يـتــوســع إل ــى م ـصــارف م ـحــددة في
مرحلة الحقة بدأت أواخر أيار املاضي.
وبحسب املصادر نفسها ،فإن عمليات
التحليل والتقويم ملوازنات املصارف
لعام  2015كشفت ملعنيني في جمعية
املصارف أن «البحر املتوسط» حظي
بربح خاص قــارب  185مليون دوالر.
ل ـي ـ ّت ـبـ ّـن ب ـعــد ال ـت ــدق ـي ــق ،أن امل ـصــرف
تـ ـل ــق ــى «بـ ــرنـ ــامـ ــج دع ـ ــم خـ ـ ـ ــاص» مــن
خ ــال عمليات مــع امل ـصــرف املــركــزي،
ك ــان ــت ع ـلــى ش ـكــل الـعـمـلـيــات نفسها
ال ـتــي طـبـقــت ف ــي بــرنــامــج «الـهـنــدســة
املــالـيــة» .وتلفت املـصــادر إلــى أن هذه
الـ ـخـ ـط ــوة ب ـق ـي ــت «مـ ـكـ ـت ــوم ــة ال ـق ـي ــد»
لكونها جرت ضمن خطة دعم خاصة
ملصرف الحريري ،بعدما دخل مرحلة
صعبة مــن تــراجــع العمليات املربحة
وتعاظم الديون التي يمكن تصنيفها
بالصعبة جدًا أو الهالكة .كذلك شملت
هذه العمليات مجموعة من الشركات
ال ـتــي تـعـمــل م ــن ال ـبــاطــن م ــع شــركــات
الـ ـح ــري ــري امل ـت ـ ّع ـث ــرة ف ــي ال ـس ـعــوديــة
وغ ـي ــره ــا ،م ــا وفـ ــر تـغـطـيــة ل ـج ــزء من
مشكلة الحريري املالية.
وتوضح املصادر نفسها أن مصرفي
«عـ ــوده» و»ســوسـيـتـيــه ج ـن ــرال» كانا
أول م ــن ف ــات ــح ح ــاك ــم م ـص ــرف لـبـنــان
بأمر العمليات التي حظي بها البحر
املـتــوســط ،وعـلــى األث ــر جــرت العملية
األكبر التي أتاحت للمصرف املركزي
معالجة نقص في العمالت الصعبة،
م ـ ــن ضـ ـم ــن خـ ـط ــة «شـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ــوق ـ ــت».
وت ـج ــاوز حـجــم ه ــذه الـعـمـلـيــات التي
جــرت الـعــام املــاضــي  14مليار دوالر،
ووف ــرت ربـحــا استثنائيًا للمصارف
ول ـك ـبــار امل ــودع ــن بـنـسـبــة ت ـق ــارب 40
فــي امل ـئــة ،أي مــا قيمته  5.6مـلـيــارات
دوالر ،علمًا بأن  %84من هذه األرباح
استأثرت بها  7مصارف فقط.
وتلفت املـصــادر إلــى أن املـصــارف غير

ّ
حملة الترهيب من استبعاد سالمة استفزت مسؤولين كبارًا في الدولة (مروان بوحيدر)

امل ـس ـت ـف ـيــدة ش ـع ــرت ب ــاألم ــر م ــن خــال
عمليات نقل ودائع منها إلى املصرفني
الكبيرين ،ما أثار مشكالت ُط َ
رحت أمام
حــاكــم م ـصــرف لـبـنــان ري ــاض ســامــة،
ّ
فكلف األخـيــر موظفًا كبيرًا التواصل
مع املصارف الشاكية لفتح الباب أمام
انضمامها إلى نادي املستفيدين ،وهو
ما ظهر جليًا في العمليات التي جرت
في األشهر الثالثة األخيرة .وأوضحت
املـ ـ ـص ـ ــادر ال ـ ـفـ ــروقـ ــات فـ ــي ال ـع ـم ـل ـيــات
واألربـ ـ ــاح ب ــن «ع ـ ــوده» و»ســوسـيـتـيــه
جنرال» و»البحر املتوسط» وبني بقية
امل ـص ــارف .فـفــي املــرح ـلــة األولـ ــى جــرت
الـعـمـلـيــات الــواسـعــة مــن الـهـنــدســة مع
ه ــذه امل ـص ــارف ال ـتــي قــامــت بعمليات
مـ ــال ـ ـيـ ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مـ ـكـ ـنـ ـتـ ـه ــا مـ ـ ــن ج ـمــع
ك ـم ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة مـ ــن الـ ـ ــودائـ ـ ــع ل ــإف ــادة
م ــن «الـ ـهـ ـن ــدس ــة» ،وذلـ ـ ــك ع ـب ــر إع ـط ــاء
أص ـ ـحـ ــاب ال ـ ــودائ ـ ــع ال ـك ـب ـي ــرة أرب ــاح ــا
مباشرة ،إضافة إلى الفائدة املفترضة.
وتفاوتت العموالت بني هذه املصارف
ل ـت ـصــل م ــع ح ــال ــة «ال ـب ـح ــر امل ـتــوســط»
إلى قرابة  32في املئة تسدد فورًا على
الوديعة ،بما يذكر بنسب الفوائد على
سندات الخزينة في النصف األول من
التسعينيات.
يـشــار هـنــا ،إلــى أن جمعية املـصــارف
ل ــم ت ـك ــن م ــواف ـق ــة ع ـل ــى ف ـت ــح األبـ ـ ــواب
ب ـ ـصـ ــورة عـ ـش ــوائـ ـي ــة ،بـ ــل ن ـ ّـب ـه ــت فــي
مراسلة رسمية مــع املـصــرف املركزي
من املخاطر املترتبة على القطاع .ففي
محضر الـلـقــاء الـشـهــري بــن مصرف
ل ـب ـن ــان وال ـج ـم ـع ـي ــة ول ـج ـن ــة ال ــرق ــاب ــة
على املصارف ،في  14تشرين الثاني
املاضي (تعميم رقم  ،)2016/370ورد
ما حرفيته أن «مجلس إدارة الجمعية
ات ـخ ــذ قـ ـ ــرارًا بــالـتـمـنــي ع ـلــى مـصــرف
ل ـب ـنــان إقـ ـف ــال ال ـع ـم ـل ـيــات الع ـت ـب ــارات
سـ ـي ــول ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ل ــدى
ّ
وللحد مــن انعكاسها على
املـصــارف

معدالت الفوائد وخاصة بالعمالت».
وفي املحضر نفسهّ ،
رد حاكم مصرف
لبنان بأن «العمليات حققت األهداف
الـتــي ك ــان يــرمــي إلـيـهــا ،وبــالـتــالــي لم
يعد يرى فائدة إضافية الستمرارها
لـ ـفـ ـت ــرة أط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول .»...إال أن امل ـ ـصـ ــادر
املصرفية تؤكد أن العمليات تواصلت
بعد اللقاء املــذكــور ولــم تتوقف حتى
اليوم ،وذلك بعد شكوى مصارف ّ
عدة
لم تحقق أرباحًا تتجاوز ستة ماليني

تحليل موازنات المصارف
لعام  2015كشف أن
«البحر المتوسط» حظي
بربح خاص قارب 185
مليون دوالر
ّ
جمعية المصارف تمنت
على مصرف لبنان إقفال
العمليات العتبارات
السيولة بالعمالت على
معدالت الفوائد

دوالر ،بسبب عدم فتح أبواب املشاركة
أمامها ،في ما ُع ّد تمييزًا فاضحًا من
جانب مصرف لبنان ،علمًا بأن بعض
املصرفيني أشاروا إلى أن سالمة وعد
ب ـعــض املـ ـص ــارف ال ـص ـغ ـيــرة بــإتــاحــة
املجال لها مطلع  ،2017وال سيما أن

خـمـســة م ـص ــارف ع ـلــى األقـ ــل أش ــارت
إل ـ ــى إم ـ ـكـ ــان ت ــوف ـي ــره ــا ن ـح ــو نـصــف
مليار دوالر .لكن املعلومات ال تشير
إلـ ــى س ـم ــاح س ــام ــة ل ـه ــذه امل ـص ــارف
بالقيام بأي عملية ،وإن تردد أن هذه
العمليات جرت أخيرًا.
وت ـل ـف ــت امل ـ ـصـ ــادر امل ـص ــرف ـي ــة إلـ ــى أن
الجميع لم يكن مرتاحًا إلى ما يجري
تحت عـنــوان الهندسة املــالـيــة ،والكل
ّ
يقر بأن هدفها في حماية االستقرار
النقدي كلف الكثير ،وهي كلفة تشمل
حتمًا املصرف املركزي ووزارة املالية،
وت ــالـ ـي ــا امل ـ ــواط ـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ــي .لـكـنـهــا
أشارت إلى أن سالمة يعتمد منذ مدة
سياسات تهدف إلى تنشيط قطاعات
فــي االقـتـصــاد الــوطـنــي ،بسبب غياب
ب ــرام ــج ال ـع ـمــل م ــن ق ـبــل الـ ــدولـ ــة .وإذ
أقــرت املـصــادر بــأن هــذه ليست مهمة
ســامــة ،لفتت إل ــى أن األخ ـيــر ال يــزال
يمثل بالنسبة إلى القطاع املصرفي،
وإلى املعنيني باألمر إقليميًا وعامليًا،
عنصر استقرار.
يـ ــرد هـ ــذا الـ ـك ــام ف ــي س ـي ــاق ال ـن ـقــاش
املفتوح حول مصير سالمة بعد انتهاء
واليـتــه فــي تموز املقبل ،خصوصًا أن
ه ـن ــاك م ــؤش ــرات ك ـب ـيــرة ع ـلــى مـعــركــة
ج ــدي ــة إلط ــاحـ ـت ــه ،ب ـع ــدم ــا ب ــاش ــر هــو
وفـ ــري ـ ـقـ ــه الـ ـصـ ـغـ ـي ــر حـ ـمـ ـل ــة ت ــره ـي ــب
للجمهور وللخارج ،على قاعدة ما قاله
في برنامج «كالم الناس» قبل مدة ،من
أنه ال يضمن استقرار النقد في غيابه.
وهــي عـبــارة استفزت مسؤولني كبارًا
في الــدولــة ،وال سيما الرئيس ميشال
عـ ــون ،الـ ــذي ّ
ردد ف ــي اآلون ـ ــة اآلخ ـي ــرة
الكثير مــن األسئلة واملــاحـظــات حول
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـن ـق ــدي ــة .ع ـل ـمــا أن رئ ـيــس
الجمهورية ال يلقي باملسؤولية على
ســامــة وحـ ــده ،بــل يـحـمــل الـحـكــومــات
ال ـس ــاب ـق ــة امل ـس ــؤول ـي ــة األس ــاسـ ـي ــة عــن
كيفية إدارة الدولة بشكل عام.

وبحسب مصادر سياسية ،فإن قوى
ب ـ ــارزة ف ــي الـ ــدولـ ــة ب ــاش ــرت الـ ـت ــداول
ب ــأس ـم ــاء مــرش ـحــن ل ـخــافــة ســامــة،
من بينهم مرشحون بارزون يعملون
في لبنان والخارج ويملكون مهارات
عــال ـيــة ف ــي إدارة ال ـس ـيــاســة الـنـقــديــة
وامل ــال ـي ــة ،ول ـه ــم ع ــاق ــات واس ـع ــة في
العالم .لكن املـصــادر تؤكد أن البحث
ال ـج ــدي ل ـيــس م ـط ــروح ــا ع ـلــى ج ــدول
األعمال حاليًا ،رغم أن سالمة يحشد
م ــن ح ــول ــه قـ ــوى س ـيــاس ـيــة يـتـقــدمـهــا
الرئيس سعد الحريري والنائب وليد
جـنـبــاط ورئ ـي ــس ال ـق ــوات اللبنانية
سـمـيــر ج ـع ـجــع ،إض ــاف ــة إل ــى غــالـبـيــة
الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
الـتــي ت ــدور فــي فلك  14آذار .ويجري
ال ـح ــدي ــث ع ــن ح ـ ــوار ي ـج ــري ع ــن بعد
إلقناع الرئيس نبيه بري بالسير في
الـتـجــديــد ل ـســامــة ،م ــا يــؤمــن غالبية
تقف في وجه الرئيس عون.
الـ ـ ــافـ ـ ــت هـ ـ ــو م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وجـ ـمـ ـعـ ـي ــة امل ـ ـصـ ــارف
وت ـج ـم ـع ــات رج ـ ـ ــال األعـ ـ ـم ـ ــال عـمـلـيــة
الترويج لبقاء سالمة .ويمكن التوقف
عـ ـن ــد ب ـ ـيـ ــان الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
الصادر في  26كانون الثاني املاضي،
الـ ــذي طــالــب «م ــع ق ــرب ان ـت ـهــاء والي ــة
ح ــاك ــم م ـص ــرف ل ـب ـن ــان بــال ـت ـنـ ّـبــه إل ــى
ّ
مــا قــد يــولــده الشغور مــن إس ــاءة إلى
ّ
الوضع اللبناني املــالــي» ،منوهًا بما
اع ـت ـب ــره «ال ـس ـي ــاس ــة ال ـح ـك ـي ـمــة ال ـتــي
انتهجها مصرف لبنان ،والتي ّأمنت
االسـتـقــرار املــالــي والـنـقــدي على مدى
ال ـس ـن ــوات ال ـطــوي ـلــة امل ــاض ـي ــة ،وذل ــك
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـظ ــروف الـسـيــاسـيــة
واألمنية التي ّ
مر بها لبنان على مدى
الـسـنــوات املــاضـيــة» .هــذا التنبيه من
«ال ـش ـغــور» ردده ال ـعــديــد مــن ممثلي
الهيئات ،كما لو أن البحث عن بديل
لسالمة سيؤدي إلى «الشغور» حتمًا!
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وثيقة
في العام املاضي ،عشية تكليفه بتشكيل الحكومة
الجديدة ،كانت األوضاع املالية للرئيس سعد الحريري
قد بلغت مستوى حرجًا ّ
جدًا ،وال سيما مع تراجع
أعمال مجموعته «سعودي أوجيه» ووقوعها تحت
عبء ديون كبيرةّ ،قدرت حينها بنحو  15مليار
دوالر ،منها نحو  548مليون دوالر لدى مصارف
في لبنان .هذه الديون أثارت قلقًا واسعًا في القطاع
املصرفي اللبناني ،إذ ّ
يعد الحريري واحدًا من أكبر
 10مدينني في لبنان ،يستأثرون بنحو  4مليارات
دوالر من القروض ،أي أكثر من  %22من مجمل
االموال الخاصة ّللقطاع برمته ،وبالتالي يشكلون أحد
أبرز مظاهر التركز في القطاع.
حصلت «األخبار» على وثيقة تكشف حجم ديون
الحريري لدى املصارف اللبنانية؛ تتناول هذه الوثيقة
وضعيته املدينة في النصف االول من عام .2016
ويظهر فيها أن الحريري استحوذ على تسهيالت
مصرفية من  9مصارف محلية ،بقيمة إجمالية تبلغ
 658مليونًا و 740ألف دوالر ،وبلغ الرصيد املستعمل
منها نحو  548مليونًا و 325ألف دوالر .ويتضح

االستحقاقات (أحدها في شباط الجاري) ،ولم يهدأ
من هذه الوثيقة أن املصارف املعنية اضطرت إلى
إعادة جدولة استحقاقات ّ
عدة نتيجة عجز مجموعة القلق إال بعدما تم االعالن عن قيام صبيح املصري،
رئيس مجلس إدارة البنك العربي في األردن ،مع
الحريري عن السداد.
تقول مصادر مطلعة إن بعض املصارف املعنية لجأت مجموعة من املستثمرين السعوديني واألردنيني،
بشراء حصة شركة «أوجيه الشرق األوسط» القابضة
في النصف الثاني من العام املاضي الى تخفيض
في البنك العربي البالغة  ،%20مقابل  1.120مليار
درجة تصنيف هذه الديون ،الى درجة «للمتابعة
دوالر.
والتسوية» ،وهي درجة منخفضة تعني أن «العميل
يعاني من نقاط ضعف قد تؤدي الى تراجع قدرته
تقول املصادر إن الحريري نجح في تسديد بعض
املستقبلية على التسديد» .إال أن ضغوطًا هائلة دفعت الديون املستحقة عليه لدى مصارف لبنانية ،وبالتالي
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة الى الطلب من
تراجعت درجة املخاطر فعليًا ،إال أن هذه املصادر
املصارف املعنية إعادة تصنيف ديون الحريري عند تشير الى أن عملية السداد ّترافقت مع عمليات ما
ّ
درجة «للمتابعة» ،وهي درجة تعني أن «العميل لديه
سمي الهندسة املالية التي نفذها مصرف لبنان مع
قدرة مالئمة على اإليفاء بااللتزامات ،ولكن مع وجود عدد من املصارف ،ومنها بنك البحر االبيض املتوسط،
شوائب».
اذ تشير املعلومات الى أن البنك الذي يملكه الحريري
في تلك املرحلة ،كانت مجموعة سامبا املالية قد
حصل على أرباح استثنائية من عمليات املصرف
ّ
تقدمت بدعوى قضائية في السعودية ضد مجموعة املركزي بلغت حتى تشرين الثاني املاضي نحو
الحريري الستعادة أموالها ،وكذلك سعى البنك
 431مليار ّليرة ،منها نحو  264مليارًا حصل عليها
األهلي التجاري لتحصيل ديونه ...فازداد قلق
أشخاص وظفوا ودائع بالدوالر عبر هذا البنك مقابل
املصرفيني اللبنانيني ،وال سيما مع اقتراب املزيد من عموالت بلغت  %32وسطيًا.

ديون مجموعة سعد الحريري لدى المصارف في لبنان في النصف األول من 2016
القيم بآالف د.أ.

العميل

سعودي أوجيه

اسم املصرف

التسهيالت الرصيد
املمنوحة املستعمل

فرنسبنك
االمارات ولبنان
بنك عوده
بنك ميد
اللبناني الفرنسي
سوسيته جنرال في لبنان*

165.500

165.500

اللبناني الفرنسي

15.375

15.364

49.500

49.500

بنك عوده

تفاصيل التسهيالت

قرض مشترك تساهم فيه  6مصارف لبنان .منح القرض في  ، 3/2013بإدارة Emirates NBD & Deutsche Bank. QNB
بقيمة  1.030مليون د.أ ،.غايته تسديد ديون متوجبة سابقًا لقاء شراء اسهم في البنك العربي .يسدد القرض بموجب
دفعة واحدة كما في  .2017/3/27املصدر األساسي للتسديد :أنصبة أرباح البنك العربي العائدة ألسهم مرهونة.
قرض ممنوح من البنك اللبناني الفرنسي ،استحق في  2015/8/17ولم يسدد .تم تأجيل تسديده لغاية  .2016/8انما
العميل سدد كافة الفوائد املترتبة عليه لحينه.
قرض ممنوح باليورو في  ،2015/6يستحق بموجب دفعة واحدة في .2018/7

43.000

43.000

قرض ممنوح في  ،10/2011غايته األساسية زيادة مساهمة الشركة في "سرايا العقبة" لغاية  .%65تمت إعادة جدولته
في  2013ويسدد بموجب دفعات سنوية بقيمة  25مليون د.أ .في نيسان من كل سنة .العميل ملتزم .يستحق القرض
في ( .2017/4/30نشير إلى أن بنك عوده فرنسا يساهم بـ  7ماليني د.أ).

75.000

60.256

يمثل رصيد تسهيالت بالحساب الجاري ،قبوالت واعتمادات مستحقة.

348.375

333.620

-

بنك ميد

200

-

-

بنك عوده

7.700

7.700

قرض ممنوح في  2012بقيمة  62.5مليون د.أ .لتمويل زيادة مساهمة السيد سعد الحريري في سعودي أوجيه وبنك
ميد .في  ،2014تم تعديل تسديد آخــر دفعة البالغة  25مليون د.أ .لتسدد بموجب دفعات شهرية بقيمة مليون د.أ.
استحقاق القرض في  .2016/10/31العميل ملتزم بالتسديد.

-

7.900

7.700

-

بنك ميد

210

10

-

االعتماد اللبناني

6.315

6.315

قرض مشترك يساهم فيه االعتماد اللبناني :في  ،2011/2/25منحت الشركة قرض مشترك بــادارة ،Deutsche Bank
بقيمة  115مليون يورو ،غايته collaterise the exposure under a cross currency swap at their south African subsidiary
 .company cell cيسدد القرض بموجب دفعات نصف سنوية ،غير متساوية ،يستحق آخرها في  .2018/11/20الرصيد
 59مليون يورو لدى كافة املصارف .العميل ملتزم بالتسديد لحينه.

املجموع ()3

-

6.525

6.325

-

Oger
Telecomunikaston
OTAS

بنك ميد
املجموع ()1

سعد الدين
رفيق الحريري
املجموع ()2

أوجيه تيليكوم

البنك اللبناني الفرنسي
بنك ميد
بنك بيبلوس
بنك قطر الوطني
بنك عوده

195.940

195.940

قرض مشترك تساهم فيه خمسة مصارف في لبنان .منح القرض في  ،2013/5بقيمة  4.478مليون د.أ .و 211.97مليون
يورو وهو بإدارة  ،Citi Bank International PLCغايته اعادة جدولة ديون منحت سابقًا (منها القرض املمنوح في 2007
لتمويل جزئي لعملية شراء اسهم شركة  )Turk Telekomوتوزيع أنصبة أرباح .القرض مقسم الى  4أقسام ويختلف
التسديد من قسم إلى آخر( .منه  24مليون د.أ .يستحق تدريجيًا لغاية  ،2017/9/30و  100مليون د.أ .يستحق دفعة
واحدة في  .)2020/12/30مصادر تسديد القرض إيرادات الشركة .رصيد القرض حاليًا  3.486مليون د.أ ،.العميل ملتزم
بالتسديد انما نشير الى أن الشركة منحت خالل عام  2014قرضًا بقيمة  750مليون د.أ .من قبل مصارف في تركيا ،غاية
القرض تسديد مسبق الستحقاقات القرض املشترك (تقرير مفوض املراقبة )2014/12

املجموع ()4

-

195.940

195.940

-

املجموع العام

-

558.740

543.585

-

التسهيالت غير املباشرة

بنك ميد

100.000

4.740

اعتمادات مستندية الستيراد الحديد واالدوات االلكترونية يقابلها هامش نقدي .%15

املجموع العام

-

658.740

548.325

-

(*) :إن هذه التسهيالت ممنوحة باسم " "Saudi Oger & M.East holding SALمن قبل بنك عوده وبنك سوسيته جنرال في لبنان على غرار املصارف االخرى حيث هي ممنوحة باسم  Saudi Oger Ltdنشير إلى ان عقد القرض حدد املدين
( )borrowerبـ  Saudi Ogerوالـ  co-borrowerبـ .Saudi Oger & M.East Holding SAL
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«غاب» بري فـ «لعب» النواب

«نووي فضل الله»
في جلسة المساءلة

افتقدت جلسة مساءلة الحكومة
أمس نظامها سياسيًا وإداريًا .غياب الرئيس
نبيه بري كان اكثر ما استدعى التعليق
عليه ،بعد أن حول النواب الجلسة الى
مناقشة عامة في ظل شعورهم بحرية
أتاحت لهم تجاوز النظام الداخلي مرارًا
ميسم رزق
باستثناء «الـهـمــروجــة» الـتــي أثــارهــا
ّ
تجول الوزير السعودي ثامر السبهان
فــي ســاحــة النجمة ،وخ ــروج الرئيس
سعد الحريري للقائه «على الواقف»،
ُ
ّ
ليتنبه ّ
املارون في املنطقة الى
لم يكن
أن نهار أمــس شهد يــوم عمل نيابي.
ولــو قـ ّـدر لعدسات الكاميرات تغطية
ُ
الجلسة الرتيبة لم تكن لتخرج بأكثر
مــن صــور «األك ـشــن» لـحــراس املــواكــب
األمـ ـنـ ـي ــة والـ ـت ــاس ــن بـ ــن امل ــرافـ ـق ــن،
خصوصًا عندما أغلق الفريق األمني
ل ـل ـح ــري ــري ك ــل م ـن ــاف ــذ الـ ــدخـ ــول إل ــى
الساحة بالتزامن مع وصول سيارات
ً
عــدد مــن ال ـنــواب ،مــا اّسـتــدعــى تدخال
من حرس املجلس لفض املشكل.
فـ ــي الـ ـ ــداخـ ـ ــل ،اعـ ـتـ ـل ــى نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
املجلس فريد مكاري كرسي الرئاسة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،وبـ ـ ـ ــدا واضـ ـ ـح ـ ــا أن ـ ــه وج ــد
ص ـع ــوب ــة فـ ــي الـ ــدخـ ــول فـ ــي «ال ـ ـجـ ـ ّـو»
مباشرة« .غــاب» الرئيس نبيه بري فـ
«لعب» النواب بحرية تجاوزوا فيها
النظام الداخلي ،باستثناء مرة واحدة
عـ ــا ف ـي ـه ــا صـ ـ ــوت م ـ ـكـ ــاري إلسـ ـك ــات
الـ ـن ــائ ــب س ـ ـيـ ــرج ط ــورس ــركـ ـيـ ـسـ ـي ــان.
وحـ ـت ــى حـ ــن اضـ ـط ــر ل ــاس ـت ـع ــان ــة ب ـ
«مـ ـط ــرق ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس» إلعـ ـ ـ ـ ــادة ف ــرض
ال ـهــدوء داخ ــل الهيئة الـعــامــة ،بالكاد
سـمــع لـهــا ص ــوت .واح ـتــاج «الــوكـيــل»
الى تدخل األمني العام ملجلس النواب
عدنان ضاهر أكثر من ّ
مرة للفت نظره
حني كانت األمور تتطلب حزمًا أكبر.
ج ـل ـســة م ـس ــاء ل ــة ال ـح ـك ــوم ــة تـحــولــت

ج ـل ـســة م ـنــاق ـشــة ع ــام ــة تـ ـج ــاوز فيها
ً
ال ـ ـنـ ــواب أص ـ ــول «املـ ـ ـس ـ ــاء ل ـ ــة» .ف ـب ــدال
م ــن أن ي ــوج ــه ك ــل ن ــائ ــب س ــؤال ــه ُإلــى
ال ـح ـكــومــة أو ال ــوزي ــر امل ـخ ـتــص ،فـتــح
باب الكالم على مصراعيه .كل سؤال
قابلته أسئلة وأكـثــر مــن رد ،مــن دون
أن تحمل االجابات جديدًا .من بني 16
ً
ســؤاال ،لم تستطع الحكومة والــوزراء
اإلجــابــة على أكثر من  4أسئلة طوال
ثالث ساعات ،علمًا أن ّ
املدة التي كانت
م ـقــررة هــي ســاعـتــان ال أك ـثــر .وكــانــت
األج ــوب ــة ف ــي غــالـبـيـتـهــا غـيــر مقنعة،
ت ـح ــدي ـدًا ت ـلــك ال ـت ــي أتـ ــت ع ـلــى لـســان
رئيس الحكومة الــذي عــزا كل إخفاق
أو تقصير فــي املــرحـلــة املــاضـيــة إلــى
اإلنـقـســام وال ـفــراغ ال ــذي عــانــاه البلد،
علمًا القضايا املطروحة عمرها أكثر
من عشر سنوات.
أب ــرز امل ــداخ ــات كــانــت لــرئـيــس لجنة
اإلعـ ـ ــام واالت ـ ـصـ ــاالت ال ـن ــائ ــب حسن
فـ ـض ــل ال ـ ـلـ ــه الـ ـ ـ ــذي س ـ ـ ــأل ع ـ ــن آلـ ـي ــات
مـكــافـحــة ال ـف ـســاد ال ـتــي ت ـح ـ ّـدث عنها
الـبـيــان الـ ــوزاري ،واعـطــى  3امثلة عن
«الهدر املقونن» ،كاملباني التي تدفع
الدولة عشرات ماليني الــدوالرات بدل
إيـ ـج ــاراتـ ـه ــا ع ـ ــوض بـ ـن ــاء مـجـمـعــات
حكومية ،مشيرًا الى دفع  130مليون
دوالر فـ ــي  10س ـ ـنـ ــوات ب ـ ــدل إي ـج ــار
م ـب ـنــى «إس ـ ـكـ ــوا» ف ــي وسـ ــط ب ـي ــروت.
ولـفــت الــى شــراء الــدولــة مــواد غذائية
لـبـعــض املــؤس ـســات بــأغـلــى األس ـعــار.
فـ ـب ــدل دف ـ ــع أل ـ ــف لـ ـي ــرة او  800ل ـيــرة
ـوز لصالح الجيشُ ،يشترى
لكيلو املـ َ
الكيلو بألفي ليرة ،و»لو كانت الدولة
تشتري من امل ــزارع ،لكنا قلنا إن هذا
املبلغ دعــم غير مباشر لـلــزراعــة ،لكن
ال ـش ــراء يـتــم م ــن ال ـت ـج ــار» .كـمــا أش ــار
إلى الهدر الهائل في الكهرباء ،حيث
دفعت الــدولــة  20مليار دوالر فــي 10
سنوات كبدل عجز في القطاع .وأشار
إلى ان األردن تعاقد مع روسيا لبناء
مـفــاعــات نــوويــة ،ق ــدرة الــواحــد منها
أل ــف م ـي ـغ ــاواط ،فـيـمــا لـبـنــان بحاجة
إل ــى  2500م ـي ـغ ــاواط« ،م ــا يـعـنــي أن
مــا انفقه لبنان فــي  10سـنــوات يكفي

لبناء  4مفاعالت ،ما ّ
يحولنا إلى دولة
ّ
مصدرة للطاقة» .ورد الحريري على
فـضــل ال ـلــه بــال ـقــول إن ال ــدول ــة انفقت
ع ـل ــى ال ـك ـه ــرب ــاء أكـ ـث ــر م ــن  35مـلـيــار
دوالر ،ال  20مليارًا وحسب.
م ــن ج ـه ـتــه ،س ــأل ال ـنــائــب ع ـلــي عـمــار
عن «فضيحة اإلنترنت غير الشرعي
والـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق فـ ـيـ ـه ــا» ،وط ــرحـ ـه ــا مــن
زاويــة «استقاللية القضاء ،والضغط
عـلــى بـعــض الـقـضــاة وع ــدم محاسبة
املـتــورطــن الـكـبــار علمًا أن اسماءهم
ب ــات ــت مـ ـع ــروف ــة ،ورغـ ـ ــم وجـ ـ ــود ه ــدر
يـفــوق ال ـ ــ 200مـلـيــون دوالر» .وتــوجــه

لم ُيقنع رد
جريصاتي النائب عمار
بالمسار القضائي
لفضيحة االنترنت
إل ــى وزيـ ــر ال ـع ــدل سـلـيــم جــريـصــاتــي
«وزيـ ـ ــر ال ــوص ــاي ــة ع ـلــى ال ـق ـض ــاء» ما
اسـتــدعــى مــن األخ ـيــر ردًا ق ــال فـيــه إن
«وزير العدل هو وزير اجرائي واداري
ولـيــس وزي ــر وص ــاي ــة» ،قـبــل أن يعيد
شــرح مـســار التحقيق فــي هــذا امللف،
مــن دون الكشف عــن أي جــديــد .وهو
مــا اعـتـبــره عـمــار «جــوابــا غـيــر شــاف،
ولــذلــك مــن حقنا تحويل هــذا السؤال
الى استجواب للحكومة لنسأل :ملاذا
لم ينل هؤالء املرتكبون جزاءهم».
ً
وطـ ــرح ال ـن ــائ ــب خ ــال ــد ض ــاه ــر س ــؤاال
عــن م ـطــار الـقـلـيـعــات مـطــالـبــا بــاعــادة
تشغيله ،ف ــرد ال ـحــريــري بــالـقــول «مــا
من شك انه يمكن أن يكون حيويًا لكل
لبنان وهناك خطوات ،ولكن علينا أن
نـعـ ّـن هيئة نــاظـمــة ،ويـجــب أن تكون
هناك خطة كاملة في لبنان ملوضوع
الطيران».

ّ
وشـ ــن ال ـنــائــب ن ـقــوال ف ـتــوش هجومًا
عـلــى وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ن ـهــاد املـشـنــوق
ال ـ ــذي «ق ـ ــال ان ـ ــه وزي ـ ــر ال ـ ـنـ ــاس ،لـكــن
أقــول إن هناك شيئا اكبر مــن الناس
والوزير هو القانون ،وعندما يوضع

القانون يخضع له امللك .نحن جماعة
ل ــدي ـن ــا ت ــراخـ ـي ــص ق ــان ــون ـي ــة وت ـق ــوم
ال ـنــاس بقطع ال ـطــرقــات .أري ــد اآلن أن
اط ـ ــرح ال ـث ـقــة ب ـم ـعــالــي الـ ــوزيـ ــر» .ف ـ ّ
ـرد
املـشـنــوق «اف ـتــرض أن هـنــاك مخالفة

المشهد السياسي

مصادر بري :ثالث الءات في أي صيغة لقانون االنتخاب
ُ
تــدخــل ال ـقــوى السياسية فــي سباق
مــع نهاية شهر شـبــاط ،وهــو املوعد
األقصى لدعوة الهيئات الناخبة .مع
ذل ــك ،ي ـبــدو ال ـكــام عــن االق ـت ــراب من
إقرار قانون جديد لالنتخابات أبعد
ما يكون عن الواقعية ،إذ يزداد مسار
القانون تعقيدًا بسبب عدم التوافق
ً
ً
ع ـلــى صـيـغــة تـضـمــن تـمـثـيــا ع ـ ّـادال
ملختلف ال ـقــوى .فــي املـقــابــل ،يترقب
الـجـمـيــع كـلـمــة األمـ ــن ال ـع ــام لـحــزب
ال ـل ــه ال ـس ـيــد ح ـســن نـصــرلـلــه لـلـبـنــاء
عليها ،في حني ال تعدو املواقف التي
يطلقها األفرقاء كونها مزايدات من
جهة ،ومحاولة إليهام الجميع بأن
األمر على ما ُيرام.
وحــددت مصادر الرئيس نبيه بري
ث ــاث الء ات ف ــي أي ح ــل ،وهـ ــي« :ال
إلخ ـض ــاع رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،وال

لـفــرض الـتـمــديــد أو قــانــون الستني،
وال إلي ـ ـصـ ــال ال ـب ـل ــد ال ـ ــى الـ ـ ـف ـ ــراغ»،
م ـش ــددة ع ـلــى أن ــه «س ـي ـتـ ّـم الـتــوصــل
إلـ ـ ــى قـ ــانـ ــون ج ــدي ــد اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا إل ــى
االج ـت ـم ــاع ال ـ ــذي س ـت ـع ـقــده الـلـجـنــة
الرباعية خالل األيام املقبلة ،إلعادة
جوجلة النقاط التوافقية».
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،تـ ـ ـ ـ ّ
ـروج م ـص ــادر
مـسـتـقـبـلـيــة وق ــواتـ ـي ــة أن «االتـ ـف ــاق
ب ــات قــري ـبــا ع ـلــى صـيـغــة مـخـتـلـطــة،
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــديـ ـ ـ ـدًا تـ ـ ـل ـ ــك الـ ـ ـت ـ ــي ط ــرحـ ـه ــا
ال ــوزي ــر جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل م ــع بـعــض
التعديالت» ،ورأت أنه «ال يوجد أي
مـبــرر لـحــزب لـلــه لــرفـضــه مــا دام قد
قـبــل الـنـقــاش فـيــه ،وطــرحــه الرئيس
بـ ـ ّـري ،فـلـمــاذا ي ــري ــدون ال ـه ــروب الــى
النسبية الكاملة؟».
إال أن مصادر في اللجنة أشارت الى

المستقبل والقوات
يروجان التفاق قريب
على «مختلط باسيل»
مع تعديالت
أن «ه ـن ــاك  30ن ـمــوذجــا لـلـمـخـتـلــط،
وك ـ ـ ــل ط ـ ـ ــرف ي ـ ـ ــرى ف ـ ــي أح ـ ــده ـ ــا مــا
يـنــاســب مـصــالـحــه» .ولـفـتــت إل ــى أن
«الـنـقــاش عــاد إلــى البحث فــي طرح
قانون التأهيل النسبي على أساس
الـ ـقـ ـض ــاء ،م ــع ب ـع ــض ال ـت ـع ــدي ــات»،

الفـتــة إل ــى أن «املـسـتـقـبــل ال يرفضه
ب ــاملـ ـطـ ـل ــق ،لـ ـكـ ـن ــه ل ـ ــم يـ ـع ــط ج ــواب ــا
حاسمًا في األمــر» ،علمًا بأن «حزب
الـلــه أبـلــغ املستقبل رفـضــه للقانون
املختلط».
ّ
وعما إذا كانت االنتخابات ستجري
وفــق الستني ،لفتت املصادر إلــى أن
ّ
سيسبب
هــذا األمــر «غير وارد ألنــه
إحراجًا للجميع» ،من دون أن تنفي
ّ ً
«معدال» ،كما
أن يصار الى اعتماده
دعا النائب وليد جنبالط.
الــى ذل ــك ،عـقــدت خـلــوة على هامش
جلسة مـســاء لــة الحكومة أمــس بني
الـ ــوزيـ ــر م ـل ـحــم ري ــاش ــي وال ـنــائ ـبــن
إبــراه ـيــم كـنـعــان وس ــام ــي الـجـمـ ّـيــل،
ج ــرى ال ـت ـطــرق خــال ـهــا إل ــى قــانــون
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات وضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة م ـت ــاب ـع ــة
ال ـض ـغــط وال ـت ــواص ــل .وع ـلــى جــانــب

ال ـج ـل ـســة أي ـض ــا ك ــان ه ـن ــاك دردش ــة
جانبية بني كنعان والرئيس سعد
الـ ـح ــري ــري ح ـ ــول مـ ــوضـ ــوع ق ــان ــون
تـ ـس ــوي ــة أوض ـ ـ ـ ــاع املـ ـتـ ـع ــاق ــدي ــن فــي
اإلدارة ،ط ـم ــأن الـ ـح ــري ــري خــالـهــا
ب ــال ـق ــول «إنـ ـن ــا ذاهـ ـب ــون الـ ــى وضــع
ت ـ ـصـ ـ ّـور نـ ـه ــائ ــي ل ـل ـم ـت ـع ــاق ــدي ــن فــي
اإلدارة بعد إنجاز الكلفة النهائية».
وكـ ـ ـ ــان الـ ـن ــائ ــب جـ ـ ـ ــورج ع ـ ـ ـ ــدوان قــد
دع ــا بـعــد جـلـســة م ـســاء لــة الحكومة
إل ـ ــى «ال ـب ـح ــث ف ــي ال ـج ـل ـســة املـقـبـلــة
بمشروع قــانــون االنـتـخــاب ،وإذا تم
التفاهم كــان بــه وإال يتم التصويت
ع ـل ــى املـ ـش ــاري ــع امل ـ ـطـ ــروحـ ــة» .كــذلــك
دع ــا ع ــدوان الــرئـيـســن مـيـشــال عــون
وال ـ ـحـ ــريـ ــري إلـ ـ ــى «حـ ـص ــر ج ـل ـســات
الحكومة بقانون االنتخابات» .ورأى
أن «الرئيس عون يظهر كم هو يدفع
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وجد مكاري
صعوبة
في ضبط
الجلسة
(علي فواز)

للقانون حول بلدية عني دارة ومعمل
آل ف ـ ـتـ ــوش ،وم ـ ــن دون ال ـت ـف ــاه ــم مــع
أه ــل الـضـيـعــة ال اسـتـطـيــع أن أسـهــل،
والوزارة ال يمكن ان توافق على شيء
من دون رضى األهالي».

