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سياسة
المشهد السياسي

ّ
النسبية في دوائر متوسطة تتقدم و«قوى وازنة» وافقت عليها

حزب الله :ال للفراغ والتمديد والستين
هل تشهد األيــام املقبلة فتح ثغرة في
ج ـ ــدار األزمـ ـ ــة ت ـس ـمــح بــال ـتــوصــل إلــى
قــانــون جــديــد لــانـتـخــابــات النيابية،
يـعـتـمــد ال ـن ـظ ــام ال ـن ـس ـبــي؟ ح ـتــى يــوم
أم ـ ــس ،ك ــان ــت ك ــل امل ــواق ــف تـشـيــر إلــى
أن األف ـ ــق مـ ـس ــدود .ل ـكــن رئ ـي ــس كتلة
الــوفــاء للمقاومة النائب محمد رعــد،
كـشــف معطيات جــديــدة .فـفــي خطاب
ل ـ ــه ف ـ ــي ب ـ ـلـ ــدة زوط ـ ـ ـ ــر الـ ـش ــرقـ ـي ــة فــي
ال ـج ـنــوب ،ق ــال رع ــد« :خ ــال أي ــام ـ ـ إذا
صــدقــت الـنـيــات ـ ـ فسيتم االنـتـهــاء من
ال ـق ــان ــون االن ـت ـخ ــابــي .وإن ـن ــا ف ــي ربــع
ال ـش ــوط األخ ـي ــر م ــن إن ـ ـجـ ــازه» .وعـ ّـبــر
رعـ ــد ب ـص ــراح ــة ع ــن رفـ ــض ك ــل صـيــغ
ً
ال ـقــانــون املـخـتـلــط ،ق ــائ ــا« :ك ــل صيغ
الـ ـق ــان ــون امل ـخ ـت ـلــط ح ـت ــى ل ــو نـجـحــت
صـيـغــة مـنـهــا سـتـكــون نتيجتها بكل
بساطة وصــراحــة بــأن تــأكــل حــق أحد

ِّ
الجميل إلى اعتماد قانون
دعا
النسبية الذي توافق عليه
المجتمعون في بكركي
م ــا» .وكـ ـ ّـرر مــوقــف ح ــزب ال ـلــه الــداعــي
إل ــى اعـتـمــاد النسبية الـشــامـلــة ،الفتًا
إلــى أن «النسبية مع الــدائــرة الواحدة
ه ـ ــي أف ـ ـضـ ــل الـ ـصـ ـي ــغ ،ألن ـ ـهـ ــا ت ـع ـطــي
ال ـحــق لـكــل امل ـكــونــات ب ــأن ت ـش ــارك في
االن ـت ـح ــاب ــات ل ـت ــأخ ــذ ح ـص ـت ـهــا ب ـقــدر
َّ
حجمها» .وكشف أن «فريقًا وازنــا في
ال ـب ـلــد وافـ ــق ع ـلــى ط ــرح الـنـسـبـيــة مع
الدوائر املتوسطة ،وتجري مناقشات
في تفاصيل هــذا الطرح اآلن» .وأعلن
رئيس كتلة حــزب الله النيابية ثالثة
«فـيـتــوات» بشأن امللف االنتخابي :ال
للفراغ ،وال للتمديد ،وال للعودة إلى
«الستني».
وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار أك ـ ــد رئـ ـي ــس ح ــزب
الـ ـكـ ـت ــائ ــب الـ ـن ــائ ــب سـ ــامـ ــي ال ـج ـم ـ ِّـي ــل
ضـ ـ ـ ــرورة اإلس ـ ـ ـ ــراع ف ــي إقـ ـ ـ ــرار ق ــان ــون
ً
انتخابي عــادل ال يكون مفصال على
القياس ،بل يرتكز على وحدة املعيار،
داعيًا إلى اعتماد قانون بكركي الذي
تــوافــق عـلـيــه املـجـتـمـعــون فــي الـصــرح
ال ـب ـطــريــركــي وال ـق ــاض ــي بــاع ـت ـمــاد 15
ً
دائرة على أساس النسبية ،متسائال:
«مل ــاذا يـجــري التنكر لــه ال ـيــوم مــا دام
ي ـم ـثــل قــاس ـمــا م ـش ـتــركــا ب ــن مختلف
ال ـط ــروح ــات املـ ـت ــداول ــة؟» .أم ــا الـنــائــب

رعد :كل صيغ القانون المختلط ستكون نتيجتها بأن تأكل حق أحد ما (هيثم الموسوي)

آالن عـ ــون ،ف ــأش ــار إل ــى أن ــه «ف ــي حــال
ع ــدم االت ـفــاق عـلــى قــانــون لــانـتـخــاب،
سنذهب باتجاه التصويت في مجلس
الوزراء ،ومن ثم في مجلس النواب».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،وفـ ــي ال ــوق ــت ال ــذي
تتفاعل فيه املطالبة بإقامة مخيمات
للنازحني السوريني في مناطق قريبة
م ــن ال ـ ـحـ ــدود ال ـل ـب ـنــان ـيــة ـ ـ ال ـس ــوري ــة،
ارتفعت حـ ّـدة الخطاب العدائي تجاه
هــؤالء الـنــازحــن ،فيما تتجه األنـظــار
إلى مؤتمر بروكسل الذي ُ
سيعقد غدًا
وي ـش ــارك فـيــه رئ ـيــس الـحـكــومــة سعد
الحريري الــذي غــادر مساء األحــد في
جولة أوروبية.
ّ
لـيـســت ه ــي املـ ــرة األولـ ــى ال ـتــي يشكل
فيها هذا امللف مادة للمزايدات .كذلك
لـيـســت امل ــرة األولـ ــى ال ـتــي تـعـقــد فيها

اجتماعات وزارية لوضع خطط ورؤية
بـشــأن ال ـنــزوح وتــداعـيــاتــه ،ومـحــاولــة
اس ـت ـغــال ه ــذا امل ـل ــف لـلـحـصــول على
املزيد من الدعم املالي من الخارج من
نــاحـيــة والسـتـثـمــار ال ـعــبء اإلنـســانــي
ل ـغــايــات سـيــاسـيــة م ــن نــاحـيــة أخ ــرى.
ّ
تتحمل
علمًا أن الحكومات املتعاقبة،
ال ـ ّجــزء األك ـبــر مــن املـســؤولـيــة ،بـعــد أن
غــضــت ب ـصــرهــا ع ــن ه ــذا ال ـل ـجــوء في
ب ــداي ــات ــه ،م ـت ـجــاه ـلــة ع ـ ــدد الــاج ـئــن
ّ
وأوضاعهم .منذ أسبوعني احتل ملف
ال ـن ــازح ــن ح ـ ّـي ـزًا م ــن ن ـش ــاط ال ـســرايــا
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،ح ـي ــث تـ ـ ــرأس ال ـح ــري ــري
أكثر مــن اجتماع للبحث فــي سياسة
ال ـح ـكــومــة ب ـش ــأن ال ـن ــازح ــن ،تـمـهـيـدًا
ل ـع ــرض ـه ــا فـ ــي م ــؤت ـم ــر «بـ ــروك ـ ـسـ ــل».
وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ه ــذه االج ـت ـمــاعــات ،تـقــرر

أن تـ ـتـ ـض ـ ّـم ــن ورق ـ ـ ـ ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة إل ــى
املــؤت ـمــر ع ــدة ع ـنــاويــن ،هــي «ض ــرورة
تقديم املساعدة اإلنسانية للنازحني،
ودور املجتمع الدولي في تقديم هذه
امل ـس ــاع ــدة ،ألن ال ق ـ ــدرة ل ـل ـب ـنــان على
مــواجـهــة هــذه األع ـبــاء ،وض ــرورة دعم
امل ــواطـ ـن ــن امل ـح ـت ــاج ــن كـ ــافـ ــة ،ودعـ ــم
املجتمعات املضيفة لالجئني محليًا،
ع ـبــر خ ــدم ــات مـحـلـيــة ك ـتــأمــن الـبـنــى
التحتية» بحسب مصادر وزارية.
هـ ــذه ال ـح ـمــاســة غ ـيــر امل ـتــوق ـعــة ال ـتــي
أظـ ـه ــره ــا ال ـ ـحـ ــريـ ــري وف ــريـ ـق ــه ت ـعـ ّـبــر
بحسب م ـصــادر فــي فــريــق  8آذار عن
«ه ــروب داخ ـلــي مــن ت ـنــاول العناوين
الخالفية» من جهة .ومــن جهة أخرى
«هــي مـحــاولــة استثمار ُيمكن البناء
ع ـل ـي ـهــا ل ـغ ــاي ــة ل ـه ــا ع ــاق ــة بـشـخــص

الرئيس الحريري وحكومته مع الدول
التقليدية الراعية له» .وقد استغربت
املـ ـص ــادر أن ي ـك ـ ّـرر ال ـح ــري ــري أخ ـطــاء
الـ ـحـ ـك ــوم ــات ال ـس ــاب ـق ــة فـ ــي م ــوض ــوع
تحصيل األمـ ــوال ،وهــو امل ــدرك تمامًا
أن غالبية الــدول منذ سنوات «كسرت
إيـ ــدهـ ــا وش ـ ـحـ ــدت ع ـل ـي ـه ــا» رغـ ـ ــم كــل
ّ
املناشدات .وذكرت املصادر بمحاوالت
حـكــومــة الــرئـيــس تـمــام س ــام الـتــي لم
ـؤت ث ـمــارهــا ،بـعــد أن اكـتـفــت ال ــدول
تـ ـ ِ
بتقديم مساعدات عينية ،وبالتالي ما
يقوم به الحريري ليس سوى «صرخة
استعراضية».
مصادر وزارية لفتت إلى أن «مطالبات
الحكومة ليست جــديــدة ،بــل هــي مما
س ـب ــق وات ـ ـفـ ــق ع ـل ـي ـهــا س ــابـ ـق ــا ،وه ــي
تحمل في مضمونها إقامة مخيمات

وجهة نظر

ال تتركوا الحزب وحيدًا!
فراس الشوفي
ال تـصـلــح أدب ـ ّـي ــات ال ـق ــوى الــوطـنـيــة
اللبنانية خالل الحرب األهلية ،أكثر
م ـمــا تـصـلــح اآلن ب ـعــد ث ــاث ــة عـقــود
على انتهاء الـحــرب .ليس املقصود
ه ـنــا طـبـعــا ت ـك ــرار م ـعــزوفــة «طــريــق
القدس ّ
تمر من جونية» وتجارب ما
بعد  13نيسان ،بل استشعار الخطر
املحدق بلبنان من ّ
بوابة الهواجس
ّ
التي شكلت عمق الحرب األهلية ،أي
م ـح ــاوالت تقسيم لـبـنــان مــن جديد
لكن على «ال ـبــارد» هــذه امل ـ ّـرة (حتى
اآلن) ،وتـ ـح ــوي ــل الـ ـكـ ـي ــان الـصـغـيــر
إل ــى ال ـن ـمــوذج «األن ـض ــج» للتقسيم
ال ـط ــائ ـف ــي وامل ــذهـ ـب ــي والـ ـع ــرق ــي فــي
ـاق واح ـ ــد ب ـ ــدأ مـنــذ
م ـح ـي ـط ــه ،كـ ـسـ ـي ـ ٍ
سـ ـق ــوط بـ ـغ ــداد ف ــي ن ـي ـس ــان ،2003