إل ــى األم ـ ــام ،وك ــل مــواق ـفــه ال تظهره
ط ــرف ــا وإنـ ـم ــا ه ــو ح ــري ــص ع ـل ــى أن
يكون هناك قانون انتخاب جديد».
رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة م ــن جـهـتــه أكــد
فــي كلمة أم ــام ممثلني عــن املجتمع
األهلي أن «املشكلة ليست في غياب
النصوص القانونية بل في تجاوز
القوانني وعدم التنفيذ».
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،رأى وزي ــر الــدولــة
لشؤون الخليج في وزارة الخارجية
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ثـ ــامـ ــر الـ ـسـ ـبـ ـه ــان ،فــي
حديث تلفزيوني ،أن «العوائق التي
كــانــت تـمـنــع ق ــدوم الـسـعـ ّ
ـوديــن الــى
لبنان أصبحت من املاضي» ،معلنًا
أنــه «ت ـ ّـم اخـتـيــار السفير الـسـعــودي
الجديد وسيعلن عن اسمه من قبل
اململكة قريبًا».
(األخبار)

أح ــداث األسـبــوع املــاضــي بــن واشنطن وطـهــران ،وردود الفعل عليها ،تعيد
التأكيد على املعادلة الكبرى التي تحكم ّ
السياسة في منطقتنا منذ سنوات:
ٌ ّ
يمثل السياسة األميركية ،كان ّ
يسمي نفسه «محور اإلعتدال»،
يوجد معسكر
ّ
اإلمكانية الوحيدة إلعادة فرض سيطرته والـ»باكس اميريكانا»
وهو يعتبر ّأن
في املنطقة ،على حساب معسكر «العدو» (الذي ّ
يسمي نفسه «محور املقاومة»)
ّ
ُ
لن تكون ال على شكل ضرب ٍة غربية ـ ـ أو اسرائيلية ـ ـ تكسر ايران ،أو تسقط
ّ
ُ
ّ
ّ
الخليجية ،مؤخرًا،
النظام في سوريا ،أو تنهي املقاومة في لبنان .تفاعل النخب
ّ
ّ
ّ
مع تهديدات ترامب اليران ،واستعدادهم لتناسي كل ما يمثله ترامب ،وكل ما
ّ
قاله عنهم تحديدًا ،مقابل أن يحقق لهم أمنيتهم ُويرسل جيشه الى الخليج
ّ
ّ
السياسية لهذه الفئة،
ويضرب طهران ،كان عرضًا يكشف لنا بجالء النظرة
ومحتوى آمالها وطموحها ،وخططها ورهاناتها.
من ناحي ٍة أخرى ،فقد صادف أن بداية عهد دونالد ترامب ،وانطالق تهديدات
ّ
ّ
اإلسالمية ،التي يسبقها في كل
إدارتــه لطهران ،قد ترافق مع ذكــرى الثورة
ّ
عسكري» كامل ،تجري فيه مناورات ضخمة للحرس الثوري
سن ٍة «أسبوع
والجيشّ ،
ويتم فيه ـ ـ اعتياديًا ـ ـ الكشف عن أسلح ٍة ومشاريع دفاعية جديدة.
ّ
ويكون مستوى ّ
السالح والخطاب ،في كل سنة ،مرتبطًا بالسياق السياسي
ّ
العاملي وسقف التهديدات الغربية .من هنا ،يبدو أن عروض هذا العام ستكون
ّ
الجوية (تحت ّ
مسماها التقليدي« ،املدافعون
استثنائية ،وقد افتتحت املناورات
عن سماء الــواليــة») بالكشف عن أنظم ٍة حديث ٍة مضادة للطيران ،ورادارات
ّ
جــديــدة ،وتقنيات خـ ّ
الخفية التي قــد يرسلها ترامب
ـاصــة لكشف الـطــائــرات
ّ
ّ
أهداف في ايران ـ ـ وكل هذا ينطوي على رسائل سياسية واضحة.
لضرب
ٍ
ٌ
سياق جديد
ال داعــي لتكرار الزمــة ّأنــه ال يمكن ألحــد أن ّ
يتنبأ بشكل «الـحــرب القادمة»
ٌ
ّ
ومسارهاّ ،
وأن أكثر ما نقرأه في إعالم العدو هو ّإما تضليل أو تهويل .وحتى
ّ
ّ
حني يعترف الصهاينة بقوة املقاومة أو يحذرون من خطرها على جيشهم
وجبهتهم ّالد ّ
اخلية ،فهذا ال يكون توصيفًا صادقًا لألحوال بقدر ما هو دعاية
ّ
سياسية ،تتعلق بالوضع الــداخـلــي أو دعــم الجيش أو الـ ّـدفــع لشراء
لغايات
ّ
أنظم ٍة دفاعية معينة (والـحــال نفسها في اإلعــام األميركي وتحليالته عن
ٌ ّ
ً
ّقوة روسيا ّ
أحد يتوقع أن تستخدم
والصني) .قبل حرب  ،2006مثال ،لم يكن
املـقــاومــة اللبنانية الــ»كــورنـيــت» وال ـصــواريــخ املـتـقـ ّـدمــة امل ـضـ ّـادة للسفن ،وأن
ّ
ّ
ّ
ّ
والتحوالت التي
تستمر بقصف عمق اسرائيل بال توق ٍف حتى نهاية الحرب؛
جرت في العشرية املاضية قد خلقت ،باملعنى العسكري والسياسي ،سياقًا
ّ
جديدًا بالكامل قلما نقرأ عنه في اإلعالم.
ّ
ً
ّ
السورية مثاال .الكثير من املحللني يقولون ّإن «حزب الله» قد
فلنأخذ الحرب
ُ
ّ
أشغل في سوريا ،وتراكمت خسائره ،ولن يعود قادرًا على الدفاع عن جبهته
حني تغزوه اسرائيل .البعض اآلخر ّ
يرد بالقول ّإن املقاومة اللبنانية اكتسبت
ً
ً
ّ
خبرة هائلة في ســوريــاّ ،
املتمرسني ،وحشدت
ودرب ــت أجـيــاال من املحاربني
مقاتلني جددًا يفوقون ،بأضعاف ،مقدار الخسائرّ .
ولكن هناك جوانب أخرى،
ٍ
ّ ّ
ّ
ّ
وغير كل شيء فيها ،ال يتم طرقه
وأهم ،للزلزال السياسي الذي ضرب بالدنا
ّ
اللبنانيون اليوم ،في سوريا وفي العراق ،الى
في هذه «الحسابات» .حني يقاتل
ّ
ّ
ّ
ّ
جانب آالف العراقيني ،ويشكلون قيادات موحدة وينظمون سوية ويحاربون
ّ
على ّ
والعدو الصهيوني؟
الجبهات ،فهل هذا ال أثر له على املعادلة بني لبنان
ضد السلفيني ،ليس مستعدًاّ
هل تعتقدون ّأن العراقي ،الذي يقاتل في سوريا ّ
للتطوع إن لزم ،وباآلالف ،لرفد الجبهة في لبنان ّ
ّ
ضد الصهاينة؟ وهل تعتقدون
ّ
أن اسرائيل ،حني تخطط للحرب ،ال تأخذ هذه العوامل املحدثة في الحسبان؟
في املاضي ،كانت الحرب االسرائيلية على لبنان تعني لتل ابيب ،عسكريًا،
ّ
ً
محدودة ّ
والسالح من سوريا ّ
تتلقى املــدد ّ
ولكن
ضد قـ ّـوة معزولة ،قد
حربًا
ّ
ّ
ّ
حرب غير متكافئة الى جانبها .اليوم ،الوضع
الدولة السورية لن تتورط في ٍ
أصبح مختلفًا بالكامل ،ومن يعرف شيئًا عن الخريطة العسكرية التي ترتسم
ّ
بشيء
املتوسط ونينوى ،يفهم أن الحرب القادمة لن تشبه
على األرض ،بني
ٍِ
ّ
سالح للمقاومة ليسوا
أخوة
صاروا
الذين
ون
العراقي
املقاتلون
حروب املاضي.
ٍ
ً
ّ
دولــة لها مسؤوليات وكوابح ،وال تخيفهم اسرائيل؛ ولو قاتلوا في الجنوب،
ً
ّ
وتحمس لهم أهلهم ،تكون اسرائيل قد كسبت عــداوة لن
وصار لهم شهداء،
ّ
ّ
تعرف آخرتها .هذا ،قبل الصواريخ والعتاد ،هو أهم ما طرأ على ميزان الحرب
في السنوات املاضية.
«فجر» و»عماد»
ّ
باعتبار أننا نميل الى الثقة بشهادات أعدائنا ،من املمكن اإلحالة الى افتتاحية
ّ
صدرت مؤخرًا في «واشنطن بوست» تحذر دونالد ترامب من ّأن ايران التي
ينوي املواجهة معها تختلف نوعيًا عن ايــران التي عرفها سلفه قبل ثماني
سنوات .اعتمد املقال على دراســة حديثة لـ»معهد دراســة الحرب» األميركي
يوصف ّ
ّ
التطورات في العقيدة العسكرية للحرس الثوري االيراني ،والخبرات
ّ
التي اكتسبها في سوريا .الخالصة األساسية للدراسة هي أن تجربة سوريا
قد خلقت ،تدريجيًا ،نظامًا يقاتل ضمنه االيرانيون والعراقيون والسوريون
وقادر على التنسيق بني تنظيمات وجنسيات مختلفةّ .
واللبنانيون ّ
ٌ
وأن
سوية،
ايــرانّ ،
للمرة األولــى في تاريخها الحديث ،أصبحت قــادرة على ادارة عمليات
ٌ
عسكرية في أقاليم تبعد مئات األميال عن حدودها ،وهو نموذج من املمكن
إعادة تطبيقه في مواقع أخرى .تضيف الدراسة ّأن االيرانيني قد ّ
تقصدوا أن

ٌ
ّ
وحدات من مختلف التشكيالت واأللوية (من الجيش الرسمي
تمر في سوريا
ّ
ّ
ـ ـ اآلرت ــش ـ ـ الــى الـحــرس الـثــوري والـبــاسـيــج) ،ولــم يعتمدوا على قــوة محددة
مخصوصة ،بهدف أن تنتشر هذه الخبرة القتالية بالتوازي مع تفعيل العقيدة
الحربية الجديدة للحرس الثوري ،والتي بدأ العمل بها منذ عام ( 2010وهي،
بشكل
يقول التقرير ،عبارة عن إعــادة هيكلة لوحدات الحرس بحيث تعمل
ٍ
المركزي ومرن ،وتقدر على تنظيم القتال ّ
ضد ٍّ
ٍّ
غربي ولو ّ
ّ
تعرض البلد
عدو
الى ضرب ٍة جوية كاسحة).
ّ
ٍّ
لغزو غربي محتمل ،تصبح «أكثر
فكرة ّأن ايــران ،التي تتحضر
باستمرار ٍ
ٍ
خطرًا» ّكل بضع سنوات ليست جديدة .اإلعالم األميركي ّ
ضج بخبر التجربة
البالستية االيرانية قبل اسبوعّ ،
ولكن ّ
صاروخ جديد
املهم هنا هو ليس تجربة
ٍ
(أعـلــن العسكريون االيــرانـيــون عــن تطوير أجـيــال مستقبلية مــن الصواريخ
ٌ
البالستية ،على نمط عائلة «شهاب» و»سجيل») .فإيران قادرة ـ ـ منذ زمن ـ ـ
على أن تطال أعداءها املحتملني ،ومعهم أكثر القواعد األميركية في املنطقة،
وهــذه صواريخ دخلت االنتاج منذ فترة طويلة وتراكمت منها أعـ ٌ
ـداد كبيرة.
ٍّ
ّ
بدقة هذه الصواريخ وتأثيرها ،وهو ّ
ما طرأ في ّ
يغير
السنوات املاضية يتعلق
كامل معنى املنظومة الصاروخية .صاروخ «عماد» ،الذي كشفت عنه طهران
ٌ
ّ
ّ
حربي
السنة املاضية ،ليس صاروخًا جديدًا ،بل هو ـ ـ فعليًا ـ ـ عبارة عن رأس
ّ
اثات ويناور بعد أن ينفصل عن جسد ّ
ٌ
وقادر على
الصاروخ،
حديث ،يملك نف ٍ
ّ
ً
توجيه نفسه وضــرب أهــداف بدقة عالية .بــدال أن تكون دائــرة الخطأ بمئات
األمتار على األقل ،كما هي حال الصواريخ البالستية التي ال تحوي «توجيهًا
نهائيًا» للرأس الحربي ،تصبح باألمتار القليلة .الفكرة هي ّأن هــذه التقنية
ً
ّ
ّ
تضطر إلمطار
تركب بسهولة على الصواريخ القديمة لتحديثها؛ وبدال من أن
الهدف بعشرات ّ
الصواريخ لضمان إصابته ،كما كانت الخطة التقليدية ،يصير
ّكل صاروخ أقرب الى قنبلة ّ
«ذكية» ّ
موجهة.
ّ
في الوقت ٍنفسه ،أعلنت صحيفة املانية عن تجربة ايران لصاروخ ّ
جوال ،يمثل
ً
ّ
االيرانيون «سومر» ،له ٍ ّ
معادلة جديدةّ .
الصاروخّ ،
قصة مثيرة.
يسميه
ايضًا
في التسعينيات في اوكرانيا ،اختفت عشرات الصواريخ الجوالة من طراز
( 55-KHوهــو شبيه الــى حـ ٍّـد ما بالـ»توماهوك» األميركي) من قاعدة ألحد
عدد من املسؤولني األوكــران
األســراب االستراتيجية السوفياتيةّ .تم اعتقال ٍ
ّ
القضية ،واعترفوا ببيع الصواريخ الى زبائن أجانب،
والروس ومحاكمتهم في
ّ
ويقال إن ما بني  12وعشرين صاروخًا اقتسمتها ايران والصني .عام ،2015
ّ
عرضت ايــران صورًا لخط انتاج «سومر» ،الذي يشبه الصاروخ السوفياتي
ّ
مصم ٌم لإلطالق من قاعدة أرضـيــة ،وليس من طائرة.
تمامًا ،باستثناء أنــه
ّ
ـاروخ مداه بني األلفني والثالثة آالف كيلومتر ،يطير
ـ
ص
على
نحن هنا نتكلم
ٍ
ارتفاع منخفض ويستهدي بالتضاريس األرضية ،وال تنفع ملواجهته كل
على
ٍ
ً
مواز ،وفي رسالة
مستوى
على
البالستية.
الصواريخ
من
تحمي
التي
الوسائط
ٍ
تقنية ذات مضمون سياسي ايضًا ،أعلنت طهران أنها قد بدأت باختبار الجيل
ّ
الجديد من أجهزة الطرد املركزي الــذي يستخدم للتخصيب (وتطوير هذه
األجيال الجديدة يسمح به االتفاق النووي) ،وااليرانيون ّيدعون ّأن النموذج
ّ
تخصيب تـفــوق تـلــك الحالية
الـحــديــث مــن أج ـهــزة ال ــط ــرد ،8-IR ،لــديــه ق ــدرة
ٍ
ً
بعشرين ّ
مرة (أي ّأن مصفوفة من ألف جهاز طرد ،فقط ،توازي العشرين ألف
ّ
جهاز التي تشغلها ايران اليوم).
ٍ
أسلحة الفقراء
ّأما في ما يعنينا في لبنان من هذه «العروض العسكرية» ،فقد برز سالحان
ٌ
ّ
ـاروخ ّ
سينتبه اليهما الصهاينةّ .
مضاد للطيران ُيطلق
متقد ٌم
األول هو ص ـ

عن الكتف ،والثاني هو الجيل الجديد من صواريخ «فجر ـ ـ ( »5التي ضرب
اللبنانيون بها حيفا عام  ،2006والفلسطينيون تل ابيب عام )2014؛ والذي
ً
كــان ع ـبــارة عــن قذيفة راج ـم ـ ٍة بــدائـ ّـيــة وأصـبــح بشكله الـجــديــد ،كالصواريخ
البالستية أعاله ،صاروخًا ّ
موجهًا «ذكيًا» ،يقدر على إرسال شحن ٍة متفجرة
ّ ّ
وزنها مئتا كيلوغرام الــى أكثر من  150كيلومترًا ،وبــدقـ ٍة تقل عن عشرات
ٌ
ّ
األمتار .على الهامشّ :
ّ
صيني اسمه -SY
صاروخ
السالح يبدو أنه نسخة عن
ٍ
 .300املسافة القصيرة بني تايوان ّ
والبر الصيني دفعت بيجينغ الى تطوير
ّ
أسلح ٍة صاروخية خفيفة وبسيطة وقصيرة املدى ،ولكنها موجهة ودقيقة،
ّ
أثر أفعل
تقدر على استبدال الصواريخ البالستية املعقدة والضخمة وتحقيق ٍ
صواريخ من طراز «فجر ـ ـ  »5في رشقة
(فأنت تقدر على رمي أكثر من ستة
ٍ
جهد
واحدة ،ومن على شاحن ٍة صغيرة ،بينما الصاروخ البالستي يحتاج الى ٍ
وتحضير) .سيناريو املواجهة بني تايوان ّ
والصني يشبه ،للمصادفة ،حاجات
بشكل أكثر مثالية ،حاجتنا في وجه اسرائيل
ايران العسكرية في محيطها و،
ٍ
ّ
ـ ـ وايضًا سيناريو املواجهة بني كوريا الشمالية وسيول (وكل هذه القوى قد
ً
نسخة ّ
محلية من الصاروخ الصيني املذكور).
عرضت
ّ
ّ
ّ
سرب
باملقاييس الغربية ،هذه كلها تقنيات متواضعة ورخيصة الثمن (كلفة
ٍ
أو اثـنــن مــن الـطــائــرات السعودية أكـثــر مــن كــامــل املنظومة الـصــاروخـيــة في
ّ
ّ
ايران) ،ولكنها كل ما في وسع الفقراء أن يشهروه في وجه أعدائهم .وكسر
ّ
العسكري ليس ّ
ّ
هينًا وال يأتي بسهولة ،وكل
االحتكار التكنولوجي في املجال
ّ
تقني بسيط يعطي ُاملدافع ،في هذه الحالة ،دفعًا نوعيًا في امليدانّ .ال أنّ
تقدم ّ
ٍ
ّ ٍ
ّ
السالح األقوى للفقراء يظل ،تاريخيًا ،في تنظيمهم وعددهم وارادتهم؛ ومن
هــذه الــزاويــة تحديدًا يمكن أن نجزم بـ ّ
ـأن اسرائيل أو الغرب (أو اإلثنني معًا)
ً
سيواجهون في الحرب القادمة ـ ـ وهي آتية ،طال الزمان أو قصر ـ ـ جيال جديدًا
نوع مختلف ،من ريف العمارة الى قرى بنت جبيل.
وصراعًا من ٍ
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مجتمع وإقتصاد
مصارف أثار إصدار مصرف لبنان تعميمًا يخضع النشاطات االستثمارية لدى المصارف لرقابة هيئة األسواق المالية،
ّ
المصارف الصغيرة والمتوسطة التي تعتقد أن خطوة كهذه تفرض أعباء إضافية عليهم وتضعهم
بين
ة
ضج
ّ
أمام خيارين :التخلي عن الزبائن للمصارف الكبيرة ،أو تأسيس شركات وساطة مالية أو مصارف أعمال

تعميم بفصل النشاطات اإلستثمارية عن التجارية

المصارف الصغيرة مستاءة
محمد وهبة
في  8تشرين الثاني  ،2016أصدر حاكم
مصرف لبنان ،رياض سالمة ،التعميم
رقــم  ،437الــذي يفرض على املصارف
الـفـصــل بــن نشاطاتها االستثمارية
ون ـشــاطــات ـهــا ال ـت ـجــاريــة .أخ ـضــع هــذا
ال ـت ـع ـم ـيــم ال ـن ـش ــاط ــات االس ـت ـث ـم ــاري ــة
لرقابة هيئة األس ــواق املالية وألزمت
امل ـص ــارف ب ــأن ت ـقــوم ب ـهــذه العمليات
ّ
متخصصة (استثمارية)
عبر مصارف
أو عبر شركات وساطة مالية ،وتركت
مراقبة العمليات املصرفية التقليدية
خــاض ـعــة لــرقــابــة لـجـنــة ال ــرق ــابــة على
املـصــارف .هــذا الفصل أثــار استهجان
بعض املـصــارف ،وال سيما املصارف
ال ـص ـغ ـي ــرة واملـ ـت ــوسـ ـط ــة ،الـ ـت ــي ت ــرى
أن الـ ـس ــوق ل ـي ـســت ج ــاه ــزة مل ـثــل هــذا
الفصل ،وأن التعميم يمنح املصارف
ّ
متقدمًا ألن غالبيتها
الكبيرة موقعًا
تملك مصارف استثمارية أو شركات
وس ـ ــاط ـ ــة م ــالـ ـي ــة م ـ ــا يـ ــرفـ ــع ق ــدرتـ ـه ــا
التنافسية.

محفظة بـ25
مليار دوالر
تشير إحـصــاءات  Bilanbanquesإلى
أن حـجــم محفظة األصـ ــول املـ ــدارة من
ق ـبــل املـ ـص ــارف (ع ـل ــى أس ـ ــاس مـجـ ّـمــع
يشمل الفروع املصرفية في لبنان وفي
ال ـخ ــارج) بـلــغ فــي ع ــام  2015نـحــو 23
مـلـيــار دوالر ،وت ـضــاف إلـيــه حسابات
ائتمانية بقيمة ملياري دوالر ،ليصبح
املحفظة  25مليار دوالر .هذا
مجموع ّ
امل ـب ـلــغ ي ـمــثــل مـحـفـظــة ت ـج ــارة األدوات
املالية لدى املصارف ،لكن ّ
حصة لبنان
مــن ت ــداول هــذا املبلغ تعد ضئيلة جـدًا،
ّ
إذ أن الـطـلــب ف ــي غــالـبـيـتــه م ــرك ــز على
األسهم والسندات األوروبية واألميركية
والـصـنــاديــق االستثمارية فــي الـخــارج.
وال يــدخــل ف ــي ه ــذا ال ـح ـســاب محفظة
سندات الخزينة وسندات اليوروبوندز
املـصــدرة محليًا والتي يتم تداولها من
خارج ردهة البورصة أيضًا.

محظورات التعميم

ّ
يـحــظــر الـتـعـمـيــم  437عـلــى امل ـصــارف
غ ـ ـي ـ ــر امل ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة (ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاريـ ـ ــة)
واملــؤسـســات املــالـيــة أن تـقــوم لحساب
ع ـمــائ ـهــا بــال ـع ـم ـل ـيــات ع ـلــى األدوات
وامل ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات املـ ــال ـ ـيـ ــة إال ب ــواسـ ـط ــة
امل ـصــارف املتخصصة .ويـفــرض على
املـ ـص ــارف امل ـت ـخ ـص ـصــة ال ـت ــي «ت ـقــوم
لـحـســاب عـمــائـهــا ،ب ــإص ــدار أو شــراء
أو بيع أو تــرويــج األدوات املــالـيــة ،أو
الـ ـت ــداول ب ـ ــاألدوات املــال ـيــة املـطــروحــة
مباشرة لالكتتاب الـعــام أو التي يتم
شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور،
والتي تقوم بالتداول باألدوات املالية
والحقوق املالية املــدرجــة أو املتداولة
ف ــي األسـ ـ ــواق املــال ـيــة املـنـظـمــة وبـتـلــك
املــرخـصــة مــن هـيـئــة األسـ ــواق املــالـيــة،
ب ـم ــا ف ـي ـهــا األسـ ـه ــم وحـ ـق ــوق ال ـخ ـيــار
والعقود املستقبلية واألدوات املالية
املشتقة أو املركبة واألدوات والحقوق
املرتبطة بالعمالت والسلع واملعادن،
أن ت ـت ـق ـيــد ب ـم ــا ي ـل ــي :ف ـت ــح ح ـســابــات
لــدي ـهــا مـخـصـصــة لـلـعـمـلـيــات املبينة
أع ـ ــاه ت ـك ــون خــاض ـعــة ل ــرق ــاب ــة هيئة
األس ـ ــواق املــال ـيــة ،وات ـخ ــاذ اإلج ـ ــراءات
الـقــانــونـيــة املـنــاسـبــة لـتــأمــن ممارسة
ه ــذه ال ــرق ــاب ــة» .وأضـ ــاف الـتـعـمـيــم أنــه
ّ
على هيئة األسواق املالية أن تتأكد من
أن العمليات التي تقوم بها املصارف
ُ
املتخصصة لحسابها الـخــاص تنفذ
وف ــق األسـ ـع ــار ال ــرائ ـج ــة ف ــي األسـ ــواق
املالية «وكل ذلك باستثناء العمليات
التي تقوم بها مع مصرف لبنان».
بــاخـتـصــار ،مــا ق ــام بــه مـصــرف لبنان
ه ــو ف ـص ــل ال ــرق ــاب ــة ع ـل ــى ال ـن ـشــاطــات
الـتـجــاريــة لـلـمـصــارف عــن الـنـشــاطــات
االسـتـثـمــاريــة .ه ــذه االخ ـيــرة يـجــب أن
تنفذ بواسطة مصارف متخصصة أو
شركات وساطة مالية وتكون الرقابة
عليها مــن اختصاص هيئة األســواق
املـ ــال ـ ـيـ ــة ،ف ـي ـم ــا ت ـب ـق ــى الـ ــرقـ ــابـ ــة عـلــى
الـنـشــاطــات الـتـجــاريــة مــن اختصاص
لجنة الرقابة على املصارف.
يـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــرق ب ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط ـ ــات
االسـتـثـمــاريــة والـنـشــاطــات الـتـجــاريــة
ف ــي ط ـب ـي ـعــة ال ـع ـم ـل ـي ــات؛ ال ـن ـشــاطــات
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة م ـت ـع ـل ـق ــة ب ـع ـم ـل ـي ــات
ش ـ ــراء أو إص ـ ــدار أو ب ـي ــع أو ت ــروي ــج
أس ـهــم وس ـن ــدات لـحـســاب الــزبــائــن أو
ل ـح ـســاب امل ـص ــرف سـ ــواء ك ــان ال ـهــدف
ه ــو االس ـت ـث ـمــار ع ـلــى املـ ــدى ال ـطــويــل،
أو املـ ـض ــارب ــة الـ ـت ــي ت ـت ــم ع ـل ــى امل ــدى

التعميم يمنح المصارف الكبيرة موقعًا متقدمًا ألن غالبيتها تملك مصارف استثمارية (مروان طحطح)

ال ـق ـص ـيــر ...أم ــا ال ـن ـشــاطــات الـتـجــاريــة
لـ ـلـ ـمـ ـص ــارف فـ ـه ــي تـ ـشـ ـم ــل ع ـم ـل ـي ــات
التسليف واإلقراض وفتح االعتمادات
وإصدار الكفاالت املصرفية ونشاطات
مشابهة.

التفاصيل والتدقيق فيها .وبحسب
قــانــون إنـشــاء الهيئة ،فــإن صالحيات
وح ــدة الــرقــابــة عـلــى األس ـ ــواق املــالـيــة
ال ت ـن ــص ع ـل ــى اخـ ـتـ ـص ــاص ال ــول ــوج

حسابات البنك المركزي
بالنسبة إلى مصرف لبنان ،إن إصدار
هــذا التعميم يهدف إلــى تمكني هيئة
األس ــواق املالية مــن مراقبة العمليات
على األسهم والسندات التي تقوم بها
امل ـص ــارف ،إذ لــم تـكــن الــرقــابــة متاحة
قبل هذا التعميم ألن هذه الحسابات
املـ ـص ــرفـ ـي ــة وت ـف ــاص ـي ـل ـه ــا م ـش ـمــولــة
بقانون السرية املصرفية ،وبالتالي ال
يمكن لهيئة األسواق املالية الولوج إلى

ال يمكن لهيئة
األسواق المالية
الولوج إلى الحسابات
المصرفية

إل ــى الـحـســابــات املـصــرفـيــة ،مــا أوجــب
فصل هذا النوع من النشاطات وعدم
إخضاعها لقانون السرية املصرفية.
ورغــم أهمية التعميم ،إال أن مفاعيله
ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة .ف ـه ـن ــاك
مصارف ّأسست منذ سنوات مصارف
استثمارية أو شركات وساطة مالية
وح ـ ّـول ــت إل ـي ـهــا ك ــل األع ـم ــال املتعلقة
ب ـت ـج ــارة ال ـس ـن ــدات واألسـ ـه ــم وإدارة
ّ
املـحــافــظ ،وبالتالي ال يــرتــب التعميم
أي أكالف إضافية عليها خالفًا ملا هو
األم ــر بالنسبة إل ــى ال ـعــدد األك ـبــر من
املصارف الصغيرة واملتوسطة.

الخيارات المطروحة
وفــق لوائح جمعية مصارف لبنان،

تقرير

اتحاد بلديات الضاحية يستأنف قرار إقفال مطمر الكوستا
هديل فرفور
ت ـ ـق ـ ـ ّـدم ات ـ ـح ـ ــاد ب ـ ـلـ ــديـ ــات ال ـض ــاح ـي ــة
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــة ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ل ـ ـ ـ ــدى م ـح ـك ـمــة
االس ـت ـئ ـنــاف املــدن ـيــة ف ــي جـبــل لـبـنــان،
ـاف قـ ــرار إق ـف ــال مطمر
بـطـلــب اس ـت ـئ ـنـ
ُّ
الكوستا بــرافــا ،املتخد في ُ 31كانون
الثاني مــن قاضي األم ــور املستعجلة
في بعبدا حسن حمدان .وكان األخير
قـ ــد ق ـ ـ ـ ّـرر األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ،ال ــوق ــف
الكلي ألعمال نقل النفايات الى مطمر
ال ـكــوس ـتــا ب ــراف ــا ب ـعــد ان ـق ـضــاء أرب ـعــة
أش ـه ــر م ــن ت ــاري ــخ تـبـلـيــغ الـ ـق ــرار الــى
الجهات املعنية .وذلــك ُ بعدما خلص
ح ـمــدان ،فــي الــدعــوى املـقـ ّـدمــة مــن قبل

ُ
ع ـ ــدد م ــن املـ ـح ــام ــن ال ـن ــاش ـط ــن ،ال ــى
أن املـطـمــر غـيــر مـطــابــق لـلـمــواصـفــات
ُ
ويـشـكــل خ ـط ـرًا عـلــى الـســامــة الـعــامــة
وال ـب ـي ـئ ــة .وب ـح ـس ــب امل ـح ــام ــي حـســن
فإن محكمة االستئناف أبلغت
بزيُ ، ،
ال ـج ـه ــة امل ــدعـ ـي ــة اس ـت ـئ ـن ــاف االتـ ـح ــاد
للجواب عليه ضمن املهلة القانونية،
ُ
على أن تعقد أولــى جلسات املحاكمة
االسـتـئـنــافـيــة فــي  .2017/4/11يقول
ب ـ ــزي لـ ـ ــ"األخـ ـ ـب ـ ــار" ،إن ـ ــه إذا ل ــم تـتـخــذ
محكمة االستئناف قرارًا بوقف تنفيذ
قرار القاضي حمدان ،فإن القرار يبقى
نــافـذًا "لــو اسـتـمــرت املحاكمة سنوات
طــويـلــة" ،الفتًا الــى أن "استئناف قــرار
م ـعـ ّـجــل ال ي ــوق ــف ت ـن ـف ـيــذه إال ف ــي إذا

ات ـ ـخـ ــذت م ـح ـك ـمــة االس ـت ـئ ـن ــاف ق ـ ــرارًا
ب ــذل ــك".ت ـج ــدر اإلش ـ ــارة ال ــى أن ــه يحق
لـلـمـحـكـمــة ف ــي أي وقـ ــت ،وق ــف تنفيذ
القرار القضائي الصادر عن القاضي
حـمــدان ،مــا يجعل مهلة إقـفــال املطمر
ب ـعــد ان ـق ـض ــاء أربـ ـع ــة أش ـه ــر ُمـبـط ـلــة،
وبالتالي يجري تمديد ُ"عمر" املطمر.
ُ
تشير مصادر االتحاد الى أنه لجأ الى
ُخيار االستئناف بسبب قلة الخيارات
امل ـتــاحــة أم ــام ــه وال ـت ــي م ــن شــأنـهــا أن
ُ
تجنبه تــراكــم الـنـفــايــات فــي ال ـشــوارع
ُ
ال ـتــاب ـعــة لـ ــه .وت ـ ـقـ ـ ّـدر ال ـن ـف ــاي ــات الـتــي
ُ"يـنـتـجـهــا" ات ـح ــاد ب ـلــديــات الـضــاحـيــة
بنحو  800طن يوميًا .من هناّ ،
يتذرع
االتـحــاد بــأن معالجة هــذه الكمية من

إذا أبطلت محكمة
ّ
االستئناف القرار ،ستمدد
فترة فتح المطمر
ّ
الـنـفــايــات تـتـطــلــب إمـكــانـيــات ضخمة
يـعـجــز االتـ ـح ــاد ع ــن تــأمـيـنـهــا ،وعـلــى
الدولة أن تتخذ موقفًا في هذا الصدد.
أمــا اللجوء الــى االستئناف ،فهو ألن
"أي خـيــار سيتم الـلـجــوء إل ـيــه ،ســواء

مــن قبل الحكومة أو مــن قبل االتحاد
ّ
نـفـســه ،سـيـتـطــلــب ف ـتــرة طـمــر نـفــايــات
مؤقتًا ُحكمًا" ،وفــق ما تقول املصادر
ُ
التي تشير الــى أن االتـحــاد بــدأ جولة
م ــن االت ـ ـصـ ــاالت م ــع امل ـع ـن ـيــن بـهــدف
الـتــوصــل ال ــى حــل مــرتـقــب ،وأن هناك
خـ ـي ــارات ع ــدة م ـط ــروح ــة .وم ــن ضمن
ه ــذه االقـ ـت ــراح ــات ،ث ـمــة ط ــرح يقضي
ب ـت ـع ــاون االتـ ـح ــاد م ــع ب ـلــديــة ب ـيــروت
ال ـتــي ت ـع ـتــزم إطـ ــاق ُم ـش ــروع التفكك
ال ـح ــراري فــي الـفـتــرة املـقـبـلــة ،عـلــى أن
تشمل املـحــرقــة الـتــي سيتم تركيبها
ن ـفــايــات الـضــاحـيــة أي ـض ــا .إال أن هــذا
ال ـط ــرح ال يـ ــزال ق ـيــد ال ـ ــدرس م ــن قبل
ُ
بلدية بيروت ،وفق ما تشير املصادر
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كتاب مفتوح

ّ
تعديات بعض السياسيين على اإلدارة العامة:
وزير التربية السابق وكلية إدارة األعمال نموذجًا
د .ألبر داغر

ف ـ ـ ــإن ع ـ ـ ــدد امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف امل ـت ـخ ـص ـصــة
املـ ـسـ ـم ــوح لـ ـه ــا الـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي تـ ـج ــارة
األدوات امل ــالـ ـي ــة ي ـب ـلــغ  16م ـصــرفــا
ّ
ب ـي ـن ـهــا خ ـم ـس ــة م ـ ـصـ ــارف مـسـتـقــلــة
و 11مـصــرفــا مـمـلــوكــا مــن امل ـصــارف
التجارية الكبرى .أمــا بالنسبة إلى
ش ــرك ــات ال ــوس ــاط ــة امل ــال ـي ــة امل ــواف ــق
عليها من قبل هيئة األسواق املالية،
فعددها يبلغ  13شركة مملوكة من
أفراد قد يكون بعضهم مساهمًا في
املصارف.
هـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي أن املـ ـ ـص ـ ــارف ال ـب ــاق ـي ــة
والـبــالــغ عــددهــا  41مصرفًا ستكون
مـجـبــرة عـلــى خ ـي ــارات تــرتــب عليها
أعـبــاء إضــافـيــة .وبحسب مصرفيني
ي ـ ـع ـ ـم ـ ـلـ ــون ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــال ،فـ ــإن
ال ـخ ـيــارات املـتــاحــة هــي عـلــى الشكل
اآلت ـ ـ ــي :إنـ ـش ــاء مـ ـص ــرف مـتـخـصــص
(استثماري) أو شركة وساطة مالية،
ّ
أو ال ـت ـخ ــل ــي ع ــن ال ــزب ــائ ــن ملـصـلـحــة
مصارف أخــرى .الخيار األول ،يرتب
كلفة تخصيص رأسـمــال إلنشاء أي
من االثنني ،سواء مصرف استثماري
أو شــركــة وســاطــة مــالـيــة ،ويتضمن
األمر هيكلية إدارية بما فيها مجلس
إدارة ومــديــر ع ــام ول ـجــان ومــديــريــن
وموظفني ،وتركيب نظام معلوماتية
ونـظــام إداري ...كــل هــذه الكلفة ،في
رأي هــؤالء املصرفيني ليست ّ
مبررة
في سياق التعميم ،بل على العكس،
يرى هؤالء أن الفصل بني النشاطات
االستثمارية والنشاطات التجارية
هو أمر حتمي ،لكن السوق اللبنانية
ل ـي ـســت ج ــاه ــزة اآلن ،إذ أن غــالـبـيــة
ت ـجــارة األدوات املــالـيــة امل ـصــدرة في
ل ـب ـن ــان ت ـت ــم خ ـ ـ ــارج رده ـ ـ ــة ب ــورص ــة
بـيــروت وتـمـ ّـر عبر شــركــات معروفة
جيدًا من قبل مصرف لبنان.
ّ
أم ــا الـتـخــلــي ع ــن ال ــزب ــائ ــن ،فـهــو أمــر
غ ـيــر م ـق ـبــول ،ف ــامل ـص ــارف الـتـجــاريــة
ستكون مجبرة على فتح حسابات
لزبائنها في مصارف متخصصة أو
في شركات وساطة مالية ،وبالتالي
س ـ ـت ـ ـفـ ــرض عـ ـلـ ـيـ ـه ــا هـ ـ ـ ــذه األخـ ـ ـي ـ ــرة
تقاسم األرباح من العمليات املجراة
لـحـســاب الـ ّـزبــائــن ،علمًا ب ــأن غالبية
الزبائن يفضلون أن يعملوا مع جهة
مستقلة وليست لديهم الثقة الكافية
للعمل مع طرف ثالث .ويسأل بعض
امل ـص ــرف ـي ــن ع ــن أسـ ـب ــاب اس ـت ـب ـعــاد
امل ــؤس ـس ــات امل ــال ـي ــة ال ـت ــي ي ـك ــون من
صلب عملها تجارة األدوات املالية.

برافا
نفسها .فــي هــذا الــوقــت ،ال تــزال خطة
وزيـ ـ ــر ال ـب ـي ـئــة ورؤي ـ ـتـ ــه ح ـ ــول كـيـفـيــة
ّ
إدارة األزم ــة ُ"مـبـهـمــة" ،فــي ظــل تمنعه
ـان التوجه املزمع اعتماده في
عن إعـ ُ
الفترة املقبلة .وفيما يجري الحديث
حـ ـ ــول اعـ ـتـ ـم ــاد ال ــام ــرك ــزي ــة وت ــول ــي
الـبـلــديــات مـســؤولـيــة إدارة نفاياتها
عبر التشجيع على خـيــارات املحارق
ّ
"باملفرق"ُ ،يطرح تساؤل حول "مصير"
ال ـن ـفــايــات خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـت ــي تسبق
مرحلة اعتماد هــذه الحلول ،ما يشي
ب ــأن مـطـمــر ال ـكــوس ـتــا ب ــراف ــا سيبقى،
ُح ـك ـمــا ،مـفـتــوحــا .ش ــأن ــه ،ش ــأن مطمر
برج حمود ،الذي يبحث قضاء العجلة
في املنت ،حاليًا ،بدعوى إقفاله أيضًا.

إلى فخامة رئيس الجمهورية
نلتمس منكم أن تحمونا ،كما حمانا الرئيس إميل لحود.
 .1بلغ عميد الكلية السابق في مطلع شهر تشرين املاضي
السن القانونية .استبقت إدارة الجامعة هذا األمر باتخاذ
اإلجراءات لتعيني بديل .حدد القانون ( )66للعام ،2009
ّ
كيفية الترشح واالختيار .يختار مجلس الجامعة  3أسماء
من الخمسة التي يرفعها له مجلس الكلية ،بالتصويت.
حصل مرشحان على  23و 18صوتًا ،من أصل .26
وتساوى آخران بالحصول على  14صوتًا .كان ينبغي
اختيار أحدهما ،وحصل األكثر أقدمية واألكبر سنًا على
هذا الحق.
ُ
رض هذا األمر املرشح اآلخر ،الذي لم يقع االختيار
 .2لم ي ّ ِ
عليه .توسط لدى وزير التربية والتعليم العالي السابق،
ّ
وتوسط هذا األخير له ،واستحصل له على استشارة من
"هيئة االستشارات" في وزارة العدل ،فحواها ّأن من تم
ّ
اختياره ال يحق له في األساس أن يترشح ويتسلم العمادة،
ألنه يبقى لديه نحو سنتني فقط قبل اإلحالة إلى التقاعد ،في
حني أن مدة العمادة هي  4سنوات.
ال شيء طبعًا في القانون  67/75الذي ال يزال املرجع ،وال
في املمارسة منذ تاريخ صدور هذا القانون ،ما يدل على
ّ
حرمان األساتذة من حقوقهم املدنية في الترشح وشغل
املواقع األكاديمية ،ألنهم اقتربوا من سن التقاعد.
 .3تم تعيني الحائز  23صوتًا بالتكليف ،بانتظار أن يصبح
ً
أصيال بمرسوم من مجلس الوزراء ،باالستناد إلى عرف
داخل الجامعة ،يقضي بتوزيع مناصب العمداء على أساس
مذهبي ،بما يمنع الشطط ويقي الجامعة من الفجور.
ُ ّ
ّ .4
جديدة وأصبح للجامعة
مرت شهور ،وشكلت حكومة
ّ
رئيس جديد ووزير تربية جديد .تبلغ العميد وأساتذة
الكلية أن ملف الطعن الذي ّ
أعده وزير التربية السابق ،جرى
مجددًا األخذ به ،األمر الذي يعيد األمور إلى النقطة الصفر،
ويستدعي إعادة اختيار عميد للكلية "من أول وجديد".
استندت رئاسة الجامعة إلى الطعن وصدوره عن هيئة
ّ
وأصر املعارضون على أنه ال
االستشارات في وزارة العدل،
ّ
يحق ألحد حرمان أستاذ من حقوقه املدنية بمجرد اقترابه
من سن التقاعد ،وأن االستشارة تلك هي "سياسية" ،بمعنى
أنها ُد ّبجت كرمى لعيون الوزير السابق.
حني أراد العميد ّ
املعي ،التصدي لعملية استهدافه على هذا
ّ
النحو ،وتقديم طعن أمام قاضي األمور املستعجلة ،ثبط
ّ
واملختصون الذين استشارهم ،باعتبار أن
عزيمته املحامون
قاضي العجلة لن يكسر رأيًا صادرًا عن "هيئة االستشارات"،

ويأمر بإلغاء االنتخابات التي يجري اإلعداد لها.
 .5ملاذا هذا اإلصرار من قبل الوزير السابق على استعداء
أفراد الهيئة التعليمية في هذه الكلية ،وملصلحة من؟ يجمع
الوزير السابق بالعضو في الهيئة التعليمية املستفيد من
االنتماء املذهبي واالنتماء السياسي .بل إن هذا
الطعنّ ،
العضو تسلم مسؤولية في حزبه أخيرًا ،على ما قيل .لم
ُ
تثمر جهود الوزير السابق قبل أشهر حني كان وزيرًا،
لفرض اختيار األخير وفرض تعيينه عميدًا ،علمًا بأن
حصول ذلك كان سينشئ مشكلة كبرى في الكلية ،ألن
هذه األخيرة ليست من حصة مذهبه ،وألن ّمن فيها باتوا
ّ
ستفزون من هذا الشحن املذهبي الذي ال يكل ،ويرون أنهم
ُي
لم يختفوا بعد كمذهب ،ليرثهم اآلخرون.
 .6لم يشر القانون ( )66وال املمارسة االعتيادية إلى شرط
الكفاية ،خارج مسألة الرتبة ،للتعيني في املواقع اإلدارية
ّ
واألكاديمية العليا .ال ُيحضر أي نوع من امللفات التي
ّ
توفر خالصة عن املاضي األكاديمي للمرشح وأبحاثه
ّ
التسيب هذا ،يكسب
ودقة التزامه بتنفيذ دروسه .في جو
"الفهلوي" املعارك في وجه األساتذة الرصينني.

اإلدارة العامة.
مأساة
ّ
تستقبل وتودع أنواعًا من
الفاشلين والعدوانيين
 .7تتحمس قيادات كثيرة لالصطفافات املذهبية ،في حني
ّ
يتطرق إليها األساتذة محرجني .يلجأون إلى سوق هذه
االعتبارات ليحموا إنجازاتهم وكليتهم من "األشرار".
األمر ليس اصطفافًا مذهبيًا ،بل هو صراع مستميت ّبني
طرفني ومعسكرين .يمثل املعسكر األول ،أساتذة لم يخلوا
بواجباتهم ّ
مرة واحدة على مدى عمر مهني بكامله .دخل
ّ
هؤالء في صراعات وتصدوا لعملية تحويل التدريس إلى
مهزلة في مرحلة سابقة .وهم ال ينسون فضل الرئيس إميل
لحود الذي أنشأ "غرفة القضايا" في القصر الجمهوري،
واستجاب لصراخهم ،وتحرك مستندًا إلى استقصاءات
"غرفة القضايا" لتغيير اإلدارة في مطلع األلفية ،وأتاح لهم
بناء كلية جديدة ،بمناهج وأساتذة وأداء جدد.
وألنهم عاشوا تجارب مريرة في رؤية الطالب من أبنائهم

وأهلهمُ ،يحطم مستقبلهم بعدم املسؤولية وعدم الجدية،
ّ
تصدوا لهذا الواقع ونجحوا ،فهم يستقوون
وألنهم
بتجربتهم هذه ،ويواجهون أصناف الفاشلني والعدوانيني
الذين تعج اإلدارة العامة بهم.
وهذا يجعلهم في صدام مستميت داخل الكلية مع أفراد
املعسكر الثاني .وهم مجموعة من ال يريدون أن ّ
يدر ّسوا،
ويريدون أن يكونوا "وجهاء" الكلية ،ولو أنهم يخلون
بواجباتهم .ويريدون أن يجعلوا من ّ
يدرسون بجدية،
مطأطئي الرؤوس على الدوام.
 .8حني "يستقتل" أحدهم للفوز بمنصب ،يستخدم انتماءه
أطراف معينة ،وانتماءه
السياسي الكتساب الدعم عند
ّ
املذهبي عند أطراف أخرى ،وانتماءه املحلي عند أطراف ثالثة.
ّ
اكتساب الدعم ّ
ويحرر صاحبه من االلتزام
يبرر كل شيء،
ّ
بأدنى املوجبات األخالقية .وحني تعرض ّأحدهم لخيبة
كبيرة في حياته الشخصية ،تعاطف معه الكل واحتضنوه.
لكن املشكلة ليست عند اآلخرين ،بل هي عنده هو .يمتلئ
بسبب إخفاقه بـ"سعار" ال ينفك ّ
يعبر عنه بعدوانية فارطة
ّ
ّ
مرة بعد ّ
والتسبب باألذى ّ
مرة ،للكلية التي فرغته ،ووفرت له
ُ ّ
أفضل الشروط للعمل .ولو كان هناك ملف أكاديمي يحضر
قبل االنتخاباتّ ،
لتبي أن أحدهم أضاف اسمه إلى أبحاث
حققها أساتذة أجانب ،ثم جرى احتسابها له ،لترفيعه إلى
ّ
الرتبة التي تسمح له بالترشح إلى العمادة.
ّ
 .9هذه هي مأساة اإلدارة العامة .تستقبل وتودع أنواعًا من
الفاشلني والعدوانيني .وألنه ال أحد يسأل ،وألنه ال مساءلة
وال محاسبة ،أو ثواب وعقاب ،وال تقويم ألداء العاملني،
يسوم الفاشلون البيئة املحيطة بهم أنواع العسف والهوان.
يعتقد هؤالء البائسون أن بالدنا العربية ذاهبة إلى انهيار
أكبر في مقوماتها وإداراتها الحكومية .وهو ما يشجعهم
على اإلكثار من التهاون واإلسفاف في تعاملهم مع
مسؤولياتهم املهنية .وهم مخطئون ،ألن الدول العربية
تجاوزت قطوع "الشتاء العربي" .بل إن األمل بمستقبل
أفضل للعرب ،تحققه إدارات حكومية فاعلة تحترم نفسها،
هو اليوم أكبر من أي وقت سابق.
" .10جريمة" العميد املنتخب التي ال تغتفر ،أنه إزاء التصريح
ّ
املتكرر من قبل أحد األساتذة املتعاقدين بالساعة في العام
املاضي ،بأنه ال يريد أن يتابع التدريس في املقررات التي
كان يتولى تدريسها ،استبدل هذا األخير بأساتذة جدد .هذا
األستاذ املتعاقد هو اآلخر من املجموعة في الكلية املحيطة
بالوزير السابق.
سيكافح األساتذة الذين بنوا الكلية بجهدهم وضميرهم
ّ
ويتصدون للذين يريدون شرًا بطالبنا ومستقبل
الحي،
لبنان ،كائنًا ما كان الثمن.

تقرير

قرض إلصالح الطرقات:
 200مليون دوالر من البنك الدولي
 1.3م ـل ـيــار دوالر ب ـلــغ ح ـجــم االرت ـب ــاط
الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي لـ ـلـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي مـ ـ ــن املـ ـن ــح
والقروض وغيرها من وسائل التمويل
امل ـي ـ َّـســر ت ـج ــاه ل ـب ـن ــان ،ب ـعــدمــا خـ ّـصــص
الـبـنــك أول مــن أم ــس  200مـلـيــون دوالر
إلصالح الطرق في لبنان ،متماشيًا بذلك
مع الخطة الحكومية التي تصل مدتها
الى خمس سنوات ،وتبلغ تكلفتها 510
ماليني دوالر.
وب ــرغ ــم اع ـ ـتـ ــراف ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي خ ــال
إع ــان ــه ع ــن الـ ـق ــرض بــال ـض ـغــط ال ـهــائــل
على البنى التحتية الــذي خلقه وجــود
أك ـثــر مــن مـلـيــون ون ـصــف مـلـيــون الجــئ
ف ــي ال ـب ـل ــد ومـ ــا أح ــدث ــه م ــن ت ـغ ـي ـيــر فــي
سـ ــوق ال ـع ـمــل ب ــزي ــادة األيـ ـ ــدي الـعــامـلــة
ب ـن ـس ـبــة  ،%35إال أنـ ــه أعـ ـط ــى ف ـق ــط 45
دوالر من املبلغ كمنحة من آلية
مليون
التمويل ُامل َّ
يسر التي يديرها البنك ،فيما
الـ  155مليون دوالر املتبقية هي قرض
ُيـسـ َّـدد على مــدى  32عامًا ونصف عــام،
منها فترة سماح لسبع سنوات .للمرة
يحصل لبنان على تمويل من
األول ــىُ ،
نشئت في عام  2016ملساندة
اآللية التي أ ِ

طــة ال ــدخ ــل ال ـتــي كــانــت
ال ـب ـل ــدان امل ـتــوس ـ َّ
ً
فــي مــا مضى تتلقى تـمــويــا عــاديــا من
البنك الدولي ،لكنها تمر اآلن بضغوط
اجتماعية واقتصادية غير عادية.
س ـي ـت ـضـ َّـمــن امل ـ ـشـ ــروع إج ـ ـ ــراء م ـس ــح ملــا
يصل إلى ستة آالف كيلومتر من الطرق
الرئيسية والثانوية والفرعية لتحديد
أيها أشــد احتياجًا إلــى إعــادة التأهيل.
َ
ُ
ستخدم التمويل في إصــاح نحو
وسي
 500كـيـلــومـتــر م ــن ال ـط ــرق ف ــي املــرحـلــة
األولى من خطة حكومية أوسع لتجديد
قـطــاع ال ـطــرق امل ـت ـ ّ
ـردي فــي ال ـبــاد .تركز
املرحلة األولــى من خطة إصــاح الطرق
ع ـل ــى  4أهـ ـ ـ ــداف رئ ـي ـس ـي ــة ،ه ـ ــي :إع ـ ــادة
تأهيل وصيانة شبكات الطرق القائمة،
ت ـح ـســن أن ـظ ـمــة س ــام ــة الـ ـط ــرق ،ش ــراء
معدات الطوارئ الالزمة ألشغال الطرق
وبناء القدرات لتحسني اإلدارة والكفاءة
في القطاع.
يـشـيــر الـبـنــك ال ــدول ــي فــي بـيــانــه إل ــى أن
لبنان "يشهد واح ـدًا مــن أعـلــى معدالت
ح ـ ـ ــوادث الـ ـط ــرق ف ــي ال ـع ــال ــم م ــن حـيــث
متوسط نصيب الفرد" .وتشير تقديرات

منظمة الـصـحــة الـعــاملـيــة إل ــى أن الـعــدد
اإلج ـم ــال ــي لــوف ـيــات ح ـ ــوادث امل ـ ــرور في
عام  2015بلغ  1088وتتراوح التكاليف
االقـتـصــاديــة الناجمة عنها مــا بــن %3
(أرشيف)

و %5من إجمالي الناتج املحلي.
ي ـش ــرح ف ــري ــد ب ـل ـحــاج امل ــدي ــر اإلقـلـيـمــي
لـ ـ ــدائـ ـ ــرة ال ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط ف ـ ــي ال ـب ـن ــك
ال ــدول ــي أن الـ ـه ــدف م ــن "ه ـ ــذا الـتـمــويــل
هــو مساعدة لبنان على االسـتـمــرار في
ت ـقــديــم ال ـخ ــدم ــات األس ــاس ـي ــة ملــواطـنـيــه
ولالجئني السوريني في البالد .فلبنان
ـ باستضافته الالجئني ـ ُي ِّ
قدم للمجتمع
الدولي منفعة عامة عاملية .ويجب زيادة
الــدعــم املــالــي الــدول ـيــة لـتـضــاهــي سخاء
ه ــذا ال ـب ـلــد وك ــرم ــه ".ف ــي ح ــن أك ــد زي ــاد
ال ـن ـكــت الـخـبـيــر األول ف ــي م ـجــال الـنـقــل
بالبنك الــدولــي أن "قطاع النقل كــان في
ما مضى مصدرًا رئيسيًا للدخل للفقراء
من اللبنانيني والسوريني وال يزال يلعب
هذا الدور" .وأضاف إن مشروع الطرقات
"سي ِّ
والتوظيف ُ
ؤدي إلى تحسني نوعية
شبكة الطرق وسالمتها ،وال سيما في
املناطق األق ــل نـمـوًا مــن الـبــاد ،وتعزيز
الترابط ،وخفض تكلفة النقل ،ويساعد
على تطوير االقتصاد املحلي من خالل
ت ـح ـســن س ـبــل ال ــوص ــول إلـ ــى األس ـ ــواق
والخدمات".
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ما الذي يصيبك:
إنفلونزا أو رشح؟

ما الفارق بين اإلنفلونزا والزكام؟ في غالب األحيان،
قد تأتي اإلجابة :ال فارق بين الفيروسين ،وذلك
بسبب أن غالبية العوارض بينهما متشابهة .ولكن،
في الطب ،ثمة فارق شاسع بين اإلثنين ،إذ أن
عوارض اإلنفلونزا قد تتطور وتشتد إلى حدود
الموت .وهو ما ال يحصل في حالة «النزلة الوافدة».
ف ــي ال ـل ـغــة الـ ــدارجـ ــة ،تـحـمــل ع ـ ــدوى اإلن ـف ـلــونــزا
املــوسـمـيــة أس ـمــاء كـثـيــرة .وه ــي أس ـمــاء يرميها
الناس العاديون ،فبعضهم يطلق عليها «النزلة»
وبعضهم «الزكام» أو «الرشح» .لكن ،اإلنفلونزا
املوسمية ،علميًا ،هي ال هذه وال تلك ،فال عالقة
ال م ــن ق ــري ــب وال بـعـيــد ب ــن عـ ــدوى اإلن ـف ـلــونــزا
وعدوى الرشح .الفارق بينهما شاسع ال يكشفه
إال ال ـط ــب ،ن ـظ ـرًا لـتـشــابــه الـ ـع ــوارض ب ــن هــذيــن
املرضني.
فــي املـقــام األول ،ال تشابه بينهما .فطبيًا ،هما
مشكلتان مــن مـشــاكــل املـســالــك التنفسية التي
تسببها فيروسات مختلفة ،ولكنهما مختلفتان
تـمــامــا .فــاإلنـفـلــونــزا ،تنجم عــن ف ـيــروس يحمل
اإلس ــم نفسه « ،»influenzaفيما تنجم «الـنــزلــة
ال ــواف ــدة» ،عــن عــوامــل ع ــدوى فيروسية عارضة
وبـ ـسـ ـيـ ـط ــة ،غ ــالـ ـب ــا مـ ــا ت ـت ـس ــم بـ ـسـ ـي ــان األنـ ــف
واإلحـ ـتـ ـق ــان وال تـ ـ ــؤدي إل ـ ــى الـ ـتـ ـح ـ ّـول ل ـع ــدوى
جرثومية ،كما هي الحال مع اإلنفلونزا ،والتي
تتكون مــن «عائلة» مــن الفيروسات « »Aو«»B
و« ،»Cوي ـع ـ ّـد الـ ـ ـ ــ« ،»Aه ــو املـ ـس ــؤول ع ــن معظم
حــاالت املــرض عند البشر ،وينتمي إلــى عائلته
ع ــدد م ــن ال ـف ـيــروســات مـثــل ف ـيــروســي إنـفـلــونــزا
الطيور والخنازير.
ولـئــن كــانــت تتشابه ال ـعــوارض بــن اإلثـنــن في
غالب األحـيــان ،إال أنــه ثمة «إضــافــات» في حالة
اإلص ــاب ــة بــاإلن ـف ـلــونــزا ،مـنـهــا الـتـعــب واإلرهـ ــاق
ال ـشــديــد واإلل ـت ـهــاب ال ــرئ ــوي ال ـحــاد واإلس ـه ــال،
وه ــي الـتــي ت ــؤدي ل ــدى بـعــض كـبــار الـســن ومــن
يفتقدون املناعة واألطفال دون سن الثانية إلى
الوفاة( .انظر الجدول)
ول ـئــن ك ــان الـتـمـيـيــز ،شـعـبــويــا ،بــن الـفـيــروســن
لـيــس قــائ ـمــا ،إال أن ــه وج ــب ف ــي جـمـيــع ال ـحــاالت
ّ
التقيد ببعض اإلرشــادات لتفادي الوصول إلى
ّ
الـنـتـيـجــة الـقــاتـلــة .تـلــك ال ـتــي يــأتــي فــي مقدمها
الوقاية .أمــا كيف؟ هنا ،تعتبر منظمة الصحة
ّ
العاملية أن «التطعيم» من أولى الوسائل للوقاية
من املــرض وعواقبه الوخيمة .وفــي هــذا اإلطــار،

الفيروس املسبب

توصي املنظمة بأهمية هذا «التقليد» وضرورته
بــالـنـسـبــة ل ـب ـعــض ال ـف ـئ ــات م ـثــل «الـ ـح ــوام ــل في
جميع مراحل الحمل واألطفال من سن  6أشهر
إلى خمس سنوات واملسنون الذين يتجاوزون
الخامسة والستني من العمر واملصابون بحاالت
مــرض ـيــة مــزم ـنــة وال ـع ــام ـل ــون ال ـص ـح ـي ــون» .أمــا
بــالـنـسـبــة ل ــ«ال ـض ــرورات» األخـ ــرى ،فـهــي العمل
عـلــى إع ـط ــاء ال ـعــاجــات م ـب ـك ـرًا ،أي ف ــي غـضــون
 48س ــاع ــة م ــن ظـ ـه ــور األع ـ ـ ـ ــراض ،م ـش ـي ــرة إل ــى
وجود صنفني من األدوية حاسمان في العالج،
وه ـمــا «األدام ــانـ ـت ــان ومـثـبـطــات نـيــورامـيـنـيــداز
اإلنفلونزا».

باألرقام
* تحدث اإلصــابــة باألنفلونزا بمعدل هجمات
سنوي يتراوح بني  %5و %10لدى البالغني ،وما
بني  %20و %30لدى األطفال.

الزكام (الرشح)

اإلنفلونزا

أكثر من  200نوع من
الفيروسات

فيروس اإلنفلونزا من األنواع «أ» و«ب»
و«ج»

األعراض
سيالن األنف والعطس وألم نعم
الحلق

ليس دائمًا

السعال وضيق التنفس

خفيف إلى متوسط

شديد وشائع في معظم الحاالت

الحمى

نادرًا ما تحدث

نعم (وقد تستمر ألربعة أيام)

الصداع

نادرًا ما يحدث

نعم

التعب

نادرًا ما يحدث

نعم (ويكون شديدًا في الغالب)

اآلالم في املفاصل

ليس دائمًا

نعم (ويستمر حتى انتهاء مفعول
الفيروس)

املضاعفات

التهاب الجيوب األنفية يؤدي إلى إلتهاب رئوي حاد والفشل في
الجهاز التنفسي وفي بعض الحاالت
واأللم في األذن
يؤدي إلى املوت خاصة لدى الفئات
املهددة بمخاطر املرض (األطفال ،الكبار
في السن ،أصحاب األمراض املزمنة ومن
يعانون ضعفًا في املناعة)
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إعداد راجانا حمية

نافذة

الصحة الجنسية «مش ايروتيك»
الدكتور فيصل القاق *

* تتسبب العدوى سنويًا في حدوث نحو ثالثة
إلى خمسة ماليني حالة اعتالل ،وما بني و250
ألف و 500ألف حالة وفاة.
* في البلدان الصناعيةُ ،ت ّ
سجل معظم الوفيات
املرتبطة باألنفلونزا بني األشخاص البالغني من
العمر  65عامًا وما فوق .أما في البلدان النامية،
ّ
فـتــدل تـقــديــرات الـبـحــوث أن النسبة األعـلــى من
الــوف ـيــات بـسـبــب ال ـع ــدوى ت ـحــدث ب ــن األط ـف ــال.
وهذا مؤشر سوء.

معلومات عامة

األنفلونزا املوسمية ال تشمله.
األدوي ـ ـ ــة املـ ـض ــادة ل ـل ـف ـيــروســات م ـتــاحــة لـعــاج
األنفلونزا ولكن فيروسات األنفلونزا يمكن أن
تصبح مقاومة لألدوية

يفترض إعطاء العالجات
مبكرًا ،أي في غضون  48ساعة
من ظهور األعراض

_ هناك ثالثة أنماط من األنفلونزا املوسميةA :
و  Bو  .Cومن ضمن األنماط الفرعية لفيروس
األنفلونزا « ،»Aهناك نمطان فرعيان يصيبان
حاليًا البشر ،وهما ( A(H1N1و(.A(H3N2
_ ح ـ ــاالت األن ـف ـل ــون ــزا م ــن ال ـن ـم ــط  Cه ــي األق ــل
ّ
حدوثًا من النمطني  Aو .Bوعليه ،فــإن لقاحات

تغذية

درهم وقاية وال قنطار عالج
عندما يضرب الــزكــام ضربته ،قــد يكون مــن املفيد
اإلل ـت ـفــات ص ـ ــوب ...امل ـط ـبــخ .ف ـه ـنــاك ،سـتـجــد الئـحــة
ً
طــوي ـلــة م ــن ال ــوص ـف ــات ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن ت ـق ــدم حــا
ً
طبيعيًا .ولئن كانت ال تأتي بــديــا عــن الوصفات
الـطـبـيــة ،ولـكــن الـتـغــذيــة الـصـحـيــة امل ـتــوازنــة تلعب
دورًا إيجابيًا في التخفيف من ثقل العوارض التي ترافق الزكام عادة،
وتقوية الجهاز املناعي.
وعلى قاعدة «درهم وقاية وال قنطار عالج» ،يصبح من األهمية بمكان
إي ــاء املــريــض أهـمـيــة للتغذية بـقــدر األهـمـيــة الـتــي يوليها للوصفة
ً
الطبية ،ملواجهة «متكاملة» .فهنا ،ال ضير ،مثال ،أن يكون للثوم دورًا
في ّ
عدة املواجهة .فهذا ّ
املكون ،وبحسب دراسة علمية نشرت في مجلة
« »journal of nutritionالعلمية ،يلعب دورًا أساسيًا في تحصني املناعة.
واستندت الدراسة إلى «تجارب» مجموعة من املشتركني قاموا بتناول
 5غــرامــات مــن ال ـثــوم ال ـنــيء ،قـبــل أن يـجــري فـحــص دم ـهــم .وق ــد تبني
للباحثني بعد مرور ثالث ساعات من االختبار ،أن مستويات نشاط
الجينات املسؤولة عن إنتاج خاليا الدم البيضاء ارتفعت لديهم .وهي
الجينات املسؤولة عن تعزيز املناعة .وهنا ،ينصح الباحثون املرضى
بتجريب الثوم كعالج من خالل تقطيعه وهرسه لتناوله كحبة دواء.
وللبصل أيضًا دوره في العالج .فبرغم رائحته الكريهة ،إال أن تقطيع
ً
البصل ووضعه إلى جانب الفراش ليال ،كفيل بتخفيف أعراض انسداد
األنف والتخفيف من احتقان الحلق .وال تتوقف مكافحة العدوى عند
ً
«مفعول» الـثــوم والبصل ،فثمة الئحة طويلة ،منها مثال الوصفات
التي تحتوي على الفيتامينات « »Eو«.»C
لكن ،األغذية ليست وحدها في ميدان الوقاية ،فهي جــزء من ثالوث
«م ـ ـقـ ـ ّـدس» ي ـش ـمــل أي ـض ــا ال ــري ــاض ــة وت ـج ـنــب ال ـت ــوت ــر .وي ـن ـصــح هنا
بممارسة الرياضة ،ســواء تلك املركبة من األشطة الهوائية ،كاملشي
ورك ــوب ال ــدراج ــة ،أو األنـشـطــة الــاهــوائـيــة الـتــي تبني كتلة العضل،
كحمل األثقال.
ولـلــراحــة النفسية أيضًا دور هنا ،إذ ثبت مــن خــال الــدراســات التي
قام بها علماء نفس أميركيون وجود عالقة بني جهاز املناعة وتضرر
الحالة النفسية .فكلما كانت الحالة النفسية سيئة ضعف الجهاز
املناعي والعكس صحيح.

ّ
تتسبب األنفلونزا املوسمية في وقــوع أوبئة
_
سـنــويــة تـبـلــغ ذروت ـه ــا خ ــال فـصــل ال ـش ـتــاء في
املناطق املعتدلة املناخ.
ّ
يتسبب وب ــاء األنـفـلــونــزا فــي ظهور
_ يمكن أن
عبء اقتصادي من خالل ضياع إنتاجية القوى
العاملة وتقييد الخدمات الصحية.

عند الحديث عن الجنسانية أو الصحة الجنسية ،غالبًا ما يتبادر إلــى األذهــان
ّ
تخيالت «إيروتيكية» أو عمل جنسي ما أو حــاالت مرضية أو «ق ــذرة» .لم ترتق
الصحة الجنسية ،في مجتمعاتنا ،إلى مصاف الصحة الجسدية أو النفسية ،برغم
ارتباطها الوثيق بمنظومة الصحة الشاملة التي تشمل العقلية والنفسية والعاطفية
والجسدية والروحية واالجتماعية .وقد تكون هي األساس في هذا املفهوم للصحة
ّ
املتكاملة والسالمة ،غير أن «مركبات» العيب والحرام والفضيحة تفعل فعلها في
هذا املجال .علمًا أن هذا املوضوع يــودي ،في كثير من األحيان ،بعالقات زوجية
أو عاطفية ،كما ّ
يعرض األفراد للمخاطر ويعكس إجحافًا وتمييزًا يناقض أبسط
حقوق االنسان
لـيــس بــالـتـعــامــي ع ــن الـصـحــة الـجـنـسـيــة تـسـيــر االم ـ ــور ،وال بـمـمــارســة «الـتـقـيــة»
ّ
للصحة في العام
واإلنفصام نتجاوز اإلح ــراج .فمنذ التعريف األول والرسمي
ّ
 ،1945كانت الصحة الجنسية فــي أصــل الـنــص .بعدها ،أف ــردت منظمة الصحةّ
العاملية لها تعريفًا خاصًا في أوائــل السبعينيات ،ومن ثم في العام  .2006وفي
العام  ،1994كانت الصحة الجنسية حاضرة في مؤتمر السكان والتنمية ،وفيما
تال من لقاءات ومؤتمرات ،حتى يومنا هذا.
الدافع األساسي كان ،وال يزال ،حقوق اإلنسان واملساواة وعدم اإلكراه أو اإلجحاف.
كاف لوضع الصحة الجنسية في صلب برامج الصحة وسياساتها،
وهذا وحده ٍ
كما في عناصر البرامج التربوية والشبابية ،بحيث أصبحت مؤشرات الصحة
الجنسية والجنسانية دالة على سالمة تلك البرامج وعافية املجتمعات املستفيدة
منها.
وفي تعريفات ومفاهيم الجنسانية والصحة الجنسية ،تتجسد مسائل عدة ،من
ضمنها حقوق اإلنسان والديمقراطية وعدم اإلكراه والتوعية والرضى واملسؤولية
والتربية والخدمات وغيرها.
رغم كل ذلك ،ال يمكن لنا أن نرفع مستويات صحتنا الجنسية وندفعها قدمًا ،اذا
ما أبقيناها في الظالم أو في املجهول أو في التابو .عندها سيبقى اإلكــراه سرا
والجهل الجنسي مطبقًا واملرض الجنسي متفشيًا والعالقات الشخصية مرتبكة
والهويات الجنسية حائرة.
اليوم ،ومن خالل هذه «النافذة» في جريدة االخبار ،سيتسنى لنا جميعًا أن نكتب
عن الجنسانية ونقاربها بمهنية وعلمية واستنادًا لدراسات وأبحاث ،وما تحويه
من مالحظات .هنا ،سنكون مع زاويــة تلقي ضــوءًا على دهاليزنا ،التي ال تزال
تؤدي بنا إلى التعقيد واملشاكل.
* إختصاصي جراحة نسائية وتوليد وصحة جنسية

عيادة

تطبيقات

متى ّ
علي تناول لقاح الزكام؟

ّ
«المشخص» يعرض مرضك المحتمل

مــن األج ــدى ،هـنــا ،اح ـتــرام مــواعـيــد تـنــاول
الجرعة الخاصة باللقاح كي يكون املفعول
ذات ق ـي ـمــة .وع ـل ــى أسـ ــاس ه ــذه امل ـع ــادل ــة،
ُيفترض أن يؤخذ اللقاح ما بني منتصف
أيلول ومطلع تشرين األول ،قبل أن يأتي
ً
املوسم حامال معه فيروساته .هذا املوعد يعطي للمريض
ّ
التجاوب مع الطعم ،أكثر بكثير ممن يتخلف عنه،
فرصة
ّ
كون اللقاح تخف مفاعيل استجابته بمرور الوقت.
لـكــن ،مــع ذل ــك ،بـقــدر مــا هــو ض ــروري هــذا الـلـقــاح ،إال أنني
كـمـتـخـصــص ال أن ـصــح ب ــه إال مل ــن ه ــم ب ـحــاجــة ،خصوصًا
أن الفيروس تتغير «تركيبته» من عــام إلــى آخــر ،إذ ّ
يعدل
نفسه بإنتقاله من جسم الى آخر .وعلى هذا األســاس ،فإن
الـلـقــاح يـحـمــي حــامـلــه مــن أنـ ــواع م ـحــددة مــن الـفـيــروســات
ويبقى في الوقت نفسه عرضة ألنواع أخرى ّ
طورت نفسها
خالل العام ،خصوصًا في ظل وجود أكثر من  20ألف نوع
من فيروسات الرشح في العالم .أضــف إلــى ذلــك أن الــدول
الـعــربـيــة تـبـنــي تركيبتها عـلــى أس ــاس «تــوق ـعــات» ال ــدول
األوروبية بالفيروسات التي يمكن أن تأتي هذا العام .وفي
حال لم تصدق توقعات األوروبيني ،هنا ،في الدول العربية،
يكون مفعول هذا اللقاح «بال طعمة».
اس ـت ـن ــادًا ل ـكــل ذل ـ ــك ،وع ـل ــى ع ـكــس ك ــل ل ـق ــاح ــات األم ـ ــراض
املتبقية ،يلعب الحظ دوره هنا .فإذا ما توافقت التوقعات
مع الفيروس اآلتي ،يكون املفعول أفضل .مع ذلك ال يتعدى
ذلك املفعول ـ مع اإللتزام باملواعيد أيضًا ـ أكثر من  20إلى
 %25من اإلفادة.

أعراض مرضية ،فقد تسأل
عندما تشعر ببداية
ٍ
نـفـســك إن ك ــان األمـ ــر يـسـتـحــق زي ـ ــارة الـطـبـيــب
ّ
ـارض» عــابــر ّ .لـكــن ،ال ـيــوم ،بات
أم أنــه مـجــرد «عـ ـ ٍ
بإمكانك أن تحسم الجدل باستخدام تطبيقات
التشخيص املجانية ،والتي تعرض لك «مرضك
ـوات بسيطة .تطبيق
املحتمل» خــال دقــائــق مــن خــال اتـبــاع خـطـ ٍ
يشخص مرضك بناء
«املشخص الطبي» واحد من التطبيقات الذي ّ
ّ
على األعراض التي تعاني منها.
أما بالنسبة إلى طريقة استخدامه ،فهي سهلة وبسيطة ،وكل ما
عليك فعله ،بداية ،هو اختيار الجزء الــذي تشكو منه في جسمك،
م ــن خ ــال ال ـض ـغــط عـلـيــه ض ـمــن صـ ــورة ج ـســم اإلنـ ـس ــان ال ـظــاهــرة
عـلــى ال ـشــاشــة .ويـعـتـمــد ه ــذا الـتـطـبـيــق عـلــى اس ـت ـخــدام األع ــراض
ليحدد لك األمــراض املحتملة التي تقابلها ،ومع كل
التي تصفها
ّ
عارض تضعه ،تضيق النتائج حتى تحصل على نتيجة أو اثنتني.
فعلى سبيل امل ـثــال ،عـنــدمــا تـقــوم بالضغط عـلــى ال ـعــن ،ستظهر
لك مجموعة من األعــراض املحتملة ،كانتفاخ الجفن أو حساسية
الحكة أو الحرقة وغـيــر ذلــك ،عندها تستطيع اختيار
الـضــوء أو
ّ
ع ــارض واح ــد أو مجموعة مــن األعـ ــراض .وبـنــاء على مــا اخترته،
سيقوم التطبيق بالبحث و«اسـتـخــراج» امل ــرض املحتمل ،بحيث
تستطيع قــراءة املزيد عنه .مع ذلــك ،ال يمكن اعتبار هذا التطبيق
ّ
بتوفره باللغة
بديال عن استشارة الطبيب .يتميز هــذا التطبيق
ً
العربية ،إضــافــة إلــى سهولة استخدامه ومـســاعــدة املــريــض على
التعرف على األمــراض املحتملة من خالل القراءة عنها ،والتعرف
على كيفية التعامل مع األمراض املختلفة ،كتلك التي يمكن عالجها
لتدخل طبي مباشر.
في البيت أو التي تحتاج
ّ
«املشخص الطبي» من متجر «غوغل بالي».
يمكنك تحميل
ّ
Android App altibbi.symptom.checker on Playboard
][youtube]https://www.youtube.com/watch?v=-L-9GGH3k1I[/youtube

الدكتور فيليب روادي
اختصاصي أمراض الحساسية

بإمكانكم إرسال الرسائل أو اإلستفسار ،من خالل التواصل
معنا عبر البريد اإللكترونيrhamyeh@al-akhbar.com :
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رأي

الدستور والوثيقة ونظام االقتراع النسبي
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
محمد زبيب
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
شربل ّ
كريم
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت
¶ المكاتب بيروت ــ
فردان ــ شارع دونان
ــ سنتر كونكورد ــ
الطابق السادس
¶ تلفاكس:
01759500
01759597
¶ ص .ب 113/5963
¶ اإلعالنات
الوكيل الحصري
ads@al-akhbar.com
01/759500
¶ التوزيع
شركة األوائل
15ــ  01 /666314ــ
03 / 828381
¶ الموقع االلكتروني
www.al-akhbar.com
¶ صفحات التواصل
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عصام إسماعيل *
ال ـعــاقــة ب ــن ال ــدس ـت ــور وق ــان ــون االن ـت ـخــاب
ه ــي عــاقــة مـصـيــر ،ف ـقــانــون االن ـت ـخــاب هو
ال ــذي يـنـتــج الـسـلـطــات امل ـنــوط بـهــا تطبيق
ه ــذا الــدس ـتــور ،ف ــإذا أنـتــج ال ـقــانــون مجلسًا
نـيــابـيــا أدى أدواره الـتـشــريـعـيــة والــرقــابـيــة
وامل ــالـ ـي ــة واالن ـت ـخ ــاب ـي ــة ب ــأح ـس ــن م ــا ي ـكــون
والحــق ال ــوزراء املقصرين وفقًا لصالحيته
القضائية في هذه الحالة يمكن الحكم على
صحة الـقــانــون املـطـ ّـبــق وج ــدوى االسـتـمــرار
باعتماده.
أم ـ ـ ـ ــا إذا ت ـ ـح ـ ـقـ ــق الـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس حـ ـ ـي ـ ــث كـ ـث ــرت
التشريعات املخالفة للدستور وارتفع الدين
العام ارتفاعًا فاضحًا غير طبيعي وتحررت
الـحـكــومــة مــن رقــابــة املـجـلــس فــا ط ــرح ثقة
بوزير ،نسمع باملخالفات املرتكبة والفساد
ً
املستشري وال نــرى مديرًا عامًا معزوال من
موقعه بل على العكس ،يمدد له وكــأن أم ّرًا
لم يحدث ...،في هذه الحالة نسأل هل أحسنا
باختيار قانوننا االنتخابي؟
وت ـ ــزداد أهـمـيــة ه ــذا ال ـقــانــون عـنــدمــا يـكــون
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ــدس ـ ـتـ ــوري لـ ـل ــدول ــة ي ـم ـي ــل نـحــو
املـجـلـسـيــة أي هيمنة مـجـلــس ال ـن ــواب على
ب ـق ـي ــة املـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ــدسـ ـت ــوري ــة ك ــال ـن ـظ ــام
اللبناني بعد التعديالت الدستورية لعام
 1990ال ــذي يرتكز على قــوة الـبــرملــان حيث
ّ
ـرات فـ ــي ت ـكــويــن
ت ـض ــم ــن ال ــدسـ ـت ــور تـ ـغـ ـيـ ـي ـ ٍ
ال ـس ـل ـطــات وصــاح ـيــات ـهــا ،مــان ـحــا الـتـفــوق
ملــؤس ـســة م ـجـلــس الـ ـن ــواب ال ـت ــي ي ـن ــاط بها
وظ ـي ـفــة ك ـب ــرى مـتـمـثـلــة ب ـم ـمــارســة الــرقــابــة
الشاملة على سياسة الحكومة وأعمالها"،
وفـ ــق حــرف ـيــة ال ـع ـب ــارة الـ ـ ـ ــواردة ف ــي وثـيـقــة
الوفاق الوطني.
وتعزيزًا لقوة البرملان جرى حجب صالحية
رئـيــس الجمهورية بــإقــالــة ال ــوزراء وانتهى
ع ـم ـل ـيــا ال ـت ـف ــوي ــض ال ـت ـش ــري ـع ــي الـ ـ ــذي ك ــان
يستخدمه رؤساء الجمهورية في العمليات
ّ
اإلصالحية ،وتحولت السلطة التنفيذية إلى
مجلس الـ ــوزراء املنبثق عمليًا عــن مجلس
النواب.
ب ـعــد عـ ــام  1990وب ـس ـبــب اخـ ـت ــاف طبيعة
النظام السياسي ما بني مرحلتني من تاريخ

لبنان ،ال يصح ال باملنطق وال بالحيثيات
ال ــواق ـع ـي ــة وال ـق ــان ــون ـي ــة أن ي ـس ـت ـمــر الـعـمــل
بقانون انتخابي يعود تاريخ طبعته األولى
لزمن ٍاالنتداب ،ولهذا ال ّ
بد من صياغة قانون
انتخابي جديد ينسجم مع التكوين الجديد
للسلطات الدستورية في لبنان ،وهذا ليس
خيارًا تقدم عليه السلطة وال من باب الترف

السياسي إنما هو واجب دستوري فرضته
بصيغة األمر وثيقة الوفاق الوطني ،وإن لم
قصد
قصد أو غير
نفعل فهذا يعني أننا عن
ٍ
ٍ
مـسـتـمــرون فــي مـنــع تـكــويــن الـسـلـطــات وفــق
األصــول الدستورية مع ما يعينيه ذلــك من
استمرار األزمات الدستورية والسياسية.
فــإلــى أي ن ـظــام ودوائ ـ ــر انـتـخــابـيــة يـقــودنــا

ال ــدس ـت ــور وال ــوث ـي ـق ــة؟ ل ـقــد ح ـس ـمــت وثـيـقــة
الــوفــاق الــوطـنــي شكل الــدائــرة االنتخابية،
ح ـي ــث ورد ف ــي ه ـ ــذه ال ــوث ـي ـق ــة م ــرت ــن ذك ــر
املـحــافـظــة كــدائــرة االنـتـخــابـيــة ،امل ــرة األول ــى
ضـمــن بـنــد اإلص ــاح ــات الـسـيــاسـيــة وردت
ال ـع ـب ــارة اآلتـ ـي ــة :الـ ــدائـ ــرة االن ـت ـخــاب ـيــة هي
املحافظة.

التعديالت
الدستورية
لعام 1990
ترتكز على قوة
البرلمان (هيثم
الموسوي)
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«بريكست» ...كأنه سراييفو القرن الـ21
سعيد محمد *
أصبحت صنعة التأريخ في وقتنا الحاضر
أشّـ ـب ــه مـ ــا تـ ـك ــون ب ــأرك ـي ــول ــوج ـي ــا م ـع ــرف ـ ّـي ــة،
تنقب فــي مــا بعد الـحــدث املـبــاشــر بحثًا عن
ال ـت ـيــارات والـخـطــوط الـعــريـضــة الـتــي أف ــرزت
ً
ّ
تاريخية معينة ،ولم يعد مقبوال للعقل
حالة
ّ
املعاصر نسب التحوالت التاريخية الكبرى
إلى أحداث صغيرة بعينها ،مهما كانت تلك
ّ
والرمزية .فاقتحام
األحــداث شديدة اإليحاء
سـجــن الباستيل فــي الــرابــع عـشــر مــن تموز
ّ
الفرنسية
 ١٧٨٩لــم يـعــد عـنــد خ ـبــراء ال ـثــورة
ذا قيمة تذكر في محاولة فهمهم للتحوالت
ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاع ـ ّـي ــة واالقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة
ال ـت ــي أمل ــت بــاملـجـتـمــع ال ـفــرن ـســي ف ــي مــرحـلــة
بدايات نشوء املجتمع الرأسمالي املعاصر.
ّ
وبــال ـتــأك ـيــد ف ــإن اق ـت ـحــام ث ــل ــة م ــن الـبــاشـفــة
ال ــروس الشجعان للقصر الشتوي فــي سان
ب ـطــرس ـبــورغ لـيـلــة ال ـس ــادس وال ـع ـشــريــن من
أكتوبر  ١٩١٧لم يكن سوى نبضة صغيرة في
ّ
سياق ثوري متصاعد في روسيا ،تشكل عبر
ّ
الخريفية الجميلة.
عقود سابقة لتلك الليلة
مـ ــع ذل ـ ــك ،ف ــإن ــه مـ ــا ي ـ ــزال م ـغ ــري ــا ـ ـ ـ أقـ ـل ــه فــي
ّ
ّ
ّ
الشعبية ـ اتخاذ نقاط
السرديات التاريخية ّ
مـعــزولــة وأحـ ــداث مـكــثـفــة بــوصـفـهــا ش ــرارات
كــان ال بـ ّـد منها ربما لدفع عجلة التحوالت
الـتــاريـخـ ّـيــة املـتــراكـمــة نـحــو تـغـيــرات نوعية.
فالطلقات القليلة التي قتلت فرانز فرديناند،
أرشـيــدوق النمسا في سيراييفو في الثامن
وال ـع ـش ــري ــن م ــن حـ ــز ّيـ ــران  ،١٩١٤بـ ـ ــدت ،فــي
حينه على األقل ،وكأنها الحادثة التي كانت
ّ
ّ
برجوازيات
السياسية املتأزمة بني
األجــواء
أوروب ــا املتنافسة بانتظارها إلط ــاق حرب
عــاملـ ّـيــة عـبـثـيــة قـضــى فـيـهــا ع ــدة مــايــن من
البشر.
"البريكست" (االستفتاء الشعبي البريطاني
عـلــى الـعــاقــة مــع االت ـح ــاد األوروب ـ ــي وال ــذي

أجـ ــري ف ــي ال ـثــالــث وال ـع ـشــريــن م ــن ح ــزي ــران
 )٢٠١٦يـنـتـمــي بــال ـتــأك ـيــد إلـ ــى ذات نــوعـ ّـيــة
ُ
األح ـ ــداث الــرمـ ّ
ـزيــة املـكـثـفــة ،ال ـتــي ســتــرى في
س ـي ــاق ن ـش ــوء ال ـن ـظ ــام ال ـع ــامل ــي "ال ـت ــرام ـب ــي"
ً
ّ
التاريخية مستقبال
الـجــديــد فــي الــدراســات
وكأنها طلقات غافريلو برنسيب الغادرة في
سيراييفو في بدايات القرن العشرين .فمنذ
نـهــايــة ال ـح ــرب ال ـعــاملـ ّـيــة ال ـثــانـ ّـيــة وإل ــى وقــت
ّ
ّ
األميركية
اإلمبراطورية
قريب ،كانت سياسة
ّ
ّ
نظرية توحيد كل الدول الرأسمالية
تقوم على
الكبرى ـ ـ ومناطق نفوذها فــي أشـبــاه الــدول
ـ ـ ـ ف ــي نـ ـط ــاق م ـع ــول ــم ه ــائ ــل ،ع ــاب ــر ل ـل ـحــدود
ال ـق ــوم ـ ّـي ــة ،وض ـم ــن تـنـظـيــم ش ــدي ــد الـتـعـقـيــد
ّ
إقليمية كان أهمها بالطبع االتحاد
ملنظمات
األوروب ـ ــي ،بــوصـفــه "املـيـكــانـيــزم" ال ــذي تدير
من خالله واشنطن أهم تجمع للبرجوازيات
في العالم ،وفي ذات الوقت تواجه من خالله
ّ
ـ ـ على األرض ـ ـ التهديد ال ــذي مثلته الفكرة
ّ
ّ
النظرية لالتحاد السوفياتي كإمبراطورية
ّ
ـان ممكن لتطور البشرية.
نقيضة ،وطريق ثـ ٍ
لقد مارست الواليات املتحدة ضغوطًا هائلة
ّ
األوروبية
ملصلحة ضم بريطانيا للمجموعة
ّ
املثالية ملنع تحول ذلك "امليكانيزم"
كأداتها
اإلداري إلـ ــى ع ـم ــاق أوروبـ ـ ـ ــي ع ـب ــر ت ـق ــارب
حقيقي بني أملانيا وفرنسا ،يمكن أن ينافس
املركز اإلمبراطوري في يوم من األيام.
ّ
ّ
اإلمبراطورية
اإلدارية من أعمال
هذه الصيغة
ب ـ ــدأت ت ـف ـقــد م ـ ـبـ ــررات وجـ ــودهـ ــا ب ـع ــد تـفـكــك
االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي فـ ــي  ١٩٩١وتـ ـح ـ ّـول
روسـيــا إلــى دول ــة رأسـمــالـ ّـيــة أخ ــرى ،وبشكل
ّ
ّ
العاملية في ،٢٠٠٨
املالية
أوضــح بعد األزمــة
بعدما تأكد فشل أملانيا في فرض أي صيغة
ّ
أوروبية موحدة على شكل استجابة االتحاد
األوروبي لألزمة العاصفة واكتفائها بحماية
مصالح الرأسمال األملــانــي فحسب ،وهــو ما
تـسـبــب ب ـف ـقــدان ثـقــة عـمـيــق ب ــاألمل ــان مــن قبل
الشركاء املعدمني في شريط أوروبا الجنوبي

من أثينا إلى لشبونة ،وجعل مسألة خروج،
أو ح ـت ــى طـ ـ ــرد ،ب ـع ــض ال ـ ـ ــدول م ــن االتـ ـح ــاد
مسألة وقــت ال أكـثــر .وهـكــذا ،كــان لترامب أن
ي ـت ـســاءل ال ـي ــوم ع ــن مـعـنــى ب ـقــاء مــؤسـســات
غير ذات صلة ـ على حد تعبيره ـ كاالتحاد
ّ
األوروبـ ـ ــي ،وح ـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي ،وكــلـهــا
يـمـثــل تـكـلـفــة عـلــى ح ـســابــات اإلم ـبــراطـ ّ
ـوريــة
بينما هــي ال ـف ـضــاءات الـتــي ك ــادت أن تكون
ال ـحــاض ـنــة املـمـكـنــة ل ـق ـيــام "واليـ ـ ــات مـتـحــدة"
أوروبـ ّـيــة منافسة بـقـيــادة أملــانـ ّـيــة لــو أن مكر
التاريخ أخذنا هناك .وهكذا تبدو توجهات
ّ
ّ
األميركية في العهد الترامبي
اإلمبراطورية
واضحة في االنتهاء من االتـحــاد األوروب ــي،
ّ
عملية
وإل ــزام التابع البريطاني باستكمال
ّ
الشعبية
الخروج من االتحاد ـ رغم املعارضة
ّ
املحلية املتسعة لذلك ــ ،والتمهيد لتصعيد
س ـيــاس ـيــي ال ـي ـم ــن ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات أوروبـ ـ ــا
ّ
املحلية (خاصة ماري لو بني ،مرشحة اليمني
الـفــرنـســي املـتـطــرف إل ــى انـتـخــابــات الــرئــاســة
ّ
الفرنسية املقبلة ،وهي التي وعــدت في حال
ان ـت ـخــاب ـهــا بـعـمــل "ف ــري ـك ـس ــت" ،أي اسـتـفـتــاء
فــرنـســي ح ــول الـبـقــاء فــي االت ـحــاد األوروب ــي
على نسق "البريكست" البريطاني).
ّ
األوروبيون الذين صعقوا من تحوالت
القادة
ّ
ال ـس ـيــاســة ال ـخــارجــيــة األم ـيــرك ـيــة الـحــاسـمــة
والتي خالفت ما اعتادوا عليه لسبعني عامًا،
يـعـلـمــون تـمــامــا أن عليهم أن يـنـخــرطــوا في
مواجهة كبرى اآلن إن هم رغبوا في حماية
ّ
البرجوازية في مواجهة "الغول"
مصالحهم
ً
األم ـيــركــي .وبــدأنــا نسمع فـعــا لـغــة معادية
للمشروع األميركي على ألسنة نخبة القارة
الـسـيــاسـ ّـيــة لــم تـكــن واردة قـبــل أشـهــر قليلة.
ج ــاي فـيــرهــوفـسـتــات ،رئـيــس وزراء بلجيكا
الـ ـس ــاب ــق واملـ ـ ـف ـ ــاوض امل ـ ـعـ ــن ع ـ ــن االت ـ ـحـ ــاد
ً
األوروب ــي إلدارة "البريكست" يقول مثال في
م ـحــاضــرتــه األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ف ــي ل ـن ــدن إن
"ترامب يمثل تهديدًا ثالثًا ألوروبا إلى جانب

روسيا ّفالديمير بوتني والتطرف اإلسالمي"،
وهو حذر من أن ستيف بانون ـ املنظر األهم
ف ــي ج ــوق ــة ت ــرام ــب ـ ـ ـ وع ـض ــو م ـج ـلــس األم ــن
القومي األميركي ـ عازم على تفكيك االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،وي ــدف ــع ب ــات ـج ــاه إع ـ ـ ــادة تـنـظـيــم
أوروب ـ ــا ح ــول ال ـهــويــات ال ـقــومـ ّـيــة" ،ف ــي ق ــارة
قــدمــت ع ـش ــرات امل ــاي ــن م ــن األرواح بسبب
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وفي املرة الثانية في بند اإلصالحات األخرى
وردت العبارة الصريحة :تجرى االنتخابات
الـنـيــابـيــة وف ــق قــانــون انـتـخــاب جــديــد على
أساس املحافظة" ،مع اإلشارة إلى أن الوثيقة
تقصد باملحافظة تلك الــدوائــر الكبرى قبل
إعـ ــادة إن ـشــاء مـحــافـظــات ج ــدي ــدة ،بـعــد عــام
 1990ال تتطابق مع املعايير التي فرضتها