ّ
وتجذر مع إضعاف الدولة املركزية
السورية منذ آذار .2011
ب ـع ــض ال ـل ـب ـنــان ـيــن ل ــم ي ـف ـه ـم ــوا أن
ال ـن ـظ ــام ال ـطــائ ـفــي ع ـق ـيــم ،وال ينتج
دول ــة حــديـثــة .وب ــدل الـبـنــاء عـلــى أن
إف ــاس «امل ــارون ـي ــة الـسـيــاسـيــة» في
ّ
نظام ما قبل الحرب ومن ّ
«السنية
ثم
ال ـس ـي ــاس ـي ــة» فـ ــي ات ـ ـفـ ــاق ال ـط ــائ ــف،
س ـب ـبــه ال ـب ـن ـي ــة ال ـط ــائ ـف ـي ــة ل ـل ـن ـظــام،
ن ـجــد ج ـ ــزءًا ال بُـ ــأس ب ــه م ــن هـ ــؤالء،
س ـي ــاس ـي ــن و«نـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــا» ،يـ ـ ـ ــرون فــي
تثبيت التقسيم ُ
العرفي في النظام
الطائفي وتحويله إلى تقسيم فعلي
ً
فــي ال ـنــص ،سـبـيــا وح ـي ـدًا لتطوير
ال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي .وبـ ــدل أن يــربــط
«اإلصالحيون» بني الفساد و«نظام
 6و 6م ـك ـ ّـرر» ،نـجــد ه ــؤالء ُي ّ
حملون
ال ـف ـســاد لـفـئــات أخـ ــرى ف ــي املجتمع

أو ملـنـظــومــة سـيــاسـيــة ّكــانــوا غــربــاء
عنها في ما مضى ،لكنهم ما لبثوا
أن استخدموا أدواتها حاملا سنحت
لهم الفرصة .واألنكى ،أن هؤالء باتوا
ً
يطرحون حـلــوال للفساد ،مــن زاويــة
تقزيم النظام السياسي املركزي إلى
فيدراليات مناطق.
من هنا ،تبدو أزمــة اقـتــراح القانون
األخـيــر ال ــذي عــرضــه الــوزيــر جـبــران
باسيل أزمــة رؤيــة ال أزمــة حسابات
انتخابية وعــدديــة فحسب .فالقائل
بــاالن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة بالنسبية
ال ـكــام ـلــة ع ـلــى أسـ ــاس ل ـب ـنــان دائ ــرة
واحــدة ،يرى تحويل اللبنانيني إلى
مــواطـنــن املــدخــل لـحــل أز ّم ــة النظام
السياسي والفساد املـتـجــذر ،بينما
ي ـ ــرى ب ــاسـ ـي ــل ،أو هـ ـك ــذا ُي ـف ـه ــم مــن
قانونه «النواب املسلمني للمسلمني

لم يعد كافيًا أن تنتظر
قوى  8آذار موقف
حزب الله لتبني سقف
تحركاتها على أساسه

واملـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــن ل ـل ـم ـس ـي ـح ـي ــن» ،أن
ّ
ال ـ ـحـ ــل ل ـل ـن ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي هـ ــو فــي
ّ
تجذير تقسيمه« ،ولتعالج كل بيئة
فسادها ومفسديها وحدها» ،تمامًا

ك ـمــا فـتـحــت أزمـ ــة ال ـن ـفــايــات حــديــث
الفدرالية على مصراعيه ،قبل نحو
عامني.
من هنا ،ال تقع مواجهة فرض قانون
انتخابي تقسيمي فــي ربــع الساعة
األخير على عاتق حزب الله وحركة
أمل وحدهما .فالنائب وليد جنبالط،
ُح ّيد من املعركة ،إعالميًا على األقل،
لحظة ُحسم االتفاق على جمع عاليه
والشوف في دائــرة واحــدة وفصلها
ع ــن بــاقــي أق ـض ـيــة ج ـبــل ل ـب ـنــانّ َ .أم ــا
َ
الــرئـيــس سعد الـحــريــري ،ال ــذي قـ ِـبــل
ـواج ــه
ب ــال ـن ـس ـب ـي ــة الـ ـك ــامـ ـل ــة ،فـ ـل ــن ي ـ ّ
إذا س ـق ــط ه ـ ــذا الـ ـخـ ـي ــار .ومـ ــؤخ ـ ـرًا،
ضـ ــاق ال ـح ــري ــري ذرع ـ ــا بــال ـنــازحـ َـن
شجع َ
السوريني ،وهو الذي ّ
وح َّرض
غــالـبـيـتـهــم ع ـلــى ال ـق ــدوم إل ــى لـبـنــان
واالس ـت ـفــادة مــن «الـسـخــاء الــدولــي»
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في الواجهة

تمديد الوالية لم يعد ينتظر قانون االنتخاب
شــرع ـيــة ل ـل ـم ـعــارضــة ال ـس ــوري ــة ،وهــو
مـطـلــب أم ـيــركــي وع ــرب ــي ف ــي األس ــاس
مل ـ ـنـ ــع ال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري مـ ـ ــن فـ ــرض
سـيـطــرتــه عـلــى ك ــل امل ـن ــاط ــق» .وتـقــول
َّ
املـصــادر إن «الــورقــة تـبــدو فــي الشكل
جامعة ،إنما في جوهرها الكثير من
الـ ـخ ــاف ،إذ ك ــل ط ــرف ف ــي الـحـكــومــة
ينظر إلى هذا امللف من زاوية مختلفة،
تـتـعـلــق إم ــا بــاسـتـخــدامــه كــورقــة ضد
ال ــدول ــة الـ ـس ــوري ــة ،وإم ـ ــا الـ ـخ ــوف من
خلل ديموغرافي أو تحقيق مصلحة
سياسية وأمنية».
ف ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،أك ـ ـ ـ ــدت م ـ ـص ـ ــادر ت ـي ــار
املستقبل أن ما يقوم به الحريري هو
«عملية ضغط على املجتمع الــدولــي
لتحصيل حقوق لبنان» ،وأن أهــم ما
في الورقة هو «املناطق اآلمنة ،إذ إننا
نسعى إلى االحتكام لقانون املجتمع
ّ
الدولي الذي يتولى تعريفها ،وهو من
يحدد أماكنها ،إذ إننا لن نتحمل نحن
مـســؤولـيــة إعـ ــادة ال ـن ــازح ــن» .وفيما
يتهرب املستقبل من اإلجابة عن سؤال
حــول التنسيق مــع الجهات الرسمية
السورية ،رفضت املصادر وصف كالم
ال ـحــريــري بــالـعــدائــي أو التحريضي،
مـشـيــرة إل ــى أن حــديـثــه ع ــن «ن ــزاع ــات
أهلية لبنانية ـ ـ ســوريــة محتملة هو
أمــر واق ــع وقــد بــدأنــا نشهده فــي أكثر
من منطقة».
ّ
وكـ ــان ال ـحــريــري ق ــد ح ــث م ــن بــاريــس
أمـ ــس «الـ ـ ـ ــدول ع ـل ــى م ـس ــاع ــدة لـبـنــان
فــي الــوضــع الــذي يعانيه بظل وجــود
نــازحــن على أرض ــه» ،مشيرًا إلــى أنه
«ي ـجــب ع ـلــى املـجـتـمــع ال ــدول ــي الـنـظــر
إلى املوضوع بنحو مختلف ،ولبنان
ال ي ـس ـت ـط ـي ــع تـ ـحـ ـم ــل عـ ـ ــن امل ـج ـت ـم ــع
الــدولــي مليون ونصف مليون نــازح،
خ ــاص ــة أن األزم ـ ــة ال ـس ــوري ــة ل ــم تنته
ب ـ ـعـ ــد» .ولـ ـف ــت فـ ــي تـ ـص ــري ــح لـ ــه بـعــد
لقائه نظيره الفرنسي برنار كازنوف
إلــى أن «املجتمع الــدولــي ليس واعيًا
لألزمة التي نعيشها في لبنان نتيجة
ال ـنــزوح» .أمــا وزيــر الخارجية جبران
باسيل ،فقد اعتبر في خالل محاضرة
لــه فــي جامعة سيدني أنــه «لـيــس من
ال ـض ــروري أن يـكــون جميع الالجئني
أبرياء ،وهناك خطر عالي املستوى من
أن يستفيد اإلرهاب من مسألة اللجوء
َّ
لعبور الـحــدود» ،مؤكدًا أن «موضوع
الالجئني يؤثر بالوضع الديموغرافي
في لبنان».

مع بداية األزمة السورية ،ففتح بازار
ّ
«التسول» على ظهورهم في مؤتمر
ّ
بروكسل ،ثم تنبأ بوقوع «صدامات
أه ـل ـيــة لـبـنــا ًنـيــة ـ ـ سـ ــوريـ ــة» ...وت ـلــك،
تنتهي ع ــادة بطلب فئة مــن الفئات
بـحـمــايـتـهــا م ــن «األكـ ـث ــري ــة» ،تـمــامــا
كما حصل بعد الـصــدامــات األهلية
«اللبنانية ـ الفلسطينية»!
رفض القوانني االنتخابية الطائفية
واإلصـ ــرار على قــانــون نسبي كامل
ع ـلــى أس ـ ــاس ل ـب ـنــان دائـ ـ ــرة واح ـ ــدة،
مسؤولية األحزاب والقوى الوطنية
الـلـبـنــانـيــة وال ـعــابــرة لـلـطــوائــف قبل
أي أحـ ــد آخ ـ ــر .ف ــي األي ـ ــام األخـ ـي ــرة،
عـ ّـبــرت غالبية أط ــراف فــريــق  8آذار،
مـسـيـحـيــن ومـسـلـمــن وعـلـمــانـيــن،
عــن رفـضـهــا الـسـيــر بــاق ـتــراح قــانــون
باسيل في لقاءات منفصلة مع نائب