الوثيقة إلعادة النظر بالتقسيم اإلداري بما
يسهم في تحقيق االنصهار الوطني وضمن
الحفاظ على العيش املشترك.
ولهذا فإن الدائرة االنتخابية وفق القانون
االنتخابي الجديد هي املحافظات الخمس،
أو م ـحــاف ـظــات ج ــدي ــدة ت ـكــون أك ـثــر مــراعــاة
لقواعد االنصهار الوطني والعيش املشترك.
وب ـعــد أن ثـبــت بــالـنــص الـقـطـعــي ال ــدالل ــة أن
املحافظة هي الدائرة االنتخابية املقررة وفق
ً
قانون له قوة النص الدستوري ،ومستبعدة
ٍ
شكل من أشكال الدوائر األخرى،
بالتالي أي
ٍ
وطنية أو فردية أو قضاء أو غيره ،..فما هو
النظام الذي يتالءم مع الدائرة -املحافظة.
ً
أوال :إن التجربة اللبنانية منذ عــام 1990
حتى اليوم أثبتت فشل النظام األكثري وفق
الصوت الجمعي (أي نظام االقتراع للقائمة
املعتمد في لبنان منذ عام  )1957في إنتاج
مجلس نيابي قــادر على ممارسة وظيفته
ٍ
الكبرى املتمثلة بممارسة الرقابة الشاملة
ع ـلــى س ـيــاســة ال ـح ـكــومــة واع ـم ــال ـه ــا" ،وفــق
حــرفـيــة الـعـبــارة الـ ــواردة فــي وثـيـقــة الــوفــاق
الوطني.
ً
ولهذا وعمال باملبدأ الدستوري :أن انتظام
أداء امل ــؤسـ ـس ــات ال ــدسـ ـت ــوري ــة ه ــو أس ــاس
االنـتـظــام الـعــام فــي الــدولــة (م.د .ق ــرار رقــم 7
تاريخ  )2014/11/28فإنه يقتضي استبعاد
النظام األكثري وفق الصوت الجمعي لفشل
امل ـجــالــس ال ـن ـيــاب ـيــة املـنـتـخـبــة ع ـلــى أس ــاس
هــذا النظام في تأدية صالحياتها وفــق ما
ذكرناه.
ثانيًا :إن النظام األكثري على أساس الصوت
الـجـمـعــي ي ـخــرق م ـبــدأ املـ ـس ــاواة س ـ ـ ً
ـواء بني
الناخبني أو حتى بني املرشحني ،هذا املبدأ
ّ
الذي أكد عليه املجلس الدستوري في قراره
رقــم  96/4تاريخ  1996/8/7الــذي ربــط فيه
صدقية النظام التمثيلي باملساواة في حق
التصويت ،مقررًا املجلس أن" :االنتخاب هو
التعبير الديموقراطي الصحيح والسليم ال
يكون كذلك إال إذا تأمنت من خالله املبادئ
العامة الدستورية التي ترعى االنتخاب ،وال
سيما مبدأ مساواة املواطنني أمام القانون".
وأن املادة  24من الدستور قد أوجبت أيضًا
أن يكون قانون االنتخاب ضامنًا للمساواة

ّ
القوميات وسياسات التطهير العرقي".
فـ ـي ــره ــوفـ ـسـ ـت ــات ،ومـ ـثـ ـل ــه ق ـ ـ ــادة أوروبـ ـ ـي ـ ــون
ّ
"ذهبية"
آخــرون ،يــرون في البريكست فرصة
ّ
تاريخية قد ال تتكرر أمــام أوروبــا للتخلص
مــن الـبــريـطــانــي املـشــاغــب بـســرعــة ،والتركيز
على إعادة ترتيب البيت األوروبي بل ،وربما
الـ ّـدفــع بــاتـجــاه تشبيك أوث ــق بــن دول ــه على

م ـس ـتــوى يــأخــذ االتـ ـح ــاد إل ــى مــرح ـلــة ثــانـيــة
م ـت ـقــدمــة ت ـج ـعــل م ــن م ـســاه ـمــة أوروبـ ـ ـ ــا فــي
الـشــراكــة الـعــاملـ ّـيــة عبر الـنــاتــو مساهمة الند
ً
للند مقابل العمالق األميركي ،بدال من عالقة
ّ
التبعية ـ الذليلة ـ التي استمرت عقودًا .وهو
ما ردده جان كلود يونكر ،رئيس املفوضية
األوروبـ ــي ،عندما قــال إن أوروب ــا ال يمكنها
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ب ــن امل ـس ـي ـح ـيــن وامل ـس ـل ـم ــن ون ـس ـب ـيــا بــن
طـ ــوائـ ــف كـ ــل مـ ــن ال ـف ـئ ـت ــن وب ـ ــن امل ـن ــاط ــق،
وه ـ ــات ـ ــان امل ـ ـ ـسـ ـ ــاواة والـ ـتـ ـن ــاس ــب ال يـمـكــن
تحقيقهما إال باعتماد النظام النسبي الذي
هو في جوهره بحث عن التناسب الذي ّ
يعد
فلسفيًا أحد أوجه العدالة.
ث ــال ـث ــا :إن ال ـف ـق ــرة ج م ــن م ـقــدمــة الــدس ـتــور
تنص على أن لبنان جمهورية ديموقراطية،
وال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ال ت ـع ـنــي مـ ـج ـ ّـرد ال ـق ـيــام
بــال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ب ــل ت ـع ـنــي تــوفـيــر
ـرص امل ـنــاف ـســة الـحـقـيـقـيــة ب ــن املــرشـحــن
ف ـ ِّ
وتــوفــر ال ـظــروف ملـشــاركــةٍ جـ ّـديــةٍ للناخبني،
ّ
وبمجرد أن تكون االنتخابات صورية
لــذا
فــا تـعــد انـتـخــابــا ألنـهــا ت ـحــرم الـنــاخــب من
ممارسة حريته باختيار من يمثله.
فالديموقراطية ال تشترط التداول الحتمي
لـلـسـلـطــة ب ــل ت ـش ـتــرط ح ـت ـمــا تــوف ـيــر فــرص
املـنــافـســة الحقيقية بــن ال ـقــوى السياسية
فــي الــوصــول إلــى السلطة فــإذا غابت فرص
امل ـن ــاف ـس ــة ت ـف ـت ـقــد هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة لـطــابـعـهــا
الديموقراطي.
وقد ّ
تبي أن املنافسة كانت شبه غائبة عن
االنتخابات التشريعية في لبنان باستثناء
بعض الدوائر ذات الخصوصية ،أما في ظل
النظام النسبي فإن املنافسة هي جدية بني
املرشحني وأن فرص الفوز للوائح املتنافسة
قائمة وأن الناخب يــؤدي دورًا مشاركًا في
تكوين السلطة وال يكون الناخب ّ
مجرد أداة
إعطاء شرعية على نتائج محسومة سلفًا.
رابعًا :إن الفقرة ط من مقدمة الدستور التي
ّ
نصت على أن ال فرز للشعب على أساس أي
ّ
انتماء كان ،تشكل مانعًا يحول دون اعتماد
قانون انتخابي يسمح لكل طائفة أن تنتخب
نوابها ،ألن هذا النوع من التمثيل الشعبي،
بلد مثل لبنان ،سـيــؤدي إلى
وال سيما فــي ٍ
زيــادة التباعد بني أبنائه ويوصل إلى عدم
االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي ،وه ــذا ال ـفــرز للشعب
يتعارض مــع فلسفة الوثيقة الـتــي أوجبت
فــي الـبـنــد ثــالـثــا إعـ ــادة الـنـظــر فــي التقسيم
االداري بما يؤمن االنصهار الوطني وضمن
الـحـفــاظ على العيش املـشـتــرك ،فاالنصهار
الــوط ـنــي ال نـصــل إل ـيــه إال م ــن بــواب ــة إنـهــاء
ف ــرز الـلـبـنــانـيــن .لـهــذا ف ــإن الـنـظــام النسبي

على أساس املحافظات الخمس الكبرى هو
الصورة األمثل لتطبيق مبدأ ال فرز للشعب
ً
على أساس أي انتماء وصوال إلى االنصهار
الوطني.
خــام ـســا :إذا ك ــان ــت غ ــاي ــة الــوث ـي ـقــة تحقيق
االنـ ـصـ ـه ــار ال ــوطـ ـن ــي ،ف ــإن ـه ــا وفـ ـ ــي سـبـيــل
الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ه ـ ــذه الـ ـغ ــاي ــة أق ـ ـ ــرت ق ــواع ــد
مساندة أبــرزهــا املبدأ ال ــوارد في الفقرة" ي
مــن مقدمة الــدسـتــور الـتــي تـنـ ّـص على أن ال
شرعية ألي سلطة تناقض ميثاق العيش
املشترك".
يثبت الــواقــع أن املجتمعات ذات التعددية
الدينية ،تميل إلى التعايش ،والعامل املؤثر
في قيام عالقات تعايش راسخة ،هو تحقيق
املـســاواة وعــدم تسلط مجموعة على أخرى
واالع ـتــراف بــاآلخــر .على عكس ذل ــك ،يــؤدي
التمييز والتهميش أو إقصاء أحد املكونات
إلى ظهور نزعات انزوائية وارتفاع الشعور
بالغنب واالضطهاد.
ولقد أثبتت التجارب االنتخابية في لبنان
أن ال ـن ـظ ــام األكـ ـث ــري ع ـلــى أس ـ ــاس الـقــائـمــة
هــو نـظــام إقصائي تهميشي أدى إلــى عزل
مكونات سياسية وازنة ،وهو بهذه النتيجة
قد ّ
مس بالصميم قواعد العيش املشترك ،ما
يوجب العزوف عنه واعتماد نظام االقتراع
النسبي الــذي بتعريفه وخصائصه يسمح
بإشراك كل فئات الشعب بما فيها األقليات
ببناء الدولة،
ُّ
وك ــذل ــك يـتـمـيــز ب ـقــدرتــه عـلــى اسـتـيـعــاب ك ــل
األحـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـه ـ ّ
ـام ــة ف ــي املـجـلــس
الجديد ،بغض النظر عن كيفية
التشريعي
ِ
ان ـت ـشــار أو ت ـجـ ُّـمــع قــاعــدت ـهــم الـشـعـبـيــة ،ما
يجعل النسبية أداة فعالة في ضمان العيش
املشترك املمهد لالنصهار الوطني.
استنادًا إلى هذا العرض ،نخلص للقول إنه
وإن كان الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق
ً
الوطني لــم يــذكــرا النظام النسبي مباشرة
كنظام انتخابي ،إال أن املعطيات أعاله تقود
ٍ
حتمًا إليه.
(كلمة ألقيت في مؤتمر «مــن أجــل قانون انتخاب
وطـنــي على أس ــاس النسبية الكاملة» املنعقد في
األونيسكو بتاريخ  26كانون الثاني )2017
*أستاذ القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية

االستمرار في االعتماد في حماية أمنها على
في إدارة
"اآلخــريــن" داعيًا إلــى تنسيق أعمق ّ
منظومات الدفاع ـ حيث أوروبــا تشغل ١٥٤
منظومة مختلفة بني مجموع دولها ،بينما
ّ
يـشــغــل األم ـيــرك ـيــون املـهـيـمـنــون عـلــى معظم
الكوكب  ٢٧منظومة فقط .الرئيس الفرنسي
ف ــرن ـس ــوا ه ــوالن ــد ال ـ ــذي ي ـع ـيــش آخـ ــر أشـهــر
ً
فــي منصبه ،ك ــان أوض ــح قـلـيــا مــن الجميع
ف ــي أح ــادي ـث ــه س ـ ــواء حـ ــول "ال ـب ــري ـك ـس ــت" أو
ّ
األميركية ،وهو اعتبر
السياسات الحمائية
ّ
االنعزالية بمثابة "فيروس"
سياسات ترامب
أميركي ال يتوافق مع "الجينوم" األوروبي.
صـيـغــة االسـتـجــابــة لـلـتـحــدي األم ـيــركــي كما
ي ـقــول ال ـخ ـبــراء األوروبـ ـ ّـيـ ــون يـنـبـغــي لـهــا أن
ت ــأخ ــذ ش ـك ــل س ـي ــاس ــة نـ ـه ــوض اقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي
أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـي شـ ــامـ ــل عـ ـل ــى نـ ـس ــق االسـ ـتـ ـج ــاب ــة
األمـيــركـ ّـيــة لــأزمــة املــالـ ّـيــة الـعــاملـ ّـيــة مــن حيث
تـنـظـيــف ال ــدي ــون الـعــالـقــة مـنــذ وق ــت األزمـ ــة،
واإلن ـ ـف ـ ــاق ال ـ ــواس ـ ــع ع ـل ــى مـ ـش ــاري ــع ال ـب ـن ـيــة
الـتـحـتـيــة ع ـبــر ال ـق ــارة الم ـت ـصــاص الـبـطــالــة،
وتخفيف إجراءات التقشف التي كانت أفقدت
ال ـق ـيــادات األوروب ـ ّـي ــة شعبيتها خــال العقد
امل ــاض ــي ،ورب ـم ــا ب ـنــاء تـحــالـفــات اقـتـصـ ّ
ـاديــة
أوثق مع شركاء خارجيني أيضًا" .بريطانيا
بتحولها إلــى دولــة تابعة لألميركي" ،يقول
ماريو جيرو نائب وزير الخارجية اإليطالي،
"ف ــإن ـه ــا تــدف ـع ـنــا بــال ـتــأك ـيــد إلـ ــى م ــا سـيـكــون
حربًا اقتصادية بــاردة وصــراع مصالح" بني
أوروبا من جهة والواليات املتحدة وتابعتها
بريطانيا من جهة أخرى.
األميركيون ال يظهرون في املقابل أي تردد
فــي توجهاتهم الـعــدائـ ّـيــة الـجــديــدة .فقد شن
بيتر نافارو ،رئيس مجلس التجارة القومي
األم ـي ــرك ــي ال ـج ــدي ــد ،ف ــي أول م ـقــاب ـلــة ل ــه مع
"فــاي ـن ـن ـشــال ت ــاي ـم ــز" ب ـعــد تـعـيـيـنــه ،هـجــومــا
ســاف ـرًا عـلــى أملــان ـيــا ،مـعـتـبـرًا أن "ال ـي ــورو هو
مــارك أملاني متنكر" ،وأن "القيمة املنخفضة

لليورو مقابل الدوالر األميركي تعطي ميزة
ت ـف ـض ـي ـلـ ّـيــة ل ــاق ـت ـص ــاد األمل ـ ــان ـ ــي" ،و"ت ـس ـمــح
ألملانيا باستغالل الواليات املتحدة والشركاء
األوروب ـي ــن اآلخ ــري ــن"! .نــافــارو كــان صريحًا
فــي تـحــديــد رؤي ــة ال ــوالي ــات املـتـحــدة ألملانيا
كــأحــد امل ـعــوقــات الــرئـيـســة ال ـتــي تـمـنــع بـنــاء
عــاقــات اقـتـصــاديــة أوث ــق مــع أوروب ــا بسبب
ميالن ميزان التجارة األملاني دائمًا ملصلحة
برلني على حساب الجميع .محاولة أنجيال
ّ
األملانية ،تهدئة األمور من
ميركل ،املستشارة
خــال التعليق على تصريحات نــافــارو في
مؤتمرها الصحافي مع رئيس وزراء السويد
بأن "أملانيا ال تدير اليورو ،وأنها دفعت دائمًا
ّ
نقدية مستقلة للبنك
باتجاه بـنــاء سياسة
املركزي األوروبي" لم تنفع كثيرًا فيما يبدو،
وكــان جــواب واشنطن سريعًا فــي فتح ملف
شركة "فولكس فاجن" وشريكتها الصغرى
"بـ ــوش" ف ــي مـطــالـبــات ج ــدي ــدة ،رغ ــم تسديد
عمالق صناعة السيارات األملاني أكثر من ٢٠
مليارًا من الــدوالرات إلى حد اآلن كتسويات
وغــرامــات نتيجة قضية التحايل على نظام
االنبعاثات في سياراتها املباعة في الواليات
امل ـت ـحــدة .مــن ال ــواض ــح أن قــواعــد الـلـعـبــة في
العصر الترامبي ستختلف تمامًا عنها في
العقود السابقة ،منذ الخمسينيات إلى اليوم،
وم ــا لــم يـتـحــرك ال ـق ــادة األوروبـ ـي ــون بسرعة
وحزم لبناء توازن قوى جديد يعطيهم أوراقًا
أفضل في صراع تنافس البورجوازيات الذي
ال ينتهي ،فإنهم باالتحاد األوروبي بصيغته
ّ
الحالية أو من دونه سيتحولون بحكم اتجاه
األحداث ،إلى ملعب هامشي يحترب داخليًا،
بينما تنتقل األض ــواء إلــى ج ــداالت تـعــاون ـ
تنافسي أكبر بني الالعبني الكبار :الواليات
املتحدة ،وروسيا والصني ،والذين ال يعاني
أي مـنـهــم أزمـ ـ ــات ه ـ ّ
ّ
ـوي ــة أو أخـ ـط ــار تقسيم
وتفتيت.
* كاتب عربي
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سوريا

الحدث
ّ
ّ
ّ
ّ
أميركية ،خالفًا لملفي الرقة ودير الزور (أ ف ب)
ملف «الباب» ال ُي َع ّد أولوية

ّ
ّ
ّ
ّ
إضافية تتجاوز
أهمية
برغم أهميتها االستراتيجية الكبيرة في ما يتعلق بحلب ،غير أن معركة الباب اكتسبت في خالل الشهر األخير
باتت آخر معاقل «داعش» الكبرى في حلب تختبر نوعًا من «التفاهمات الحذرة» بين دمشق وأنقرة ،بدور
سابقتها بأشواط .المدينة التي ّ
عنها األطراف المذكورة ،فقد يكون مستقبل المعارك ضد
روسي أساسي وحضور إيراني مؤثر .وإذا ما كتبت لمعركة الباب نهاية ترضى ّ
مختلفة لكل ما سبق
تنظيم «داعش» من الرقة إلى دير الزور على موعد أمام مقاربة
ٍ

معارك الشرق السوري أمام امتحان
«التفاهمات الحذرة» في الباب
صهيب عنجريني
ّ ٌ
منطقة الباب مرشحة لتكون منعطفًا
فارقًا في مسار الحرب على «داعش»
ف ـ ــي امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـ ـشـ ــرقـ ـ ّـيـ ـ ّـة ب ــأك ـم ـل ـه ــا.
ّ
املتطرف الذي مثل َمنذ وقت
التنظيم
طويل العنوان الوحيد املتوافق عليه
بني كل الالعبني في املشهد السوري
(ول ــو شـكـلـ ّـيــا) يختبر ال ـيــوم مفاعيل
ّ
تحول التوافق اإلعالمي إلى تفاهمات
ّ
عملية على األرض ،تجمع ُ املتناقضني
إلى «مائدة دسمة» عنوانها محاربة
اإلره ـ ـ ــاب .وي ـب ــدو الف ـتــا ال ـت ــزام ــن بني
تـضـيـيــق ال ـخ ـنــاق عـلــى املـعـقــل األب ــرز
للتنظيم في الريف الحلبي ،وتعزيز
ّ
«األمنية» التي يختبرها
التفاهمات
عــدد من أشــد الــدول فاعلية في امللف
السوري بصورة تبدو غير مسبوقة.
ورغ ــم أن الـحــديــث عــن تنسيق أمني
س ـ ــوري ـ ـ ت ــرك ــي ع ـب ــر م ــوس ـك ــو لـيــس
ّ
جـ ــدي ـ ـدًا ،غ ـي ــر أن ال ـس ـي ـن ــاري ــو الـ ــذي
تـسـيــر وف ـق ــه مـ ـع ــارك الـ ـب ــاب األخ ـي ــرة
تـشــي بـمــامــح نقلة نــوعـ ّـيــة عـلــى هــذا
الـ ـصـ ـعـ ـي ــد .ن ـق ـل ــة ي ــدع ـم ـه ــا ان ـض ـم ــام
ط ـهــران إل ــى ثـنــائـيــة روس ـيــا – تــركـ ّـيــا
كمثلث «ضــامـ ٍـن» لتفاهمات ُيشتغل
ع ـل ـي ـه ــا بـ ـعـ ـن ــاي ــة خـ ـل ــف الـ ـك ــوالـ ـي ــس
ّ
وت ـش ــك ــل «أس ـت ــان ــة» م ـنـ ّـصــة صــالـحــة
لتظهير ج ــزء مـنـهــا .مـســارعــة األردن
ّ
املنصة تبدو في
لالنضمام إلــى ّهــذه
ـؤش ـرًا ّ
مهمًا بالنظر إلى
حــد ذاتـهــا مـ
ّ
أن املـقــاربــة األردن ـيــة للملف الـســوري
ً
ُ
ّ
ال تعبر عادة عن رؤية أردنية خالصة
ّ
عاملية
بقدر ما تعكس نظرة عواصم
ك ـبــرى ،عـلــى رأس ـهــا لـنــدن وواشـنـطــن
التي زارها امللك األردني أخيرًاّ .
وإذا ك ــان ــت االن ـع ـك ــاس ــات امل ـت ــوخ ــاة
على أرض الواقع النضمام ّ
عمان إلى
ً
«الحفلة» مقتصرة في املرحلة األولى
ّ
على الجبهة السورية الجنوبية ،فمن
ّ
ال ــواج ــب االن ـت ـبــاه إل ــى أن لــأردنـيــن
دورًا ال يمكن إغفاله في ملف املنطقة
ّ
الشرقية ،وال ّ
ّ
سيما ما يتعلق بالقطاع
ّ
السورية العراقية.
الجنوبي ّللحدود ّ ُ
وم ــن امل ـســلــم ب ــه أن فـ ــرص ن ـج ــاح أي

ّ
سرية) تتناسب
تفاهمات (معلنة أو
ّ
طــردًا مع قبول دمشق لها ،وال سيما
ّ
أن ه ــذا الـقـبــول يـعـنــي ضـمـنـ ّـيــا قبول
ط ـ ـهـ ــران (ال ـح ـل ـي ــف األق ـ ـ ـ ـ ــرب) .ول ـعــب
ّ
تحول األخيرة إلى ضلع يكمل مثلث
ً
ال ـضــام ـنــن ف ــي أس ـت ــان ــة دورًا فــاعــا
فــي معالجة واح ــد مــن أب ــرز ّ
معوقات
التوافق السوري – التركي على كثير
من امللفات امليدانية الحساسة ،وهو
انعدام الثقة بثبات أي اتفاق غير ُمعلن
ّ
عمليات
بني موسكو وأنقرة في شأن
«درع الفرات» (راجع «األخبار» ،العدد
ّ
 .)3054وتـشــكــل معركة الـبــاب فرصة
ل ـق ـطــف أول ـ ــى ث ـم ــار هـ ــذه ال ـت ـغ ـي ــرات،
وي ـع ـك ــس ال ـت ـع ــاط ــي املـ ـي ــدان ــي مـعـهــا
نجاحًا آللـ ّـيــة «التنسيق ال ـحــذر» بني
قـ ّـوات «درع الـفــرات» من جهة ،وقـ ّـوات
الـجـيــش ال ـســوريّ وحـلـفــائــه مــن جهة
أخرى .وبرغم تعثر «درع الفرات» في
تحقيق حسم جــوهــري ملـعــارك بزاعة
ّ
(بــوابــة الـبــاب الـشــرقـ ّـيــة) ،لـكــن الثابت
ّ
أن اح ـت ــدام امل ـع ــارك عـلــى ه ــذا املـحــور
ّ
ان ـع ـكــس إي ـجــابــا ع ـلــى ت ـق ــدم الـجـيــش
ال ـس ــوري عـبــر امل ـحــور الـجـنــوبــي ،من
ّ
التفرغ
خــال حــرمــان «داع ــش» فــرص
ملواجهة الجيش .وأف ــرزت التطورات
امليدانية أمس ّ
ّ
إضافيًا للجيش
تقدمًا
عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا امل ـ ـ ـحـ ـ ــور ،عـ ـب ــر س ـي ـطــرتــه
عـلــى مــزيــد مــن األراضـ ــي شـمــال بلدة
ال ـع ــوي ـش ـ ّـي ــة ،م ـضـ ّـي ـقــا ال ـخ ـن ــاق أك ـثــر
ّ
الجنوبية).
على تــادف (بــوابــة الباب
وحتى اآلن ،تتجلى أوضح انعكاسات
«الـتـنـسـيــق الـ ـح ــذر» ح ــول ال ـب ــاب في
حقيقة أن مـنــاطــق سـيـطــرة التنظيم
ـار
امل ـت ـط ــرف ع ـلــى وش ــك دخـ ــول ح ـصـ ٍ
ُمـحـكــم ي ـت ـشــارك ال ـطــرفــان ف ــي فــر ّضــه
(رغم عدم تصريحهما بذلك) .يتحفظ
مـصــدر مـيــدانــي س ــوري عــن التعليق
عـلــى ه ــذا الـتـفـصـيــل ،وي ـقــول املـصــدر
ّ
ـاض في
لـ ـ
ـ«األخـ ـب ــار» إن «ال ـج ـيــش مـ ـ ٍ
عـمـلـ ّـيــاتــه عـلــى كــل امل ـح ــاور للتصدي
لإلرهاب ،ومعارك تحرير الباب تأتي
في هذا السياق بالدرجة األولى».
ب ـ ـ ــدوره ،ي ــؤك ــد م ـص ــدر س ـ ــوري رفـيــع
املـ ـسـ ـت ــوى ّأن «ال ـ ـثـ ــوابـ ــت الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة

واضـحــة على كــل ّ
الصعد ،السياسية
والـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ّ
ـري ـ ـ ــة» .يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول امل ـ ـص ـ ــدر
ّ
لـ«األخبار» إن «اجتثاث اإلرهاب يأتي
على رأس هــذه الـثــوابــت ،هــذا مــا قام
به الجيش في عمليات كثيرة سابقة،
وهذا ما يقوم به في معركة الباب».

لألردنيين دور ال يمكن
إغفاله في ملف المنطقة
ّ
الشرقية
ال ي ـ ـق ـ ـ ّـدم امل ـ ـص ـ ــدر تـ ــأك ـ ـي ـ ـدًا ل ــوج ــود
ت ـن ـس ـي ــق ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة ال ـ ـ ـبـ ـ ــاب ،ل ـك ـنــه
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ال يـنـفـيــه ب ـصــورة
قــاطـعــة ،وي ـحــرص عـلــى اإلش ـ ــارة إلــى
ّ
ُ ّ
أن «املصالح املشتركة أحيانًا تشكل
ً
ّ
مــدخــا م ـحــوريــا لـتـحــوالت جــوهــريــة

ّ
في كثير من امللفات» .كذلك ،يحرص
املصدر على تأكيد توصيف العاصمة
السورية لـ«درع الفرات» بالقول« :هي
عـمـلـيــة غ ــزو غ ـيــر شــرع ـيــة ل ــأراض ــي
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة» .ت ـف ـص ـيــل ج ــوه ــري م ـهـ ّـم
أيـ ـض ــا ي ـش ـي ــر إلـ ـي ــه امل ـ ـصـ ــدر ن ـف ـســه،
ّ
مـفــاده أن «أهــم مــا يمكن استخالصه
مــن الـتـغـيــرات املـتـســارعــة منذ معركة
ّ
حـ ـل ــب عـ ـل ــى وج ـ ـ ــه الـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوص ،أن
رســوخ العالقة بني دمشق وحلفائها
أث ـبــت نـجــاعـتــه ،والـطـبـيـعــي أن تكون
أولـ ــى ث ـمــار ه ــذه ال ـت ـغ ـيــرات حــرصـنــا
عـلــى تحالفاتنا الـتــي لــم تـكــن ولـيــدة
األم ـ ــس ،ول ـيــس م ــن ال ــذك ــاء ف ــي شــيء
ال ــره ــان ع ـلــى أي نـتـيـجــة م ـعــاك ـســة».
كــام املـصــدر جــاء فــي سـيــاق ّ
رد على
سؤال طرحته «األخبار» ّ
عما ُيثار في
ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة مــن أن ق ـبــول دمـشــق
ً
باالبتعاد عــن طـهــران سيكون كفيال

الجيش يقترب من تادف
ّ
تــابــع الـجـيــش ال ـســوري عملياته فــي محيط مــديـنــة ال ـبــاب ،وتـمــكــن من
السيطرة على قرية بيرة الباب الواقعة جنوب بلدة تادف املتاخمة للمدينة.
ومع تقدم الجيش األخير ،تبقى بلدة أبو طلطل
تفصل وحداته من الجهة الشمالية عن تادف،
لـيـصـبــح عـلــى ت ـمــاس مـبــاشــر م ــع م ــواق ــع أكـثــر
تـحـصـيـنــا لـتـنـظـيــم «داع ـ ــش» ومـتـصـلــة بشكل
مباشر بمدينة الباب.
وبالتوازي ،استكمل الجيش تقدمه شمال تلة
العويشية ،وسيطر على منطقتي املجبل وتلة
ال ـحــوارة مــن الجهة الشمالية الغربية ،وعلى
بلدة املعزولة شمال شرق التلة ،قاطعًا بشكل
كــامــل طــريــق مــديـنــة الـبــاب نـحــو بـلــدات ريفها
الجنوبي الشرقي.
(األخبار)

بـمـ ّـد جـســور بــن الـعــاصـمــة الـســوريــة
واإلدارة األميركية الجديدة ،وبالتالي
سيسهم فــي حـســم املــوقــف األمـيــركــي
من امللف السوري بأكمله .ومن نافلة
ّ
الـقــول أن كــل الـتـطــورات الـســوريــة في
خالل الشهرين األخيرين قد أبصرت
ال ـنــور فــي م ـعــزل ّعــن إس ـهــام أمـيــركــي
فــاعــل ،مــا يعني أنـهــا تبقى مفتوحة
ع ـل ــى احـ ـتـ ـم ــاالت ك ـث ـي ــرة ف ــي ان ـت ـظــار
ّ
خـ ـط ــوات أ ُم ـي ــرك ـي ــة ع ـم ـلـ ّـيــة تـ ـع ــزز أو
ّ
تقوض ما أنجز حتى اآلن.
وإذا كان تأثير األتراك في املجموعات
ً
امل ـس ـل ـحــة الـ ـس ــوري ــة ك ـف ـي ــا بـتــوجـيــه
ّ
بــوص ـل ـت ـهــا إل ـ ــى ح ــد ك ـب ـي ــر ،غ ـي ــر أن
تـلــك الـبــوصـلــة ال يمكنها أن تستقر
مــن دون مباركة أميركية فــي الدرجة
ّ
األول ـ ــى ،ب ــل إن مــوقــف أن ـق ــرة ف ــي حد
ذاتــه يبقى رهينًا ملــؤشــرات واشنطن
ّ
إلى حد كبير .وتنبغي اإلشارة إلى أن
ّ
ّ
أميركية
ملف «الباب» ال ُي َع ّد أولوية
ـوي ــة ،خ ــاف ــا مل ـل ـ ّـف ــن أكـ ـب ــر وأشـ ــدّ
حـ ـي ـ ّ
ّ
ّ
تـعـقـيـدًا ،هـمــا مـلــف ال ــرق ــة ومـلــف ديــر
الزور.
وت ـب ــرز ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة بــوصـفـهــا
ّ
رأس ّ الـحــربــة فــي مــا يتعلق بمعركة
ال ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـب ـ ــر زع ـ ــامـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا الـ ـث ــابـ ـت ــة
ُ
لـ ــ«الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـ ــدولـ ـ ــي» ال ـ ـ ــذي ت ـ َـع ـ ّـد
ّ
ّ
ذراعــه
«قــو ّات سوريا ّالديموقراطية» ً
ال ـبــريــة األس ــاس ــي ــة .وت ـبــدو الف ـتــة في
هذا السياق عــودة بعض التنظيمات
ّ
املسلحة املحسوبة على األميركيني
إلى دائرة الضوء اإلعالمي في الفترة
األخيرة ،وعلى رأسها ّ
«قوات النخبة»
الـ ـت ــي ي ـت ــزع ـم ـه ــا رئـ ـي ــس «االئ ـ ـتـ ــاف
امل ـ ـع ـ ــارض» األس ـ ـبـ ــق أحـ ـم ــد ال ـج ــرب ــا
(القريب من السعوديني).
ورغ ـ ــم عـ ــدم اس ـت ـن ــاد «ال ـن ـخ ـب ــة» إلــى
ّ
منجز ميداني فعلي ،غير أن بعض
املصادر بدأت الترويج لدور محتمل
كبديل أو رديف
لها في معارك الرقة،
ٍ
لــ«قـســد» ُي ـحــدث نــوعــا مــن «ال ـتــوازن
الـ ــدي ـ ـمـ ــوغـ ــرافـ ــي» داخ ـ ـل ـ ـهـ ــا .وب ـف ـعــل
ال ـه ـي ـم ـنــة الـ ـك ـ ّ
ـردي ــة ع ـل ـي ـهــا م ــا زال ــت
ُ ّ
َ
«قسد» تشكل هاجسًا أوحد بالنسبة
ّ
إلى أنقرة ،وعنوانًا أساسيًا الختالف
األج ـنــدتــن األمـيــركـيــة والـتــركـيــة في
املـ ـل ــف الـ ـ ـس ـ ــوري .وإذا ك ــان ــت ق ـ ـ ّـوات
«قسد» قد اكتفت في الفترة األخيرة
بمتابعة ت ـطــورات معركة الـبــاب من
ّ
املتفرج رغــم األهمية الكبرى
موقف
للمنطقة في حسابات «الكانتونات
ّ
ّ
جذريًا
الكردي ُة» ،فإن الوضع يختلف
ّ
إذا م ــا ق ــيــض لـتـفــاهـمــات «دم ـش ــق –
تتجه
مــوسـكــو – أن ـق ــرة» ال ـح ــذرة أن ّ
فــي مرحلة الحـقــة شــرقــا نحو الــرقــة.
كــذلــك تــأتــي مـنـطـقــة مـنـبــج (واس ـطــة
العقد بني الباب والرقة ،والخاضعة
لسيطرة «قـســد») امتحانًا ب ــارزًا في
مـ ــوازيـ ــن شـ ـم ــال سـ ــوريـ ــا وش ــرق ـه ــا،
ويـبــدو طبيعيًا أن يستشعر األكــراد
خطرًا من الخطوة التي قد تلي الباب
في حال نجاح «التفاهمات الحذرة».
وثمة منطقة أخرى ّ
مهمة في موازين
األكـ ـ ـ ــراد ،ه ــي مـنـطـقــة ع ـفــريــن (ري ــف
حلب الشمالي) ،ومنطقة «الشهباء»
امل ـت ـص ـل ــة ب ـ ـهـ ــا ،بـ ـ ـ ــدءًا م ـ ــن ك ـف ــرن ــاي ــا
ً
وصــوال إلــى تل رفعت ومــارع (غربًا)
ً
وت ـخــوم أع ــزاز ش ـمــاال ،وه ــي مناطق
ك ــان ــت «ق ـس ــد» ق ــد انـتــزعـتـهــا م ــن يد
تنظيم «داع ــش» فــي مــراحــل سابقة.
وت ـ ـش ـ ـهـ ــد «الـ ـ ـشـ ـ ـهـ ـ ـب ـ ــاء» م ـ ـنـ ــاوشـ ــات
ّ
التركية الغازية،
مستمرة بني القوات
وقـ ـ ـ ــوات «ق ـ ـسـ ــد» وح ـل ـف ــائ ـه ــا ،فـيـمــا
ت ــؤك ــد مـ ـص ــادر ك ـ ّ
ـردي ــة لـ ــ«األخـ ـب ــار»
ّ
أن «حـجــم الـقــوات التركية املستمرة
فــي الـتــدفــق عبر معبر بــاب السالمة
ّ
تركية
(شـمــال أع ــزاز) يــوحــي بنيات
ل ـت ـص ـع ـي ــد ك ـب ـي ــر يـ ــأتـ ــي ف ـ ــي س ـي ــاق
ع ــدوانـ ـه ــا امل ـس ـت ـم ــر ع ـل ــى األراض ـ ـ ــي
ً
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة» .وف ـ ـضـ ــا عـ ــن املـ ـخ ــاوف
املـيــدانـ ّـيــة الـتــي يستشعرها األك ــراد،
يبرز خوف تاريخي من ّ
تحولهم إلى
مـيــدان لتفاهم س ــوري تــركــي واضــح
ُ
وعريض ،يحيل امللف الكردي جسرًا
تـتــاقــى فــوقــه الـعــاصـمـتــان ،رغ ــم كل
الخالفات بينهما.
ّ
تحول من هذا النوع سيكون
إال أن أي
ً
بدوره عرضة لتأثيرات ّ
توجه اإلدارة
األميركية الجديدة في امللف السوري
ب ــأك ـم ـل ــه ،ومـ ـل ــف األك ـ ـ ـ ــراد ع ـل ــى وج ــه
الخصوص.
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تقرير

ّ
توجيه دعوات «جنيف» ...واألسد يثمن أي تعاون روسي ـ أميركي
تعمل األمم المتحدة
على خطين متوازيين
لدعم مسار جولة جنيف
المقبلة .فبينما ّ
تنسق
مع أقطاب أستانة لضمان
استقرار الجانب الميداني
من جهة ،وتوسيع تمثيل
المعارضة من جهة ثانية،
تعمل مع اإلدارة ّاألميركية
الجديدة التي ستمثل جولة
جنيف المقبلة فرصتها
لعرض تصورها تجاه الملف
السوري ،وخطوة أولى
على خط تعزيز التنسيق
مع موسكو

يشير إع ــان األم ــم املـتـحــدة إل ــى أنها
بـصــدد إرس ــال الــدعــوات إلــى األط ــراف
ال ـتــي س ـت ـشــارك ف ــي جــولــة مـحــادثــات
ُ َ
سيلتزم املوعد
جنيف املقبلة ،إلى أنه
املقرر لعقدها في العشرين من الشهر
الـ ـج ــاري .وس ـيــأتــي امل ــوع ــد املـفـتــرض
بـعــد أي ــام عـلــى االج ـت ـمــاع ال ـثــانــي من
سلسلة اللقاءات التقنية في العاصمة
الـكــازخـيــة أس ـتــانــة ،وال ــذي ينتظر أن
يـفـضــي إل ــى إقـ ــرار آل ـيــة ملــراقـبــة اتـفــاق
وقف إطالق نار قد تشهد األيام املقبلة
تــوسـيــع مظلته نـحــو مـنــاطــق جــديــدة
في سوريا.
ومن شأن هذا االتفاق أن يعطي زخمًا
ل ـج ــول ــة امل ـ ـحـ ــادثـ ــات الـ ـت ــي اسـتـبـقـهــا
املبعوث األممي ستيفان دي ميستورا
بجولة ديبلوماسية ،شملت لـقــاءات
مــع أف ــراد اإلدارة األميركية الجديدة.
وأعـ ـلـ ـن ــت امل ـت ـح ــدث ــة ب ــاس ــم امل ـب ـع ــوث
األممي يــارا شريف ،أن األمــم املتحدة
ستبدأ اليوم بتوجيه الدعوات لجولة
امل ـ ـح ـ ــادث ـ ــات ،م ــوضـ ـح ــة ف ـ ــي م ــؤت ـم ــر
ص ـحــافــي ،أن دي مـيـسـتــورا يــأمــل أن
تكون هــذه املباحثات «مـبــاشــرة» بني
ال ــوف ــد ال ـح ـك ــوم ــي ووفـ ـ ــد م ـ ّ
ـوح ــد مــن

أطياف املعارضة السورية.
وأوض ـ ـح ـ ــت أن دي مـ ـيـ ـسـ ـت ــورا عـقــد
اجتماعًا إيجابيًا مع وزير الخارجية
األمـ ـي ــرك ــي ريـ ـك ــس ت ـي ـل ــرس ــون ،ح ــول
جــولــة املباحثات املرتقبة .وقــالــت ،إن
الـلـقــاء جــرى األس ـبــوع املــاضــي ،كجزء

الفروف :االتصاالت
ّ
مع واشنطن ستستمر في
عهد إدارة ترامب
مــن «سـلـسـلــة اجـتـمــاعــات نــاجـحــة مع
اإلدارة األميركية الجديدة».
وف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،أع ـ ـ ـ ــرب وزي ـ ــر
الـخــارجـيــة الــروســي سيرغي الفــروف
ع ـ ــن قـ ـن ــاعـ ـت ــه ب ـ ـ ــأن االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت بــن
امل ـســؤول ــن ال ـ ــروس واألم ـيــرك ـيــن في
جنيف ستحافظ على حالها في عهد
اإلدارة األميركية الجديدة ،بمجرد أن
تنتهي األخيرة من تعيني املسؤولني
ع ــن املـ ـل ــف ال ـ ـسـ ــوري ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن
«االت ـص ــاالت لــم تـتــوقــف فــي جـنـيــف».
وأضـ ـ ـ ــاف أن ـ ــه «واثـ ـ ـ ــق مـ ــن اس ـت ـئ ـنــاف

االت ـصــاالت على املستوى السياسي،
ل ـكــون إدارة تــرامــب وص ـفــت (داع ــش)
بأنه أكبر خطر يجب التعاون ضــده.
وه ـ ـ ـ ــذا مـ ــوقـ ــف يـ ـتـ ـط ــاب ــق تـ ـم ــام ــا مــع
موقفنا».
وضـ ـم ــن ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،ل ـف ــت الــرئ ـيــس
ال ـ ـسـ ــوري بـ ـش ــار األسـ ـ ــد ف ــي تـصــريــح
ل ــوس ــائ ــل إع ـ ــام ب ـل ـج ـي ـك ـيــة ،حـ ــول مــا
يتوقعه من اإلدارة األميركية الجديدة،
إل ــى أن «م ــا سـمـعـنــاه مــن تصريحات
أدلــى بها (الرئيس األميركي دونالد)
تــرامــب فــي خ ــال حملته االنتخابية
وبعدها ،واعـ ٌـد في ما يتعلق بأولوية
محاربة اإلرهــابـيــن ،وبشكل أساسي
(داع ــش)» ،مضيفًا« :علينا أن ننتظر،
فال يزال من املبكر أن نتوقع أي شيء
عملي ،قد يتعلق األمــر بالتعاون بني
ال ــوالي ــات املـتـحــدة وروس ـي ــا ،ونعتقد
أن ذلك سيكون إيجابيًا لباقي أنحاء
العالم ،بما في ذلك سوريا».
وح ــول اجـتـمــاع أسـتــانــة وإط ــار الحل
ال ـس ـي ــاس ــي ،ق ـ ــال« :الـ ـس ــام ال يتعلق
أس ــاس ــا ،بــأس ـتــانــة ب ــل يــرت ـبــط بـشــيء
أكـبــر بكثير ،وهــو كيف يمكننا وقف
ت ــدف ــق اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن ،ك ـي ــف نـسـتـطـيــع

وقــف الــدعــم مــن ال ــدول اإلقليمية مثل
تــركـيــا ودول الـخـلـيــج أو م ــن أوروبـ ــا
كما في حالة فرنسا وبريطانيا أو من
الواليات املتحدة خالل إدارة أوباما».
أم ـ ــا ع ــن م ـش ــارك ــة ال ـ ـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة
ف ــي إعـ ـ ــادة إع ـم ــار س ــوري ــا ،ف ـق ــال« :ال
تستطيع أن تلعب ذل ــك ال ــدور بينما
ت ـق ــوم ب ـتــدم ـيــر س ــوري ــا ،ألن االت ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي يـ ــدعـ ــم اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــن م ـنــذ
البداية ...لقد كانوا في الواقع يدعمون
(الـ ـنـ ـص ــرة) و(داع ـ ـ ـ ـ ــش) ،وي ـن ـب ـغــي أن
ي ـت ـخــذوا مــوق ـفــا واض ـح ــا جـ ـدًا ف ــي ما
يتعلق بسيادة ســوريــا ،وأن يتوقفوا
عــن دعــم اإلرهــابـيــن ،عندها يمكن أن
يقبل الـســوريــون أن تلعب تلك الــدول
دورًا».
وف ـ ــي م ـت ــاب ـع ــة ملـ ـش ــارك ــة األردن فــي
اجـ ـتـ ـم ــاع أسـ ـت ــان ــة امل ـ ــاض ـ ــي ،أع ـل ـنــت
وزارة الـخــارجـيــة الــروسـيــة أن الــوزيــر
الفروف ،بحث مع نظيره األردني أيمن
الـصـفــدي ،فــي ات ـصــال هــاتـفــي ،مسألة
ت ـعــزيــز وتــوس ـيــع ات ـف ــاق وق ــف إط ــاق
النار في سوريا ،موضحة أن الجانبني
ن ــاقـ ـش ــا «آفـ ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ال ـع ـم ـل ـيــة
للتعاون املشترك» في هذا املجال.

تقرير

مختطفو ريف الالذقية ...إلى الحرية أخيرًا
مرح ماشي
ب ـع ــد مـ ـف ــاوض ــات م ــري ــرة دامـ ـ ــت مــا
يـ ـق ــارب أرب ـ ــع س ـ ـنـ ــوات ،ح ـم ــل أم ــس
الفرج مللف املختطفني واملختطفات
م ــن ريـ ــف ال ــاذق ـي ــة ال ـش ـم ــال ــي ،عـبــر
نـجــاح عملية ت ـبــادل ح ـ ّـررت  54من
الـ ـنـ ـس ــاء امل ـخ ـت ـط ـف ــات مـ ــع ع ـ ــدد مــن
األط ـ ـفـ ــال ،م ـق ــاب ــل إف ـ ــراج ال ـس ـل ـطــات
السورية عن  55سجينة.
امللف الــذي تعثر لسنوات في ضوء
ّ
رف ـ ــض امل ـس ــل ـح ــن س ــابـ ـق ــا ،اإلفـ ـ ــراج
ع ـ ــن ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء امل ـ ـح ـ ـت ـ ـجـ ــزات ل ــدي ـه ــم
ش ــروط ل ــم ت ـجــد طــري ـق ـهــا إلــى
إال بـ ـ ّ
ال ـت ـحــقــق .ال ـن ـســاء واألطـ ـف ــال الــذيــن
اخـ ـتـ ـطـ ـف ــوا صـ ـي ــف عـ ـ ــام  ،2013مــن
منازلهم فــي عــدة قــرى قــرب منطقة
ص ـل ـن ـف ــة فـ ــي ري ـ ــف الـ ــاذق ـ ـيـ ــة ،بـعــد
هجوم للجماعات املسلحة ،أدى إلى
سيطرتها على  14قرية واختطاف
مدني منها.
ما يزيد على 100
عملية التبادل التي ُأ ّ
عد لها قبل ما
يزيد على شهر ،واتفق على إتمامها

قبل أيام ،أنجزت قرب قلعة املضيق،
ف ــي ري ــف ح ـمــاه ال ـش ـمــالــي ال ـغــربــي،
بمتابعة وتنسيق من الهالل األحمر
السوري .وأغلق التبادل أمس الجزء
األكـ ـب ــر م ــن املـ ـل ــف ،ل ـي ـب ـقــى إنـ ـه ــاؤه
م ــرت ـب ـط ــا ب ــال ـك ـش ــف ع ــن م ـص ـيــر 20
شخصًا من بني املخطوفني ،بينهم
أطفال ورجال ،لم يعرف عنهم شيء
حتى اآلن.
وكانت عمليات املبادلة السابقة قد
ش ـهــدت خـ ــروج  49م ــن املـخـتـطـفــات
وأط ـ ـفـ ــال ـ ـهـ ــن عـ ـل ــى دف ـ ـ ـعـ ـ ــات .وك ـ ــان
إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي عـ ـ ـ ــدد املـ ـخـ ـتـ ـطـ ـف ــن 106
مـ ــدن ـ ّـيـ ــن ،ت ــوفـ ـي ــت م ـن ـه ــم  3ن ـس ــاء
م ـســنــات ،خ ــال األيـ ــام األولـ ــى الـتــي
ت ـل ــت االخـ ـتـ ـط ــاف .ف ـي ـم ــا ُولـ ـ ــد طـفــل
ً
الم ـ ـ ــرأة ك ــان ــت حـ ــامـ ــا ،أثـ ـن ــاء ف ـتــرة
االحتجاز.
الـعـمـلـيــة ال ـتــي سـتـنـهــي م ـعــانــاة 25
ع ــائـ ـل ــة انـ ـتـ ـظ ــرت لـ ـسـ ـن ــوات ال ـت ـئ ــام
شملها ،فــي ضــوء تهميش إعالمي
رافـ ـ ـ ــق ه ـ ـ ــذا امل ـ ـلـ ــف الـ ـ ـ ــذي غ ـ ـ ــاب عــن
مجد»
املحافل الدولية ،لكونه «غير
ٍ

ّ
بــامل ـيــزان ال ـس ـيــاســي .ول ـع ــل ه ــذا ما
سبب سخطًا وعتبًا لــدى العائالت
املـتـضــررة ،انعكسا فــي اعتصامات
مـ ـت ــواصـ ـل ــة عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار الـ ـسـ ـن ــوات
املاضية ،للضغط في سبيل تحرير
أبنائهم.
وإذ يتحرك الشاعر طالل سليم ،ابن
املـنـطـقــة ،ال ــذي ُحـ ـ ِّـر َرت طفلته حنني

عانى الملف تهميشًا
إعالميًا وظل غائبًا عن
المحافل الدولية
ف ــي خ ــال عـمـلـيــة أمـ ــس ،السـتـقـبــال
امل ـ ـحـ ـ ّـرريـ ــن وامل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــررات ،ال ي ـس ـعــه
تحديد مشاعره .فهو الرجل املكلوم
الـ ـ ـ ــذي فـ ـج ــع بـ ــزوج ـ ـتـ ــه ،واخ ـت ـط ــف
أطفاله الثالثة ،قبل أن يعود منهم
اث ـن ــان ف ــي م ـب ــادل ــة س ــاب ـق ــة ،وتـبـقــى
حنني ابنة التسع سنوات ،بني أيدي
الـخــاطـفــن .يستعد األب الستقبال

طـ ـفـ ـلـ ـت ــه ،ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ف ـ ــي ال ـص ــف
ال ـثــالــث ،وتـخـلـفــت ع ــن مــدرسـتـهــا 4
س ـنــوات ،وأص ـبــح عـمــرهــا  13عــامــا،
ويـقــول« :عــم أتحضر ألبكي كتير...
الحمد لله ،إنها باآلخر دموع فرح».
ومـ ــن ب ــن أج ـ ـ ــواء الـ ـف ــرح بــامل ـبــادلــة
األخـ ـي ــرة ،الـطـفـلــة م ــرح م ــري ــم ،الـتــي
ُح ـ ـ ـ ـ ِّـر َرت ف ــي ع ـم ـل ـيــة تـ ـب ــادل ســاب ـقــة
وحيدة بال ّأمها وأخوتها الصغار.
الفتاة التي أعلنت رفضها الخروج،
ّ
مفضلة حضن أمها على الحرية ،لم
يسألها الـخــاطـفــون رأي ـهــا ،فأقامت
في منزل خالها ،في ضوء استشهاد
والدها وجدها العجوز وبقاء أمها
وأخوتها الثالثة في األسر.
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن املـ ـح ــرري ــن ال ـس ــاب ـق ــن،
خ ــرج ــوا ل ـي ــروا م ـصــائــب أخـ ــرى في
انـتـظــارهــم ،مــن بينها الـتـعــرف إلــى
جثث مشوهة تعود إلى بعض أفراد
عائالتهم ،ما كان يمكن الكشف عن
هويتها لــوال قدرتهم على التعرف
إلـ ـ ـ ــى م ــابـ ـسـ ـه ــم لـ ـيـ ـل ــة االج ـ ـت ـ ـيـ ــاح
املشؤومة.

العراق

العبادي يدعو لتشكيل «مفوضية االنتخابات» بعد تلويح الصدر بالتصعيد
دع ــا رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء ال ـعــراقــي حيدر
العبادي ،مجلس الـنــواب ،أمــس ،إلــى ممارسة
دوره بإعادة تشكيل «مفوضية االنتخابات»،
وهـ ــي امل ــؤس ـس ــة الــرس ـم ـيــة امل ـع ـن ـيــة بتنظيم
االن ـت ـخــابــات ف ــي ال ـب ــاد ،مـعــربــا ع ــن أم ـلــه أن
تكون «املفوضية مستقلة وال تمثل أحزابًا
سياسية».
وجــاءت دعــوة العبادي ّ
ردًا على دعــوة زعيم
«التيار الـصــدري» مقتدى الـصــدر ،أنصاره
إلى التظاهر اليوم وسط العاصمة العراقية
بـغــداد ،فــي «خـطــو ٍة أول ــى» للمطالبة بتغيير
«م ـفــوض ـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات» .وق ــال ــت «الـلـجـنــة
املـ ــركـ ــزيـ ــة» ،املـ ـش ــرف ــة ع ـل ــى االح ـت ـج ــاج ــات
«التيار الـصــدري» في بيان ،إن «هدفنا في
ه ــذه املــرح ـلــة ال ــدع ــوة إل ــى تغيير مفوضية
االن ـت ـخــابــات بــأعـضــائـهــا وقــانــون ـهــا» ،فيما

ن ـق ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة «األنـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــول» ع ـ ــن امل ـح ـل ــل
السياسي مناف املوسوي ،قوله إن «الخطوات
التصعيدية التي ُ
سيلجأ إليها في حال عدم
تلبية مطلب إلغاء املفوضية ،هي االعتصام
املفتوح أمام املنطقة الخضراء» .وأضاف أن
«التيار الصدري عازم ومصمم على تغيير
ّ
مفوضية االنتخابات الحالية التي تشكلت
على أساس طائفي».
ُ
وتزامنت الدعوتان ،أيضًا ،مع تأكيدات نشرت
ف ــي أك ـث ــر م ــن وس ـي ـلــة إعــام ـيــة عــراق ـيــة عن
أن امل ـفــاوضــات الـسـيــاسـيــة ،واملـسـتـمــرة منذ
شهرين ،أفضت إلى التوصل التفاق يقضي
بدمج انتخابات مجالس املحافظات (املزمع
عقدها في أيلول الجاري) واالنتخابات النيابية
ُ
(نيسان  ،)2018على أن تـجــرى فــي نيسان
مــن الـعــام ال ـقــادم ،وذل ــك بعد عــرض املـشــروع

على البرملان والتصويت عليه إلقراره.
ّ
وأكـ ــدت م ـصــادر سـيــاسـيــة لـ ـ «األخ ـب ــار» أن
موعد واحد
«مشروع دمــج االنتخابات في
ٍ
ً
مطلب معظم ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة» ،مشيرة
إلى أن السبب الرئيسي لذلك هو «امليزانيات
املــالـيــة الـضـخـمــة الـتــي سـتـصــرف فــي ِكلتا
ال ـح ـم ـل ـت ــن ،وه ـ ــو أم ـ ـ ـ ٌـر ال ي ـم ـك ــن مـخـتـلــف
القوى ّ
تحمله» .وأضافت املصادر أن «عدد
ّ
ال ـنــازحــن يـشــكــل عــائـقــا كـبـيـرًا فــي سبيل
ً
إنجاز هذا االستحقاق» ،معتبرة أن «بعض
القوى تريد موعدين الختبار إقبال قواعدها
وقت نقلت
الشعبية وحضورها فيها» ،في ٍ
مصادر في
فيه مواقع إخبارية عراقية عن
ٍ
«املفوضية» وجود «معوقات كبيرة اللتزام
ّ
موعد االنتخابات املحلية ،واملتمثلة بتأخر
صرف األموال التي طالبت بها».

وفـيـمــا يــواصــل رئـيــس «الـتـحــالــف الــوطـنــي»
عمار الحكيم ،زيارته إلقليم كردستان ،نفت
م ـصــادر مـقـ ّـربــة مــن الـحـكـيــم ،فــي حديثها
إلى «األخبار» ،ما نقلته مواقع إخبارية عن
لقائه بأحد مسؤولي «حزب البعث» يونس
األح ـم ــد ،ورج ــل األع ـم ــال خـمـيــس الخنجر
في السليمانية ،ملناقشة مشروع «التسوية
ّ
يلتق
الـسـيــاسـيــة» ،م ــؤك ــدة أن الـحـكـيــم «ل ــم ِ
بالخنجر في العراق وال في األردن».
ويكثر الحديث في العراق عن لقاءات كثيرة،
تـ ـص ـ ّـب ف ــي إطـ ـ ــار مـ ـش ــروع «الـ ـتـ ـس ــوي ــة» أو
االن ـت ـخــابــات .وأفـ ــادت امل ــواق ــع أم ــس عــن لقاء
«الشرقية» سعد البزاز،
جمع رئيس مؤسسة
ً
ورغ ــد ص ــدام حـســن ،إضــافــة إلــى عــدد آخر
من أعضاء مجلس قيادة «البعث» السابقني
في عمان ،بهدف «مناقشة قوائم االنتخابات

املقبلة ودعمها بشكل غير معلن».
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـن ـف ـص ــل ،وصـ ـف ــت «قـ ـي ــادة
عمليات ب ـغــداد»ً ،الــوضــع األمـنــي فــي بغداد
بـ«املستقر» ،الفتة إلى أنه «ال وجود ملخاطر
أمنية ّ
تهدد األجانب والبعثات الدبلوماسية
فيها» .وأكــدت القيادة في بيانها «استمرار
جهودها في حفظ األمن وتدعيم االستقرار
في العاصمة بالتنسيق مع الجهات املساندة
مـ ــن م ـخ ـت ـلــف صـ ـن ــوف ال ـ ـقـ ــوات األمـ ـنـ ـي ــة»،
ّ
مشددة على أن «واجبها هو حماية ضيوف
ً
ب ـغ ــداد أسـ ــوة بـمــواطـنــي ال ـعــاص ـمــة» .وج ــاء
بـيــان «عمليات ب ـغــداد» بعد يــوم واح ــد من
إعالن السفارة األميركية في العراق تلقيها
تهديدات «ذات صدقية» عن هجمات محتملة
على فنادق في بغداد يرتادها غربيون.
(األخبار)
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ّ
المعرفة ضمن
تمض أيــام قليلة على إخــاء «مستوطنة عمونا»،
على الغالف لم
ِ
ّ
«المستوطنات غير القانونية» (بحسب اإلسرائيليين) ،حتى أقر الكنيست ،في قراءة ثالثة
ونهائية بأغلبية  60نائبًا مقابل  52صوتوا ضده ،قانون «تسوية البؤر االستيطانية غير
المرخصة» الذي ّ
يشرع سلب الفلسطينيين أراضيهم الخاصة في الضفة الغربية المحتلة.
ّ
ويعد القانون بمثابة ضربة جديدة لمن يسعى إلى تثبيت ما ُيسمى بـ«حل الدولتين»

قانون جديد يسلب ما بقي من الضفة

تتجه
إسرائيل
ّ
لتصفية «حل الدولتين»
بيروت حمود
ّ
س ـ ــن ال ـك ـن ـي ـســت اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي م ـســاء
أول م ـ ــن أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ق ـ ــان ـ ــون «ش ــرعـ ـن ــة
ُ
املستوطنات» التي ت َع ّد غير قانونية
ُ
وأقيمت من دون ترخيص إسرائيلي،
الذي يتيح سلب أراضي الفلسطينيني
ف ــي ُ ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة امل ـح ـت ـل ــة ،حـتــى
ّ
أراض
لــو أثـ ِـبــت أن الـبــؤر أقيمت على
ٍ
بملكية فلسطينية خاصة.
ويـ ــأتـ ــي ذلـ ـ ــك بـ ـع ــد أي ـ ـ ــام ق ـل ـي ـل ــة عـلــى
إخـ ـ ـ ــاء «م ـس ـت ــوط ـن ــة عـ ـم ــون ــا» ال ـت ــي
كــانــت م ـقــامــة ع ـلــى أراض ـ ــي ج ـبــل أبــو
مـصـطـفــى ب ــال ـق ــرب م ــن ب ـل ــدة س ـل ــواد.
ويــأتــي أي ـضــا فــي س ـيــاق إع ــان وز َيــر
أمن العدو ،أفيغدور ليبرمان ،تكثيف
البناء االستيطاني ،وإقــامــة أكثر من
 6000وح ــدة اسـتـيـطــانـيــة فــي الضفة
منذ بداية العام ،في تعبير عن «تأثر
إسرائيل الــواضــح بالرياح الترامبية
اآلتية من أميركا» ،كما ذكرت صحيفة
«هآرتس» قبل أسبوع.
ول ـ ـقـ ــي ال ـ ـقـ ــانـ ــون إدانـ ـ ـ ـ ــة واسـ ـ ـع ـ ــة مــن

ّ
الـفـلـسـطـيـنـيــن وامل ــدافـ ـع ــن ع ــن «ح ــل
الدولتني» ،باعتباره «سرقة» وخطوة
إضــافـيــة لـضـ ّـم كــامــل الـضـفــة الغربية
امل ـ ـح ـ ـت ـ ـلـ ــة ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا رفـ ـ ـض ـ ــت اإلدارة
األميركية التعليق ،حتى مساء أمس.
ومن لندن إلى القاهرةّ ،
مقر الجامعة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،م ـ ـ ـ ــرورًا بـ ـب ــاري ــس وب ــرل ــن
وب ــروكـ ـس ــل وأن ـ ـقـ ــرة وع ـ ـمـ ــان ،ت ــوال ــت
اإلدان ــات للقانون ال ــذي يــوجــه ضربة
جديدة إلى «عملية السالم» املجمدة.
ويـ ـجـ ـي ــز ال ـ ـقـ ــانـ ــون م ـ ـص ـ ــادرة أراض
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة بـ ـمـ ـلـ ـكـ ـي ــة خ ـ ــاص ـ ــة إذا
ُب ـن ـي ــت ع ـل ـي ـهــا م ـس ـت ــوط ـن ــات ،بــرغ ـبــة
مـ ـ ـ ــن املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــن أو ب ـت ـ َش ـج ـي ــع
ُ
مـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة ،وم ـ ــن ثـ ــم تـ ـن ــق ــل ه ــذه
األراض ـ ــي ل ـلــدولــة ف ــي مـقــابــل حـصــول
الفلسطينيني على «أرض بديلة» ،أو
تعويض مادي بقيمة  %125من قيمة
األرض .وب ــال ـت ــوازي م ــع ذل ــك ،تـصــدر
تــراخـيــص بـنــاء بــأثــر رجـعــي للمباني
االسـتـيـطــانـيــة الـتــي أقـيـمــت عـلــى هــذه
األراض ـ ـ ـ ــي «م ـ ــن دون ت ــرخـ ـي ــص» ،إذ
يـفـتــرض أن «ي ـشــرعــن» ال ـقــانــون أكثر

مـ ــن  4000م ـب ـن ــى اسـ ـتـ ـط ــان ــي .كــذلــك
ّ
سيكرس مصادرة  8183دونمًا (نحو
 800هكتار) من األراضي الفلسطينية
الخاصة ،بحسب «حركة السالم اآلن».
ّ
وبــرغــم أن الـكـيــان اإلســرائـيـلــي يحتل
الضفة الـغــربـيــة ،ويسيطر على نحو
 60في املئة من مساحتها في املنطقة
املصنفة «ج» وتخضع لسيطرة مدنية
ّ
وع ـس ـك ــري ــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ك ــام ـل ــة ،ف ــإن
ّ
ه ــذا ال ـقــانــون يـشــكــل ســابـقــة ،لكونها
املــرة األولــى التي ّ
يقر فيها الكنيست
أراض
ـى
ـ
ل
ـ
ع
ـات
ـ
ن
ب ـت ـش ــري ــع م ـس ـت ــوط ـ
ٍ
فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.
وبينما حظي الـقــانــون بــدعــم صريح
وواض ـ ـ ـ ــح مـ ــن وزي ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـعـ ــدل إي ـل ـيــت
شاكيد ،ووزير التعليم نفتالي بينيت،
وكالهما من حزب «البيت اليهودي»،
تشير تقديرات املحللني اإلسرائيليني
إلى أن املحكمة اإلسرائيلية العليا قد
تمنع تطبيقه« ،تجنبًا ّ
ألي دعــوى قد
إسرائيل
يقدمها الفلسطينيون ضــد ً
ف ــي امل ـح ــاك ــم ال ــدولـ ـي ــة» ،خ ــاص ــة تـلــك
ّ
التي تعتبر أن االستيطان اإلسرائيلي

تل أبيب تحتفي بوزير تركي
فـ ــي خ ـض ــم ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ال ـس ـيــاس ـيــة
فــي األراضـ ــي الفلسطينية املحتلة،
كانت تل أبيب تحتفي بزيارة وزير
السياحة التركي ،نابي أوجــي ،الذي
أعــرب عــن أمله فــي أن «تسهم عالقة
بالده مع إسرائيل في إنهاء الصراع
الفلسطيني ـ اإلسرائيلي ،وتحقيق
السالم» .وجاء تصريح الوزير خالل
مؤتمر صحافي مشترك مــع نظيره
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ي ــاري ــف ل ـي ـف ــن ،عـقــب
لقائهما في تل أبيب.
وحول إقرار الكنيست قانون «تسوية
ال ـب ــؤر االس ـت ـي ـطــان ـيــة» ،ق ــال ال ــوزي ــر
ال ـت ــرك ــي «أعـ ـل ــم أن ه ـن ــاك م ـعــارضــة
للقانون داخــل إســرائـيــل ،ويـبــدو أنه
سيتم االلتماس لدى املحكمة العليا
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة» ،م ـض ـي ـف ــا« :آم ـ ـ ــل أن
تعطي املحكمة القرار الصحيح وفقًا
للقانون الدولي».

إسرائيل :عالقاتنا
الثنائية تؤمن استقرارًا
أكبر للمنطقة

وردًا ع ـلــى سـ ــؤال ب ـش ــأن ال ـت ـطــورات
األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة ف ـ ـ ــي ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع غـ ـ ـ ـ ـ ــزة ،ك ـ ــرر
أوج ـ ــي اس ـت ـخ ــدام عـ ـب ــارة «الـ ـص ــراع
الفلسطيني ـ اإلسرائيلي» ،وهو أمر
غير غريب عن الدبلوماسية التركية،
وقــال إن «أنـقــرة تقدم كل ما يمكنها
من أجل تحقيق حل سلمي للصراع».

ّ
تعد الزيارة العلنية األولى لوزير تركي منذ ( 2010أ ف ب)

وأشـ ـ ـ ــار أوج ـ ـ ــي إل ـ ــى أن ـ ــه ب ـح ــث مــع
نظيره اإلسرائيلي «تعزيز العالقات
ب ــن ال ـب ـلــديــن ،وخ ــاص ــة ف ــي الـقـطــاع
الـسـيــاحــي» ،موضحًا أن « 260ألف
سائح إسرائيلي زاروا تركيا خالل
ال ـعــالــم امل ــاض ــي ،وال أرى م ــن سبب
يمنع رفــع هــذا الـعــدد إلــى  600ألف
كما كان قبل سنوات» .ولفت الوزير
الـتــركــي ال ــذي س ـيــزور ال ـيــوم مدينة
رام الله في الضفة الغربية املحتلة،
إلــى أن «عــدد السياح األت ــراك الذين
زاروا إسرائيل ،خالل العالم املاضي،
وصل إلى  30ألفًا ،ونريد لهذا العدد
أن يزداد أيضًا».
ووص ــل أوج ــي إل ــى تــل أب ـيــب مـســاء
أول مــن أمــس ،فــي أول زي ــارة علنية
لـ ــوزيـ ــر ت ــرك ــي م ـن ــذ االعـ ـ ـت ـ ــداء عـلــى
سفينة «مــافــي م ــرم ــرة» ع ــام ،2010
وبعد تطبيع العالقات بني الدولتني
في الصيف املاضي.
م ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،قـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــوزيـ ـ ــر
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي« :ال أشـ ــك أن ال ـعــاقــة
السياحية بني البلدين ستسهم في
تعزيز العالقات عامة بني بلدينا...
وك ـل ـمــا ك ــان ــت ال ـع ــاق ــات أق ـ ــوى بــن
بـ ـل ــديـ ـن ــا وشـ ـعـ ـبـ ـيـ ـن ــا ،كـ ـلـ ـم ــا ك ــان ــت
امل ـن ـط ـق ــة م ـس ـت ـق ــرة أك ـ ـثـ ــر ،ف ــال ـس ــام
مـصـلـحــة مـشـتــركــة ل ـب ـلــدي ـنــا» .وفــي
ّ
ال ـس ـيــاق ،رأى أن ق ــان ــون الكنيست
«مـ ـح ــق ،وهـ ـك ــذا ت ـس ـيــر األم ـ ـ ــور فــي
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ...آم ــل م ــن املـحـكـمــة
الـعـلـيــا أن تـمـنــع نـفـسـهــا مــن الـقـيــام
بأمور ليست من حقها» ،في إشارة
إلى احتمال أن تصدر حكمًا بإيقاف
القانون.
(األخبار ،األناضول)

تشير تقديرات المحللين إلى أن المحكمة اإلسرائيلية العليا قد تمنع
تطبيق القانون (أ ف ب)

جريمة يجب وقفها وفــرض عقوبات
على مرتكبيها.
وب ــرغ ــم إعـ ـ ــان امل ـس ـت ـش ــار ال ـق ـضــائــي
لحكومة ال ـعــدو ،أفـيـحــاي مندلبليت،
عــزمــه على «ع ــدم الــدفــاع عــن القانون
فـ ــي قـ ــاعـ ــات امل ـح ـك ـم ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا» ،فـقــد
أصـ ــر االئـ ـت ــاف ال ـح ــاك ــم (الـ ـ ــذي ُي ـ َـع ـ ّـد
الـبـيــت ال ـي ـهــودي أح ــد أبـ ــرز دعــائـمــه)
على إم ــراره ،وذل ــك إضــافــة إلــى إعــان
أكـثــر مــن مـســؤول إسرائيلي «تجنيد
محامني خاصني للدفاع عن القانون

إذا ما حاولت املحكمة العليا إلغاءه،
أو عرقلة تطبيقة».
وبعد إقرار القانون بالقراءتني الثانية
والـ ـث ــالـ ـث ــة ،ع ـل ـق ــت ع ـض ــو ال ـك ـن ـي ـســت
شولي رفائيلي ،من «البيت ُاليهودي»،
ً
قــائ ـلــة إن ــه «يـ ــوم تــاري ـخــي شـ ــرع فيه
ق ــان ــون تــاري ـخــي أي ـض ــا ،فــاملــواط ـنــون
الـ ــذيـ ــن أقـ ــامـ ــوا ب ـي ــوت ـه ــم فـ ــي ال ـض ـفــة
ش ـج ـع ــوا الـ ـحـ ـك ــوم ــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
املتعاقبة على كسر أهــداف املنظمات
اليسارية الساعية إلى نسف مشروع
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العالم
حاولوا وضع بند في النسخة األولى
مـ ــن اقـ ـ ـت ـ ــراح ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،ي ـل ـغ ــي أوام ـ ــر
«الـعـلـيــا» املتعلقة ُبــإخــاء أو هــدم أي
أراض
ب ــؤرة استيطانية أقـيـمــت على
ٍ
فلسطينية بملكية خاصة ،لكن حزب
«كوالنو» (بزعامة وزيــر املــال موشيه
ك ـح ـل ــون) اعـ ـت ــرض ع ـل ــى ذلـ ــك «ل ـع ــدم

إذا ما تقرر بناء
مستوطنات ،فإن
القانون يجيز مصادرة
أراض فلسطينية

ّ
االسـتـيـطــان» .وش ــددت على أن «على
امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـل ـيــا أن ت ـف ـهــم أنـ ــه يـجــب
أال تـنــزلــق إل ــى الـنـقــاشــات ،أو تتدخل
فــي صيغة الـقــانــون الــذي يتعامل مع
ق ـض ـيــة س ـيــاس ـيــة واض ـ ـحـ ــة» ،م ـهــددة
بــأنــه «إذا عملت املحكمة العليا على
إلـغــاء القانون فستواجه (مــن قبلنا)،
إذ سنعمل على تعزيز تطبيق القانون
االسرائيلي في الضفة».
وفــي الـسـيــاق ،أش ــارت «هــآرتــس» إلى
أن أعضاء من حزب «البيت اليهودي»

عــرقـلــة عـمــل أعـلــى هيئة قضائية في
إسرائيل (العليا)» ،فأزيل البند ُلي ّ
قر
بصيغته الحالية.
من جهة أخرى ،رأت «القائمة العربية
امل ـش ـتــركــة» ال ـتــي تـضــم أرب ـع ــة أح ــزاب
ّ
ع ــرب ـي ــة فـ ــي ال ـك ـن ـي ـس ــت ،أن «ق ــان ــون
تـســويــة االس ـت ـي ـطــان رس ــال ــة واضـحــة
لـلـعــالــم أج ـمــع ب ــأن إســرائ ـيــل ماضية
ف ــي س ـيــاســة االحـ ـت ــال واالس ـت ـي ـطــان
والحرب» .وأضافت في بيان أصدرته
أمس ،أن «القانون الفاشي والعنصري
الذي يشرعن جرائم االحتالل وينهب
األراضـ ــي الفلسطينية ،أع ــدم الخيار
ال ـس ـل ـمــي وس ـ ـ ّـد األف ـ ــق أم ـ ــام إم ـكــان ـيــة
اسـتـقــال الـشـعــب الفلسطيني ،حيث
اس ـت ـغ ـلــت ح ـكــومــة ال ـي ـمــن هيمنتها
ل ـت ـب ـي ـي ــض املـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــات وض ـ ّـمـ ـه ــا
وش ــرع ـن ــة ال ـن ـهــب والـ ـسـ ـل ــب» .وقـ ــررت
«املشتركة» عدم التوجه إلى «العليا»
ل ــال ـت ـم ــاس ع ـل ــى «ال ـ ـقـ ــانـ ــون» ،وذلـ ــك
بـ ـه ــدف «عـ ـ ـ ــدم مـ ـن ــح ال ـ ـق ـ ــرار شــرع ـيــة
سـيــاسـيــة ،ألن الـقــانــون الــوحـيــد الــذي
ي ـس ــري ع ـلــى األراض ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة
املـحـتـلــة ع ــام  67هــو ال ـقــانــون الــدولــي
وليس اإلسرائيلي».
وفي باريس ،أعلن الرئيسان الفرنسي
فـ ــرن ـ ـسـ ــوا ه ـ ـ ــوالن ـ ـ ــد ،وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي
م ـح ـمــود عـ ـب ــاس« ،ال ــرف ــض ال ـشــديــد»

ل ـ ـل ـ ـقـ ــانـ ــون .وق ـ ـ ـ ــال ع ـ ـبـ ــاس ف ـ ــي خ ــال
مؤتمر صحافي مشترك مــع هوالند،
ّ
إن «الـ ـتـ ـش ــري ــع ...ال ـ ــذي ي ـج ـيــز ســرقــة
األراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة
ملـصـلـحــة املـسـتــوطـنــن ،وي ـش ـ ّـرع بــأثــر
رجعي البناء االستيطاني على جميع
األراضي الفلسطينية املحتلة منذ عام
 ،1967وب ـمــا فـيـهــا ال ـق ــدس الـشــرقـيــة،
مخالف للقانون الدولي» .ومن جهته،
دعا هوالند «إسرائيل وحكومتها إلى
التراجع عن هذا القانون» ،معتبرًا أن
القانون سـيــؤدي إلــى «ضــم لألراضي
املحتلة بحكم األمر الواقع».
وعلى املستوى الدولي ،أرجأ االتحاد
األوروبي القمة السياسة التي كان من
املقرر عقدها مع إسرائيل في الثامن
والعشرين مــن الشهر ال ـجــاري ،وذلــك
«اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى مــوجــة االسـتـيـطــان
األخـيــرة فــي الضفة الغربية والقدس
املحتلتني ،إضــافــة إلــى إق ــرار القانون
الجديد» ،وفق ما ذكــره موقع «والــا»
اإللكتروني.
إل ــى ذلـ ــك ،أدان وزيـ ــر شـ ــؤون ال ـشــرق
األوســط البريطاني ،توبياس إلــوود،
القانون ،مشيرًا إلــى أنــه «مثير للقلق
ويتيح املجال لبناء املزيد من الوحدات
االستيطانية وتــوسـيــع املستوطنات
الـقــائـمــة فــي الـضـفــة الـغــربـيــة ،ويـهــدد
حــل الــدولـتــن وإمكانية التوصل إلى
سالم» .والالفت أن هذه اإلدانة أتت بعد
يوم واحد فقط على لقاء رئيس وزراء
ال ـع ــدو ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،ورئـيـســة
وزراء بريطانيا ،تيريزا ماي ،في لندن،
الـتــي عـ ّـبــرت عــن «تمسك بــادهــا بحل
الدولتني ،وأن االستيطان من شأنه أن
يعوق تحقيق هذا الهدف».
وف ـ ــي سـ ـي ــاق الـ ـح ــدي ــث عـ ــن «ال ـت ــأث ــر
بالرياح الترامبية»ُ ،يجمع املحللون
اإلسرائيليون على أن إدارة الرئيس
األم ـيــركــي ،دونــالــد تــرامــب« ،ملتزمة
تـ ـج ــاه ت ـح ـق ـي ــق املـ ـص ــال ــح ال ـق ــوم ـي ــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة الـعـلـيــا أك ـثــر م ــن إرادة
سلفه باراك أوباما» .وقد شكر أمس،
النائب عــن حــزب «البيت اليهودي»
بـ ـتـ ـسـ ـلـ ـئـ ـي ــل سـ ـ ـم ـ ــوت ـ ــريـ ـ ـت ـ ــش ،وه ـ ــو
أح ــد أش ــد داع ـم ــي ال ـق ــان ــون ،الشعب
األمـيــركــي النتخابه دونــالــد تــرامــب،
ّ
ألن «م ــن دون ـ ــه ،ف ـ َـإن ال ـق ــان ــون ،على
األغلب ،لم يكن ُ
سيق ّر».
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كيوسك الصحافة
ّ
نتنياهو ينبح ...وال يعض
أثبت رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،أنه سياسي ضعيف
غير قــادر على مواجهة خصومه السياسيني ،وأنــه يرضخ بسهولة
للضغوط والـتـهــديــدات .وتــأكــد الجمهور اإلســرائـيـلــي ،مــرة أخ ــرى ،أن
رئيس الوزراء قد ينبح ...ولكنه ال ّ
يعض.
يزعم نتنياهو أنه لم يتأثر بالضغط السياسي الذي مارسه نفتالي بينيت (وزير
التعليم اإلسرائيلي وزعيم حزب «البيت اليهودي») عليه في ما يخص مشروع
قــانــون ملـصــادرة األراض ــي الفلسطينية ،واصـفــا محاولة الضغط ب ــ«اإلنــذارات
الكاذبة» .لكن في لحظة الحقيقة ،استسلم نتنياهو وتصرف عكس ما يمليه
عليه ما بقي من ضميره السياسي.
نتنياهو لم يكن قويًا بما فيه الكفاية لتأجيل التصويت على مشروع قانون هو
نفسه يعارضه ،والذي قال في املاضي إنه قد يدفع إسرائيل إلى الوقوف أمام
املحكمة الجنائية الدولية .ونتيجة الضغوط السياسية التي مارسها حزب لديه
ثمانية مقاعد في الكنيست ،مضى نتنياهو قدمًا في إقرار مشروع قانون حتى
اليمني اإلسرائيلي يعترف بأنه «يشرع السرقة» وهو «وصمة عار على جبني
الدولة وهيئتها التشريعية».
في لحظة ضعفه السياسي ،تصرف نتنياهو ضد حكمته السياسية .ففي زمن
السياسة الجديدة ،التي تهيمن عليها لغة القوة ،سيدفع نتنياهو ،وباألخص
لكونه قائدًا لدولة تقع في منطقة حساسة في الشرق األوسط ،ثمنًا دبلوماسيًا
ّ
باهظًا بسبب عــدم قــدرتــه على الصمود تحت وطــأة الضغوط .كيف سيمثل
نتنياهو مصالح إسرائيل في وجه أعدائها إذا لم يستطع حتى الوقوف في وجه
بينيت؟ كيف سينظر زعماء مثل الرئيس األميركي دونالد ترامب ،والرئيس
الــروســي فالديمير بــوتــن ،إليه اآلن بعدما ظهر ضعيفًا فــي وجــه معارضيه
الـسـيــاسـيــن؟ واأله ــم مــن ذل ــك كـلــه ،أي ن ــوع مــن الــزعـمــاء مستعد للعمل ضد
مصلحة دولته ملجرد أنه يخشى خسارة حياته السياسية؟
(من افتتاحية «هآرتس»)

مقالة تحليلية

ثمن الخضوع لالحتالل أكبر من ثمن مقاومته
علي حيدر
ال تعنينا كثيرًا ردود الفعل اإلسرائيلية الداخلية املحذرة من مفاعيل قانون
مصادرة األراضي الفلسطينية .فمعارضتها تنبع من الحرص على أمن كيان
االحـتــال ومكانته الــدولـيــة وهويته اليهودية ،ليس إال .مــع ذلــك ،تشي بعض
االنتقادات الداخلية ّ
بأن مفاعيل هذا القانون وتداعياته ،لجهة ما قد ينتجه من
تحديات وفــرص ،هي قضية سجالية في الوسط اإلسرائيلي ،لكونها خطوة
غير مضمونة العواقب.
وكشفت شرعنة مصادرة األراضــي الفلسطينية الخاصة ،وبمفعول رجعي،
عن تمادي أساليب العدوان "املقونن" على الشعب الفلسطيني ،وعكست الرؤية
والتقدير اللذين استند إليهما صانع الـقــرار فــي تــل أبيب للتجرؤ على هذه
الخطوة في هذه املرحلة بالذات.
بعيدًا عــن مــوقــف املحكمة العليا ،الـتــي تـســود تـقــديــرات بأنها قــد تبطل هذا
القانون ،وهو ما تذرعت به إدارة دونالد ترامب لتجنب التعليق على القانون،
لكونها تملك الصالحية للقيام بذلك ،فاملؤكد أن املبادرة ّ
لسن مثل هذا القانون
ّ
تشكل تطورًا في العدوان ،وذلك بالقياس إلى العناوين واألساليب التي اعتمدها
للزحف االستيطاني تاريخيًا ،وهــو مــا دفــع أعـضــاء الكنيست لتوفير مظلة
قانونية له .وبهذه الطريقة ّ
يتحول االعتداء إلى تنفيذ للقانون في كيان االحتالل.
بعد استكمال احـتــال األراض ــي الفلسطينية عــام  ،1967تــذرعــت إسرائيل
لتنفيذ خطتها االستيطانية بشعار "األغراض العسكرية" ،الذي استندت إليه
طوال السبعينيات تقريبًا (باستثناء معاليه أدوميم التي كان لها خصوصية
محددة) .بعد ذلك اعتمدت إسرائيل "تكتيكًا" آخر لالستيالء على األراضــي
الفلسطينية .إذ جــرى بالتدريج إعــان أكثر مــن  900ألــف دونــم فــي الضفة
الغربية على أنها أراضي دولة ،وهي أراض لم تكن ُم َّ
عرفة في السابق على أنها
ٍُ
تخضع مللكية الدولة .وبعد هذه الخطوة ض َّمت غالبيتها الساحقة إلى مناطق
نفوذ للمجالس املحلية واملجالس اإلقليمية التابعة للمستوطنات .وفي كل ما
مضى شرعنت املحكمة العليا الخطوات االستيطانية.
مــن هنا ،فــإن شرعنة االستيالء على أراض ــي الفلسطينيني الخاصة ،التي
أقــام ــوا عليها نـحــو  4000وح ــدة اسـتـيـطــانـيــة ،يشكل ارت ـق ـ ًـاء فــي ال ـعــدوان
االستيطاني على قــاعــدة "شــرعــن ثــم فــرعــن" .وهــو مــا يعني أيـضــا ،إعالنًا

رسميًا إسرائيليًا ،وبلغة قانونية ،أن الضفة الغربية لم تعد منطقة نزاع ،بل
باتت جزءًا من كيان االحتالل .هذا املفهوم هو الذي دفع اليمني اإلسرائيلي
إلى وصفه باملحطة التاريخية ،واالنقالب ،وذلك انطالقًا من أن ما جرى هو
امتداد لسياسة التوسع االستيطاني ،وترجمة الستراتيجية تهويد األرض
والهوية ،وقطعًا للطريق على إقامة كيان سياسي فلسطيني ،يحمل اسم
"الدولة الفلسطينية" .وقفزة باتجاه تصفية القضية الفلسطينية ،عبر دفع
الطرف التسووي للبحث عن حلول خارج فلسطني.
وكغيره من االعتداءات التي تنطوي على مفاعيل تاريخية واستراتيجية ،ما
كــان كيان العدو ليبادر إليه ،إال استنادًا إلــى قــراءة وتقدير يتصل بالبيئة
اإلقليمية والدولية.
يتزامن املسار التصاعدي لالعتداءات اإلسرائيلية في الضفة والقطاع ،مع
انفتاح عربي ـ خليجي ،على إسرائيل .وفي ظل ترويج ملفهوم أن إسرائيل
جزء من معادلة إقليمية يمكن االرتقاء بالعالقة معها إلى رتبة "الحليف" على
قاعدة املصالح املشتركة ،وفي مواجهة كل من يرفع رايــة تحرير فلسطني.
وهــو مــا تــرى فيه إســرائـيــل عــامــة ،والـيـمــن خــاصــة ،ظــرفــا مثاليًا ملــزيــد من
التوسع االستيطاني .أيضًا ،من الصعب الفصل بني االندفاعة االستيطانية
اإلسرائيلية ،التي كان قانون املصادرة أحد تجلياتها ،عن تولي دونالد ترامب
رئاسة الواليات املتحدة األميركية ـ الحدث الذي رأى فيه اليمني اإلسرائيلي
أراض فلسطينية.
فرصة تاريخية لالنقضاض على ما بقي من
ٍ
وهكذا يتجلى االستيطان بالنسبة إلى كيان االحتالل ،كهدف واستراتيجية
في آن واحد .من جهة ،يجسد جوهر الحركة الصهيونية التي تقوم على جمع
يهود العالم ضمن وطــن قومي على أرض فلسطني .ومــن جهة أخــرى ،هو
السبيل لتهويد األرض والذاكرة ،وقطع الطريق على أي ترتيب سياسي يسمح
للفلسطينيني بكيان "سيادي" على جزء يسير من أرض فلسطني.
وفــي قطاع غــزة املحاصر ،استغل العدو اإلسرائيلي الـصــاروخ اليتيم الذي
ّ
يشن ضربات عسكرية أبعد ما تكون عن
سقط في جنوب إسرائيل كي
كونها ّ
رد فعل .ووجه سلسلة من الضربات التي استهدفت مجموعة أهداف
اختارها جيش الـعــدو ،من ضمن خطة استهداف قــدرات املقاومة في غزة،
وبــاالسـتـنــاد إل ــى تـقــديــر م ـفــاده أن فـصــائــل امل ـقــاومــة حــريـصــة عـلــى تجنب
مواجهة واسعة.