ال يكاد يمر يوم ال يدلي سياسي
أو حزب بموقف واثق بأن ال
فراغ في البرلمان ما ان تنتهي
واليته .يتحوط منه بحل
وحيد هو التمديد .تتوقف
التصريحات عند هذا الحد ،دونما
الجزم بقانون جديد لالنتخاب أو
إجراء االنتخابات في موعدها،
وإن بالقانون النافذ
نقوال ناصيف
ب ـعــدمــا كـ ــان الـ ـك ــام ع ــن ت ـمــديــد والي ــة
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب م ـح ـت ـش ـم ــا ب ـع ـب ــارة
«تقني» ال يتعدى أشهرًا قليلة ال تزيد
ع ــن ث ــاث ــة ،ه ــي املـهـلــة الـكــافـيــة إلج ــراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات وف ـ ــق الـ ـق ــان ــون ال ـجــديــد
لالنتخاب املفترض ان االتـفــاق استقر
ع ـل ـيــه ،ب ــات ال ـك ــام ع ـلــى ال ـت ـمــديــد اآلن
ب ـمــرور الــوقــت طبيعيًا وحـتـمـيــا ،وقــد
تـ ـط ــول م ــدت ــه الـ ـ ــى سـ ـن ــة ،وال يـنـتـظــر
ب ــالـ ـض ــرورة وض ـ ــع الـ ـق ــان ــون ال ـجــديــد
لــانـتـخــاب .كـلـمــا أزف ــت نـهــايــة الــواليــة
يصبح التمديد أقــرب لتعويم البرملان
الحالي.
فــي االي ــام االخ ـي ــرة ،ع ــادت ال ــى واجـهــة
املداوالت فكرة تدور في رؤوس ،تتحدث
عن استمرار السلطة االشتراعية متى
تعذر ـ في آن ـ إجراء انتخابات نيابية
ع ــام ــة وق ــارب ــت ال ــوالي ــة ال ـحــال ـيــة على
األفول من دون التمكن ربما من تمديد
ال ــوالي ــة ح ـتــى ،آخ ــذة فــي الـحـسـبــان ما
ن ـصــت عـلـيــه املـ ـ ــادة  55ف ــي ال ــدس ـت ــور،
وف ـقــرت ـهــا ال ـثــال ـثــة ت ـح ــدي ـدًا .اذ تجيز
للمجلس االسـتـمــرار متى تعذر إجــراء
انـتـخــابــات نـيــابـيــة ب ـنـ ً
ـاء عـلــى مــرســوم
ح ـل ــه .ي ـق ــول امل ـ ـنـ ــادون ب ـه ــذا الـ ـ ــرأي إن
القياس يصح أيضًا على نهاية الوالية
ـت ،مــن دون التمكن من
فــي حــال أوشـكـ
َ َ
انـتـخــاب بــرملــان خــلــف لـلـقــائــم .عـلــى أن
ه ــؤالء يـجــزمــون كــذلــك ب ــأن الـبــديــل من
خياري التمديد أو االستمرار الحكمي
وفق املادة  55ـ واألصح وفق تفسيرهم
لها ـ هو الفراغ الحقيقي والكامل.
ت ــدي ــن الـ ـفـ ـق ــرة ال ـث ــال ـث ــة فـ ــي املـ ـ ـ ــادة 55
بوضعها للرئيس ميشال عون بالذات.
ُ
في مسودة اتفاق الطائف عام
وضعت ُ
دمجت في الدستور املنبثق
 ،1989ثم أ ِ
مــن إصــاحــات االتـفــاق عــام  ،1990ولم
ت ـكــن ف ــي االس ـ ــاس ف ــي أص ــل امل ـ ــادة 55
الـ ـت ــي س ـب ــق أن ع ــدل ــت ب ـع ــد وض ـع ـهــا
ع ــام  1926م ــرت ــن ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،قبل

األمني العام لحزب الله الشيخ نعيم
ق ــاس ــم .وي ـم ـك ــن الـ ـق ــول إن حـصـيـلــة
ال ـن ـق ــاش ــات خ ــرج ــت ب ـش ـبــه إج ـم ــاع
عـلــى املـطــالـبــة بـقــانــون نسبي كامل
على أس ــاس لبنان دائ ــرة انتخابية
هامش للنقاش في
واحــدة ،مع تــرك
ٍ
حجم الــدوائـ ّـر ،على أن ال تكون هذه
الدوائر «مقزمة» على قياس مذهب
أو طائفة.
وفيما ال يزال حزب الله وحركة أمل
يـ ـص ـ ّـران ع ـلــى مــاح ـظــات ـه ـمــا حــول
قـ ــانـ ــون ب ــاسـ ـي ــل ،مـ ــن دون إب ــاغ ــه
رفضهما الكامل لهذا القانون على
أس ــاس أن املــاحـظــات عليه تنسفه
مــن أســاســه ،بــات لــزامــا على القوى
ّ
وتعبر عن
األخرى أن ترفع الصوت
رفضها املطلق للقانون االنتخابي
الـطــائـفــي وم ــا يـ ّ
تقسيم
ـؤسـســه مــن
ٍ

ال ــوص ــول ال ــى ال ـف ـقــرة الـثــالـثــة املـحــدثــة
عام  .1990املبرر املباشر لوضعها في
اتفاق الطائف ،ما نجم عن قــرار عون ـ
وكــان ال يــزال رئيسًا لحكومة عسكرية
انتقالية ( 1988ـ ـ  )1990ـ ـ عندما أقــدم
الــراب ـعــة فـجــر  5تـشــريــن ال ـثــانــي 1989
على إصدار مرسوم حل مجلس النواب
ملنعه من انتخاب النائب رينه معوض
رئيسًا للجمهورية قبل ظهر ذلك اليوم.
بيد انــه لــم يـ ُ
ـدع الــى انتخابات نيابية
جديدة.
تـ ـف ــادي ــا لـ ـتـ ـك ــرار الـ ـس ــابـ ـق ــة تـ ـل ــك بـحــل
امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ،والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــؤول دون فـ ـ ـ ــراغ فــي
السلطة االجرائية ينجم عن تعذر إجراء
انتخابات نيابية جديدة أو عدم الدعوة
الـيـهــا ،أتــت الـفـقــرة الثالثة املـحــدثــة في
امل ــادة  55تـسـتــدرك ه ــذا ال ـفــراغ بالقول
ب ـع ــودة امل ـج ـلــس امل ـن ـحــل ال ــى مـمــارســة
مهماته ،متى أخفق إجــراء االنتخابات
النيابية الجديدة في املوعد الدستوري
املقرر لها في خالل ثالثة اشهر.
ع ـلــى أن ال ـف ـق ــرة ال ـثــال ـثــة ت ـحــدثــت عــن
م ــرس ــوم ح ــل امل ـج ـلــس ي ـص ــدره رئـيــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،بـ ـع ــد م ــوافـ ـق ــة مـجـلــس
ال ــوزراء ،بغية إنهاء الــواليــة القانونية
ال ـح ــال ـي ــة ل ـل ـم ـج ـلــس ق ـب ــل أوان ـ ـهـ ــا ،وال
تتناول بالذات انتهاء الوالية القانونية
للمجلس .كــذلــك تبطل الـفـقــرة الثالثة
إجـ ـ ـ ـ ـ ً
ـراء اتـ ـخ ــذت ــه ال ـس ـل ـط ــة االج ــرائـ ـي ــة
ب ـمــرســوم أصـ ــدره رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
بـتـقـصـيــر والي ـ ــة امل ـج ـلــس م ــن دون أن
ي ـخ ـل ـفــه آخـ ـ ــر ،إال أنـ ـه ــا ال ت ـط ـيــل عـمــر
والي ــة انتهت بفعل الـقــانــون وال يمكن

تجديدها خارج إرادة الوكالة الشعبية،
وخارج اآللية القانونية لتعديل قانون
االنتخاب.
ومــع أن الفقرة الثالثة في املــادة  55لم
تكن في زمان الدكتور إدمون رباط ،إال
أنــه كتب وجـهــة نـظــره مــن حــل مجلس
ال ـن ــواب تـبـعــا ل ـل ـمــادة  55ال ـقــدي ـمــة في
كتابه املوسوعي بالفرنسية «الدستور
ال ـل ـب ـنــانــي» ال ـ ــذي أصـ ـ ــدره عـ ــام ،1982
وشـ ـ ـ ـ ّـرح ف ـي ــه م ـ ـ ــواد ال ــدسـ ـت ــور ال ـن ــاف ــذ
ح ـي ـنــذاك .فــي م ـعــرض مناقشته امل ــادة
 ،55وسبل تحوط السلطة االشتراعية
من فراغ فيها يترتب على تعذر إجراء
ان ـت ـخ ــاب ــات ن ـيــاب ـيــة ب ـع ــد ح ــل مـجـلــس
الـ ـن ــواب ،ي ـق ــول ربـ ـ ــاط )...(« :ل ـكــن ثمة
فــرضـيــة ليست أبـ ـدًا بـعـيــدة االحـتـمــال،
حيث إن حل مجلس النواب قد يحدث
م ــن دون أن ت ـك ــون االن ـت ـخ ــاب ــات الـتــي
سبق أن ُح ّدد موعدها في مرسوم الحل
قــد أمـكــن إجــراؤهــا ،لسبب قــوة قــاهــرة،
عـ ــدوان خ ــارج ــي ،ث ــورة داخ ـل ـيــة ،حــرب

ّ
متجددة عن
أحاديث
استمرار المجلس بعد
انتهاء الوالية

كيف ّ
فسر رباط تعويم والية مجلس النواب؟ (هيثم الموسوي)

فـعـلــي لـلـنـظــام ال ـس ـيــاســي ،وف ــرض
ما فشلت الحرب األهلية في فرضه
على اللبنانيني .فالرئيس نبيه ّ
بري
يهرب مــن رفــع الـصــوت ضــد قانون
االنتخابية،
باسيل مع ضيق املهل
ً
ح ـ ـتـ ــى ال ُي ـ ـف ـ ـهـ ــم مـ ــوق ـ ـفـ ــه خـ ـشـ ـي ــة
شـخـصـ ّـيــة م ــن الـ ـف ــراغ ف ــي املـجـلــس
ٌ
مستعد
النيابي ،وهو قال سابقًا إنه
لـحـمــل ال ـس ــاح م ــن جــديــد والـقـتــال
ضــد التقسيم ،فيما يـحــرص حزب
الـلــه على عــدم ال ـصــدام مــع باسيل،
وإف ـ ـشـ ــال م ـس ــاع ــي ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
وحزب القوات اللبنانية في إحداث
شرخ مع رئيس الجمهورية ميشال
ٍ
عون في هذه اللحظة الحساسة في
ّ
املـنـطـقــة ،وفــي ظــل مــواقــف الرئيس
ال ــداع ـم ــة ل ـل ـم ـقــاومــة ،وس ــط الـتــآمــر
الـ ـع ــرب ــي والـ ـغ ــرب ــي واإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي

ّ
املتجدد على لبنان ومقاومته.
لـ ــم ي ـع ــد ك ــاف ـي ــا أن ت ـن ـت ـظــر ق ـ ــوى 8
آذار مــوقــف حــزب الـلــه لتبني سقف
تحركاتها عـلــى أســاســه ،أو تنتظر
ّ
م ـ ــن ال ـ ـح ـ ــزب أن يـ ـن ــظ ــم ص ـف ــوف ـه ــا
ّ
لـلـمـعــارضــة .ف ــا ح ــزب ال ـلــه تقمص
الدور السوري في لبنان ،وال الشيخ
ن ـع ـي ــم ق ــاس ــم أو «الـ ـ ـح ـ ــاج س ــاج ــد»
يديران اللعبة كاللواء غازي كنعان.
إذا كان حزب الله محرجًا في التعبير
ع ــن ه ــواجـ ـس ــه ،ف ـم ــا ه ــي ح ـســابــات
اآلخ ــري ــن؟ وبــاسـيــل يــراهــم «فــراطــة»
ً
أصالّ .ربما يكون موقف هذه القوى
م ـخ ــرج ــا ل ـل ـح ــزب ل ــرف ــض ال ـق ــان ــون
الطائفي من أساسه ،أو حتى ضغطًا
عـلـيــه ك ــي ال يـضـعــف أمـ ــام االب ـت ــزاز
والخوف من الفراغ.
وم ـ ــن ه ـن ــا أي ـ ـضـ ــا ،ت ـق ــع م ـســؤول ـيــة