أكد حجم العدوان ووتيرته واملدى الذي بلغه ،على أن ضربات جيش العدو لم
تكن سوى ترجمة لبرامج عسكرية جاهزة لدى جيش العدو .وعلى املستوى
السياسي ،بدا كما لو أن نتنياهو كان ينتظر فرصة من هذا النوع.
منذ ما بعد تولي أفيغدور ليبرمان منصب وزيــر األمــن ،فرضت إسرائيل
معادلة غير تناسبية إزاء قطاع غــزة .وعمدت إلــى ذلــك عبر توسيع نطاق
االعـتــداءات التي كانت تمهد لها الصواريخ العشوائية وتطلقها مجموعات
سلفيةّ ،
ويرد عليها جيش العدو باستهداف مواقع املقاومة في القطاع ،وهو
يدرك تمامًا خلفية وأهداف املجموعات التي تقف وراء هذه الصواريخ.
وكما هي الحال ،مع ما سبق من اعتداءات ،يأتي اعتداء أول من أمس امتدادًا
للسياسة العدوانية اإلسرائيلية ضد سكان القطاع وفصائله املقاومة .وهي
سياسة تقوم وفق ّمعادلة تهدف إلى تدفيع الشعب الفلسطيني ثمن تبنيه
لخيار املـقــاومــة .ولـعــل شرعنة الكنيست ملـصــادرة األراض ــي الفلسطينية،
بأغلبية  60عضوًا في الكنيست ،أتى ليعزز مرة أخــرى فشل الرهان على
خيار "التسوية" ،ويكشف أيضًا عن أن ثمن الخضوع لالحتالل ،أكبر من
ً
ثمن مقاومته .فضال عن أن األول ينطوي على دفع أثمان كبرى من دون
ثمار متناسبة ،والثاني يقوم على تقديم التضحيات في مقابل التحرير.
مع ذلك ،هدف استغالل نتنياهو للصاروخ اليتيم ،لتحقيق أكثر من هدف في
الساحة الداخلية .فهو أراد أن يقدم نفسه كزعيم يملك التصميم وشجاعة
القرار ،للدفاع عن أمن شعب إسرائيل .وهو ما برز في تعقيبهّ :
"إن سياستنا
واضحة ،من يطلق النار علينا سنرد عليه بالنار وبقوة ،ليس هناك شيء
اسمه تنقيط إطالق نار دون رد".
أيضًا ،شكلت اعـتــداءات جيش العدو فرصة إضافية للتغطية على ملفات
الفساد ،وقطعًا للطريق على مزايدة اليمني املتطرف الــذي يناكف نتنياهو
في املوقف من حكم حماس في القطاع وعدم إبداء الحزم املطلوب ،وتحديدًا
بعد تقرير مراقب الدولة الــذي لم يكن االنطباع الــذي تبلور في أعقابه في
مصلحة نتنياهو.
وه ـك ــذا اس ـت ـطــاع نـتـنـيــاهــو أن ي ـف ــرض ع ـلــى جـ ــدول اه ـت ـمــامــات الـجـمـهــور
اإلسرائيلي ،عناوين استيطانية وأمنية وسياسية تتصل بتطورات املنطقة
ً
وإيــران ...بدال من مالحقة تفاصيل ملفات الفساد التي وضعت مستقبله
الشخصي والسياسي على مفترق حاسم.
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الحدث
طهران ومسقط
ّ
تعدالن مسار
أنبوب غاز

سوف يرد اإليرانيون على تصريحات ترامب في مسيرات ذكرى انتصار الثورة (أ ف ب)

أعلن وزير النفط اإليراني أمس،
بعد اجتماعه مع نظيره العماني
فــي طـهــران ،أن إي ــران وسلطنة
عمان اتفقتا على تغيير مسار
خ ـ ــط أنـ ــاب ـ ـيـ ــب ب ـ ـحـ ــري م ــزم ــع
لـتـصــديــر ال ـغ ــاز ،وذل ــك لتفادي
م ـ ـ ــروره ب ــامل ـي ــاه ال ـت ــي تـسـيـطــر
عليها دولة اإلمــارات .وسيربط
خ ـ ـ ــط األنـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــب امل ـ ـ ــزم ـ ـ ــع ب ــن
احتياطيات الغاز الضخمة في
إي ــران واملستهلكني العمانيني،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى م ـح ـط ــات ل ـل ـغــاز
الطبيعي امل ـســال فــي السلطنة
يمكنها إعادة تصدير الغاز.
ّ
وف ــي  ،2013وق ـع ــت الــدول ـتــان
اتفاقية لتوريد الغاز إلى سلطنة
عـمــان مــن خــال خــط األنابيب
الـجــديــد فــي صـفـقــة بقيمة 60
مليار دوالر على مدى  25عامًا.
(رويترز)

ّ ّ
يتخيل أن من شأن تصريحاته رسم أطر جديدة
يبدو واضحًا قرار الجمهورية اإليرانية القاضي بعدم جعل دونالد ترامب
للعالقات مع طهران .أمس ،ظهر هذا القرار على لسان أعلى شخصية إيرانية ،السيد علي خامنئي ،وذلك في أول
ّ
وتوجه فيها بالشكر إلى الرئيس الذي ّ
«يعري أميركا ...أخيرًا»!
كلمة يلقيها منذ تنصيب الرئيس األميركي،

خامنئي :شكرًا دونالد ترامب!
أك ـ ــد م ــرش ــد ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلي ــرانـ ـي ــة
السيد علي خامنئي ،أمس ،أن الشعب
اإليــرانــي «ال يـهــاب تـهــديــدات تــرامــب،
وس ـ ـي ـ ــرد عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات
ف ــي م ـس ـيــرات ذك ــرى ان ـت ـصــار ال ـثــورة
االسـ ــام ـ ـيـ ــة» يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة امل ـق ـب ــل.
وق ـ ــال لـ ــدى اس ـت ـق ـبــالــه م ـج ـمــوعــة من
ق ــادة وضـبــاط وك ــوادر الـقــوة الجوية
ّ
للجيش االيــرانــي ،إن «هــذا الشخص
ي ـ ـ ـقـ ـ ــول :ي ـ ـجـ ــب أن ت ـ ـخـ ــافـ ــوا م ـ ـنـ ــي»،
ّ
مـسـتــدركــا ب ــأن اإليــران ـيــن «س ـيــردون
على هذه التصريحات ...وسيظهرون
كيف سيكون موقفهم أمام التهديد».
وشدد خامنئي على «فشل (الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة) فـ ــي بـ ـل ــوغ أه ــدافـ ـه ــا أمـ ــام
إي ـ ـ ـ ـ ــران» ،م ـض ـي ـف ــا« :ي ـ ـقـ ــول ال ــرئ ـي ــس
االميركي الجديد إنه يجب أن تشكروا
أوبـ ــامـ ــا( ...ل ـك ــن) ع ـلــى مـ ــاذا نـشـكــره؟
عـلــى إي ـجــاد داع ــش وإش ـعــال الـنـيــران
فــي ال ـع ــراق وس ــوري ــا ودع ـمــه العلني
للفنت في إيران في عام 2009؟» .وقال
ّ
«إن (أوباما) هو الشخص الذي جلب
ّ
الـعـقــوبــات امل ـشــلــة لـلـشـعــب االي ــران ــي،
لكنه لم يحقق مبتغاه ،وال يستطيع
ّ
أي عدو أن يشل الشعب اإليراني».
وف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق الـ ـكـ ـلـ ـم ــة ،رأى م ــرش ــد
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة أن ت ــرام ــب
«أظهر الوجه الحقيقي ألميركا ّ
وعرى
نحن نشكر هذا الشخص...
فسادها...
ّ
نشكره ألنــه وفــر علينا جهدًا وأظهر
ال ــوج ــه ال ـح ـق ـي ـقــي ألمـ ـي ــرك ــا» .وت ــاب ــع
بالقول« :ما كنا نقوله طوال  38عامًا
عــن الـفـســاد الـسـيــاســي واالق ـت ـصــادي
واالخ ــاق ــي واالجـتـمــاعــي املستشري
ف ــي االدارة االم ـيــرك ـيــة ق ــد ع ـ ـ ّـراه هــذا
الشخص ،وجعله علنيًا أثناء حملته
االنتخابية وبعدها».
وكـ ـ ــانـ ـ ــت الفـ ـ ـت ـ ــة م ـ ـسـ ــانـ ــدة ال ــرئـ ـي ــس
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ح ـ ـسـ ــن روح ـ ـ ــان ـ ـ ــي دعـ ـ ــوة
خــامـنـئــي اإلي ــران ـي ــن إل ــى االح ـت ـشــاد
في أرجــاء البالد يــوم الجمعة املقبل،
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على
ّ
لم يتشكل بعد!

وذل ـ ــك «إلظ ـ ـهـ ــار رواب ـ ـط ـ ـهـ ــم ،الـ ـت ــي ال
يـم ـكــن أن ت ـن ـف ـصــم ،بــالــزع ـيــم األع ـلــى
وبالجمهورية اإلسالمية».
ولـ ــدى سـ ــؤال امل ـت ـحــدث بــاســم الـبـيــت
األب ـيــض ش ــون سـبــايـســر ،بخصوص
تـصــريـحــات خــامـنـئــي ،ق ــال إن ــه يجب
على إي ــران أن تــدرك أنــه توجد قيادة
جديدة في الواليات املتحدة .وأضاف:
«هـ ــذا الــرئ ـيــس (ت ــرام ــب) ل ــن يـتــوانــى
ويـ ــدع إي ـ ــران تــرت ـكــب انـتـهــاكــاتـهــا أو
مـ ــا يـ ـب ــدو أنـ ـه ــا انـ ـتـ ـه ــاك ــات لــات ـفــاق
امل ـ ـش ـ ـتـ ــرك ...أع ـت ـق ــد أن إيـ ـ ــران ت ـخــدع
نفسها إذا لم تــدرك أنــه يوجد رئيس
جديد في املنصب».
فــي هــذا الــوقــت ،رأى وزيــر الخارجية
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي م ـح ـم ــد جـ ـ ـ ــواد ظ ــري ــف أن
ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ي ـ ـحـ ــاول إع ـ ــادة
ال ـت ـفــاوض عـلــى االت ـف ــاق ال ـن ــووي ،ما
ي ـن ــذر بـ ــأن طـ ـه ــران س ـت ــواج ــه «أي ــام ــا
عصيبة» خ ــال الـفـتــرة املـقـبـلــة .وقــال
فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ن ـش ــرت ـه ــا صـحـيـفــة
«اطــاعــات» الـصــادرة ّ في طهران« :لن
تـقـبــل إي ـ ــران وال امل ــوق ـع ــون اآلخـ ــرون
بإعادة النظر في االتفاقية التاريخية
ّ
امل ــوقـ ـع ــة ع ـ ــام  ،2015وال ـ ـتـ ــي رف ـعــت
مجموعة من العقوبات على إيران في
مقابل وقف برنامجها النووي».
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ،ف ـب ـع ــدم ــا تـعـهــد
ترامب بعملية «إع ــادة بناء ضخمة»
للقوات املسلحة األميركية قبل أيــام،
ّ
قدم كبار املسؤولني في وزارة الدفاع
(ال ـب ـن ـتــاغــون) إل ــى ال ـكــون ـغــرس خطة
لــزيــادة ميزانية الــدفــاع بأكثر مــن 30
مـلـيــار دوالر ،ب ـهــدف «ت ـعــزيــز ق ــدرات
الجيش األميركي» من خــال تزويده
بـ ـط ــائ ــرات ح ــرب ـي ــة وعـ ــربـ ــات م ــدرع ــة
وأس ـل ـحــة ج ــدي ــدة ،وت ـطــويــر أســالـيــب
التدريب ،وفق ما أعلنت وكالة األنباء
«أسوشييتد برس».
األميركية
ّ
ووفق الوكالة ،يمثل هذا املقترح «غير
ال ــرس ـم ــي» امل ـح ــاول ــة األول ـ ــى م ــن قبل
وزارة الدفاع «التابعة لترامب» لوضع
ح ـ ّـد ل ـ ــ«تـ ـ ّ
ـردي أداء ال ـج ـيــش وت ــراج ــع
مـسـتــوى جــاهــزيـتــه الـقـتــالـيــة» .ووفــق
«أسوشييتد ب ــرس» ،فــإن «الـنــواقــص

ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة» ال ـ ـت ـ ــي يـ ـشـ ـي ــر إلـ ـيـ ـه ــا
املـقـتــرح قــد تفتح املـجــال أم ــام ترامب
والـ ـك ــونـ ـغ ــرس ،الـ ـ ــذي ي ـس ـي ـطــر عـلـيــه
«الحزب الجمهوري» ،لتجاوز «القيود
الصارمة» على اإلنفاق العسكري التي

خامنئي :ترامب ُيظهر
الوجه الحقيقي ألميركا
ّ
ويعري فسادها
فرضها «قانون التحكم في امليزانية»
الصادر في عام  ،2011عقب انسحاب
معظم ال ـقــوات األمـيــركـيــة مــن الـعــراق
وأفغانستان في عهد الرئيس السابق
ب ـ ــاراك أوب ــام ــا .وتــوق ـعــت ال ــوك ــال ــة أن
تتضمن امليزانية السنوية الرسمية
ل ـعــام  ،2017وال ـتــي سـتــرسـلـهــا إدارة

تــرامــب إلــى الكونغرس قــريـبــا ،أج ـ ً
ـزاء
من هذا املقترح.
وكان من املقرر ليل أمس أن يشهد كبار
مسؤولي الدفاع أمام لجنة الخدمات
املسلحة في مجلس املمثلني األميركي
(أحــد مجلسي الكونغرس) ،للحديث
عــن حالة الجيش وتقييمه .وأشــارت
ّ
يتحدث
الوكالة إلى أن من املتوقع أن
هــؤالء عن التأثير السلبي للضوابط
املالية التي فرضتها عملية تخفيض
اإلنفاق على الجيش ،إذ إنها «دفعت
ال ـق ــوات املـسـلـحــة إل ــى نقطة االنـهـيــار
نتيجة تقييدها بميزانيات ضئيلة
ّ
جدًا ال تكفي ملعالجة أعباء ثقيلة».
وج ـ ــاء ت ـق ــري ــر «أس ــوش ـي ـي ـت ــد بـ ــرس»
ب ـع ــد ي ـ ــوم مـ ــن ت ــأك ـي ــد رئـ ـي ــس لـجـنــة
الخدمات املسلحة في مجلس املمثلني
األم ـيــركــي ،م ــاك ثــورن ـب ـيــري ،ض ــرورة
«توسيع ميزانية الدفاع الصاروخي

«جاستا» يستهدف إسرائيل و«اإلدارة»
أشــارت صحيفة «بوليتيكو» األميركية إلــى أن أحــد املحامني في واشنطن يستخدم،
حاليًا ،قانون العدالة ضد رعاة اإلرهــاب (جاستا) ـ الذي كان قد ِأقـ ّـر ملحاكمة منفذي
هجمات  11أيلول ـ من أجل استهداف إسرائيل ومسؤولني في
اإلدارة األميركية.
ّ
وذك ــرت الصحيفة أن املـحــامــي مــارتــن مــاكـمــاهــون ادع ــى في
ّ
إحــدى شكاويه ،املؤلفة من  103صفحات ،أن رئيس الحكومة
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو ،وجمعيات خيرية أميركية مرتبطة
ب ـج ــارد كــوشـنـيــر (الـ ـص ــورة) ،صـهــر الــرئ ـيــس دون ــال ــد تــرامــب،
وأيضًا بالسفير األميركي الجديد في إسرائيل ديفيد فريدمان،
ّ
متورطون في جرائم حــرب ضد الفلسطينيني ،بسبب دعمهم
النشاط االستيطاني في الضفة الغربية املحتلة.
ووفق الصحيفة ،فإن هذه الدعوى قد ّ
تعزز االنتقادات التي تطال
ّ
حذرت ّ
املشرعني األميركيني من
قانون «جاستا» ،والتي كانت قد
أنه سيفتح الباب أمام القضايا القانونية «التي ستكون نتيجتها
مثول مسؤولني أميركيني أمــام املحكمة ،حتى ولــو كانت على
خلفية أسباب واهية».
(األخبار)

األم ـ ـيـ ــركـ ــي فـ ــي م ــواجـ ـه ــة تـ ـه ــدي ــدات
كوريا الشمالية وإيــران» ،ووضع ّ
حد
لــ«الـتـقـشــف» فــي اإلن ـف ــاق الـعـسـكــري.
وق ــال الـنــائــب الـجـمـهــوري فــي مؤتمر
صحافي ،أول أمس ،إن على الواليات
امل ـت ـحــدة «تــوس ـيــع نـظــامـهــا الــدفــاعــي
الـ ـ ـص ـ ــاروخ ـ ــي وتـ ـحـ ـس ــن ال ـت ـق ـن ـي ــات
ال ــدف ــاع ـي ــة امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــالـ ـص ــواري ــخ»،
وأضاف« :أعتقد أن لدينا اليوم فرصة
عظيمة للقيام بـمــا هــو فــي مصلحة
هذا البلد ...وأنا متفائل ّ
جدًا».
وت ــزي ــد م ـيــزان ـيــة ال ـج ـيــش األم ـيــركــي
السنوية على  600مليار دوالر ،ويضم
 1.3مليون عسكري .والجدير بالذكر
أن ميزانية عــام  ،2016الـتــي طرحها
ّ
أوب ــام ــا ،تـخــطــت «ق ــان ــون الـتـحـكــم في
املـ ـي ــزانـ ـي ــة» ( الـ ـ ــذي ص ـ ــدر ف ــي 2011
ويقضي بتقليص اإلنفاق بنحو 1.2
تــريـلـيــون دوالر عـلــى م ــدار الـسـنــوات
العشر املقبلة) بنحو  75مليار دوالر.
ّ
ووفــق الوكالة األميركية ،فــإن القوات
البحرية تطالب بمبلغ إنفاق إضافي
ي ـب ـلــغ  12م ـل ـيــار دوالر ،إض ــاف ــة إلــى
 24مــن م ـقــاتــات «ســوبــر هــورن ـيــت»،
وواحــدة «يو اس اس سان انطونيو»
(وهي سفينة إنزال قتالية لوجستية،
وت ـ ـعـ ـ ّـد هـ ـج ــومـ ـي ــة) ،وال ـ ـع ـ ـشـ ــرات مــن
صـ ـ ــواريـ ـ ــخ «س ـ ــاي ـ ــدواي ـ ـن ـ ــدر» (وه ـ ــي
ص ـ ــواري ـ ــخ ق ـص ـي ــرة املـ ـ ـ ـ ــدى) .وت ــؤك ــد
الـبـحــريــة أن ــه م ــن دون ه ــذا «اإلن ـف ــاق
االضافي» ،فإنها ستعاني من «نقص
كبير سيؤثر على استعداد قواتها».
وقالت «أسوشييتد برس» إن الجيش
األميركي يطالب بمبلغ  8.2مليارات
دوالر بهدف «تحديث» قوة مؤلفة من
 476ألف جندي في «الخدمة الفعلية».
وسيتم تخصيص حوالى  2.2مليار
مــن إجمالي هــذا املبلغ لـشــراء طائرة
ال ـب ــوي ـن ــغ مـ ــن ط ـ ـ ــراز «شـ ـيـ ـن ــوك -CH
 ،»47و»إي ــه إتـ ــش 64-أبــات ـشــي» ،و12
طــائــرة «الـنـســر ال ــرم ــادي» (وه ــي من
أح ــدث أنـ ــواع ط ــائ ــرات الـتـجـســس من
دون ط ـي ــار ،ومـهـمــاتـهــا اسـتـطــاعـيــة
وقـتــالـيــة) .وسيتم إنـفــاق  400مليون
دوالر ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات
العسكرية التي يتلقاها الجنود .أما
ال ـقــوات الـجــويــة ،فتطالب بمبلغ 6.2
م ـل ـي ــارات دوالر ،سـيـتــم إن ـفــاقــه على
«أولــويــات غير مـمـ ّـولــة» ،بما فــي ذلك
شراء خمس طائرات إضافية من طراز
« »35-Fالقتالية.
وك ـ ــان ت ــرام ــب ق ــد أع ـل ــن ع ــن تــوقـيـعــه
أمـ ـ ـرًا تـنـفـيــذيــا إلعـ ـ ــادة ب ـن ــاء الـجـيــش
وتـ ـط ــوي ــره وت ــوسـ ـي ــع أس ــاط ـي ـل ــه مــن
الـطــائــرات والـسـفــن ،وذل ــك خــال حفل
ت ـن ـص ـي ــب وزيـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدفـ ـ ــاع األمـ ـي ــرك ــي
الجديد ،جايمس ماتيس ،فــي نهاية
الشهر املاضي.
(األخبار)
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تقرير

جنود ألمان في ليتوانيا« :األطلسي» يعزز حضوره شرقًا
فــي خـطــوة ُم ـعـ ّـدة سلفًا،
نـشــرت ألمانيا مـئــات الجنود
ف ــي ل ـي ـتــوان ـي ـا ،ف ــي خطة
«أطـلـسـيــة» تشمل  4بلدان
غــرب روس ـي ـا ،فيما وضعت
األخيرة الخطوة في سياق
زيادة التوتر شرق أوروبا
بـعــد سبعة أشـهــر عـلــى ق ــرار «حلف
ش ـم ــال األط ـل ـس ــي» ت ـقــويــة ح ـضــوره
ف ــي أوروب ـ ـ ــا ال ـش ــرق ـي ــة ،وصـ ــل أمــس
إلــى ليتوانيا مـئــات الـجـنــود األملــان
فــي إط ــار خـطــة «األط ـل ـســي» لتعزيز
وجـ ــوده ف ــي تـلــك امل ـنــاطــق املـحــاذيــة
لــروسـيــا ،لكن موسكو اعتبرت تلك
الخطوة غير مبررة وتزيد التوتر.
وخالل حفل رسمي بحضور وزيرة
الــدفــاع األملــانـيــة أورسـ ــوال ف ــون ديــر
لـ ــنّ ،
رحـ ـب ــت ال ــرئ ـي ـس ــة ال ـل ـي ـتــوان ـيــة
داليا غريبوسكايت ،أمس ،بالجنود
األملان في قاعدة «روكال» العسكرية،
ع ـلــى م ـســافــة س ــاع ــة ب ــال ـس ـي ــارة من
الـ ـع ــاصـ ـم ــة فـ ـيـ ـلـ ـنـ ـي ــوس ،ق ــائـ ـل ــة إن
«ليتوانيا لم تستقبل من قبل قوات

حليفة بهذا الحجم» .وتابعت انها
«رس ــال ــة واض ـح ــة ومـهـمــة للجميع:
الحلف األطلسي قوي وموحد».
مــن جـهـتـهــا ،أك ــدت دي ــر لــن أن «كــل
األحــزاب (األملانية) تتقاسم االلتزام
الـقــوي ذات ــه» تجاه الحلفاءّ ،
معبرة
أمام الصحافيني عن تصميم بالدها
على «حماية ليتوانيا».
وأض ــاف ــت أن ــه «بــال ـن ـس ـبــة ل ـنــا نحن
األملــان ،إنــه يــوم خــاص .يربط بيننا
تاريخ صعب منذ زمــن طويل ،ومن

خطوات
موسكو:
ّ
«الحلف» ال تصب سوى
في زيادة التوترا
ال ــرائ ــع بــال ـتــالــي أن ن ــداف ــع م ـعــا عن
ّ
وعبرت
الديموقراطية والـصــداقــة».
دير لني عن ثقتها بالتزام الواليات
املتحدة مع «حلف شمال األطلسي»،
عـلــى الــرغــم مــن تـصــريـحــات سلبية
ســابـقــة لـلــرئـيــس األم ـيــركــي دونــالــد
ترامب حول الحلف.
وتـ ـت ــأل ــف الـ ـقـ ــوة األمل ــانـ ـي ــة مـ ــن 450
عـ ـسـ ـك ــري ــا ،وه ـ ـ ـ ـ ــؤالء الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــون
م ـك ـل ـف ــون بـ ـقـ ـي ــادة ك ـت ـي ـبــة م ـت ـع ــددة

ليتوانيا لم تستقبل سابقًا قوات حليفة بهذا الحجم (أ ف ب)
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أفقيا

 -1إسم مبنى مقر وزارة الدفاع األميركية –  -2موقد النار – مدينة مغربية –  -3الن
ُ
وسهل – نسبة الــى مواطن من بلد آسيوي –  -4مدينة فرنسية أصيبت بأضرار
فادحة خالل الحربني العامليتني األولــى والثانية – نعم باألجنبية –  -5الكهف أو
شجر ّ
طيب الرائحة كانوا قديمًا يضفرون من أوراقه أكاليل للمنتصرين – مقياس
ُ
مـســاحــة –  -6أح ــرف مـتـشــابـهــة – صــرخــة بــاألجـنـبـيــة – ت ـق ــال عـلــى ال ـهــاتــف – -7
بواسطتي – بلدة لبنانية بقضاء بشري –  -8مدينة عراقية ورابع أكبر مدينة من
حيث املساحة –  -9من أهم الشوارع في باريس بني الكونكورد وقوس النصر – -10
مدينة أميركية في والية إيداهو

عموديًا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
مقسم إلى
كبيرة وكل مربع كبير ّ
 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.

 -1أحــد متصرفي جبل لبنان –  -2مقود الفرس – مدينة يونانية في مقدونيا –
ّ
ومصب أنابيب
 -3مرفأ سوري جنوبي الالذقية ومركز قضاء بمحافظة طرطوس
نفط العراق – فقرة –  -4صــات الضفدع – للتعريف – بــرج مائل في إيطاليا – -5
أغنية ّللموسيقار محمد عبد الــوهــاب –  -6طمأنينة وســام – واظــب فــي الطلب
ْ
الغرير – عموم عائالت –  8إبن آوى بالعامية
– للتمني –  -7إسم ُيعرف به حيوان
ّ
ّ
– للتفسير – حديقة حـيــوانــات باألجنبية –  -9ع ــذب وآل ــم – املعتمد وامل ـفــوض –
ّ
ومفكر عرفته روما قديمًا إشتهر بخطبه ضد أنطونيوس
 -10أكبر خطيب وكاتب
ّ
بالفيلبيات – ّ
حرك السرير
املعروفة

أفقيا

1

 -1البردوني –  -2عني داره – مد –  -3موزامبيق –  -4ان – و و – قنصل –  -5انكا – دبق – -6
امس – لوميير –  -7ليوتي – قالع –  -8ر ر – عسير – نو –  -9سيول – اور –  -10لسان الحال

عموديًا
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مشاهير 2504

حلول الشبكة السابقة

 -1أعمال الرسل –  -2ليون – ميريس –  -3بنز – اسو – وا –  -4نوادر – تعلن –  -5داموكليس
– ْ -6
ورب – او – يال –  -7نهيق – مقروح –  -8قنديل – را –  -9صبيان –  -10سد القرعون

حل الشبكة 2503

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

عالم لغوي وفقيه وراوية شهير من علماء القرن الرابع الهجري .نشأ في
بغداد وتلقى العلم عن علمائها .أخذ عن أبيه الذي ُي ّ
عد من كبار علماء
الكوفة في زمانه
 = 7+1+3+2+5+4أط ــراف األصــاب ــع ■  = 11+9+10+8مـخـتــرع حــروف
العميان ■  = 5+6للتعريف

حل الشبكة الماضية :فرنسوا بورغا

ال ـج ـن ـس ـيــات تــاب ـعــة لـلـحـلــف وتـضــم
ّ
حــوالــى  1200عنصر ،يشكل األملــان
القسم األكبر منهم .وسبق أن وصلت
إلـ ــى ل ـي ـتــوان ـيــا وح ــدت ــان بـلـجـيـكـيــة
وهــول ـنــديــة ،كــذلــك سينضم إليهما
ج ـن ــود م ــن لــوك ـس ـم ـبــورغ والـ ـن ــروج
وفرنسا وكرواتيا ف ــي 2017و.2018
وسيتم نشر ثالث كتائب مماثلة في
بولندا والتفيا وإستونيا ،استجابة
لطلب ال ــدول ال ـثــاث ،بـعــدمــا ّ
ضمت
موسكو القرم عام .2014
وقـ ـ ــالـ ـ ــت غـ ــري ـ ـبـ ــوس ـ ـكـ ــايـ ــت إن هـ ــذا
االن ـ ـت ـ ـشـ ــار «يـ ـ ـع ـ ــزز إلـ ـ ــى حـ ـ ـ ّـد ك ـب ـيــر
ق ــوة ال ـ ــردع» ف ــي مــواج ـهــة «ال ـج ـهــاز
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـتـ ــم تـ ـط ــوي ــره
ح ــول ح ــدودن ــا» ،م ـن ــددة ب ــ«ال ـنــزعــة
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة امل ـ ـك ـ ـث ـ ـفـ ــة» ف ـ ـ ــي ج ـي ــب
ك ــال ـي ـن ـي ـن ـغ ــراد ال ـ ــروس ـ ــي امل ـ ـجـ ــاور،
والذي يقع بني ليتوانيا وبولندا.
ل ـكــن الـسـفـيــر ال ــروس ــي ل ــدى «حـلــف
شـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال األط ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــي» ،أل ـ ـك ـ ـس ـ ـنـ ــدر
غ ــروش ـك ــو ،ان ـت ـقــد خـ ـط ــوات الـحـلــف
الحديثة وخططه املستقبلية التي
تهدف إلى تعزيز وجوده العسكري
على مقربة من حدود بالده ،معتبرًا
ّ
تصب سوى في
أنها غير مبررة وال
زيادة التوترات .وأضاف في مقابلة
مع «إنترفاكس» أنه «في العمق ومن
خـ ــال خ ـط ـتــه ع ـل ــى طـ ــول ح ــدودن ــا،
يـ ـ ـح ـ ــاول األط ـ ـل ـ ـسـ ــي ف ـ ـ ــرض أجـ ـن ــدة
مواجهة علينا ،والتي ال عالقة لها
بالحاجة الحقيقية ملجاله األمني».
مـ ــن جـ ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،تـ ـع ـ ّـه ــد ال ــرئ ـي ــس
األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ،أول من
أم ـ ــس ،ب ــدع ــم قـ ــوي ل ــ«ح ـل ــف ش ـمــال
األط ـل ـســي» ،مــؤك ـدًا فــي الــوقــت عينه
م ــوقـ ـف ــه الـ ـس ــاب ــق بـ ـ ـض ـ ــرورة زيـ ـ ــادة
ال ــدول األع ـضــاء ملساهمتهم املــاديــة
فــي الـحـلــف .وق ــال فــي حــديــث لــه في
م ـق ــر الـ ـقـ ـي ــادة امل ــرك ــزي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
ف ــي ف ـل ــوري ــدا ،وق ــد ّ س ـبــق أن اعـتـبــر
«األطـلـســي» قــد «عــفــى عليه الــزمــن»،
إنه يدعم «الحلف بقوة» .إضافة إلى
ترامب ،يظهر وزيــر الدفاع الجديد،
جــاي ـمــس مــات ـيــس ،مــوق ـفــا إيـجــابـيــا
ت ـجــاه «األط ـل ـس ــي» .وف ــي  27كــانــون
ال ـث ــان ــي ،ت ـحــدث إل ــى وزي ـ ــرة الــدفــاع
األمل ــان ـي ــة ،م ــؤك ـدًا ل ـهــا الـ ـت ــزام ب ــاده
ب ــ«ح ـلــف ش ـمــال األط ـل ـس ــي» .وشـكــر
أي ـض ــا الـ ــوزيـ ــرة األمل ــان ـي ــة ع ـلــى دور
برلني في الحلف في مناطق البلطيق
وأفغانستان .ومــن املـقــرر أن تلتقي
وزيرة الدفاع األملانية أورسوال فون
دي ــر ل ــن ،ن ـهــايــة األس ـب ــوع ال ـحــالــي،
ب ـ ـمـ ــات ـ ـيـ ــس ،فـ ـ ــي واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن .وي ـل ــي
زيارتها إلى واشنطن لقاء ،األسبوع
املقبل ،مــع وزراء دفــاع «األطـلـســي»،
ثــم مـشــاركـتـهــا فــي «مــؤتـمــر ميونخ
لألمن» في  17شباط.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ن ـق ـل ــت م ـج ـلــة
«بوليتيكو» عن مصادر في اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة أن م ــن امل ـتــوقــع أن يـقــوم
م ـس ـت ـش ــار تـ ــرامـ ــب ل ــأم ــن ال ـق ــوم ــي
مايكل فلني باقتراح توسيع «حلف
شـ ـم ــال األطـ ـلـ ـس ــي» ع ـل ــى ال ــرئ ـي ــس،
عبر ضـ ّـم الجبل األس ــود إلـيــه ،وهو
أم ــر تـعــارضــه روس ـيــا ب ـشــدة .ووفــق
التقرير الذي نشر االثنني ،فإن فلني
سـيـعــرض االق ـتــراح عـلــى تــرامــب في
األيـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة ،مـضـيـفــا أن مــواف ـقــة
تـ ــرامـ ــب س ـت ـظ ـهــر م ـ ــدى اسـ ـتـ ـع ــداده
لـ«دعم تحالف حقبة الحرب الباردة
ع ـلــى ح ـس ــاب عــاق ـتــه ال ـنــاش ـئــة مــع
الرئيس الروسي فالديمير بوتني».
يـ ـش ــار إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه فـ ــي بـ ــدايـ ــة ك ــان ــون
الـثــانــي ،وصـلــت إلــى بــولـنــدا معدات
وج ـ ـنـ ــود أمـ ـي ــركـ ـي ــون عـ ـب ــر أمل ــانـ ـي ــا،
ك ـجــزء مــن الـعـمـلـيــة نـفـسـهــا لتعزيز
ح ـ ـ ـضـ ـ ــور «األطـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي» ف ـ ـ ــي شـ ــرق
أوروب ـ ـ ــا ،وامل ـت ـفــق عـلـيـهــا ف ــي الـقـمــة
الـتــي عقدها الحلف فــي وارس ــو في
حــزيــران املــاضــي ،وتتضمن إضافة
إلى املعدات العسكرية  3500جندي
أميركي.
(األخبار ،أ ف ب)
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العالم
◄ وفيات ►

متفرقات

◄ذكرى ►

ّ
متمردون يسيطرون
على بلدة في
ساحل العاج

سـ ـيـ ـط ــرت م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـ ـق ــوات
ال ـخــاصــة ف ــي جـيــش ســاحــل الـعــاج
ع ـلــى ب ـل ــدة أديـ ــاكـ ــي ،ج ـن ــوب شــرق
البالد ،في تمظهر جديد لالستياء
داخــل الجيش .وجــاء هذا العصيان
ف ــي ال ـب ـل ــدة ال ــواق ـع ــة ع ـلــى ب ـعــد 95
كيلومترًا شرقي العاصمة التجارية
أب ـيــدجــان ،فــي أع ـقــاب سـلـسـلــة من
أحداث التمرد في أجزاء مختلفة من
.البالد الشهر املاضي
وقـ ــال مـ ــدرس ف ــي إحـ ــدى املـ ــدارس
الثانوية" :بــدأ إطــاق النار في وقت
سابق في معسكر القوات الخاصة،
ث ــم أخ ــذ ال ــذع ــر يـخـيــم ع ـلــى الـبـلــدة
ع ـنــدمــا غ ـ ــادر ال ـج ـن ــود املـسـلـحــون
وقت قالت فيه مصادر
الثكنة" ،في ٍ
عسكرية إن املشاركني في التمرد
ي ـط ــال ـب ــون ب ـص ــرف م ـك ــاف ــآت ل ـهــم.
ونـقـلــت الــوكــالــة عــن مــراسـلـهــا ّ
خلو
الـ ـش ــوارع م ــن امل ـ ــارة ،ف ــي ح ــن أخــذ
الجنود مواقعهم في أنحاء أدياكي،
حيث أقــامــوا حــواجــز على الطريق
املـ ــؤدي إل ــى ال ـب ـلــدة ،ومـنـعــوا دخــول
الـسـيــارات ،وأطلقوا األعـيــرة النارية
.في الهواء
وكــانــت الحكومة قــد وافـقــت الشهر
املاضي على تلبية طلب مجموعة من
املتمردين السابقني بالحصول على
مكافآت مالية ،وقــالــت إن الحكومة
مدينة لها بأموال مقابل القتال ضد
الرئيس السابق لــوران غباغبو .إال
أن الـسـلـطــات فــي ســاحــل ال ـعــاج لم
تكشف املــزيــد مــن التفاصيلّ ،
لكن
زع ـم ــاء ال ـت ـمــرد ق ــال ــوا إن "االت ـف ــاق
انطوى على وعد بصرف  12مليون
.فرنك ،لنحو  8400جندي
)رويترز(

الفروف :ترامب أفضل
من سلفه في
أوكرانيا

أشـ ــاد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي
س ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ــروف ،أمـ ـ ــس ،بـنـهــج
الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب
تجاه أزمة أوكرانيا .وقال إنه يمثل
تـحـسـنــا ك ـب ـي ـرًا م ـق ــارن ــة م ــع نهج
سلفه ب ــاراك أوبــامــا ،فــي تعليقات
.من املرجح أن تقلق كييف
ونـقـلــت وكــالــة "تـ ــاس" لــأنـبــاء عن
الفــروف قوله إن الــواليــات املتحدة
تـ ــدرك اآلن أن اس ـت ـع ــادة سـيـطــرة
ك ـي ـيــف ع ـل ــى شـ ــرق أوك ــرانـ ـي ــا لــن
ت ـح ــل ك ــل امل ـش ـك ــات ف ــي ال ـب ــاد.
وق ــال "الـجـمـيــع ي ــدرك ه ـ ــذا ...وفــي
أوروبا ،بما في ذلك باريس وبرلني
وبــروكـســل .وواشـنـطــن ت ــدرك ذلك
أيـ ـض ــا ...ل ـقــد ب ـ ــدأوا ي ــدرك ــون ذلــك
".حتى في ظل اإلدارة السابقة
)رويترز(

إنا لله وإنا إليه راجعون
ذكرى أسبوع
تصادف نهار األحد الواقع فيه 12
شباط 2017
ذك ـ ـ ــرى م ـ ـ ــرور أس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى وفـ ــاة
املرحومة
الحاجة زينب أحمد شومر
أرملة :املرحوم الحاج رشيد املقدم
أوالدها :علي ـ ـ عباس
واملرحومان محمد وسليم
أشقاؤها :املرحومون علي ـ ـ أمني ـ ـ
خليل شومر
والسيد علي واملرحوم السيد سليم
صولي
أص ـه ــرت ـه ــا :س ـل ـم ــان قـ ـ ــدوح ـ عـلــي
ّ
رحيل ـ حسني وريدان
وامل ــرح ــوم ــان ش ـف ـيــق م ــزن ــر وعـلــي
نحلة
وب ـهــذه املـنــاسـبــة ستتلى آي ــات من
الــذكــر الحكيم ويـقــام مجلس عــزاء
حسيني عــن روح ـهــا ال ـطــاهــرة في
حسينية بلدتها الطيبة ـ ـ الساعة
العاشرة صباحًا.
تقبل التعازي في بيروت الخميس
فـ ــي  9شـ ـب ــاط  2017مـ ــن ال ـس ــاع ــة
الـثــالـثــة حـتــى الـخــامـســة م ـسـ ً
ـاء في
الـجـمـعـيــة اإلس ــام ـي ــة للتخصص
وال ـتــوج ـيــه ال ـع ـل ـمــي ـ ـ ـ ـ ح ــي الــرمـلــة
البيضاء ـ ـ قرب أمن الدولة.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب

إلعالناتكم
ّ
في صفحة المبوب
والوفيات

03/662991
من أي منطقة في لبنان،
يوميًا من  7:30صباحًا
لغاية ً
 10:30ليال

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع باملزاد العلني
صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ بـعـلـبــك ـ ـ ـ غــرفــة
الرئيس علي سيف الدين
رقم املعاملة2012/20 :
املنفذ :بنك االمــارات ولبنان ش.م.ل .بنك
ال ـب ـقــاع ســابـقــا ـ ـ ـ بــوكــالــة امل ـحــامــي سليم
بريدي
املنفذ عليه :عادل غانم غانم ـ ـ مجدلون
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي وقـيـمــة ال ــدي ــن :رصـيــد
ال ــدي ــن امل ـت ـب ـقــي م ــن امل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة
رقــم  2004/82وامل ـجــددة بــرقــم 2012/20
والبالغ سبعة وثالثون مليون وستماية
واحــد عشر ألفًا ومايتان وثمانون ليرة
لبنانية عدا الفوائد وامللحقات.
تاريخ التنفيذ2012/2/16 :
تاريخ تبليغ االنذار والحجز2012/10/7 :
تاريخ قرار الحجز2012/3/28 :
تاريخ تسجيله2012/4/3 :
تـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـض ـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــار:
2012/12/19
تاريخ تسجيله2013/3/23 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
ً
اوال /342.857/ :س ـهــم ف ــي ال ـع ـقــار رقــم
 /14/مجدلون ـ ـ أميري ـ ـ موقع العايفية.
ال ـع ـق ــار أرض س ـقــي ت ـ ــزرع حـ ـب ــوب .يقع
بمحاذاة طريق ترابي يفصل بني حدود
منطقتي عني السوداء والحدث.
مساحته/14269/ :م2
حـ ـ ـ ــدوده :ي ـح ــده غ ــرب ــا ق ـن ــاة م ـي ــاه عــامــة
وخلفها طريق عام وشرقًا قناة مياه عامة
ً
وخلفها طريق عام وشماال العقارين رقم
 /12/و /13/وجنوبًا العقار رقم ./15/
الحقوق العينية:
ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  1252ت ــاري ــخ  1989/8/1قيد
احتياطي على حصة عادل غانم في هذا
العقار ملصلحة حنا طوق بملف .9
ـ ـ يومي  411تاريخ  1994/04/19دعوى
اس ـت ـح ـض ــار رق ـ ــم  94/1158صـ ـ ــادر عــن
ال ـغ ــرف ــة االب ـت ــدائ ـي ــة ف ــي ال ـب ـق ــاع املــدع ـيــة
شــاهـيـنــة ط ــوق ض ــد امل ــدع ــى عـلـيــه ع ــادل
غانم تطلب تسجيل حصة املــدعــى عليه
على اسم املدعية بملف .9
ـ ـ ـ يــومــي  1068ت ــاري ــخ  2005/6/27قيد
اح ـت ـي ــاط ــي ورد ع ـق ــد فـ ـ ــراغ ع ـل ــى حـصــة
يوسف طانيوس غانم ملصلحة لور نبيه
الفخري البالغة  /342.857/سهم بملف
.9
ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  874ت ــاري ــخ  2005/5/31قيد
احتياطي ورد عقد ببيع الحصص االرثية
العائدة الى ورثة سالم غانم بموجب عقد
االنـتـقــال يــومــي  2005/873وهــم يوسف
وسليم وعيد وابراهيم وحلى طانيوس
غــانــم وع ــادل ونــاديــا غــانــم وريـمــون حنا
غــانــم وجـمـيـلــة طــانـيــوس غــانــم ملصلحة
م ـي ــاد غ ــان ــم س ـجــل اح ـت ـيــاط ـيــا بـمـلــف 9
واعيد لرئيس املكتب املعاون.
ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  2188ت ــاري ــخ  2009/9/1قيد

تسليامً بقضاء الله وقدره ننعى إليكم املرحومة

منى محي الدين الحايف
زوجة املرحوم مسلم الزايد

أوالدها :حسام ـــ محي الدين ـــ أحمد
ملكة ـــ هدى ـــ مرفت ـــ هنادي
أشقاؤها :سليم واملرحوم مصطفى الحايف ـــ عادل واملرحوم محمد النشار
أصهرتها :رشيد الشامي بيالين ـــ عيل سبالين ـــ عبد عكاوي
ت ُقبل التعازي يف الثاين والثالث للرجال والنساء الواقع يف  8و 9شباط
 2017يف نادي خريجي الجامعة األمريكية ـــ الحمرا ـــ الوردية من
الساعة الثالثة حتى السابعة من بعد الظهر.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
الراضون بقضاء الله وقدره :آل الزايد ـــ الحايف ـــ العيل ـــ النشار ـــ
بيالين ـــ سبالين وعكاوي وأنسباؤهم