أهـلـيــة ،أو كــارثــة طبيعية حـتــى .إذ إن
هناك خطر الــوقــوع في الديكتاتورية،
وال يـمـكــن ت ــرك ال ـح ـيــاة ال ـعــامــة معلقة
ف ـ ــي ال ـ ـف ـ ــراغ الـ ـ ـ ــذي ي ـم ـك ــن أن ي ـحــدثــه
االضمحالل املفاجئ للتمثيل الوطني.
الحل في ظرف كهذا ال يمكن أن يظهر إال
بالعودة الى القبة البرملانية للمجلس
الــذي جرى حله في وقت غير مناسب.
ً
من املؤكد أن هناك ميال الى اعتبار هذا
التمثيل ليس سوى ضرب من الخيال،
ٌ
إال أنــه مطمئن وصدقيته ال تكون في
الـغــالــب أقــل مــن تلك املتعلقة بمجلس
جــرى تمديد واليته بسبب عــدم إجــراء
االنتخابات الجديدة كانتخابات 1972
التي استمر العمل بها حتى اآلن» (ص:
 387ـ .)388
واق ــع األم ــر أن الـقـيــاس الفعلي ملــا بني
امل ــادة  55القديمة وتفسير رب ــاط لها،
والفقرة الثالثة في املــادة  55الجديدة،
يكمن في مالحظتني على االقل:
 1ـ ـ ـ ال ت ـح ــول دون إج ـ ـ ــراء ان ـت ـخــابــات
نيابية عــامــة ســوى الـقــوة الـقــاهــرة ،أو
العدوان الخارجي ،أو الثورة الداخلية،
أو الحرب االهلية ،أو الكارثة الطبيعية
حتى .وهو ما اقرنه رباط ببرملان 1972
حينما صار ،بسبب الحرب اللبنانية،
الى تمديد واليته ثماني مــرات انتهت
ع ــام  .1992ك ــان أف ـت ــى لـلــرئـيــس كــامــل
االس ـع ــد ع ــام  1976بــال ـت ـمــديــد بسبب
انـ ـ ـ ـ ــدالع االحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ح ـ ـي ـ ـنـ ــذاك ،وتـ ـع ــذر
إج ــراء انتخابات نيابية عــامــة .ليست
الـ ـح ــال ك ــذل ــك اآلن .ل ــم ي ـخ ـطــر ف ــي بــال
رب ـ ــاط وقـ ـت ــذاك الـ ـك ــام ال ــرائ ــج اآلن أن
املانع الفعلي دون إجرائها هو قانون
االنتخاب بــالــذات ،ألن االفــرقــاء تــارة ال
ي ــري ــدون ال ـت ـفــاهــم ع ـلــى ق ــان ــون جــديــد
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ،وطـ ـ ـ ــورًا ال ي ـس ـت ـس ـي ـغــون
القانون النافذ.
 2ـ ـ ال يمكن تعويم واليــة مجلس قائم
صـ ـ ــدر مـ ــرسـ ــوم حـ ـل ــه سـ ـ ــوى فـ ــي ح ــال
إخ ـف ــاق الـسـلـطــة االج ــرائ ـي ــة ف ــي إج ــراء
االنتخابات العامة في االشهر الثالثة
التالية ملــرســوم الـحــل .خشية حصول
خ ـل ــل ف ــي الـ ـ ـت ـ ــوازن م ــا ب ــن ال ـس ـل ـطــات
واستئثار تلك بالحكم ـ ما دعاه رباط
في ظل الدستور السابق الديكتاتورية
ـ ـ يستعيد املـجـلــس مهماته كــي يكمل
الوالية القانونية الى موعد انتهائها،
فـيـبـطــل ت ـل ـقــائ ـيــا م ــرس ــوم ح ــل تــوخــى
تقصير واليـتــه .بذلك ترتبط قانونية
ال ــوالي ــة ب ــامل ــدة امل ـن ـصــوص عـلـيـهــا في
ق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ،إال إذا ص ـ ــار ال ــى
تعديلها.
وه ــو بـيــت القصيد فــي قـلــة االحـتـشــام
اآلن ،ف ــي الـ ـك ــام الـ ــدائـ ــر ع ـل ــى تـمــديــد
الوالية ،ال على «تمديد تقني» فحسب.

«تـ ــوض ـ ـيـ ــح امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــف» ع ـ ـلـ ــى ع ــات ــق
فـخــامــة رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،وشــرح
مــوقـفــه مــن اق ـتــراح قــانــون انتخابي
ي ـقـ ّـســم امل ــؤس ـس ــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،بــدل
ت ــوح ـي ــد ال ـل ـب ـنــان ـيــن ون ـ ّـوابـ ـه ــم فــي
نـظــام مــدنــي وطـنــي يـبــدأ مــن قانون
ان ـت ـخ ــاب ــي ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس ال ـن ـس ـب ـيــة.
فكيف يكون «لبنان القوي» ،إذا كان
ّ
قانونه االنتخابي ال ينتج إل ضعفًا
ً
وفــرقــة؟ وهــل يستوجب الفصل بني
الــرئــاســة والـتـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر كل
هذا التباين في املواقف بني الوطنية
فــي خـطــاب الــرئـيــس والـطــائـفـيــة في
خطاب باسيل؟
مقاومة إسرائيل ال تأتي بالصواريخ
واملـ ــواقـ ــف ف ـح ـس ــب ،ب ــل بــاس ـت ـفــادة
لبنان من تحوله إلى نموذج مضاد
لـ«الدولة العنصرية»!
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سياسة
تقرير

ّ يستفيد ميشال
معوض من وجوده
خارج السلطة ليرفع
«معارضًا»
خطابًا سياسيًا
ِ
(هيثم الموسوي)

ّ
زغرتا :تحالف معوض ـ طوني فرنجية
بعيد المنال
يكتف رئيس حركة االستقالل
لم
ِ
ميشال معوض وطوني سليمان
فرنجية بلعب كرة القدم معًا .ذهبا
في الود إلى ّ
حد ممارسة رياضة
الغطس جنبًا إلى جنب .وحتى هذا بدا
غير كاف ،فتشاركا قارورة أوكسجين
واحدة تحت المياه .لكن مع ذلك ،ال
ّ
سياسي
يلوح في األفق أي تحالف
طويل األمد بين الطرفين
غسان سعود
ي ـق ــول م ـق ــرب ــون م ــن م ـي ـشــال مـعــوض
إن ــه يتحسس مــن «ل ـط ـشــات» النائب
سليمان فرنجية و«نـكــوزاتــه» لــه .وال
يخفي هــؤالء اعتقادهم بــأن معوض
س ـي ــري ــح فــرن ـج ـيــة ف ــي ح ـ ــال تـحــالـفــا
انتخابيًا من دون أن يجني أي مقابل.
ففي ظل دعــم العهد والتيار الوطني
ال ـ ـحـ ــر والـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وتـ ـي ــار
املستقبل ملـعــوض ،وتعاظم الشكوى
من سوء أداء أحد نواب زغرتا الثالثة،
ونـ ـض ــوج م ـع ــوض م ـق ــارن ــة ب ـمــا كــان
عليه قبل ثماني سنوات ،يعتقد هؤالء
بــأن ـهــم قـ ـ ــادرون ع ـلــى اخـ ـت ــراق الئـحــة
فرنجية أيــا كــان قانون االنتخاب من
ّ
دون منة مــن أحــد .ناهيك عــن حرص
ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاس ـيــل ع ـلــى طـمــأنــة
مـعــوض ومـضــاعـفــة ثقته بنفسه من
خ ــال الـصـيــغ االنـتـخــابـيــة امل ـتــداولــة.
ع ـل ـمــا أن مـ ــن ي ــرص ــد ح ــرك ــة األخ ـي ــر
يلحظ روزنــامــة حافلة تكاد ال تخلو
م ــن إط ـ ــاق مـ ـش ــروع إن ـم ــائ ــي حـيــوي
أس ـبــوع ـيــا ف ــي إحـ ــدى ب ـل ــدات زغ ــرت ــا.
فـفــي وق ــت تـعــانــي ال ـقــوى األخ ــرى من
شح املال واملشاريع ،تراكم «مؤسسة

رينيه معوض» املشاريع املدعومة من
مؤسسات أميركية وأوروبية ،وحتى
َ
ق ــط ــري ــة .فـيـمــا يـسـتـفـيــد م ـع ــوض من
وجوده خارج السلطة ليسرح ويمرح
في التصعيد ضد الرئيس نبيه بري
حني يقترب وزيره من إحدى املوظفات
الزغرتاويات ،وضد الضرائب ،وضد
التقصير الحكومي .علمًا أن النائب
سـلـيـمــان فــرنـجـيــة رم ــى قـبــل سـنــوات
ال ـ ـحـ ــرم عـ ـل ــى رئـ ـي ــس نـ ـ ـ ــادي الـ ـس ــام
زغ ــرت ــا األب أس ـط ـفــان فــرنـجـيــة أكـثــر
مــن عــامــن ملـجــرد أنــه قـ ِـبــل تبرعًا مرة
من معوض ،فيما يستفيد األخير من
الهدنة مع املــردة ليدخل ويخرج إلى
نــادي الـســام وغـيــره مــن الصالونات
ال ـت ــي ك ــان ــت مـقـفـلــة ف ــي وج ـه ــه .وهــو
يعتذر من الوزير باسيل حني يقترح
األخ ـي ــر ق ـيــام ال ـت ـيــار بــزيــارتــه لبحث
قانون االنتخاب حتى ال يحرجه في
زغرتا أو يصوره شريكًا في املؤامرة
ع ـلــى فــرن ـج ـيــة ،ط ــامل ــا أن الـ ــزيـ ــارة لن
تـقــدم أو تــؤخــر بـشــيء ،لكنه ال ّ
يفوت
فــرصــة ل ـقــاء الـعــونـيــن الــزغــرتــاويــن
حــن يجتمعون فــي العشاء السنوي
فيلبي الدعوة بكل ســرور .وأجمل ما
في املوضوع أن َ
حزبي التيار والقوات
ي ـع ـت ـبــران آل فــرنـجـيــة م ــن الـبـيــوتــات
السياسية التي يفترض إقفالها ،أما
آل معوض فليسوا بيوتًا سياسية وال
إقطاعًا وال تقليدًا سياسيًا وغيرها
من مفردات األغاني العونية – القواتية
ّ
الشعبية .في ظل تأكيد معوض نفسه
أن هناك «عالقة تحالفية بيننا وبني
الـتـيــار وال ـق ــوات واملـسـتـقـبــل ترجمت
في أكثر من معركة نقابية وطالبية».
أمـ ــا «االئ ـ ـتـ ــاف ف ــي زغ ــرت ــا» فـشــرطــه
«استقالل الطرفني» .وكانت مؤسسة
غلوبل فيجن التي تصنف فــي خانة
القوات قد شملت زغرتا في ّاستطالع
ال ـ ـ ــرأي االن ـت ـخ ــاب ــي ال ـ ــذي ن ــف ــذت ــه فــي
معظم أقـضـيــة الـشـمــال وجـبــل لبنان
وزحلة وجزين واألشرفية ،وتبني في

العينة التي شملت  500مستطلع94 ،
في املئة منهم موارنة ،أن تأييد تفاهم
معراب ينخفض من نحو  90في املئة
في جميع األقضية إلى  65.2في املئة
فقط في زغرتا.
ول ــدى طـلــب الـشــركــة مــن املستطلعني
تسمية مرشحيهم املفضلني الثالثة
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـل ــة ،ي ـح ــل ال ـنــائــب
ً
سـلـيـمــان فــرنـجـيــة أوال وف ــق النسبة
التراكمية بمجموع  52.2من ثالثمئة،
ي ـل ـي ــه م ـي ـش ــال مـ ـع ــوض بـ ـ ـ  ،33.3ثــم
الـ ـن ــائ ــب أسـ ـطـ ـف ــان دوي ـ ـهـ ــي بـ ـ ـ ـ ــ،31.2
فالنائب السابق جواد بولس بـ،17.1
وبعيدًا ج ـدًا عــن فرنجية والــدويـهــي،
يـ ـح ــل ال ـ ـنـ ــائـ ــب س ـل ـي ــم ك ـ ـ ــرم خ ــام ـس ــا
بمجموع  16.3فقط .علمًا أن الشركة ال
تلزم املستطلعني بمرشح واحــد إنما
تدعوهم إلى تسمية ثالثة ،ثم تجري
حسبتها التراكمية لتتبني مجموع
كــل منهم .وه ــذا يعني أن مــن يسمي
فرنجية ق ــادر على تسمية الدويهي
وكــرم فــي الــوقــت نفسه ،لكن التفاوت
ال ـك ـب ـيــر ب ــن امل ــرش ـح ــن ي ـب ــن أن مــن
يؤيدون فرنجية ال يؤيدون الدويهي
وك ــرم بــال ـضــرورة .علمًا أن نسبة من
ّ
يسمون أح ـدًا أو يكتفون بتسمية
ال
فرنجية أو معوض فقط مرتفعة جدًا.