احتياطي بفراغ حصص لوريس سعيد
ع ــون والـ ـي ــاس وط ــون ــي ولـ ــدا ح ـنــا غــانــم
ملصلحة ميالد سالم غانم اعيد لرئيس
امل ـك ـتــب املـ ـع ــاون ل ـضــم س ـن ــدات الـتـمـلـيــك
واف ـ ــادة مـحـتــويــات وخــريـطــة وال ــوك ــاالت
االساسية.
ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  958ت ــاري ــخ  2012/4/3حجز
تنفيذي رقم 2012/20
ـ ـ يومي  929تاريخ  2013/3/23محضر
وصف العقار على حصة عادل غانم غانم
ملصلحة بنك االمارات ولبنان ش.م.ل .بنك
ال ـب ـقــاع ســابـقــا بـمــوجــب ق ــرار ص ــادر عن
دائــرة تنفيذ بعلبك رقــم  2012/20بملف
.14
ـ ـ مصدر الحجز دائرة تنفيذ بعلبك
ـ ـ الحاجز :بنك االمارات ولبنان ش.م.ل.
ـ ـ املحجوز عليه :عادل غانم غانم
التخمني بالدوالر األميركي$/14269/ :
بــدل الطرح املخفض بــالــدوالر األميركي:
$/7726.66/
ثــانـيــا /114.285/ :سـهــم فــي الـعـقــار رقــم
 /92/مـجــدلــون ـ ـ ـ أم ـيــري مــوقــع ال ـســوادة
أرض سقي تزرع حبوب.
مساحته/2332/ :م2
حدوده :يحده شرقًا وجنوبًا وغربًا قناة
ً
م ـيــاه وخـلـفـهــا طــريــق ع ــام وش ـم ــاال قناة
مياه عامة.
الحقوق العينية:
اعتداء من هذا العقار على الخندق العام
بالفالحة والزراعة بما مساحته  280م.2
نوع التعدي من عقار على أمالك عامة.
ن ـف ــس الـ ـقـ ـي ــود االح ـت ـي ــاط ـي ــة والـ ــدعـ ــوى
ومحضر وصف العقار ومحضر الحجز
التنفيذي أعاله بالعقار رقم  14مجدلون.
التخمني بالدوالر األميركي$/777.25/ :
بــدل الطرح املخفض بــالــدوالر األميركي:
$/420.87/
ث ــالـ ـث ــا /345.857/ :سـ ـه ــم فـ ــي ال ـع ـق ــار
رقـ ــم  /163/م ـج ــدل ــون ـ ـ ـ ـ االرض أم ـيــري
واملحتويات ملك موقع املعصرة.
ال ـع ـقــار مـسـتـطـيــل وع ــرض ــه قـلـيــل يــوجــد
ضمنه بنائني.
أ ـ ـ بناء أول على الواجهة األمامية للعقار
مؤلف من ثالث طبقات:
ـ ـ أرضي مساحته حوالي  262م.2
ـ ـ أول مساحته حوالي  240م.2
ـ ـ ثاني مساحته حوالي  240م.2
وهــذا البناء لــورثــة املــالــك سليم طانوس
غانم.
ب ـ ـ البناء الثاني أرضي مساحته  191م.2
وهذا البناء لورثة يوسف طانوس غانم.
ي ــوج ــد عـلـيــه  24ش ـج ــرة م ـث ـمــرة وثــاثــة
عرائش وبئر ارتوازي وباقي العقار ارض
سليخ معدة للزراعة.
مساحته/3497/ :م2
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا طــريــق ع ــام وشــرقــا
ً
العقار  /162/وشـمــاال العقارين /161/

و /162/وجنوبًا العقار ./164/
الحقوق العينية:
ـ ـ ـ ـ ن ـف ــس ال ـق ـي ــود االح ـت ـي ــاط ـي ــة وال ـح ـجــز
التنفيذي ومحضر وصــف العقار اعــاه
بالعقار رقم  14مجدلون.
التخمني بالدوالر األميركي$/46574/ :
بــدل الطرح املخفض بــالــدوالر األميركي:
$/25219.82/
رابـ ـ ـع ـ ــا /346.032/ :س ـه ــم فـ ــي ال ـع ـق ــار
رقـ ــم  /165/م ـج ــدل ــون ـ ـ ـ ـ االرض ام ـيــري
واملحتويات ملك ـ ـ موقع املعصرة.
الـعـقــار مستطيل الـشـكــل وعــرضــه قليل.
ارضه سليخ معدة لزراعة الحبوب.
مساحته/768/ :م2
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا طــريــق ع ــام وشــرقــا
ً
وش ـم ــاال الـعـقــار  /162/وجـنــوبــا العقار
./164/
الحقوق العينية:
انـتـفــاع لـهــذا الـعـقــار بــاملــرور على العقار
رقم ./164/
ن ـف ــس الـ ـقـ ـي ــود االح ـت ـي ــاط ـي ــة والـ ــدعـ ــوى
وم ـح ـض ــر ال ـح ـج ــز ال ـت ـن ـف ـيــذي ومـحـضــر
وصف العقار بالعقار رقم  14مجدلون.
التخمني بالدوالر األميركي$/553.65/ :
بــدل الطرح املخفض بــالــدوالر األميركي:
$/299.80/
خامسًا /114.285/ :سهم في العقار رقم
 /407/مجدلون ـ ـ أميري موقع السوداه.
أرض بعل تزرع حبوب.
مساحته/4043/ :م2
ح ــدوده :يحده غربًا وجنوبًا طريق عام
ً
وشرقًا طريق عام والعقار  /214/وشماال
العقار ./214/
الحقوق العينية:
ان هــذا الـعـقــار معتد على الـطــريــق العام
وع ـلــى الـخـنــدق بــالـفــاحــة وال ــزراع ــة بما
مساحته  400م 2وذلــك بموجب املحضر
الفني املصدق بتاريخ  1957/3/23تعدي
من عقار على أمالك عامة.
ن ـفــس ال ـق ـيــود يــومــي  411و 1068و874
و 2188والـ ـحـ ـج ــز ال ـت ـن ـف ـي ــذي وم ـح ـضــر
وص ــف ال ـع ـقــار املـسـجـلــن ع ـلــى صحيفة
العقار رقم  /14/مجدلون.
التخمني بالدوالر األميركي$/1347.65/ :
بــدل الطرح املخفض بــالــدوالر األميركي:
$/729.75/
م ـج ـمــوع الـتـخـمــن ب ــال ــدوالر األم ـيــركــي:
$/63521.55/
مـجـمــوع ب ــدل ال ـطــرح املـخـفــض بــالــدوالر
األميركي$/34396.90/ :
مــوعــد جـلـســة امل ــزاي ــدة وم ـك ــان اجــرائ ـهــا:
نـ ـه ــار الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع ف ــي 2017/3/7
الساعة الثانية عشر ظـهـرًا امــام حضرة
رئيس دائرة التنفيذ في بعلبك.
ش ــروط الـبـيــع :الـنـفـقــات املـتــوجــب دفعها
عــاوة على الثمن طــوابــع االحــالــة ورســم
الــداللــة للبلدية  %5وعـلــى راغ ــب الـشــراء
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إعالنات

الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـع ــن وان يـ ــودع
باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل املباشرة
بــاملــزايــدة لــدى صـنــدوق الخزينة أو احد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا لـبــدل
الـطــرح أو تقديم كفالة مصرفية تضمن
هــذا املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة الدخول
ً
باملزايدة وعليه ان يختار محال القامته
ضمن نطاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه خالل ثالثة ايام
من صدور قرار االحالة ايداع الثمن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
ال ــزي ــادة وعـلـيــه ف ــي خ ــال عـشــريــن يــومــا
من تاريخ صدور قرار االحالة دفع املبلغ
والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلبت املحاميه كولت الحايك بوكالتها
عــن ج ــورج فيليب مـيـشــال دى بسترس
ب ـص ـف ـتــه اح ـ ــد ورثـ ـ ــة م ـي ـش ــال نـ ـق ــوال دى
ب ـس ـت ــرس س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ع ــن ضــائــع
باسم مورثه  /ميشال نقوال دى بسترس
للقسم  6من العقار  2363منطقة الرميل.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن بيع باملزاد العلني
صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ بـعـلـبــك ـ ـ ـ غــرفــة
الرئيس علي سيف الدين
رقم املعاملة2016/85 :
املنفذ :البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل .ـ ـ
بوكالة املحامي سليم بريدي
املنفذ عليهم :حمزه طالل رباح ـ ـ اللبوة ـ ـ
الشارع الرئيسي ـ ـ بملكه
طـ ــال ح ـســن رب ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ال ـل ـب ــوة ـ ـ ـ ـ ال ـش ــارع
الرئيسي ـ ـ بملكه
ع ـل ــي ط ـ ــال رب ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـلـ ـب ــوة ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـش ــارع
الرئيسي ـ ـ بملكه
السند التنفيذي وقيمة الدين :عقد قرض
ً
موثق بتأمني من الدرجة االولى تحصيال
ملبلغ $/38.888.64/
عدا اللفوائد وامللحقات.
تاريخ التنفيذ2016/3/4 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/3/19 :
تاريخ قرار الحجز2016/5/4 :
تاريخ تبليغ الحجز2016/5/27 :
تاريخ تسجيله2016/4/21 :
تاريخ محضر وصف العقار2016/6/15 :
تاريخ تسجيله2016/7/2 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
 1ـ ـ العقار رقم  /301/اللبوة
أميري ـ ـ في محلة فوق البيادر
قطعة أرض مثلثة الـشـكــل ويــوجــد على
هـ ــذا ال ـع ـق ــار اشـ ـج ــار ت ـف ــاح م ـث ـمــرة عمر
ال ـش ـجــرة  10س ـن ــوات تـقــريـبــا واالش ـج ــار
ج ـيــدة ومـعـتـنــى بـهــا وك ــان ــت ف ــي االص ــل
 1000شجرة جرى قلع  250شجرة منها
ليبقى منها  750شجرة حاليًا.
مساحته/16010/ :م2
ً
حـ ـ ـ ــدوده :ي ـح ــده شـ ـم ــاال ال ـع ـق ــار /299/
وجنوبًا مجرى مياه عــام وشــرقــا طريق
عام وغربًا العقار ./300/
الحقوق العينية:
ـ ـ يومي  3886تــاريــخ  2011/11/1تأمني
درج ـ ــة أولـ ـ ـ ــى ،الـ ــدائـ ــن ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـنــانــي
للتجارة ش.م.ل.
املــديــن طــال حسني رب ــاح ،قيمة التأمني
خمسة وعشرون الف دوالر أميركي.

تعهد املــديــن بـعــدم الـبـيــع أو الـتــأمــن أو
ال ـت ــأج ـي ــر أو ت ــرت ـي ــب اي ح ــق ع ـي ـنــي اال
بموافقة الفريق الدائن.
ـ ـ يــومــي  1873تــاريــخ  2016/5/18حجز
تـنـفـيــذي رق ــم  2016/85م ـصــدر الـحـجــز
دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ب ـع ـل ـب ــك الـ ـح ــاج ــز ال ـب ـنــك
اللبناني للتجارة ش.م.ل .املحجوز عليهم
ط ــال ح ـســن ربـ ــاح وح ـم ــزه ط ــال رب ــاح
وعلي طالل رباح عدد االسهم املحجوزة
 2400سهم.
ـ ـ يومي  2356تاريخ  2016/7/2محضر
وص ــف ال ـع ـقــار م ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ بعلبك
املعاملة .2016/85
التخمني بالدوالر األميركي$/290150/ :
بـ ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح بـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــدوالر األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي:
$/174090/
 2ـ ـ العقار رقم  /406/اللبوة
أميري ـ ـ في محلة سهالن القدرون
أرض ج ـب ـل ـيــة غ ـي ــر مـ ــزروعـ ــة ويـ ـق ــع فــي
منطقة الجرد.
مساحته/2813/ :م2
ً
ح ـ ــدوده :ي ـحــده ش ـم ــاال ق ـنــاة م ـيــاه عــامــة
وجـنــوبــا وشــرقــا طــريــق عــام وغــربــا قناة
مياه عامة.
الحقوق العينية:
ـ ـ ـ يــومــي  1755تــاريــخ  2012/6/7تأمني
درج ـ ــة اول ـ ــى م ــع ح ــق ال ـت ـح ــوي ــل ،ال ــدائ ــن
الـبـنــك اللبناني لـلـتـجــارة ش.م.ل .املــديــن
طــال حسني ربــاح ،قيمة التأمني خمسة
وسبعون الف دوالر أميركي.
تعهد املــديــن بـعــدم الـبـيــع أو الـتــأمــن أو
ال ـت ــأج ـي ــر أو ت ــرت ـي ــب اي ح ــق ع ـي ـنــي اال
بموافقة الفريق الدائن.
ـ ـ ـ يــومــي  933ت ــاري ــخ  2016/3/17حجز
احتياطي رقــم  2016/14مـصــدر الحجز
دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ب ـع ـل ـب ــك الـ ـح ــاج ــز ال ـب ـنــك
اللبناني للتجارة ش.م.ل .املحجوز عليه
طالل حسني رباح.
ـ ـ يــومــي  1548تــاريــخ  2016/4/21حجز
تـنـفـيــذي رق ــم  2016/85م ـصــدر الـحـجــز
دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ب ـع ـل ـب ــك الـ ـح ــاج ــز ال ـب ـنــك
اللبناني للتجارة ش.م.ل .املحجوز عليه
طالل حسني رباح عدد االسهم املحجوزة
 2400سهم.
ـ ـ يومي  2356تاريخ  2016/7/2محضر
وص ــف ال ـع ـقــار م ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ بعلبك
املعاملة .2016/85
التخمني بالدوالر األميركي$/14065/ :
بدل الطرح بالدوالر األميركي$/8439/ :
م ـج ـمــوع الـتـخـمــن ب ــال ــدوالر األم ـيــركــي:
$/304215/
مجموع بــدل الـطــرح بــالــدوالر األميركي:
$/182529/
مــوعــد جـلـســة امل ــزاي ــدة وم ـكــان إجــرائ ـهــا:
ن ـه ــار ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع ف ــي 2017/3/14
الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة والـنـصــف ظهرًا
أمــام حضرة القاضي املنفرد فــي بعلبك
رئيس دائرة التنفيذ.
ش ــروط الـبـيــع :الـنـفـقــات املـتــوجــب دفعها
عــاوة على الثمن طــوابــع االحــالــة ورســم
الــداللــة للبلدية  %5وعـلــى راغ ــب الـشــراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـع ــن وأن يـ ــودع
باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل املباشرة
بــاملــزايــدة لــدى صـنــدوق الخزينة أو احد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا لـبــدل
الـطــرح او تقديم كفالة مصرفية تضمن
هــذا املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة الدخول
ً
باملزايدة وعليه ان يختار محال القامته
ضمن نطاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه خالل ثالثة ايام
من صدور قرار االحالة ايداع الثمن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من

شقة ممتازة للبيع .القامطية (الجبل)،
الطابق ( ،)3مساحة 110م
 4غرف ومنتفعاتهم ،فوقها تراس 180م
مسقوف قرميد .موقف وبرئ مياه.
ت 03- 70 12 72

ال ــزي ــادة وعـلـيــه ف ــي خ ــال عـشــريــن يــومــا
من تاريخ صدور قرار االحالة دفع املبلغ
والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2014/93
طــالــب الـتـنـفـيــذ :بـنــك االع ـت ـمــاد اللبناني
ش.م.ل.
املنفذ عليهم :علي ملع ورفاقه
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـن ــدات دي ــن بقمية
 133560د.أ .عــدا الـلــواحــق ،يحسم منها
مبلغ  81144د.أ .ثمن قسم بيع سابقًا.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2014/2/22 :
تاريخ تبليغ االنذار2014/5/7 :
تاريخ قــرار الحجز 2014/2/24 :وتاريخ
تسجيله في السجل العقاري2014/3/7 :
تاريخ محضر وصف العقار2014/4/15 :
وتاريخ تسجيله2014/11/17 :
العقار املــوصــوف :القسم /30/1963ديـ ــر
الــزهــرانــي عـبــارة عــن شقة سكنية مؤلفة
مــن مــدخــل وم ــوزع و 6غ ــرف ومـطـبــخ و4
حمامات وشرفات وتراس تقع في ط.5
مساحته 240 :م2
التخمني 96000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 54720 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2017/3/23الـســاعــة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال عــد قلمها مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االطـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن والــرســوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
إعالن
ّ
يبلغ الــى املنفذ عليه خضر أحمد بردى
املجهول املقام
ً
عمال باحكام املــادة  /409/أ.م.م .تنبئكم
دائرة تنفيذ بيروت بأن لديها في املعاملة
التنفيذية رقم  2013/244انــذارًا تنفيذيًا
موجهًا اليكم من البنك اللبناني للتجارة
ش.م.ل .ن ــات ـج ــا ع ــن ط ـل ــب ت ـن ـف ـيــذ سـنــد
ديــن عــدد  /7/بمبلغ /2.705.807/ل.ل.
والرسوم واملصاريف والفوائد.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي واالوراق املرفقة
به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا االعالن
وع ـلــى تـعـلـيــق نـسـخــة ع ـنــه وع ــن االنـ ــذار
املذكور على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة
تنفيذ بيروت ويصار بعد انقضاء هذه
املـهـلــة ومـهـلــة االنـ ــذار الـتـنـفـيــذي البالغة
عـشــرة اي ــام الــى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
اصوال حتى الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
سعد مشموشى
إعالن
جانب :مجهول املقام قاسم عطا شدهان
الجعيفري
رقم الصادر2017/75 :
املـ ــوضـ ــوع :تـبـلـيــغ ط ـلــب اض ــاف ــي ب ـمــادة
اثبات طالق وموعد جلسة
التاريخ2017/02/06 :
امل ـ ـ ــرج ـ ـ ــع :مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت الـ ـش ــرعـ ـي ــة
الجعفرية
باالستناد على دعوى طلب الطالق املقامة
عليك مــن مليس ج ــواد الـعـنــان واملسجلة
بــرقــم اس ــاس  2016/443وامل ـ ــدورة برقم
اساس  2017/24والتي جرى ابالغك بها
بالطرق االستثنائية وملــا كــان وبتاريخ
 2017/1/25تقدمت الجهة املدعية بطلب
اض ــاف ــي ب ـم ــادة اث ـب ــات ط ــاق والـحــاصــل

لدى االدارة العامة للمحاكم دائــرة كاتب
العدل بمسقط سلطنة عمان برقم 210/4
وقد تعني موعد الجلسة فيها يوم االثنني
في  2017/3/6غرفة القاضي الشيخ علي
املــولــى فيقتضي حـضــورك او ارس ــال من
يـنــوب عـنــك ال ــى قـلــم املحكمة قـبــل موعد
ال ـج ـل ـس ــة الس ـ ـتـ ــام ن ـس ـخ ــة عـ ــن ال ـط ـلــب
االض ــاف ــي ومــوعــد الـجـلـســة واال اعتبرت
م ـب ـل ـغــا ح ـس ــب االص ـ ـ ـ ــول ،وجـ ـ ــرت بـحـقــك
املعامالت القانونية وكــل تبليغ لك على
لوحة االعالنات في املحكمة حتى تبليغ
الحكم القطعي يكون صحيحًا.
رئيس القلم
علي الحاج
بيان
امل ـ ـس ـ ـتـ ــدعـ ــى :نـ ـق ــاب ــة اص ـ ـح ـ ــاب م ـك ــات ــب
استقدام عامالت املنزل في لبنان
املـ ـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ــوع :تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــوعـ ـ ــد الجـ ـ ـ ـ ــراء
االنتخابات التكميلية
تحية وبعد...
عـ ـق ــد م ـج ـل ــس نـ ـق ــاب ــة اص ـ ـحـ ــاب م ـكــاتــب
اس ـ ـت ـ ـقـ ــدام عـ ــامـ ــات املـ ـ ـن ـ ــازل فـ ــي ل ـب ـنــان
اجـ ـتـ ـم ــاع ــا يـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع فــي
 2017/1/17ب ـح ـض ــور ك ــل م ــن ال ـس ــادة
اعضاء مجلس النقابة:
هشام البرجي ـ ـ علي سكينة ـ ـ انطونيو
صقر ـ ـ علي االمني ـ ـ زخيا باسيل ـ ـ احمد
حجازي ـ ـ حسنا واكيم ـ ـ محمد عضاضة
ـ ـ جوزيف صليبا ـ ـ خالد سوبرة ـ ـ احمد
الحر ـ ـ ليالس جلول.
وكان جدول االعمال بندًا واحدًا وهو:
* إجراء انتخابات تكميلية لستة أعضاء
من مجلس النقابة انتهت مدة عضويتهم.
ً
ل ــذا نـفـيــدكــم عـلـمــا ان ــه وع ـمــا ب ــامل ــادة 46
من النظام الداخلي للنقابة ،اننا بصدد
اج ــراء االنـتـخــابــات التكميلية لعضوية
مجلس النقابة ،وذلك نهار االحد الواقع
فــي  2017/2/26فــي مقر النقابة الكائن
في املشرفية ـ ـ مقابل وزارة العمل ـ ـ سنتر
صالح ـ ـ الطابق الثاني ،في تمام الساعة
التاسعة صباحًا ولغاية الثانية عصرًا.
ولكم منا جزيل الشكر
الرئيس:
هشام البرجي
امني السر:
علي سكينة
إعالن
ت ـع ـل ــن ب ـل ــدي ــة ري ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ـ ح ـ ــوش ح ـ ــاال عــن
رغبتها بتلزيم جمع وترحيل النفايات
ضـمــن ن ـطــاق بـلــديــة ري ــاق ـ ـ ـ ح ــوش حــاال
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فـعـلــى الــراغ ـبــن االش ـت ــراك فــي املناقصة
االطـ ـ ــاع ع ـلــى دف ـت ــر الـ ـش ــروط ف ــي مــركــز
الـبـلــديــة وبـمـهـلــة اق ـصــاهــا خـمـســة عشر
ي ــوم ــا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ ال ـن ـش ــر فـ ــي ال ـج ــري ــدة
ال ــرس ـم ـي ــة ول ـغ ــاي ــة  2017/2/24ضـمــن
الدوام الرسمي على ان يتم فض العروض
في  2017/2/25الساعة العاشرة صباحًا.
رئيس بلدية رياق ـ ـ حوش حاال
د .جان معكرون
إعالن
ت ــدع ــو ش ــرك ــة ج ـي ــوف ـل ـن ــت ش.م.م .ال ــى
حضور اجتماع مشاركة للعامة لدراسة
تـقـيـيــم األثـ ــر الـبـيـئــي لـصـيــانــة وتـطــويــر
مـعـمــل تـسـبـيــخ ال ـن ـفــايــات الـعـضــويــة في
الـ ـك ــورال ال ــواق ــع ف ــي مـنـطـقــة ب ــرج حـمــود
العقارية ،قضاء املنت محافظة جبل لبنان
وذلك يوم الجمعة  2017/2/17الساعة 10
صباحًا في دار بلدية بيروت.
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ك ــل م ــن ل ــوي ــس جـ ــورج خ ــاط ــر ابــي
ح ـب ـيــب ب ـص ـف ـتــه ال ـش ـخ ـص ـيــة وبــوكــال ـتــه
عـ ــن خ ــاط ــر ج ـ ـ ــورج ل ــوي ــس خ ــاط ــر اب ــي
حبيب وتوفيق عون ابي حبيب بصفته
الشخصية وبوكالته عن قيصر وانطوان
ع ــون اب ــي حـبـيــب املــال ـكــن جـمـيـعـهــم في
الـ ـعـ ـق ــاري ــن  /2874/و /2898/روم ـي ــة
سندات تمليك بدل عن ضائع بحصصهم.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلـبــت ري ـم ــا م ـي ـشــال ك ـن ـعــان املــال ـكــة في
القسم  /6/من العقار  /780/ديك املحدي
سند تمليك بدل عن ضائع بحصتها.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب نقوال اديــب ان ــدراوس بصفته احد
ورثـ ــة لــوس ـيــا جــرجــس ان ـ ــدراوس مــالـكــة
القسم  /8/من العقار  /3103/البوشرية
سند تمليك بدل عن ضائع باسم املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
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رياضة

البطوالت األوروبية

اعتزال الم خسارة لبايرن ومكسب له
بعد احتفاله بخوضه المباراة الرقم 500
مع بايرن ميونيخ ،خرجت مجلة «كيكر»
لتؤكد أن فيليب الم سيعتزل في نهاية
الموسم الحالي ،ال في الموسم المقبل،
حيث يتفاوض مــع إدارة نــاديــه لتولي
منصب المدير الرياضي الذي ،ال شك ،سيبرع
فيه كما برع في المالعب
حسن زين الدين
كان النجم األملاني فيليب الم محور
االهتمام يوم السبت املاضي عندما
ارت ـ ــدى قـمـيــص بــايــرن
ميونيخ للمرة ال ـ 500
في املباراة التي انتهت
بــالـتـعــادل أم ــام شالكه
ضمن املرحلة التاسعة
ع ـ ـ ـشـ ـ ــرة م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدوري
األملاني لكرة القدم.
رق ـ ـ ـ ـ ــم رم ـ ـ ـ ـ ـ ــزي ي ـح ـك ــي
عـ ــن قـ ـص ــة عـ ـش ــق ه ــذا
الـنـجــم لـلـكــرة ولفريقه
البافاري والذي تحقق
ب ـف ـض ــل ك ـل ـم ــة واحـ ـ ــدة
هي الوفاء ،إذ لوال هذه
بطبيعة الحال ،لن ّ
يرحب
ال ـك ـل ـم ــة ملـ ــا ت ـم ـك ــن الم
اإليطالي كارلو أنشيلوتي ،مــن ال ــوص ــول إل ــى هــذا
مدرب بايرن ميونيخ ،بفكرة الرقم مع بــايــرن ،حيث
اعتزال فيليب الم نظرًا إلى إن ـ ــه لـ ــم ي ـل ـع ــب ل ـفــريــق
ـار إلى
دوره القيادي واملحوري في غـيــره ســوى مـعـ ٍ
شتوتغارت بني عامي
الفريق.
 2003و 2005مــن أجــل
وقال أنشيلوتي قبل أيام
أن يـكـتـســب الـتـجــربــة،
«لقد
ملجلة «كيكر» األملانية:
ثم ما لبث أن عاد ليبدأ
الذهاب
قلت له بأنه يمكنه
كـ ـت ــاب ــة ف ـ ـصـ ــول ق ـصــة
أبعد من عقده الحالي في
خ ـيــال ـيــة أص ـب ــح فـيـهــا
 .2018إنه في فورمة جيدة الالعب الرمز والقدوة
وليس لديه مشاكل .فيليب وال ـ ـب ـ ـطـ ــل فـ ـ ــي امل ـل ـع ــب
وخارجه.
يمكنه أن يصبح باولو
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــف عـ ـ ـ ـن ـ ـ ــد الم
مالديني الجديد .يمكنه أن
يتخطى مجرد تمكنه
يلعب حتى سن الـ .»40
م ــن أن ي ـص ـبــح أفـضــل
يذكر أن مالديني نجم
ظهير أيسر في العالم
إيطاليا وميالن السابق
منذ اعـتــزال البرازيلي
روبـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ــو ك ـ ـ ــارل ـ ـ ــوس،
اعتزل في سن  41عامًا.
ب ـ ـ ـ ــل إلـ ـ ـ ـ ـ ــى شـ ـخـ ـصـ ـي ــة
ه ــذا ال ــاع ــب الـقـيــاديــة
واملـثــابــرة واملنضبطة.
وي ـك ـفــي ال ـق ــول ه ـنــا إن ه ــذا الــاعــب
يلقى احـتــرام الخصوم قبل الــزمــاء

مالديني الجديد

خاض الم مباراته الـ  500بقميص البافاري أمام شالكه (باتريك ستوالرز ــ أ ف ب)

على «نظافة» لعبه وروحه الرياضية
ال ـعــال ـيــة .ول ـلــداللــة عـلــى ذل ــك أن ــه لم
يحصل سوى على  24بطاقة صفراء
طوال مسيرة تمتد  15عامًا ،من دون
ً
تلقيه أي بـطــاقــة ح ـمــراء ،فـضــا عن
ارتكابه  199خطأ فقط في مسيرته
فــي ال ــدوري األملــانــي .والــافــت أنــه لم
يرتكب أي خطأ على العــب منافس
فــي «البوندسليغا» فــي الـفـتــرة بني
أي ـل ــول  2014وت ـشــريــن األول ،2015

يتجه الم إلى االعتزال
ليصبح المدير الرياضي
للنادي البافاري

وهــو رقــم ال يصدق لالعب في مركز
الظهير الــذي يتطلب التحامات مع
املنافسني.
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت ك ـ ـ ــان فـ ـي ــه الم ي ـح ـت ـفــل
بـخــوضــه  500م ـبــاراة مــع الـبــافــاري،
خــرجــت مجلة «كـيـكــر» األملــانـيــة أول
مــن أم ــس لتفيد ب ــأن الــاعــب البالغ
من العمر  33عامًا يتجه إلى االعتزال
ف ــي ن ـهــايــة امل ــوس ــم ال ـح ــال ــي ،إذ إنــه
يتفاوض حاليًا مع إدارة ناديه على

تولي منصب املدير الرياضي حيث
ً
سيكون مسؤوال عن التعاقدات.
هكذا ،فإن ما كان متوقعًا أن يسلكه
الم ف ــي نـهــايــة امل ــوس ــم املـقـبــل يتجه
إليه في هــذا املوسم ،لكن مهما يكن
املوعد فإن األكيد أن البافاري انتقى
الــرجــل األمـثــل لهذا املنصب ،كما أن
ليواصل
الم اختار الطريق األفضل
ّ ً
فيه وفــاءه وعطاءه لبايرن ،مفضال
بــذلــك وض ــع ح ــد ملـسـيــرتــه وه ــو في
القمة رغم أن مدربه اإليطالي كارلو
أنـشـيـلــوتــي رأى قـبــل أيـ ــام أن ــه ق ــادر
على االستمرار في املالعب حتى سن
الـ  ،40وهــذا ال شك فيه طبعًا لالعب
بمواصفات الم.
وانـطــاقــا مــن رغـبــة أنشيلوتي ،فإن
قــرار الم باالعتزال في نهاية املوسم
ّ
الـحــالــي سـيـشــكــل بــالـتــأكـيــد خـســارة
ل ـل ـبــافــاري عـلــى امل ـس ـتــوى ال ـف ـنــي ،إذ
يصعب العثور على العــب بكفاءته
ّ
وت ـعــل ـقــه بـقـمـيــص ف ــري ـق ــه ،ل ـكــن هــذا
ّ
االعتزال سيشكل أيضًا ،في املقابل،
مكسبًا لبايرن ،إذ لن يجد أفضل من
الم لـشـغــل مـنـصــب املــديــر الــريــاضــي
حيث سيطمئن إلــى وج ــود شخص
عـلــى ك ـفــاءة عــالـيــة فــي ه ــذا املنصب
امل ـه ــم ال ـشــاغــر م ـنــذ رح ـي ــل مــاتـيــاس
ســامــر .ذل ــك أن ــه رغ ــم أن الم سيخلع
لـ ـب ــاس ــه الـ ــريـ ــاضـ ــي وي ـ ــرت ـ ــدي ب ــزت ــه
ال ــرس ـم ـي ــة ،إال أنـ ــه سـيـكـمــل م ـشــوار
خدمته لبايرن ،وخصوصًا أنه فريق
عالم بكل صغيرة
قلبه ومدينته وهو ِ
وك ـب ـيــرة ف ــي مـلـعـبــه «أل ـيــانــز أري ـنــا»
وعلى عالقة جيدة بالجميع من دون
استثناء ويحظى باحترام الالعبني
املنافسني الــذيــن سيبرع ال شــك في
ضم أبرزهم إلى البافاري انطالقًا من
تجربته الغنية في املالعب.
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن ذل ـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـ ــإن الم ي ـم ـت ـلــك
شخصية قـيــاديــة وقــويــة استمدها
م ــن ت ـس ـل ـمــه شـ ـ ــارة قـ ـي ــادة مـنـتـخــب
أملانيا خلفًا مليكايل ب ــاالك بسن 26
ع ــام ــا ومـ ــن ب ـع ــده ب ــاي ــرن ،ه ــو ال ــذي
وصـ ـف ــه م ــدرب ــه ال ـس ــاب ــق اإلس ـب ــان ــي
جــوسـيــب غ ــواردي ــوال ذات م ــرة بأنه
«أذكى العب أشرفت على تدريبه».
إذًا ،وفـ ـق ــا مل ـج ـلــة «كـ ـيـ ـك ــر» ،ف ـ ــإن الم
يخوض أشهره األخـيــرة في مالعب
ال ـكــرة وه ــو ال شــك س ـيــزداد طموحًا
لكي ينهي املوسم رافعًا كأس دوري
أبطال أوروبــا حتى يختتم مسيرته
ب ـطــري ـقــة م ـشــاب ـهــة ل ـل ـتــي أن ـه ــى بها
مـسـيــرتــه الــدول ـيــة ف ــي  2014عندما
رفع كأس العالم في أرض البرازيل.

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
فرنسا (المرحلة )24
مونبلييه  -موناكو 2-1
البرازيلي هيلتون ( )47ملونبلييه،
وال ـ ـبـ ــولـ ــونـ ــي ك ـم ـي ــل غ ـل ـي ــك ()16
وكيليان مبابي لوتني ( )21ملوناكو.
باريس سان جيرمان – ليل 1-2
األوروغــويــانــي إيــديـنـســون كافاني
()70والبرازيلي لوكاس مورا ()90
لسان جيرمان ،ونيكوال دو بروفي
( )86لليل.
كاين  -بوردو 4-0
األوروغــويــانــي دييغو روالن ()11
وف ـ ــرانـ ـ ـس ـ ــوا ك ــام ــان ــو ( 22و)63
وال ـت ـش ـي ـكــي يـ ــاروسـ ــاف بــاسـيــل
(.)90

 ترتيب فرق الصدارة: -1موناكو  55نقطة من  24مباراة
 -2سان جيرمان  52من 24
 -3نيس  49من 23
 -4ليون  37من 22
 -5سانت إتيان  36من 23
 األربعاء:باستيا  -نانت ()20.00
ليون  -نانسي ()20.00
نيس  -سانت إتيان ()20.00
متز  -ديجون ()20.00
لوريان  -تولوز ()20.00
أنجيه  -رين ()20.00
مرسيليا  -غانغان ()22.00

إيطاليا
(املرحلة )23
روما – فيورنتينا 0-4
البوسني إيــديــن دزيـكــو ( 39و)83
وفيديريكو فازيو ( )58والبلجيكي
رادجا ناينغوالن (.)75
(مؤجلة  -املرحلة )18
 األربعاء:كروتوني  -يوفنتوس ()19.00
بولونيا  -ميالن ()21.45
كأس إسبانيا
(إياب نصف النهائي)
بــرشـلــونــة  -أتلتيكو مــدريــد 1-1
( 1-2ذهابًا)

األوروغوياني لويس سواريز ()43
لبرشلونة ،والفرنسي كيفن غاميرو
( )83ألتلتيكو مدريد.
 األربعاء:االفيس  -سلتا فيغو ( 0-0ذهابًا)
()22.00
كأس ألمانيا (دور الـ )16
ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ – فــولـسـبــورغ
0-1
البرازيلي دوغالس كوستا (.)17
غـ ــروثـ ــر ف ـ ـيـ ــورث  -ب ــوروسـ ـي ــا
مونشنغالدباخ 2-0
أوس ـك ــار فـيـنــت ( )12والـبـلـجـيـكــي
ثورغان هازار ( 36من ركلة جزاء).

هامبورغ  -كولن 0-2
غيديون يونغ ( )6وبوبي وود (.)76
اس ـتــوريــا ف ــال ــدورف  -أرمينيا
ب ـي ـل ـي ـف ـيــد  5-4( 1-1ب ــرك ــات
الترجيح).
 األربعاء:ساندهاوزن  -شالكه ()19.30
شبورتفرويند لوته  -ميونيخ 1860
()19.30
بوروسيا دورتموند  -هيرتا برلني
()21.45
هــانــوفــر  -اي ـن ـتــراخــت فــرانـكـفــورت
()21.45
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رياضة
سوق االنتقاالت

أخبار رياضية

األندية الصينية تعود إلى التسوّق
بـ ـع ــد ف ـ ـتـ ــرة قـ ـصـ ـي ــرة م ـ ــن الـ ـ ـه ـ ــدوء،
عـ ــاودت األن ــدي ــة الـصـيـنـيــة نشاطها
باستقطاب نـجــوم الـكــرة األوروب ـيــة
ح ـيــث ت ــوص ــل هـيـبــي ف ــورت ـش ــن إلــى
اتفاق لضم العــب الوسط البرازيلي
هـيــرنــانـيــس إل ــى صـفــوفــه قــادمــا من
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي مـ ـق ــاب ــل 10
ماليني يورو.
وب ـح ـســب م ــا أف ــادت ــه وس ــائ ــل إع ــام
إيطالية ،فإن الالعب البالغ من العمر
 31عامًا والـ ّـذي شــارك في  28مباراة
دولية ،سيوقع على عقد مدته عامان
مــع هيبي ال ــذي يــدربــه التشيلياني
مــانــويــل بـيـلـيـغــريـنــي ،م ـقــابــل رات ــب
ي ـق ـت ــرب مـ ــن ث ـم ــان ـي ــة م ــاي ــن يـ ــورو
سنويًا.
ّ
سينضم هيرنانيس
وبهذا الشكل،
إل ـ ـ ـ ــى الع ـ ـ ـبـ ـ ــن آخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن س ـ ـبـ ــق ل ـه ــم
االح ـ ـت ـ ــراف فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي
كــاألرج ـن ـت ـي ـنــي إيــزي ـك ـي ـيــل الفـيـتــزي
وال ـع ــاج ــي جـيــرفـيـنـيــو ،إض ــاف ــة إلــى
الع ــب إشـبـيـلـيــة اإلس ـب ــان ــي الـســابــق
الكاميروني ستيفان مبيا.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان ي ـ ــوفـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــوس قـ ـ ـ ــد دفـ ـ ـ ـ ــع 11
مليون ي ــورو فــي  2015للتعاقد مع

هيرنانيس قادمًا من إنتر ميالنو.
كــذلــك ،أعـلــن ن ــادي بكني بــي جــي من
الــدرجــة الثانية الصينية ضم العب
الــوســط الـعــاجــي ،شيخ تيوتيه ،من
نيوكاسل يونايتد اإلنكليزي.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــارة األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،ي ـ ــدرس
بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي إبـ ـ ــرام صفقة
ب ـع ـيــدة ع ــن األض ـ ـ ــواء بــال ـت ـعــاقــد مع
تـيـمــوتــي تـيـلـمــان أح ــد ن ـجــوم فــريــق

الشباب في بايرن ميونيخ األملاني.
ون ـ ـق ـ ـل ـ ــت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «إل م ـ ــون ـ ــدو
ديبورتيفو» الكاتالونية عن «بيلد»
األملانية تأكيد وكيل أعـمــال الالعب
أن النادي الكاتالوني يراقب موكله
مـ ـن ــذ عـ ـ ــدة أش ـ ـهـ ــر ويـ ـ ـن ـ ــوي ب ـجــديــة
التعاقد معه خالل الفترة املقبلة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت «ب ـ ـي ـ ـلـ ــد» إلـ ـ ـ ــى أن أولـ ـ ــي
هــونـيــس ،رئ ـيــس ال ـن ــادي ال ـبــافــاري،

ال يمانع إتمام هــذه الصفقة وبيعه
للنادي الكاتالوني.
ويـخـطــط مـســؤولــو «ال ـبــرســا» لضم
الالعب األملاني الشاب ومنحه فرصة
ل ـل ـتــدريــب م ــع ال ـف ــري ــق األول لـفـتــرة
حتى ينضج ويـكــون أحــد العناصر
األساسية خالل عامني أو ثالثة على
األكثر.
ف ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،أك ـ ـ ــد ج ـ ـنـ ــاح بـ ــايـ ــرن،
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي دوغ ـ ـ ــاس ك ــوس ـت ــا ،أن ــه
ي ــدرس بعض ال ـعــروض الـتــي تأتيه
من إيطاليا وإسبانيا.
وأش ــارت صحيفة «آس» اإلسبانية
إل ــى أن اإلي ـطــالــي كــارلــو أنشيلوتي
مـ ــدرب ال ـف ــري ــق ال ـب ــاف ــاري ب ــدأ يفكر
م ــع ج ـه ــازه الـفـنــي ف ــي بــديــل للنجم
البرازيلي ،ولفتت إلى أن البلجيكي
يانيك كاراسكو ،نجم أتلتيكو مدريد،
هــو أق ــرب املــرشـحــن لالنضمام إلى
ال ـ ـنـ ــادي األملـ ــانـ ــي .ل ـك ــن «األت ـل ـي ـت ــي»
ي ـحــاول االح ـت ـفــاظ بــاعـبــه عـبــر رفــع
راتبه وقيمة الشرط الجزائي املدرج
فــي عـقــده الـجــديــد ،وخـصــوصــا بعد
مالحقة أرسنال اإلنكليزي وباريس
سان جيرمان الفرنسي له أيضًا.

سينتقل
هيرنانيس
إلى هيبي
فورتشن
(أرشيف)

الدوري األميركي للمحترفين

رقم قياسي لجيمس في التمريرات الحاسمة
لم تكن رحلة ســان أنطونيو سبرز
إل ــى مـمـفـيــس مــوف ـقــة ،وخ ـســر أم ــام
غ ــري ــزلـ ـي ــس  ،89-74ف ـ ــي الـ ـ ـ ــدوري
األميركي الشمالي للمحترفني في
كرة السلة.
وكان اإلسباني مارك غاسول أفضل
م ـس ـجــل ف ــي م ـم ـف ـيــس ب ـ ـ  15نـقـطــة،
فيما كــان الـبــديــل ديـفـيــد لــي أفضل
مسجل فــي صـفــوف ســان أنطونيو
ال ـ ــذي غـ ــاب ع ـن ــه ك ــاوه ــي ل ـي ــون ــارد
بــرصـيــد  14نـقـطــة ،وأض ــاف البديل
اآلخر األرجنتيني مانو جينوبيلي
 12نقطة.
ولم تختلف حال أوكالهوما سيتي
ث ــان ــدر ع ــن س ــان أن ـطــون ـيــو ،وخـســر
أمام مضيفه إنديانا بايسرز 93-90

رغ ــم تــألــق نـجـمــه راس ــل وسـتـبــروك
الذي كان على بعد تمريرة حاسمة
واح ـ ــدة لـتـحـقـيــق ثــاث ـيــة م ــزدوج ــة
«تــريـبــل داب ــل» بتسجيله  27نقطة
مع  18متابعة و 9تمريرات حاسمة.
وكان بول جورج أفضل مسجل في
صفوف إنديانا بـ  21نقطة.
وقاد «امللك» ليبرون جيمس فريقه
كـلـيـفــانــد كــافــالـيـيــرز حــامــل الـلـقــب
إلـ ـ ـ ــى م ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة ص ـ ـحـ ــوتـ ــه ب ـ ـفـ ــوزه
الـ ـصـ ـع ــب وال ـ ـث ـ ـمـ ــن عـ ـل ــى م ـض ـي ـفــه
واش ـن ـط ــن وي ـ ـ ــزاردز  135-140بـعــد
التمديد.
وكـ ـ ـع ـ ــادت ـ ــه ،فـ ـ ــرض ج ـي ـم ــس ن ـف ـســه
ً
نجمًا للمباراة بــإنـقــاذه فريقه أوال
م ــن ال ـخ ـس ــارة ف ــي ال ــوق ــت األص ـل ــي

ب ـعــدمــا س ـجــل ثــاث ـيــة ال ـت ـع ــادل في
ّ
ال ــرب ــع األخ ـي ــر وبـغــلـتــه ف ــي امل ـب ــاراة
التي بلغت  32نقطة مع  17تمريرة
حاسمة (رقم قياسي شخصي) و7
م ـتــاب ـعــات ،عـلـمــا بــأنــه أن ـهــى الـلـقــاء
على مقاعد البدالء بسبب معاقبته
بارتكاب  6أخطاء شخصية.
وك ــان كيفن الف أفـضــل مسجل في
صفوف كليفالند برصيد  39نقطة
مع  12متابعة .في املقابل ،لم تنفع
واشـ ـنـ ـط ــن ويـ ـ ـ ـ ــزاردز  41ن ـق ـط ــة و8
تمريرات حاسمة لبرادلي بيل و25
نقطة ألوتو بورتر.
وف ــي بــاقــي امل ـب ــاري ــات ،ف ــاز مـيــامــي
هـيــت عـلــى مـيـنـيـســوتــا تـمـبــروولـفــز
 ،113-115ولـ ــوس أن ـج ـلــس الي ـكــرز

ع ـل ــى نـ ـي ــوي ــورك ن ـي ـكــس ،107-121
وشـيـكــاغــو بــولــز عـلــى ســاكــرامـنـتــو
كينغز  ،107-112ويــوتــا ج ــاز على
أتالنتا هوكس  ،95-120وتورونتو
رابتورز على لوس أنجلس كليبرز
 ،109-118وديـ ـت ــروي ــت بـيـسـتــونــز
على فيالدلفيا سيفنتي سيكسرز
 ،96-113ودنفر ناغتس على داالس
مافريكس  ،87-110ونيو أورليانز
بيليكانز على فينيكس صنز -111
.106
وهـ ـن ــا ب ــرن ــام ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات الـ ـي ــوم:
ت ـ ـشـ ــارلـ ــوت ه ــورنـ ـت ــس  -ب ــروك ـل ــن
نتس ،هيوسنت روكتس  -أورالندو
مـ ـ ــاج ـ ـ ـيـ ـ ــك ،داالس م ـ ــاف ـ ــريـ ـ ـك ـ ــس -
بورتالند ترايل باليزرز.