% 52مع سليمان
فرنجية و %13مع
طوني فرنجية
و % 7.7مع الئحة
سليمان وطوني

إذ تبلغ النسبة التراكمية ملن يقولون
ال أحد أو ال أعلم أو يرفضون اإلجابة
نحو  95في املئة .وهذه نسبة مرتفعة
جـ ـ ـدًا ف ــي دائـ ـ ـ ــرة ص ـغ ـي ــرة وم ـسـ ّـي ـســة
ومعروفة ّ
بحدة الــوالءات السياسية.
وال بـ ّـد هنا من اإلش ــارة إلــى أن نسبة
تأييد فرنجية أكبر من الرقم السابق
ذكـ ـ ــره ،ف ـه ـنــاك  13ف ــي امل ـئ ــة يـسـمــون
طوني فرنجية ،و 7.7مع الئحة طوني
وسليمان فرنجية .وفي املقابل تبلغ
النسبة التراكمية للوزير بيار رفول
خمسة في املئة فقط .علمًا أن ترشيح
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر ل ــوزي ــر الــدولــة
للشؤون الرئاسية سيكون من أجمل
الهدايا التي يقدمها العهد لفرنجية،
باعتبار رفول من بلدة مزيارة ،معقل
آل ال ـش ــاغ ــوري ال ــذي ــن سـيـضـعــون كل
ق ــدرات ـه ــم ع ـنــدهــا ب ـت ـصــرف فــرنـجـيــة
للحؤول دون وصول رفول .كما يبني
االسـ ـتـ ـط ــاع أن ش ـع ـب ـيــة امل ــرش ـح ــن
اآلخ ــري ــن م ــن آل دوي ـه ــي غـيــر مــؤثــرة
مقارنة مع النائب أسطفان الدويهي
الـ ــذي ك ــان ُي ـش ـكــك ســاب ـقــا ب ـقــوتــه في
ع ــائـ ـلـ ـت ــه ،حـ ـي ــث يـ ـحـ ـص ــل س ــرك ـي ــس
ال ــدويـ ـه ــي ع ـل ــى  1.5فـ ــي املـ ـئ ــة فـقــط
ويوسف الدويهي على  1.3في املئة،
ف ـي ـمــا ال ي ــذك ــر رئ ـي ــس ح ــرك ــة األرض
طالل الدويهي.
أم ـ ــا ع ـن ــد االنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى س ـ ــؤال آخ ــر
ت ـعــرض فـيــه ال ـشــركــة أس ـم ــاء مـحــددة
وتـطـلــب مــن املستطلعني الخمسمئة
اخـ ـتـ ـي ــار ث ــاث ــة م ــرش ـح ــن فـتـخـتـلــف
ّ
ً
األم ـ ـ ــور :ي ـح ــل فــرن ـج ـيــة أوال بنسبة
تــراك ـم ـيــة تـبـلــغ  52.7ف ــي امل ـئ ــة ،يليه
معوض ب ــ 42.7فــي املـئــة ،ثــم اسطفان
ال ــدوي ـه ــي م ــع  40.1ف ــي املـ ـئ ــة ،ج ــواد
بــولــس  24فــي املـئــة ،سليم كــرم %.22
في املئة ،طوني فرنجية  22في املئة،
بيار رفول  14.6في املئة ،دونالد عبد
 11.4فــي امل ـئــة ،قيصر مـعــوض  8في
املئة ،سركيس بهاء الدويهي  6.8في
املـئــة ،يــوســف بـهــاء الــدويـهــي  4.5في

امل ـئــة .وال ــواض ــح فــي ه ــذا االسـتـطــاع
وغيره من االستطالعات التي تجرى
أن الــدعــايــة امل ــردي ــة الـكـبـيــرة املــواكـبــة
لطوني فرنجية وإعــان رئيس املردة
مــرارًا وتـكــرارًا أن نجله من سيترشح
فــي االنتخابات املقبلة ال يلقيان في
زغــرتــا اآلذان الـصــاغـيــة .حـيــث يبدو
واضـ ـح ــا ت ـم ـســك األكـ ـث ــري ــة بـتــرشـيــح
فــرنـجـيــة األب .عـلـمــا أن م ــن يـلـتـقــون

تقرير

مقاولة وعاشق ومتنافسان على «استط ـ
تسلية المتنيين االنتخابيةِ :
رلى إبراهيم
ً
عادة ما يترافق بدء املوسم االنتخابي
مع تكاثر األخبار املسلية عقب كشف
املرشحني الطامحني إلى النيابية عن
أنفسهم .في املنت الشمالي ،لم ينتظر
املرشحون صدور قانون االنتخابات
حتى يطلوا على املتنيني كل بطريقته
الـخــاصــة .هـكــذا وج ــدت املــرشـحــة إلى
امل ـق ـع ــد املـ ــارونـ ــي م ــاغ ــدة ش ـ ــاال ،فــي
عـيــد األم مـنــاسـبــة لـنـشــر اسـمـهــا في
س ـمــاء امل ــن الـشـمــالــي عـبــر التحليق
فــي طـيــارة سيسنا ،ورمــي منشورات
باللون الزهري فــوق البلدات املتنية،
ك ـت ــب ع ـل ـي ـهــا« :وعـ ـي ــت ع ـه ــال ــدن ــي مــا
عندي أم ،كل أمهات املــن ّأم ــي» .ومن
ّ
الجو إلى ّ
البر حيث وزعت ماغدة ،كما
يقول الخبر اإلعالمي على صفحتها
الفايسبوكية 10452 ،نبتة خضراء في
ً
كافة املناطق املتنية ساحال ووسطًا،
ً
وص ـ ــوال إل ــى أع ــال ــي الـ ـج ــرد .وكـ ــان ال
بـ ـ ّـد بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال م ــن خ ـتــم ال ـيــوم
امل ــاراث ــون ــي بـمـقــابـلــة ع ـلــى ق ـن ــاة «أو
تي فــي» ،لتعاود ماغدة نشاطها من

جديد في اليوم التالي عبر رعايتها
اللقاء السنوي لهيئة التيار الوطني
الحر في ضبيه ـ عوكر ـ ذوق الخراب
ـ ـ ح ــارة الـبــانــة .الحـقــا ُرص ــدت شــاال
تتصدر الصفوف األمامية ،إلى جانب
ن ــواب ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر ،إلطــاق
ب ــرن ــام ــج ن ـش ــاط ــات هـيـئــة ال ـت ـي ــار في
الزلقا ـ عمارة شلهوب ،قبل أن تطلب
موعدًا من النائب أالن عون ملناقشته
فــي مـسـتـجــدات ال ـقــانــون االنـتـخــابــي.
ومل ــن ال ي ـع ــرف م ــاغ ــدة ،ف ـهــي رئـيـســة
ُ
جمعية «تمتني» التي تعنى بالبناء
وق ــد بـ ــرزت إل ــى ال ـض ــوء أخ ـي ـرًا ج ــراء
فـضـيـحــة ب ـيــع ش ـقــق م ـش ــروع سكني
كبير في بعبدات ـ الزاهريةّ ،
تبي أنه
تابع لشركة أخرى ال عالقة للجمعية
بها ،ال من قريب أو من بعد .في ما عدا
ً
أن الجمعية ليست جمعية أصال ولم
تستحصل على علم وخبر من وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة (راج ـ ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» ال ـعــدد
 ٣٠١٥االثنني  ٢٤تشرين األول .)٢٠١٦
ال ّ
هم ،ماغدة تؤمن بالكوتا النسائية،
ً
وه ــي ف ـعــا خـيــر مـمـثــل لـهــا فــي دولــة
مثل لبنان ال يأبه مسؤولوها لعملية

يتنافس كنعان َّ
وبوصعب ،رغم أن األول
ّ
مرشح عن المقعد
الماروني ،والثاني عن
«األرثوذوكسي»

الخداع التي مورست على املواطنني
العام املاضي من خالل مشروع السكن
الوهمي.
ويبدو أن هناك «طحشة» تجار بناء
مـتـنـيــن عـلــى املـقـعــد امل ــارون ــي .فــإلــى
جانب شــاال ،تــاجــران آخ ــران :أولهما
ّ
نصري نصري لحود الذي عكز سابقًا
على عمه الرئيس إميل لحود ،قبل أن
ّ
يـعــكــز ال ـيــوم عـلــى عـمــه الـثــانــي (وال ــد
زوجـتــه) وزي ــر الــدفــاع السابق سمير

مقبل .لحود واحد من الذين يؤمنون
بضرورة الحصول على لقب وجاهة
ل ـل ـتــألــق اج ـت ـمــاع ـيــا ،ف ـك ــان أن أصـبــح
ً
قنصال ململكة ســوازيــانــد األفريقية.
أمــا السبب الحقيقي لترشحه مــرارًا
إلــى االنتخابات النيابية ،فقد أعلنه
سعادة القنصل في مقابلة عام :2015
«ترشحت عن املقعد املاروني في املنت
الـشـمــالــي سـنــة  2013ـ ـ  ،2014تنفيذًا
ل ــرغ ـب ــة ال ـع ــائ ـل ــة ف ــي م ـتــاب ـعــة الـعـمــل
الـسـيــاســي ال ــذي ب ــدأه الـعـمــاد جميل
لحود خلفًا لشقيقه الــوزيــر والنائب
امل ـح ــام ــي إم ـي ــل ج ــري ــس لـ ـح ــود .لـكــن
الـتـمــديــد ك ــان سـيــد امل ــوق ــف» ...وربـمــا
ذلك لحسن حظ املتنيني!
وثـ ـ ــانـ ـ ــي املـ ــرش ـ ـحـ ــن ل ـ ـيـ ــس إال أحـ ــد
الـحــزبـيــن الــذيــن خــاضــوا املرحلتني
األولــى والثانية في انتخابات التيار
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،وي ــدع ــى
إبراهيم امل ــاح .كــان االعتقاد السائد
في املنت أن زوجته تينا هي املرشحة،
قبل إعالن زوجها ترشحه هو .أخيرًا،
ّ
تعرف املتنيون عن كثب إلى مرشحهم
املحتمل بعد تسجيله حلقة «مؤثرة»