كأس العالم العربي

ُ
العهد في مواجهة عمانية للذهاب إلى مصر
يأمل فريق العهد أن تكون العاصمة
ُ
العمانية مسقط بوابته نحو القاهرة
ّ
املصرية ،حيث يحل ممثل لبنان في
مـســابـقــة ك ــأس ال ـعــالــم ال ـعــربــي لـكــرة
الـ ـق ــدم ل ــأن ــدي ــة ض ـي ـفــا ع ـل ــى ف ـن ـجــاء
الـعـمــانــي فــي إي ــاب الـ ــدور التمهيدي
الثالث من املسابقة اليوم عند الساعة
 16.30بتوقيت بـيــروت .يدخل العهد
إل ـ ــى الـ ـلـ ـق ــاء وف ـ ــي ج ـع ـب ـتــه ف ـ ــوز غـيــر
مطمئن ذهابًا  1 - 2قبل أسبوع على
ملعب صيدا ،وبالتالي فإن حسابات
ال ــرب ــح وال ـخ ـس ــارة تـشـيــر إل ــى حــاجــة
م ـت ـص ـ ّـدر تــرت ـيــب الـ ـ ــدوري الـلـبـنــانــي
إل ــى ت ـعــادل فـقــط كــي يـتــأهــل إل ــى دور
امل ـج ـمــوعــات الـ ــذي سـ ُـي ـقــام ف ــي مصر
الصيف املـقـبــل .فــوز فنجاء العماني
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ً
 0 - 1سـيــؤهـلــه بـ ــدال م ــن ال ـع ـهــد ،أمــا
فـ ـ ــوزه  1 - 2ف ـس ـي ــأخ ــذ املـ ـ ـب ـ ــاراة إل ــى
ً
ركـ ـ ــات الـ ـت ــرجـ ـي ــح م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ،ل ـك ــون
نظام البطولة ال يتضمن اللجوء إلى
شــوطــن إضــافـيــن فــي ح ــال الـتـعــادل
بنتيجة املباراتني.
يـ ـغـ ـي ــب ع ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ث ـ ــاث ـ ــة العـ ـب ــن
أس ــاس ـي ــن ،ه ــم ق ــائ ــد ال ـف ــري ــق عـبــاس
عطوي وحسني دقيق بداعي اإلصابة،
وخليل خميس الرتباطه باالمتحانات
الجامعية .وال شك في أن غياب هؤالء
ّ
س ـي ــؤثــر بـ ـ ــأداء ال ـف ــري ــق رغـ ــم امـتــاكــه
م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن الـ ــاع ـ ـبـ ــن ال ـج ـي ــدي ــن
الذين ّ
ً
مستوى عاليًا في الفترة
قدموا
األخيرة ،كأحمد زريق وهداف الفريق
محمد ق ــدوح وحـســن الــزيــن وحسني

منذر ،إضافة إلى ّ
تحسن كبير في أداء
التونسي يوسف املويهبي.
وانعقد أمــس فــي قاعة اسـتــاد السيب
في مسقط ،االجتماع الفني للمباراة
تحت إشراف مراقب املباراة السعودي
م ـع ـيــض الـ ـشـ ـه ــري ،وح ـ ـضـ ــره األمـ ــن
ال ـع ــام لــات ـحــاد الـعـمــانــي ل ـكــرة الـقــدم
أحـ ـم ــد حـ ـب ــوش ال ـ ـفـ ــارسـ ــي ،وم ـم ـث ـلــو
وفدي العهد وفنجاء وطاقم الحكام.
وت ـق ــرر بـنـتـيـجــة االج ـت ـم ــاع أن يلعب
الـ ـعـ ـه ــد ب ــالـ ـلـ ـب ــاس األص ـ ـفـ ــر الـ ـك ــام ــل،
والـ ـح ــارس بــال ـلــون الـكـحـلــي ال ـكــامــل،
ف ـي ـمــا ي ـل ـعــب ف ـن ـجــاء بـطـقـمــه األسـ ــود
وال ـ ـ ـجـ ـ ــوارب ال ـب ـي ـض ــاء مـ ــع الـ ـح ــارس
ب ــال ـل ــون ال ـبــرت ـقــالــي ال ـك ــام ــل .وأجـ ــرى
ف ــري ــق ال ـع ـه ــد ت ـمــري ـنــه األخـ ـي ــر أم ــس

عـلــى مـلـعــب املـ ـب ــاراة ال ـتــي سـيـقــودهــا
طــاقــم حـكــام بحريني مــؤلــف مــن عبد
الـعــزيــز شــريــدة (حـكــم ســاحــة) ،ياسر
تلفت (مساعد أول) ،عبد الله صالح
ـان) ،وعـمــار محفوظ (حكم
(مساعد ث ـ ٍ
رابع).
وس ـي ـن ـق ــل ت ـل ـف ــزي ــون امل ـ ـنـ ــار امل ـ ـبـ ــاراة
مباشرة على الهواء باالتفاق مع قناة
ُعمان الرياضية.
ومن املتوقع أن تشهد املباراة حضور
ج ـم ـهــور م ــن ال ـجــال ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة في
مسقط بعد دعــوة الـسـفــارة اللبنانية
لـهــم إل ــى م ـشــاهــدة ال ـل ـقــاء ،وق ــد أب ــدى
الـسـفـيــر الـلـبـنــانــي وأع ـض ــاء الـجــالـيــة
كل دعم لنادي العهد وواكبوا الفريق
لحظة بلحظة.

 12مرشحًا النتخابات جمعية
اإلعالميين ّالرياضيين

أقـ ـف ــل ب ـ ــاب الـ ـت ــرش ــح النـ ـتـ ـخ ــاب ــات جـمـعـيــة
اإلعــامـيــن الــريــاضـيــن اللبنانيني عـلــى 12
مــرش ـحــا الن ـت ـخ ــاب  12ع ـض ـوًا ألول هيئة
إدارية للجمعية لوالية تمتد إلى  4سنوات.
وت ـ ـل ـ ـقـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـت ــأسـ ـيـ ـسـ ـي ــة ل ـج ـم ـع ـيــة
اإلعالميني الرياضيني اللبنانيني عبر أمانة
ّ
الـسـ ّـر ،طلبات الترشح لألعضاء املستوفني
ال ـ ـشـ ــروط ب ـح ـســب وروده ـ ـ ـ ــا ،وهـ ـ ــم :وس ـيــم
صـبــرا ،ابــراهـيــم وزن ــة ،حسن التنير ،زهير
خيرالله ،ساندرين جبرا ،شربل ّ
كريم ،كارال
مدني ،جوزف حبوش ،ابراهيم دسوقي ،ورد
عبدالله ،جان ماري سوالج ورشيد نصار.
وجـ ـ ــددت ال ـه ـي ـئــة ال ـتــأس ـي ـس ـيــة الـ ــدعـ ــوة ال ــى
أعـضــاء الجمعية العمومية والـبــالــغ عــددهــم
 103أعضاء ،للمشاركة في جلسة االنتخاب
التي ستعقد يــوم السبت  11شباط الحالي
عـنــد الـســاعــة  11.00قـبــل الـظـهــر فــي فندق
النكاستر بالزا الروشة.

هوبس ّ
يكرم أبطال لبنان

ي ـكـ ّـرم ن ــادي هــوبــس الــريــاضــي فــريـقــه الــذي
أحـ ــرز ل ـقــب ب ـطــولــة ل ـب ـنــان ل ـكــرة ال ـق ــدم لفئة
األشـ ـب ــال م ــوس ــم  ،2017 - 2016بــرعــايــة
وح ـضــور وزي ــر الـشـبــاب والــريــاضــة محمد
فنيش الذي سيلقي كلمة في املناسبة ،وذلك
غد الجمعة عند الساعة الثامنة مساء،
بعد ٍ
في فندق راديسون عني املريسة.

بروتوكول صيني ــ لبناني
في كرة الطاولة

زار رئـيــس االت ـحــاد الـلـبـنــانــي لـكــرة الـطــاولــة
سـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـح ـ ــاج ن ـ ـقـ ــوال ورئ ـ ـي ـ ــس االت ـ ـحـ ــاد
الفرنكوفوني للعبة ميشال دي شادرفيان
واألم ـ ـ ــن الـ ـع ــام ل ــات ـح ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي ج ــورج
كــوب ـلــي وأم ـ ــن صـ ـن ــدوق االتـ ـح ــاد امل ـحــامــي
وائل نورالدين ،سفير الصني في لبنان وانغ
كــي ج ـيــان .وبـحــث الــوفــد مــع السفير سبل
التعاون لدعم كــرة الطاولة اللبنانية لناحية
اس ـت ـقــدام م ــدرب للمنتخب الــوطـنــي وإقــامــة
مـعـسـكــرات تــدريــب فــي ال ـصــن ال ـتــي يـفــوق
عدد العبيها كل العبي دول العالم مجتمعة.
واتـفــق الـحــاضــرون عـلــى تــوقـيــع بــروتــوكــول
ت ـعــاون بــن االت ـحــاديــن الـصـيـنــي والـلـبـنــانــي
قريبًا برعاية السفارة الصينية.

السلة اللبنانية

فوز سهل للمتحد على
هوبس في طرابلس
ً
حقق فريق املتحد فوزًا سهال على حساب
ضيفه هوبس – 47 ،16 – 27( 76 – 89
 )76 – 89 ،51 – 66 ،31على ملعب مجمع
الصفدي في املرحلة الثانية إيابًا من بطولة
لبنان لكرة السلة.
وبرز من جانب املتحد ديواريك سبنسر
ً
مسجال  21نقطة واضاف اليه راميل
كوري  21نقطة مع  7تمريرات حاسمة،
وميلفني كليفالين  18نقطة و 21متابعة.
كما ّ
سجل شارل تابت  14نقطة مع 11
متابعة.
ّ
وسجل من جانب هوبس طوم عمار 24
نقطة و 11متابعة واضاف علي مزهر 22
نقطة.
وهذا هو الفوز السادس للمتحد مقابل
خمس خسائر ،في حني لقي هوبس
خسارته العاشرة في البطولة.
وتستكمل املرحلة اليوم بلقاء اللويزة
وضيفه الشانفيل عند الساعة 20.30
على ملعب املركزية ،ويلعب التضامن مع
هومنتمن في التوقيت عينه على ملعب
مجمع نهاد نوفل ،وتختم يوم الجمعة
بمباراة الحكمة وبيبلوس عند الساعة
 17.30على ملعب غزير.
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رحيل

زهراب كيشيشيان ...غابت بهجة اللون
نيكول يونس
ّ
رحـ ــل الـ ـف ــن ــان زه ـ ـ ــراب كـيـشـيـشـيــان
بصمت واضعًا اللمسة األخيرة في
ال ـل ــوح ــة .غ ــاب زهـ ـ ــراب ،فــانـسـحـبــت
ب ـه ـج ــة الـ ـل ــون ب ـ ـهـ ــدوء ،ك ـم ــا تـغـيــب
الشمس .لكنه ترك دفء أشعته إلى
األبد في قلب تاريخ الفن التشكيلي
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي واألرمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي وال ـ ـعـ ــربـ ــي،
عـبــر لــوحــات ات ـخــذت مـكــانـهــا الــذي
تستحق :فــي «متحف ســان الزارو»
فــي إيـطــالـيــا ،فــي «املـتـحــف الوطني
ال ـ ـسـ ــوري» ،ف ــي ال ـق ـصــر ال ــرئ ــاس ــي»
فــي ق ـبــرص ،فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
ف ــي ال ـب ــرازي ــل ،وف ــرن ـس ــا ..ومـخـتـلــف
كنائس األرمن في العالم ،والصروح
العلمية والدينية في لبنان .وهكذا
سيبقى زهراب نورًا من لون وفرحًا
من لوحات.
منذ الخامسة من عمره ،بدأ بالرسم،
فأقام معرضه األول في حلب بعدما
ّ
أت ــم ال ـ ـ  12مــن ع ـمــره ،وت ـفــتــح وعـيــه
على ألم املجزرة األرمنية« .أرمينيا
تسري في عروقنا كما يسري الفن
في عروقي!» قالها مرارًا وقد ّ
توجها
فــي مـعــرضــه األخ ـيــر ال ــذي أق ـيــم في
أيـ ـ ــار (مـ ــايـ ــو)  2016ف ــي «غ ــال ـي ــري
إك ــزود» (م ــار مـخــايــل) تحت عنوان
ّ .turning turning turning
ّ
رغــم كــل هــذا األل ــم ،إال أن ــه ظــل يشع
ً
أمــا« .أحـ ّـب الرسم والتلوين! هناك
ألـ ـ ــوان ،ه ـن ــاك خ ـط ــوط .ه ـن ــاك روح!
وإن غــابــت ال ـ ــروح ،غ ــاب ك ــل ش ــيء»
على حد تعبيره في إحدى مقابالته
ال ـص ـحــاف ـيــة .روح ب ـث ـهــا ف ــي ك ــل ما
رسمّ ،
وغمسها بالضوء مع ريشته،
ثم تركها أثرًا لن يموت على لوحاته
املمتلئة بالحب ،واألمل ،واملوسيقى
والحياة من دون أن ينسى التأريخ،

ولو كان تأريخ لحظة.
ّ
ّ
شــكــل بــاملــائـيــات ،رس ــم بــالـقـلــم ،ألــف
بالزيتيات .لــم يـتــرك مــادة فــي عالم
ال ـت ـلــويــن ،إال واس ـت ـخــدم ـهــا ليمطر
ال ــدنـ ـي ــا بـ ــألـ ــوانـ ــه .لـ ــم ي ــأخ ــذ زاوي ـ ــة
أحــاديــة فــي الـهــوايــات البصرية ،بل
سـ ــال كــال ـســاق ـيــة ب ــن ك ــل املـ ـ ــدارس،
ً
حامال معه من كلها بعض املاءّ .
مر
بــاملــدرســة الـتـصــويــريــة ثــم الــرمــزيــة
ثم التجريدية ثم الغنائية وغيرها
ولــم يـعــرف االسـتـقــرار .ظــل الـجــدول
ال ـ ــزه ـ ــراب ـ ــي س ـ ــاري ـ ــا حـ ـت ــى األمـ ـ ــس.
ول ـل ـم ـن ــاس ـب ــة ،اس ـ ــم زهـ ـ ـ ــراب يـعـنــي

ّ
مر بالمدرسة
التصويرية ثم الرمزية
فالتجريدية والغنائية

«ج ــدول اآللـهــة» وفــق مــا كــان يشرح
للسائلني.
وهـ ــذا الـ ـج ــدول الـ ـس ــاري خ ـلــق لــدى
زه ـ ــراب «ب ــال ـي ــت» لــون ـيــة غـنـيــة حـ ّـد
ال ـف ـي ــض ،وصـ ــادقـ ــة ح ــد االده ـ ـ ــاش!
إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــات ت ـ ـنـ ــاغـ ــم ال ـ ـ ـلـ ـ ــون الـ ـت ــي
يطرحها زه ــراب فــي كــل لوحة على
ح ـ ــدة ،ال تـ ــدل إال ع ـل ــى ع ــال ــم ض ــوء
وذواق ـ ـ ـ ــة ق ـي ــم ل ــونـ ـي ــة .قـ ــد ال يـتـفــق
مـعــه امل ــرء ف ــي تــألـيـفــاتــه ،ورب ـم ــا لن
يتمكن البعض مــن الـلـحــاق بفيض
أحــاسـيـســه أو ينغمس فــي حــاالتــه،
ّ
لـكــن املــؤكــد أنــك ستسحر مــع بداية

دخ ــول ــك ع ــال ــم ل ــوح ــات ــه الـ ـضـ ـخ ــم...
كوكب «زهراب» اللوني .ومن املؤكد
ّ
أيضًا أن من يدخل عالم زهراب ولو
بحشرية ،لــن يخرج منه كما دخله
ف ــي املـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ــى .واملـ ـ ـ ــرور ال ـعــابــر
ب ـلــوحــات زه ـ ــراب خ ـطــأ ،إن ل ــم يكن
إجحافًا .ومــن أعطاها حقها كسب،
وسار مع ترنيمة جدوله الفني.
في الزيت ،في الغواش ،في املائيات،
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـحـ ـ ـب ـ ــر ،ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــوه الـ ـت ــي
يــرسـمـهــا فــي األزهـ ــار فــي االش ـكــال،
ف ــي الـ ــراق ـ ـصـ ــات ،ف ــي االم ـ ـهـ ــات ،فــي
الـ ــرف ـ ـي ـ ـقـ ــات ...هـ ـن ــا زهـ ـ ـ ــراب ي ــذك ــرك
بــرونــوار ،وهـنــاك يــذكــرك بأوديلون
رودون ،وحينًا ببول كلي ،وأحيانًا
ّ
يحب تيسيان
بفان غــوغ! لكنه كان
وراف ــايـ ـي ــل و ب ـي ـكــاســو ك ـمــا أف ـصــح
في مقابالته العديدة .رســم الناس،
رس ــم الـطـبـيـعــة الـصــامـتــة ،واملـنــاظــر
الطبيعة ،والحب ،واألمومة ،واآللة،
واألب ـط ــال ،واملـسـيــح ،رس ــم ال ـضــوء..
ورسم الفن!
قــل لـنــا يــا زه ــراب كـيــف امل ــرور بكل
ه ــذه املـ ــدارس واملـحــافـظــة عـلــى هــذا
ال ـن ـقــاء؟ كـيــف تـصــل إل ــى الـبـحــر بال
تـ ـل ــوث؟ ارك ـ ــض ب ـس ــام ال ـش ـج ـعــان،
اركض بسالم املغيب ،اركض بهدوء
اللمسة األخيرة للوحة.
* يصلى لراحة نفسه عند الثانية من بعد
ظهر غد الخميس في كنيسة بطريركية
األرمن االرثوذكس في منطقة انطلياس،
على أن يوارى الثرى في مدفن العائلة في
برج حمود.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ب ـعــد ال ــدف ــن ف ــي صــالــون
مطرانية االرمن األرثوذكس (برج حمود)
لـغــايــة الـســابـعــة م ـس ــاء ،وي ــوم ــي الجمعة
والـسـبــت اب ـتـ ً
ـداء مــن الـحــاديــة عـشــرة قبل
ً
مساء.
الظهر ،لغاية السابعة

فوتوغرافيا

«صورة وحكاية» امتدت جسرًا إلى اآلخر
زينب حاوي

«انتظار»
لمصطفى
خرنوب

عـلــى ج ــدران قــاعــة «م ـســرح املــديـنــة»،
صور فوتوغرافية ،مرفقة بنصوص
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة وان ـ ـط ـ ـبـ ــاع ـ ـيـ ــة :الـ ـلـ ـج ــوء
الفلسطيني والـســوري بكل واقعيته
وق ـس ــاوت ــه ،ع ـمــالــة األطـ ـف ــال ،قصص
الـ ـ ـح ـ ــب وال ـ ـش ـ ـي ـ ـخـ ــوخـ ــة ،واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل...
سـلـسـلــة ق ـضــايــا ّأرخ ـه ــا  74شــابــا/ة
مــن أعـمــار ت ــراوح بــن  14و 18عامًا،
من أربــع جنسيات :لبنانية ،عراقية،

فـلـسـطـيـنـيــة ،وسـ ــوريـ ــة .ال ـت ـقــت هــذه
ال ـع ـن ــاص ــر ال ـع ـم ــري ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة مــع
بعضها ط ــوال ع ــام ،لتنتج معرضًا
ف ــوت ــوغ ــرافـ ـي ــا وم ـ ـشـ ــروعـ ــا ب ـع ـن ــوان
«ص ـ ـ ــورة وحـ ـك ــاي ــة» .املـ ـع ــرض ال ــذي
اف ـت ـت ـحــه «دار املـ ـص ــور» أخـ ـيـ ـرًا ،هــو
نتاج مشترك بــن جمعية «مهرجان
ال ـص ــورة  -ذاكـ ـ ــرة» ،و«ال ـيــون ـس ـيــف»،
يـهــدف إل ــى إشـ ــراك ه ــذه ال ـشــرائــح ،ال
سـيـمــا امل ـه ـم ـشــة ،ال ـت ــي ع ــاش ــت واق ــع
التهجير وال ـصــراعــات الطائفية في

بـ ــادهـ ــا ،م ــن أج ـ ــل بـ ـن ــاء جـ ـس ــور مــع
اآلخر.
في يوم االفتتاحُ ،عــرض فيلم قصير
(إخـ ـ ــراج ج ـن ــان داغ ـ ــر) ي ـع ـ ّـرف بــأبــرز
املراحل التي ّ
مر بها هؤالء املتدربون/
ات ،مـ ــن الـ ـتـ ـص ــوي ــر الـ ـف ــوت ــوغ ــراف ــي
ّ
ً
إلــى تعلم كتابة الـخـبــر ،وص ــوال الى
اكتساب مهارات النشر على صفحات
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي .حـ ــوى فيلم
ش ـ ـهـ ــادات س ــري ـع ــة ل ـل ـم ـش ــارك ــن/ات،
الـ ــذي أع ــرب ــوا ع ــن فــرحـتـهــم بــامـتــاك

مـهـنــة ال ـي ــوم ،ومـســاحــة للتعبير عن
محيطهم وما يدور في خاطرهم .إلى
جانب هذه السعادة بامتالك الكاميرا،
ّ
خرجت آراء قــد تكون كافية ،لتشكل
أرض ـ ـيـ ــة م ـش ـت ــرك ــة بـ ــن ال ـج ـن ـس ـيــات
الـعــربـيــة املـخـتـلـفــة ال ـتــي ُصـنـعــت في
مــا بينها حــواجــز وأحـكــامــا مسبقة،
ال سـيـمــا ف ــي املـجـتـمــع ال ـل ـب ـنــانــي .لم
ي ـس ـت ـطــع ه ـ ــؤالء إال ت ـص ــوي ــر زواي ـ ــا
قاسية ،يعانيها النازحون السوريون
والفلسطينيون فــي لبنان ،معيشية
كانت أو اقتصادية .مـ ّـرر املتدربون/
ات ،عبر عدساتهم ،صرخة في وجه
ً
ً
من يلزم طفال أو شابًا هزيال بالعمل
ً
ال ـش ــاق .م ـث ــا ،قــامــت سـ ــارة قـهــوجــي
( 17عامًا) اآلتية من منطقة األشرفية
بـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارة مـ ـخـ ـي ــم ش ـ ــاتـ ـ ـي ـ ــا .ه ـ ـنـ ــاك،
احتكت عن قــرب بواقع الالجئني/ات
الفلسطينيني املـحــاصــريــن بأشرطة
املـ ــوت (ال ـك ـه ــرب ــاء) ،ال ــذي ــن يـعـيـشــون
منذ سـنــوات ظــروفــا ال إنسانية .إلى
جــانــب قـهــوجــي ،شـهــادة مــن شابتني
لـ ـبـ ـن ــانـ ـيـ ـت ــن تـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــوان مـ ـ ــن الـ ـض ــخ
الهائل للعنصرية ضــد الـســوري في
مــدرسـتـهـمــا إل ــى درج ــة «أن ـنــا نصير
ع ـن ـصــريــن ب ــا وعـ ــي ب ـس ـبــب ت ـك ــرار
عـبــارة :سوريا كلها صــارت بلبنان»
وفق ما قالتا.
يختصر مـشــروع «ص ــورة وحكاية»،
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي أتـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ ـع ـ ــد م ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع ع ـ ــدة
مشابهة مــن «لـحـظــة »1الــى «مــا بعد
ال ـل ـح ـظ ــة» ،و«لـ ـحـ ـظ ــة  ،»2وغ ـي ــره ــا،
الدمامل املرضية التي تتخبط فيها
املجتمعات ،ويمهد لكسر الهواجس
االجـتـمــاعـيــة ،واالن ـف ـتــاح عـلــى اآلخــر
امل ـخ ـت ـل ــف ،ال ـ ــذي ي ـع ــانــي ب ـع ـضــه مــن
أزم ــات تفرزها الـحــرب واالستقطاب

الدعائي للجماعات اإلرهابية.
رئ ـيــس جمعية «م ـهــرجــان ال ـصــورة-
ذاك ــرة» املـصـ ّـور رم ــزي حـيــدر ،يعطي
أول ـ ــوي ـ ــة ال ـ ـ ــى الـ ـتـ ـف ــاع ــل اإلنـ ـس ــان ــي
ال ــذي أفـ ــرزه ه ــذا امل ـش ــروع ،إذ تحول
امل ـتــدربــون/ات الــى أصــدقــاء ،ونشأت
فـ ـ ــي مـ ـ ــا بـ ـيـ ـنـ ـه ــم عـ ـ ــاقـ ـ ــات وطـ ـ ـي ـ ــدة،
استمرت حتى بعد انتهاء املـشــروع.
في مقابلة مع «األخبار» ،يصب حيدر
اهتمامه على هذه الشرائح الشبابية،
ً
ل ـي ـض ـحــوا م ـس ـت ـق ـبــا «ص ـح ــاف ـي ــن»،
بــاملـعـنــى ال ـحــديــث لـلـكـلـمــة :يـمـلـكــون
كـ ــام ـ ـيـ ــرا ،وي ـ ـعـ ــرفـ ــون ك ـي ـف ـي ــة ك ـتــابــة
قـ ـص ــة قـ ـصـ ـي ــرة م ــرفـ ـق ــة بـ ــال ـ ـصـ ــورة،
ونشرها على املنصات االفتراضية.
إذًا هـ ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــة مـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة ت ــدم ــج
العالقة اإلنسانية ،بالتمكني الفردي
وال ـج ـمــاعــي ل ـه ــؤالء ال ــذي ــن يحملون
قضايا حياتية وإنسانية ،ويخرجون
واقعهم القاسي الــى املــأ ،ليختبروا
التفاعل مع اآلخر ،ويكونوا في منأى
عـ ــن ص ـ ــراع ـ ــات ب ـ ــاده ـ ــم ،وت ــأث ـي ــره ــا
املباشر عليهم ،ال سيما على صعيد
استقطاب الجماعات اإلرهابية لهذه
الفئة العمرية .يأمل املصور املخضرم
أن يـصــار ال ــى تعميم ه ــذه األه ــداف،
وتشبيك الجمعيات األهلية وطــاب
املــدارس وحتى الجامعات مع أبطال
هــذا امل ـشــروع ،لتكوين مجتمع يقبل
اآلخــر ،ويرفض بشكل قاطع أن تمرر
ح ـفــات الـعـنـصــريــة وال ـكــراه ـيــة ضد
اآلخر أكان في الداخل اللبناني أم في
سائر املجتمعات العربية.
* «ص ـ ـ ــورة وحـ ـك ــاي ــة» :ح ـت ــى  10ش ـبــاط
(ف ـب ــراي ــر) ـ ـ ـ «م ـس ــرح امل ــدي ـن ــة» (ال ـح ـم ــرا ـ
بيروت) .لالستعالم01/373347 :
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فنون معاصرة
ّ
هادي سي «يصفر» حضارة المال!

تجربة جديدة يخوضها
الفنان متعدد الوسائط
( -1964بيروت)
في معرضه الحالي
«صفر» الذي تحتضنه
«غاليري صالح بركات»
(كليمنصو) .ها هو
يعيد بناء فكرة النقد
الورقي ضمن عملية
إعادة تشكيل بصرية
صلبة

أن ت ـ ـت ـ ـصـ ــرف ب ــالـ ـعـ ـمـ ـل ــة الـ ـنـ ـق ــدي ــة
األميركية لتصنع فنًا بصريًا يدخل
في إطار املفهومية ،وأن ّ
تكيف العملة
الــورق ـيــة األك ـثــر ش ـهــرة وتـضـعـهــا في
إطــار الترميز املضاعف ...تلك تجربة
جـ ــديـ ــدة ي ـخ ــوض ـه ــا الـ ـفـ ـن ــان م ـت ـعــدد
الوسائط هادي سي ( -1964بيروت)
ف ــي م ـعــرضــه ال ـح ــال ــي «صـ ـف ــر» ال ــذي
تـحـتـضـنــه «غــال ـيــري صــالــح بــركــات»
(كليمنصو).
لسنا في بنك ،وال أمام خزنة .لسنا في
متحف عمالت ،وال في معرض نقدي،
ب ــل ف ــي ب ــورص ــة ه ـ ــادي س ــي الـفـنـيــة،
حـيــث يـقـ ّـيــم الـنـقــد عـبــر ال ـن ـقــد ،والـفــن
عبر الصفر ،والتصميم عبر الترميز،
والـ ـ ـص ـ ــورة عـ ـب ــر الـ ـت ــألـ ـي ــف وإعـ ـ ـ ــادة
ال ـتــأل ـيــف ،والـتـجـهـيــز عـبــر الـتــركـيــب،
وت ـك ـث ـيــف ال ـج ــرع ــات .م ـع ــرض ه ــادي
ســي ال ــذي يعتمد على النقد الــورقــي
م ــن ف ـئــة ال ـ ـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي كعنصر
ب ـص ــري ت ـكــوي ـنــي ل ــأع ـم ــال ،يضعنا
أمام تجربة فريدة ذات مروحة واسعة
م ــن االح ـت ـم ــاالت ،م ــع إصـ ــرار فلسفي
فكري واحد« :صفر»!
ّ
تصرف هــادي بالفئة النقدية.
بداية،
ه ـنــا ال أرق ـ ــام م ـت ـعــددة ب ــل «ال ـص ـفــر»
حـصـرًا .يضعه ه ــادي رم ـزًا متوسطًا
لشكل عملته الفنية الجديدة ،يحافظ
على لونيته األساسية ،فالعملة بقيت
«خـ ـض ــراء» ،لـكــن الـعـنــاصــر البصرية
حـ ـ ـ ِّـورت ،فـيـمــا ب ـلــغ ال ـتــرم ـيــز ال ـ ــذروة.
لـسـنــا أم ــام إعـ ــادة تـصـمـيــم عـمـلــة من
«ف ـئــة ال ـص ـفــر» ،ب ــل إعـ ــادة ب ـنــاء فـكــرة
النقد الورقي «نقديًا» ،ومصاغًا ضمن
عملية إع ــادة تشكيل بصرية صلبة.
تـتــوســط كلمة «ص ـفــر» أو  zeroبنية
النقد الجديد.

ك ـث ــر هـ ــم امل ـص ـم ـم ــون ال ـغ ــراف ـي ـك ـي ــون
ال ــذي ــن ل ـع ـبــوا ع ـلــى تـصــامـيــم جــديــدة
ل ـ ـلـ ــدوالر ب ـك ــل فـ ـئ ــات ــه ،ل ـك ـن ـهــا بـقـيــت
ت ـصــام ـيــم إلع ــان ــات ،ول ــم ت ــدخ ــل في
إطـ ـ ــار الـ ـع ــرض امل ـب ــاش ــر الـتـشـكـيـلــي،
وك ــان ــت ب ـغــال ـب ـي ـت ـهــا تـ ـ ــؤدي وظ ــائ ــف
خــارجــة عــن اإلط ــار الفني واملفهومي
ّ
الـصــرف كما عند ه ــادي .لكن فنانني
كـثـرًا تـصــرفــوا بــاألشـكــال الـنـقــديــة ،أو
اس ـت ـث ـم ــروه ــا ف ــي ل ـع ـبــة ب ـص ــري ــة ،أو
أعــادوا طبعها بألوان مختلفة .أشهر
هــذه األعـمــال تعود إلــى فترة صعود
الـحـقـبــة ال ـص ـنــاع ـيــة ،وب ـش ـكــل خــاص
ً
ما بعدها .مثال ،اختار املعلم الكبير
ان ـ ـ ــدي واره ـ ـ ـ ــول ( 1928ـ ـ ـ  )1987أن
ينجز  -بطباعة حريرية – مجموعة
من النقود ،وكانت له أيضًا مجموعة

حفلة بصرية تشكيلية
غنية لكل أنواع الذواقة
مـتــاصـقــة م ــن  200دوالر ك ــل قطعة
منها تتألف مــن فئة ال ــدوالر الــواحــد.
حينها ،أراد واره ــول أن يكون العمل
ً
بذاته موقفًا ،وهذه املجموعة مثال ال
ح ـص ـرًا بـيـعــت قـبــل أرب ــع س ـنــوات في
مزاد «سوثبيز» الفني بـ  43.8مليون
دوالر أم ـيــركــي .عـمــل واره ـ ــول أيـضــا
على رمز الدوالر بألوان مختلفة .لقد
كان أول من باع ـ بعد الكبير مارسيل
دوش ــان ـ ـ ال ـ  ،ready madeعندما كان
يـتــرك إمـضــاءه على أوراق نقدية من
فئة الــدوالر الواحد والــدوالريــن ،وها
هي تباع اليوم (فئة الــدوالر الواحد)
بما يقارب الـ  6000دوالر في املزادات
العلنية الفنية .شكل ذلك الفعل الفني

بــذاتــه ث ــورة هــامــة ومــوقـفــا أيـضــا ردًا
ع ـلــى تـسـلـيــع ك ــل ش ـ ــيء ،وخ ـصــوصــا
ال ـف ــن! نـعــم ك ــان مــوق ـفــا .لـكــن ه ــل أراد
هادي سي أن تكون نقوده «الصفرية»
الخضراء موقفًا؟ تساؤالته املطروحة
على بطاقة الدعوة تجيبنا بوضوح:
«هل يمكن للمال «الصفري» ـ معدوم
القيمة الفعلية  -أن يباع مقابل مال؟
يجيب :أجــل .فمنذ أيــام الـخــوارزمــي»
 باملناسبة تـتــوســط صــورتــه بعضالنقود الصفرية التي ابتكرها هادي،
مـكــان واشـنـطــن -ومـنــذ ألغوريتمات
الخوارزمي ،أخذ الصفر حيزه القيمي
في االقتصاد وفق ما يشير هادي.
أعمال املعرض تبدأ في  2008مع zero
العملة الخضراء املؤسسة للمعرض
ً
ككل ،وهي تقنيًا ّ
تعد عمال فوتوغرافيًا
مركبًا على ورق  fine artبقياس يقل
ً
قـلـيــا عــن امل ـتــريــن! نـعــم ،ال ــورق ــة هــذه
بقياس  76.5 × 180سنتيمترًا ومنها
ث ــاث نـسـخــات طـبــاعـيــة و 3نسخات
كـنــايــة عــن «اخ ـت ـبــارات لـلـفـنــان» .لكن
غالبية اإلنـتــاج فــي املـعــرض كــان بني
عامي  2015و.2016
ـف هـ ـ ـ ــادي ب ــابـ ـتـ ـك ــار عـمـلـتــه
لـ ــم يـ ـكـ ـت ـ ِ
الصفرية ،بل أراد أن يطبعها برزمات
ك ـث ـي ــرة ،وي ـض ـع ـهــا ك ـح ـشــوة مل ـخــدات
الـ ـ ـن ـ ــوم ،وأي ـ ـضـ ــا ك ـح ـش ــوة ل ـل ـس ـتــائــر
الدشمية الحربية أمام طاقة القنص.
هـ ـن ـ َ
ـدس ه ـ ــادي س ــاح ــة فــوتــوغــراف ـيــة
وصمم وركب نقوده «النقدية» بشكل
يخدم فكرته كيفما دار خياله ،فكانت
ت ـلــك ال ـن ـقــود شـمـسـيــة ت ـ ــارة ،وم ـي ــزان
متساو طورًا ،وكانت سترة
عدل غير
ٍ
واق ـي ــة ل ـلــرصــاص ،وقـلـبــا وقـلـبــا آخــر
مكسورًا ...كل ذلك ضمن إطار التركيب
يكتف
ال ـفــوتــوغــرافــي .لـكــن ه ــادي ل ــم
ِ

بــالـطــرح الـبـصــري الــرمــزي الـخــالــص.
لقد جلب شبانًا وشــابــات وتداخلت
أصفاره في صورهم ،فكانت مرة هي
الستائر ،ومرة أخرى الخلفية.
هــادي الــذي أقــام مـعــارض فــرديــة عدة
في باريس ونيويورك وبيروت ،هو في
كما يظهر
األس ــاس متعدد الوسائط ّ
امل ـع ــرض ال ـحــالــي .صـحـيــح أن ــه يـنــوع
فــي التقنيات مــن التركيب والتجهيز
ّ
وغـيــرهـمــا ،إال أن اسـمــه ارتـبــط بشكل
خاص بعالم التصوير الفوتوغرافي.
لذا كان ال بد من أن نجد براعة بنيوية
ف ــي ال ـت ـص ــوي ــر .ل ـك ــن م ــا ي ـش ـكــل نـقـلــة
نــوعـيــة فــي امل ـعــرض ّهــو الـتـكــامــل في
ال ـطــرح الـبـصــري ،كــأنــه يصنع brand
من النقد «الصفري» في حفلة بصرية
تـشـكـيـلـيــة غ ـن ـيــة ل ـكــل أنـ ـ ــواع ال ــذواق ــة
ومقتني األعمال الفنية .كأننا بهادي
ي ـق ــول :ال حـ ــدود لـخـيــالــي ،وال ح ــدود
إلمكانيات الفن في التعبير ،وال حدود
للـ «صفر» إن ارتبط بــإرادة فنية .لكن
هل استعاد ثــورة املعلم الكبير أندي
وارهـ ـ ــول؟ ه ــل ح ــاول إعـ ــادة إحـيــائـهــا
ـزر وسـ ــوق فنية
رف ـضــا ل ــواق ــع فـنــي مـ ـ ٍ
تسليعية؟ أم أراد فقط أن يضيء على
ـواح فنية وفـنـيــة – تسليعية جلية
نـ ٍ
يتغاضى عنها التشكيليون والنقاد
ومجتمع الفن ومقتنو األعمال الفنية؟
ّ
وه ـن ــا نـشـيــر إل ــى أن هـ ــادي اسـتـعــاد
أيضًا حمارًا يحمل «أصفارًا» ،ويمشي
باتجاه الصفر املتدلي أمــامــه ...ومنه!
هكذا ،أصبح النقد« ...نقدًا».
نيكول...
* «ص ـف ــر» ل ـه ــادي س ــي :حـتــى  11شـبــاط
(ف ـ ـبـ ــرايـ ــر) ـ ـ ـ ـ ـ «غ ــالـ ـي ــري ص ــال ــح ب ــرك ــات»
(كليمنصو) ـ لالستعالم01/345213 :

األربعاء  8شباط  2017العدد 3100

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

الـم َـغ َّـف ُل الذي يحبُّ
ُ
َ
األزهار أكثر...

صورة
وخبر

«دوبارديـو يغنـي باربـرا» ،هـو عنـوان األلبـوم الـذي يخصصـه الممثـل الفرنسـي جيـرار دوبارديـو
لتوجيـه تحيـة إلـى مواطنتـه المغنيـة والمؤلفـة الشـهيرة ( 1930ــــ )1997التـي توفيـت قبـل
عشـرين عامـا .المسـألة لـن تقتصـر علـى هـذا العمـل المؤلـف مـن  14أغنيـة ،بـل ستشـمل تسـع
غـد الخميـس حتـى 18
حفلات علـى خشـبة مسـرح  Bouffes du Nordفـي باريـس بـدءًا مـن ٍ
 1986يـوم ّ
قـدم الثنائـي
شـباط (فبرايـر) الحالـي .تعـود هـذه الصـورة إلـى تاريـخ  20شـباط (فبرايـر)
عرضهمـا  Lily Passionفـي «زينيـث» فـي باريـس .تعـد أعمـال المؤلفـة والمغنيـة الراحلـة مـن
ّ
المحمـل باالنفعـاالت
واسـعة بفضـل صوتهـا
كالسـيكيات األغنيـة الفرنسـية ،حصـدت شـعبية
ُ
والمشـاعر ،والشـعرية فـي قصيدتهـا .فـي عـام  ،2010أطلقـت جائـزة باسـمها تمنـح لمغنيـن
شـباب فرنكوفـون (دومينيـك أوبيـرت ـــ أ ف ب)

داليدا طيف
ّ
يخيم على «متروبوليس»

هاتف هتلر
برسم البيع

«نارسيس» شادي الهبر
دعوة إلى الصفاء

برعاية السفير الفرنسي
في لبنان ،إيمانويل بون،
يدشن اليوم العرض ّ
األول
لفيلم «داليدا» (إخراج ليزا
أزويلوس ،بطولة اإليطالية
سفيفا ألفيتي) في سينما
«متروبوليس أمبير صوفيل»
(األشرفية ـ بيروت) .الشريط
الذي ُعرض أخيرًا في فرنسا،
يروي سيرة النجمة اإليطالية
منذ والدتها في القاهرة
( ،)1933مرورًا بظهورها ّ
األول
على مسرح «أوملبيا» الباريسي
( ،)1956وارتباطها بلوسيان
ً
موريس ،وصوال إلى نهاية
حياتها املأسوية في عام
ّ
 .1978يقلب الفيلم في حياة
أشهر فنانات السبعينيات
والثمانينيات ،ويكشف ّ
للمرة
األولى محاولتها لالنتحار،
مضيئًا على عالقتها بعائلتها،
وحياتها العاطفية العاصفة.
(لالستعالم)01/204080 :

«الهاتف الذي أودى بحياة
املاليني» ،عبارة تستخدم في
الصحافة العاملية لوصف
هاتف أدولف هتلر املزمع
بيعه في مزاد علني سيجري
في  17شباط (فبراير) الحالي
في دار«ألكساندر» للمزادات
التاريخية في والية ماريالند
األميركية للبيع .الهاتف األحمر
املدموغة خلفيته باسم الزعيم
النازي والصليب املعكوفّ ،
قدر
سعره بني  200و 300ألف دوالر،
وكان قد وجد في ملجأ بعد
أيام من نهاية الحرب العاملية
الثانية .بواسطة هذا الهاتف،
كان هتلر يأمر بالقضاء على
ماليني البشر ،وكان يمكن
استخدامه أثناء التنقل في
القطار أو السيارة ،علمًا بأن
املزاد املرتقب واجه انتقادات
ّ
عدة ،وال ّ
سيما حول وجوب
وضع الهاتف في متحف بدل
االستفادة املادية.

بدءًا من  16شباط (فبراير)
الحالي ،تنطلق مسرحية
«نارسيس» (إنتاج «مسرح
شغل بيت») للمخرج اللبناني
شادي الهبر على خشبة «مسرح
مونو» (األشرفية ـ بيروت).
النص الذي كتبه اللبناني
ديمتري ملكي ،مع إضافات
أجراها الهبر ،تؤدي بطولته
مايا سبعلي ووليد جابر .كتبت
املسرحية في عام  ،1986لتحاكي
الحرب اللبنانية واملوت من
زاوية إنسانية بحتة ،بعيدًا عن
السياسة .يقارب العمل االنتظار
في حالة من الضياع والتأرجح،
مقاربًا مشاعر اإلنسان
وأحاسيسه ،وداعيًا إلى االرتقاء
نحو الصفاء.
«نارسيس» :من  16إلى  19ومن 23
ً
مساء
إلى  26شباط ـ الساعة الثامنة
ـ «مسرح مونو» (األشرفية ـ بيروت).
لالستعالم01/202422 :

أحيانًا ،بل غالبًا،
َ
ّ
أبصرت صاحبًا ُي َس ِّد ُد فوهة ّ
ُ
مسدس ِه
كلما
َ َ
بني عين ّْي،
إلى ما
ُ
ُأ ُ
عاتب نفسي وأقول:
ْ
طبيب موثوق
«ال ّبد ِمن مراجع ِة
ٍ
ُين ِقذني من َوساوسي ودناء ِة أوهامي،
َ َ َّ
ـحق ُق من سالم ِة َّ
عيني و ...عقلي».
ويـت
ْ
َ
ْ َ ُ
مباغتة)
عقل ِ
ذاك ألنني (كمن يقع في غيبوب ِة ٍ
ُ
يزوغ بصري ودماغي
َ
فأرى «الزهرة» التي في ِيد صاحبي
ً
شبيهة بفوهة ّ
مسدس.
ِ
.. ..
مع ذلك
لم يخطر لي ،في ّأي وقتْ ،أن أقول:
َ َّ ْ
«يا لي ِم ْن ُمغـفل!»...
ًّ
َ
ذاك ّ
َ
(حقيقية كانت أو
ألن رؤية األزهار
َ َ ْ
ُمـتـخ َّـيلة)
ُ
َ ُ َ
تبهجني ،وتروق لعين ِّي ...أكثر.
2016/11/4