في عيد الفالنتني على شاشة «أو تي
في» ضمن أحد برامج الزفاف .يومها
جلس املــاح فــي االسـتــوديــو يحدثنا
عــن غــرامــه بــزوجـتــه الـتــي فاجأهتها
كــام ـيــرات املـحـطــة عـنــد وصــولـهــا إلــى
م ـط ــار بـ ـي ــروت ،ف ـب ـكــت ب ـعــد أن تـبــن
أن م ـع ـ ّـدي ال ـبــرنــامــج يصطحبونها
لـتــزيـيـنـهــا وتـبــريـجـهــا؛ قـبــل «تسليم
الـ ـ ـع ـ ــروس» إل ـ ــى زوجـ ـه ــا الـ ـ ــذي طـلــب
يــدهــا مــن جــديــد بـعــد  17عــامــا .علمًا
أن املــاح لم يتجاوز عتبة ال ــ %17في
ن ـتــائــج ان ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ـي ــار الــداخ ـل ـيــة
(نــال  )%16.32وهو الحلقة األضعف
بني املرشحني العونيني األربعة ،فبدا
ّ
يسوق أن التيار سيستبعد ابن بلدته
ّ
جل الديب النائب نبيل نقوال ألسباب
داخ ـل ـيــة .واض ـطــر ذل ــك رئ ـيــس الـتـيــار
الوزير جبران باسيل إلــى الــرد عليه،
بشكل غير مباشر ،بنشره فــي اليوم
التالي صورة يعانق فيها نقوال.
رغم كون املرشحني الواردين أعاله من
«أهضم» املرشحني حتى الساعة في
املنت الشمالي ،إال أن هناك من خطف
األضـ ــواء مـنـهــم .وحـتــى حـلــول موعد

الثالثاء  4نيسان  2017العدد 3144

سياسة

علي القادري :تحطيم الوطن العربي
عامر محسن
ّ
«إن مزيجًا مــن الـصــراعــات العسكرية ،ومجتمعًا ّ
مدنيًا ّ
تموله دوالرات النفط،
ّ
ّ
ّ
ّ
والنيوليبرالية ،قــد فكك تنظيمات الطبقة العاملة ،وســفــه رمــوزهــا وشعاراتها،
ً
ّ
بأجزاء واسعة
وخلق حالة معممة من اليأس واإلنهزامية .هذا ،بدوره ،هو ما قذف
ٍ
ّ
ّ
من ّ
الرجعية».
الجبرية
العمال العرب الى أحضان

من كتاب «تفكيك االشتراكية العربية»
ّ
ّ
حــن تنظر الــى حالة العالم العربي الـيــوم وأوض ــاع غالبية سكانه ،فــإن مــا يثير
العجب ليس التأثير ّ
املدمر للحروب والغزوات الخارجية التي تطحن (قبل وبعد
ّ
بأكملها ،من العراق الى سوريا وليبيا واليمن ،وتهجر أهلها
«الربيع العربي») بالدًا ّ
ّ
وتدمر مواردها ـ ـ فهذا متوقع من الحرب .العجيب هو ّأن ّالدول التي لم تواجه غزوًا
وعدوانًا ،و»تصالحت» مع االمبريالية والغرب واسرائيل ،وأطلقت «اصالحات»
ليبرالية واندمجت في االقتصاد العاملي ،قد وصلت مجتمعاتها على املدى البعيد
الى درج ٍة من التدمير واالنهيار ال تختلف كثيرًا عن تلك التي ضربتها الصراعات
ً
مثال ،وهو ٌ
حروب
بلد قضى أكثر تاريخه في
العسكرية .مستوى الحياة في لبنان
ٍ
ّ
بكثير من مصر ،التي خاضت آخر مواجهة عسكرية لها منذ قرابة
مدمرة ،أعلى
ٍ
ّ
نصف قرن ،وهي تستفيد من «عائدات السالم» و»االصالحات» منذ ثالثني سنة.
أعمال علي القادري ،سواء كتابه عن «التنمية العربية املحظورة» ( )2014أو عمله
األخير «تفكيك االشتراكية العربية» (دار انثم لــدراســات االقتصاد السياسي،
 ،)2016ت ـهــدف ال ــى ش ــرح ال ـعــاقــة بــن هــذيــن الـشـكـلــن مــن «ال ـتــدم ـيــر» الـلــذيــن
يختصران التاريخ السياسي العربي في العقود الثالثة املاضية (يعتبر القادري
ّأن النمطني ،ســواء الـحــروب االستعمارية املباشرة أو تحكيم نخب نيوليبرالية
تابعة ،هما وجهان لعملة واحدة ،ويوصالن الى النتيجة ذاتها :تدمير املجتمعات
وسلبها سيادتها وإعــادة تشكيلها كما يريد املهيمن .االصالحات
من ّالداخل
ّ
ّ
الليبرالية التي تحطم القدرات االنتاجية وتفقر الشعب وتفككه ،يقول القادري،
ما هي ّال صيغة «رخيصة» من الحرب االستعمارية)ّ .
وألن كتب القادري هي
مــن األعـمــال القليلة الحديثة التي تعالج االقـتـصــاد السياسي فــي بــادنــا ،ومن
خارج أدبيات «التيار السائد» التي يصعب الدفاع عنها اليوم ،وهي غرقت عمومًا
في صمت منذ  ،2011فـ ّ
ّ
ّ
فرضية علي القادري،
سيكرس لعرض
ـإن هــذا املقال
ٍ
ونتائجها السياسية املحتملة ،ونقاط االختالف معها.

فــرنـجـيــة ي ـش ـيــرون إل ــى تــأك ـيــده نيته
ال ـتــرشــح شـخـصـيــا ف ــي ح ــال اعـتـمــاد
املـحــافـظــة دائـ ــرة انـتـخــابـيــة ،لـكــن في
حــال ذهــاب معوض نحو املعركة في
زغــرتــا أيــا كــان قــانــون االنـتـخــاب كما
ه ــي ال ـح ــال ال ـي ــوم ،ي ـبــدو واض ـح ــا أن
ح ــدة الـتـنــافــس سـتــدفــع فــرنـجـيــة إلــى
تأخير مغامرة التوريث أربع سنوات
أخرى.

ــالع»
االس ـت ـح ـقــاق االن ـت ـخــابــي نـجـمــا املــن
مــن دون مـنــازع هما النائب إبراهيم
ك ـن ـعــان وال ــوزي ــر ال ـســابــق ال ـي ــاس بو
صعب .فمنذ أن بات املتنيون ينامون
ع ـلــى اس ـت ـطــاع ل ـل ــرأي ويـسـتـفـيـقــون
ع ـلــى آخـ ــر ،يـ ــدور س ـبــاق م ـح ـتــدم بني
ال ــرجـ ـل ــن بـ ـ ــات أشـ ـب ــه بـ ـح ــرب إل ـغ ــاء
جديدة عنوانها من هو األول في املنت
الشمالي في االستطالعات .يتنافسان
على الرغم من أن الرجلني ال يتنافسان
ع ـلــى م ـق ـعــد ن ـي ــاب ــي :األول م ــارون ــي،
والثاني أرثوذوكسي .و«املنطقي» في
ّ
هذه الحالة أن يركز كل منهما جهوده
ّ
على جبهة منافسيه .إال أنهما يصران
على خوض املعركة ،أحدهما في وجه
اآلخر ،مستخدمني سالح التسريبات
على املواقع اإللكترونية .تبدو املعركة
سوريالية إلــى حــد مــا :مرشحان من
الحزب السياسي نفسه ،من طائفتني
ٌ
مختلفتني ،وكل منهما يريد الحصول
على مقعد طائفته ،يتصارعان على
نيل املرتبة األول ــى ...في استطالعات
الرأي! وما يدور بينهما يوحي أن ما
«حربهما» ال تزال في بدايتها.

كيف وصلنا الى هنا؟
بني أواخر السبعينيات وّ ،2011
تعرضت الطبقات العاملة العربية ،وبخاصة في
ّ
اشتراكية ،الى أقسى عملية انحدار شهدته ،ربما ،أي مجموعة
الدول التي كانت
ّ
ّ
العربية ،بعد
أن اقتصادات الــدول
في
ليست
املسألة
الكوكب.
هذا
سكانية على
ّ
سنوات من الجمود والفشل وانعدام ّ
النمو في ظل االصالحات الليبرالية ،لم تعد
ّ ٍ
تمثل أكثر من  0.9في املئة من ّالدخل العاملي (خــارج الخليج النفطي) ،املسألة
ّ ّ
هي ّأن ّ
العربية تمثل  0.3في املئة من اإلجمالي العاملي؛
حصة الرواتب واملداخيل
للناس العاملني،
أي ّأن أغلب الثروة في هذه االقتصادات الهزيلة ال تذهب رواتب
ّ
بل ريعًا وأربــاحــا للنخب واألثــريــاء .من ّ
السهل اثبات الكارثة التي حلت بعموم
الشعب العربي فــي العقود املــاضـيــة ،فــاألرقــام واضـحــة وســاطـعــة ،مــن مستوى
ً
االستهالك الى التعليم والصحة ،وانتاجية العامل وظــروف ّ
السكن ،وصــوال الى
نسب الفقر املــدقــع والبطالة (البطالة ،يشرح ال ـقــادري ،ال يجب أن ّنفهمها عبر
األرقام الرسمية فحسب .الذين يعملون برواتب ال تكفيهم لكي يستقلوا ويقوموا
بأودهم ويؤسسوا بيتًا ،وهذه حال عشرات املاليني من العمال العرب في قطاع
ّ
الخدمات وغيره ،هم يمثلون حالة من البطالة ،وتبخيس قيمة العمل وصاحبه).
األمثولة ليست هنا ،بل هي في املقارنة بني هذه الثالثينية البائسة وبني املرحلة
سبقتها ،بني أواخر الخمسينيات وأواخــر السبعينيات ،حني
«االشتراكية» التي ً
كانت الحالة معكوسة تمامًا .األســاس اإلحصائي الــذي يستخدمه القادري هو
ً
ً
أقــوى مــا فــي الكتاب .هــو يعرض مثال ج ــدوال بسيطًا ،يضع مــؤشــرات املرحلة
االشتراكية ( 1960ـ ـ  )1980في سوريا والعراق ومصر مقابل املرحلة الليبرالية
ٌ
ونظرة سريعة اليه تكفي لشرح ّ
الحجة األساسية
التي تلتها ( 1980ـ ـ ،)2011
للكاتب .الفارق مذهل بني الخانتني :من جه ٍة ّ
ّ
مستمر وتحسن في أحــوال
نمو
ّ
ومعدل استثمار كبير في البلد وصناعاته ،رغم
العمال ومستوى انتاجيتهم
أن تلك الــدول كانت ّ
تمر بحروب وهزائم ومواجهة شرسة مع الغرب واسرائيل
ٌ
ٌ
ٌ
وال ـخ ـل ـيــج ،وف ــي ال ـخــانــة األخ ـ ــرى انـ ـح ــدار وإفـ ـق ــار وع ـج ــز مــالــي وتـ ـج ــاري .من
غير الطبيعي أو املنطقي أن ترتفع انتاجية العامل املـصــري ،طــوال الستينيات
ّ
والتطور التكنولوجي ،هذا
والسبعينياتّ ،ثم تبدأ باإلنحدار في عصر الحداثة
ّ
ّ
مجرد مؤشر على «نوعية» النمو في املرحلة الليبرالية ،وعملية تفريغ االقتصاد
ّ
من القيمة ووقف االستثمار في مهارات العمال وتعليمهم.
ّ
بالنسبة الى القادريّ ،
فإن قوس األحداث قد جرى على النحو التالي :اثر االستقالل،
ٌ
حكمت «الجمهوريات» العربية نخب عسكرية فــي تحالف مــع بــرجــوازيــة دولــة
ّ
(يسميها الـقــادري «الطبقة الوسيطة» ،وهــم فئة املوظفني الكبار والتكنوقراط
واملثقفني الذين سندوا النخب العسكرية الحاكمة وأداروا مؤسسات الدولة ،وكانوا
أحيانًا من نتاج الدولة االشتراكية ونشرها للتعليم) .وهــذا التحالف السياسي
حظي بتأييد فـئــات واسـعــة مــن الشعب بسبب تطبيقه لالشتراكية والتأميم
ودعــوتــه للوحدة العربية ومواجهة الـغــرب واســرائـيــل .منذ أواخ ــر السبعينيات،
مزيج من الهزائم العسكرية وانتعاش املعسكر الغربي وأفــول االتحاد
وبسبب
ّ
السوفياتيّ ٍ ،
تحولت هذه النخب الى «التصالح» مع االمبريالية ،وفتح أسواقها وفق
ّ
الحكام مع نخبة «تجارية» جديدةّ ،
تسهل
استسالم سياسية ،وتحالف
شروط
ٍ
دولــرة االقتصاد وتستبدل النمو الصناعي ومـشــروع التنمية بنشاطات مالية
ّ
وعقارية .الهزائم العسكرية (من  1948الى  56الى  67الى  )73أوصلت الى هزيمة
ً
ايديولوجية في صفوف النخبة الحاكمة (وليس بني الشعب ،الذي احتمل طويال
ّ
ّ
التضحيات والتقشف) .والهزيمة االيديولوجية خلقت ثقافة بني النخب تعتبر أن
ّ
الصدام مع دولة حديثة ونووية كاسرائيل أو تحدي الغرب ّ
ّ
املتفوق هو وهم ،ونادت
ّ
بـ»الواقعية» ،وفصلت بني مسار التنمية ومسار األمن واالستقالل ،يقول القادري،
فخسرت االثنني معًا.
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مصر وانقالب السادات
حني بدأ السادات بتحرير االقتصاد وسياسة «االنفتاح» ،كان الخطاب السائد أنّ
هــذه االج ــراءات ضرورية ألن اقتصاد الدولة أثبت فشله ،وقــد وصلت مصر الى
األزمة ،ولم يعد هناك من خيار .املشكلة هي ّأن هذا ببساطة لم يكن صحيحًا .من
ً
ّ
املصرية مقبوال حتى أواسط السبعينيات وتتم تغطية
ناحية ،كان وضع امليزانية
العجز من منح الحلفاء ،والتبادل بني مصر والعالم متوازن تقريبًا ،واالستيراد أقل
من  %20من الدخل القومي (والكثير منه سالح سوفياتي ّ
يتم تمويله بقروض
ّ
ّ
ـاج مـصــري) .مــن جه ٍة أخ ــرى ،كــل هــذه االخ ـتــاالت ابتدأت
ميسرة أو مقابل انـتـ ٍ
تحديدًا اثــر «االنـفـتــاح» :ارتـفــع العجز الـتـجــاري ،انكسرت ميزانية الــدولــة ،وهبط
االستثمار ـ ـ حني أصبح في يد القطاع الخاص ـ ـ بأكثر من الثلث مقارنة بمرحلة
ّ
االقتصاد املـ ّ
تعتمد عـ ّـدة أنظمة للصرف وتتحكم
ـوجــه .كانت الدولة
االشتراكية ّ
ّ
ّ
بانتقال الرساميل من أجل عزل العمال (وسلة استهالكهم) عن الس ّوق العاملي؛
فتكون للعملة في الــداخــل قيمة اسمية عالية وثابتة ،تضمن أن تغطي الرواتب
ّ
سلة استهالك ّ
العمال وحاجاتهم األساسية ،فيما املستوردات تصبح عالية الثمن
وصعبة املـنــالّ .أمــا «عملة ا ّلـ ّـصــرف» التبادلية ،فهي متروكة للمصرف املركزي
واملصارف التجارية التي تنظم االستيراد ّ
وتوجهه لخدمة االستثمار وشراء اآلالت
وحاجات الصناعة.
في عهد االنفتاح وتوحيد سعر الصرف وربط العملة بالدوالر (أو تحريرها ،ال
فــرق) ،انت تخسر فعليًا كامل سيادتك االقتصادية ،وال يعود وضع االستثمار
واالستهالك واألسعار في بلدك مرتبطًا بقراراتك وأفعالك ،بل بسياسات واشنطن
ّ
وتقلب الدوالر وظروف خارجية ال سيطرة لك عليها .في الوقت ذاتهّ ،تم «تحرير»
ً
ّ
غالبية اليد العاملة ورميها الى ّ
السوق .بمعنى أنه ،بدال من أن تكون هناك نسبة
ّ
ّ
متزايدة من ّ
العمال منظمني في مؤسسات عامة (يعملون في مصانع الدولة ،أو
ـوق ومسكن) ،انسحبت
في تعاونيات زراعـيــة ،ويحظون
بدعم وضمانات وحـقـ ٍ
ٍ
ّ
الريفيني واملهاجرين الى املدن تحت رحمة القطاع الخاص
الدولة وتركت ماليني
ّ
والـعـشــوائـيــات ،وب ــا ّأي شـكـ ٍـل مــن تــأطـيـ ٍـر وتنظيم وه ــويــة ،باستثناء النشطاء
االسالميني وعمل املنظمات غير الحكومية.
ّ
حتى نشرح الفارق بني النموذجني .املسألة ليست في ّأن القطاع الخاص «أكثر
فعالية» من القطاع العام ،وهو الخطاب الذي ساد في العقود املاضيةّ ،
وأن مصنع
الحديد حني يديره رجــل أعمال سيربح أكثر بنقطتني او ثــاث منٌ املصنع ذاته
ً
تحت ادارة الدولة؛ األســاس هو ّأن مصنع الحديد (مثاال) هو نشاط يعتمد على
ٌ
ربح مضمون ،وعملية
الغاز الوطني أو الطاقة املدعومة ،وهو بذلك نوع من «ريع» ،أو ٍ
ُ
«تحويل» للثروة الوطنية .وحني تملك الدولة املصنع ،فإن أرباحه سيعاد تدويرها
في نشاطات صناعية أكثر ّ
تقدمًا ،أو ُتنفق على االستثمار في ّ
العمال وتعليمهم
ّ
وشبكتهم االجتماعيةّ .أما حني يدير أحمد عز املعمل ذاته ،مع شركائه وأصدقائه
باألرباح قصرًا فخمًا على الشاطىء ،ويرسل الباقي الى
في النظام ،فهو سيبني
ّ
حسابات في سويسرا (وهذا كله قانوني باملناسبة).
القيمة الحقيقية للعملة املصرية اليوم ال تنتج عن سياسات املصرف املركزي
ّ
األميركي ودور مصر السياسي.
الرضا
عن
أساسًا
بل
القادري،
يكتب
الته،
وتدخ
ّ
ّ ّ
فإن كل الرساميل املصرية ستخرج
لو «تخلت» واشنطن عن مصر غدًا وعادتها،
ٌ
مذعورة خــال اسبوع ،ولــن يقرض أحــد في الخارج الدولة املصرية ،وسيتوقف
الدعم الخليجي (وهو أحد نتائج «الرضا» األميركي) .نظام السيسي ،كتب القادري
ّ
في كتابه األسبق ،ومثله نظام مرسي ،يقوم فعليًا على دعامتني ،بمعنى أنــه لو
سقطت احداهما لسقط النظام مباشرة :االلـتــزام بكامب دايفيد وحـيــازة الدعم
األميركي من ناحية ،واملنحة املالية الخليجية من جه ٍة أخرى .ومن يرد أن يراهن
ّ
يتذكر ّ
جيدًا
نظام كهذا ،أو يعتبره استقالليا أو امتدادًا لعبد الناصر ،عليه أن
على ّ ٍ
السقف.
هذا
ّ
الداخل والخارج
ّ
راهنية في أطروحة القادري ،وهو عن
سنناقش في األجزاء املقبلة الجانب األكثر
ّ
فصل بني «الداخل
أي
يرفض
القادري
أن
الحرب ومعناها في بالدنا ،ولكن األساس
ٍ
ّ
والخارج» في التحليل .حتى «الفساد» ،يكتب القادري ،ال يمكن فصله عن عمليات
ً
تتخطى حدود البلد (لوال «االنفتاح» ودولرة االقتصاد مثال ،لكان الفاسد يسرق
عشرة االف جنيه وليس مئة مليون دوالر ،ولوال ّأن رفيق الحريري فتح لبنان على
ٌ
أسواق الدين العاملية ،ملا كان لدى النخبة اللبنانية ٌ
ريع باملليارات مكشوف للنهب).
ً
ً
ّ
ملياري دوالر في السنة «بدال» للسالم (يذهب
اميركا ،مثال ،تدفع ظاهريًا ملصر
ّ
جلها ،يقول القادري ،الى املؤسسة العسكرية واألمنية ،والباقي الى نشاطات لجمع
املعلومات داخل البلد ،وتجنيد املتعاونني ،ونشر ثقافة الهزيمة واالستسالم في
ّ
ّ
ّ
بسبب تحويل
املجتمع) ،ولكنها تحصل عوائد سياسية أضخم بكثير من ذلك ّ
مصر الى دولة تابعة :في الخليج وفي اليمن ً وافريقيا ،وفي العالم ككل.
استثناء ،أو نتيجة لفعل رئيس أو ّ
ً
تهور حاكم ،بل هي
الحرب في بالدنا ليست
ٍ
من طبيعة عمل النظام العاملي في هــذه املنطقة .بعد هزيمة  ،1991فعل النظام
ً
ّ
العراقي املستحيل ،يقول القادري ،لتجنب الحرب ،وصوال الى رهن موارده النفطية
فرق
للروس والفرنسيني قبل فترة قصيرة من الغزو ،ولكن هذا لم يصنع أدنى ٍ
بالنسبة الــى امـيــركــا ،الـتــي كــانــت «تـحـتــاج» الــى تدمير الــدولــة الـعــراقـيــة واخـتــراق
املجتمع وكسره .باملعنى نفسه ،رغم ّأن الحكم السوري والبرجوازية قد حاوال،
ّ
الحرب وفتح االقتصاد ودمج سوريا
لفتر ٍة طويلة ،التصالح مع االمبريالية
وتجنب ّ
بالغرب (يقول القادري ان السوريني ّ
طبقوا كل معايير ّمنظمة التجارة الدولية،
ّ
ّ
الهم ،مع أنهم كانوا متيقنني من أن اميركا ،في
ورفعوا الحماية عن صناعاتهم وعم ّ
كل األحوال ،ستمنع دخولهم الى املنظمة .وبعد عام  ،2007فعليًا ،كان االقتصاد
السوري بكامله في يد القطاع الخاص) .على ّالرغم من ذلك ،اختارت اميركا إحراق
سوريا ما أن الحت الفرصة .السبب هنا بسيط ،يشرح القادري :اميركا ال ترى
ســوريــا أو مصر ككوريا أو تــايــوان ،وهــي ال تريد ال ــدوالرات القليلة التي يمكن
استخراجها من االقتصاد السوري وتحويلها الى سندات خزينة اميركيةّ .أما
العائد الجيوستراتيجي الــذي ّ
تحصله واشنطن (في االقليم وفي العالم) نتيجة
تدمير الدولة السورية وتحطيم املجتمع وتحويل البلد الى ساحة حرب ،فهو أضخم
بما ال ُيقاس (يتبع).
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مجتمع وإقتصاد
تقرير

«سيدروس» من جديد :سالمة يواصل هندساته
محمد زبيب
«ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة املـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـ ـخـ ـ ّ
ـاصـ ــة»
الـ ـت ــي ط ـل ـب ـهــا «سـ ـ ـي ـ ــدروس ب ـنــك»
مــن حــاكــم م ـصــرف ل ـب ـنــان ،ريــاض
سـ ـ ــامـ ـ ــة ،بـ ـغـ ـي ــة تـ ـكـ ـبـ ـي ــر ح ـج ـم ــه
وتــوسـيــع أعـمــالــه وزيـ ــادة أربــاحــه
ال تـ ــزال م ـط ــروح ــة ،ف ــوق ال ـطــاولــة
وتـحـتـهــا ،عـلــى الــرغــم مــن الـطــابــع
«الفضائحي» الذي اتخذته ،سواء
فــي مـبــرراتـهــا أو مـحــاولــة ربطها
بـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة م ـي ـش ــال
عـ ــون وأف ـ ـ ــراد م ــن عــائ ـل ـتــه ،أو فــي
س ـي ــاق مـ ـح ــاوالت س ــام ــة ل ـفــرض
ت ـجــديــد والي ـت ــه ل ـل ـم ـ ّـرة الـخــامـســة
عـ ـل ــى الـ ـ ـت ـ ــوال ـ ــي ،ويـ ـسـ ـج ــل ب ــذل ــك
رقـمــا قياسيًا جــديـدًا ألط ــول فترة
يتولى فيها الشخص نفسه إدارة
ال ـشــؤون النقدية واملـصــرفـيــة ملـ ّـدة
 30عامًا ،وهو أمر لم يحصل حتى
ف ــي أك ـثــر ال ـن ـظــم دي ـك ـتــاتــوريــة في
هذا العصر.
ّ
بحسب مصادر مصرفية مطلعة،
ي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوي سـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ـ ــرض طـ ـل ــب
«سيدروس» على املجلس املركزي
ملـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان ،الت ـ ـخـ ــاذ الـ ـق ــرار
ً
قبوال ّ
وإما
النهائي في شأنهّ ،إما
َّ
رفـضــا .إال أن مـصــادر فــي املجلس

نـفــت أن يـكــون هــذا الـطـلــب مــدرجــا
على جدول أعمال الجلسة املقررة
غدًا األربعاءّ .
وردًا على سؤال ّ
عما
إذا ك ــان مـمـكـنــا عــرضــه مــن خــارج
ج ــدول األعـ ـم ــال ،أج ــاب ــت امل ـصــادر
نفسها :هذا ممكن ،ويحصل مثله
عادة ،ولكن ال معلومات أكيدة في
هــذا الـشــأن حتى اآلن (أم ــس) .من
جهتها ،توضح املصادر املصرفية
أن ال مـعـلــومــات لــديـهــا عــن مــوعــد
َّ
ع ــرض الـطـلــب ،إال أن معلوماتها
َّ
األكـيــدة أن ســامــة عـ ّـبــر ـ ـ عــن نيته
طرح األمر على املجلس ـ أمام أكثر
مــن طــرف راجـعــه فــي شــأن مصير
الطلب املذكور.
ّ
يشكل طلب «سيدروس» (الوثيقة
امل ـن ـشــورة أدنـ ــاه) الــدلـيــل األوض ــح
على بطالن تبريرات حاكم مصرف
لـ ـبـ ـن ــان مل ـ ــا س ـ ـ ّـم ـ ــاه «الـ ـهـ ـن ــدس ــات
املــالـيــة» ،وهــي عملية جــرت خالفًا
ل ـل ـق ــوان ــن الـ ـن ــاف ــذة ،ب ـت ـج ــاوز مــن
س ــام ــة ل ـص ــاح ـي ــات ــه وواجـ ـب ــات ــه
ودوره فــي «املـحــافـظــة عـلــى النقد
ل ـت ــأم ــن أس ـ ـ ــاس ن ـم ــو اق ـت ـص ــادي
واجتماعي دائم»...
وفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ألح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــام قـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون الـ ـنـ ـق ــد
والـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــف ،تـ ـنـ ـحـ ـص ــر م ـه ـم ــة
امل ـصــرف امل ــرك ــزي بــدعــم املـصــارف

ع ـن ــدم ــا ت ـت ـع ــرض ألزمـ ـ ــة س ـيــولــة،
وه ــو ال يـمـ ّـدهــا بــالـسـيــولــة مجانًا
وكـ ـيـ ـفـ ـم ــا شـ ـ ـ ــاء ،ب ـ ــل بـ ـع ــد دراسـ ـ ــة
دق ـ ـي ـ ـقـ ــة ألوض ـ ــاعـ ـ ـه ـ ــا وح ــاجـ ـتـ ـه ــا
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة إل ـ ــى ال ـس ـي ــول ــة وبـ ـن ـ ً
ـاء
على ش ــروط مـحــددة فــي الـقــانــون،
وفـ ـ ـ ــي مـ ـق ــدمـ ـه ــا ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
ض ـم ــان ــات م ـق ــاب ـل ــة ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك

َّ
ّ
حجة «سيدروس بنك» أن
سالمة أعطى اآلخرين أكثر مما
َ
ُيطلب أن يعطيه

ره ــن أس ـهــم وم ــوج ــودات وأص ــول
ً
منقولة وغير منقولة ،وصوال إلى
وضع اليد عليها .ما يكشفه طلب
َّ
«سـ ـي ــدروس» أن األمـ ــور ال تـجــري
الشكل .فالبنك ،على غرار
على هذا
ً
ما يجري عــادة ،يخطط لالنتشار
عـبــر فـتــح  5ف ــروع جــديــدة فــي كل
سنة مــن السنوات الـثــاث املقبلة،
ويريد تحديث أنظمة املعلوماتية
امل ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــدة لـ ـ ــديـ ـ ــه ،وي ـ ـس ـ ـعـ ــى إلـ ــى
التعاقد مع ذوي املؤهالت العلمية
وأص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرة ف ـ ــي ال ـع ـم ــل
ّ
ويود تسويق منتجاته،
املصرفي،
ويطمح إلــى زي ــادة حجم الــودائــع

لديه بقيمة  700مليون دوالر في
السنة األول ــى و 900مليون دوالر
ف ــي ال ـس ـن ــة ال ـث ــان ـي ــة و 1.2م ـل ـيــار
دوالر في السنة الثالثة ،وهو كي
يحقق طموحه ،سيجذب املودعني
بمنحهم م ـعـ ّـدل  %1إضــافــي على
الفائدة...
كل بنك يضع استراتيجيته ليكبر
ويتوسع وينال ّ
حصة من السوق
ويتنافس مع أقرانه .لكن ،الخطير
َّ
أن ي ـش ـعــر املـ ـص ــرف بـ ـ ــأن ال ــوض ــع
يتيح له تمويل استراتيجيته من
مال اللبنانيني واللبنانيات!
يريد «سيدروس» من حاكم مصرف
لبنان أن يصمم له «هندسة مالية
خــاصــة» ،تعمل على نقل ثــروة من
ملكية املجتمع إلى ملكية أصحاب
البنك .يريد هؤالء ،عبر «الهندسة»
أن يـ ـم ـ ّـول ال ـج ـم ـهــور طـمــوحــاتـهــم
الشخصية التي يتطلب تحقيقها
ن ـ ـحـ ــو  56.5م ـ ـل ـ ـيـ ــون دوالر؛ بــل
يريدون ،عبر هذه الهندسة ،تغطية
خسائرهم املتراكمة ،البالغة نحو
 14.8مليون دوالر ،واملسجلة في
حساباته عــن السنة املالية !2015
عمليًا ،يريد البنك أن نعطيه71.3 ،
مـلـيــون دوالر ...مــن أج ــل أن يربح
أكثر .ملاذا؟

لـ ـك ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال ه ـ ــو كـ ـي ــف ي ـت ـج ــرأ
املصرف على طلب ذلك ،والجواب
َّ
أن األمــر ممكن بمجرد توقيع من
ري ـ ـ ــاض سـ ــامـ ــة .ح ـ ّـج ــة أصـ ـح ــاب
ّ
للتقدم بهذا الطلب
البنك الوحيدة
َّ
ال ــوق ــح ،أن ســامــة أع ـطــى غـيــرهــم
أكثر بكثير مما هم ّيطلبون ،وهم،
ّ
الحجة ،محقون.
في هذه
ف ـ ـ ـقـ ـ ــد كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت ال ـ ـ ــوث ـ ـ ــائ ـ ـ ــق ال ـ ـتـ ــي
نشرتها «األخـبــار» (هدايا سالمة
ل ـ ـل ـ ـحـ ــريـ ــري 575 :مـ ـلـ ـي ــون دوالر
ب ــن عــامــي  2013و 2016ـ ـ ـ ال ـعــدد
 ٣١٠٩ال ـث ــاث ــاء  ٢١ش ـبــاط )٢٠١٧
( http://www.al-akhbar.com/
َّ
 )272887/nodeأن ب ـن ــك ال ـب ـحــر
امل ـ ـتـ ــوسـ ــط حـ ـق ــق أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن 275
مليون دوالر ،أربــاحــا استثنائية
من «هندسات» ّ
خصه بها سالمة
ب ـ ــن عـ ـ ـ ــام  2013وأيـ ـ ـ ـ ـ ــار .2016
وهـ ـن ــاك م ـع ـل ــوم ــات ع ــن م ـص ــارف
أخـ ــرى ح ـق ـقــت ،وال ت ـ ــزال ،أرب ــاح ــا
استثنائية كـبـيــرة مــن «هـنــدســات
ً
خاصة» ،منها بنك املــوارد ،فضال
عــن كــل امل ـصــارف الـتــي تملكت أو
دمـ ـج ــت م ـ ـصـ ــارف أخ ـ ـ ــرى وزادت
رس ــام ـي ـل ـه ــا ...ول ـك ــن ي ـب ـقــى امل ـثــال
األفضح ،هو «الهندسة» الضخمة
ال ـ ـت ـ ــي أجـ ـ ـ ــراهـ ـ ـ ــا ح ـ ــاك ـ ــم مـ ـص ــرف

أرباح مصارف «ألفا»  2.26 : 2016مليار دوالر
زادت مجموعة
«الفا» المصرفية،
والتي تضم اكبر 14
مصرفًا في لبنان،
أصولها بقيمة 13
مليار دوالر ،وازدادت
أموالها الخاصة
بنحو  1.9مليار دوالر،
وأطفأت خسائر
بقيمة  1.3مليار
دوالرّ ،
وخصصت
مؤونات إجمالية
بقيمة  800مليون
دوالر وفتحت 22
فرعًا جديدًا في
لبنان وأقفلت 69
فرعًا خارج لبنان
لتقليص الخسائر...
وفوق كل ذلك،
حققت أرباحًا ُص ِّرح
عنها بقيمة 2.26
مليار دوالر

محمد وهبة
ّ
املجمعة
أصــدر «بنك داتــا» امليزانية
(محليًا وخارجيًا) ألكبر  14مصرفًا
تفوق
لبنانيًا في عام  ،2016أي التي ّ
أحـجــامـهــا  2مـلـيــار دوالر وتـصــنــف
ضمن مجموعة «ألفا».
ال حاجة الى الكثير من التدقيق في
األرقــام الكتشاف أن الجوانب األكثر
إث ــارة فــي هــذه الـتـغـ ّـيــرات نتجت من
األرب ــاح االستثنائية مــن "الهندسة
املالية" ،التي أجــراهــا مصرف لبنان
م ــع امل ـ ـصـ ــارف ف ــي عـ ــام  .2016ه ــذه
األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ل ـ ــم ت ـظ ـهــر
ّ
ف ـقــط ف ــي ب ـنــد األربـ ـ ـ ــاح ،ب ــل ت ــوزع ــت
عـلــى الـعــديــد مــن ال ـب ـنــود ،وال سيما
أن ت ـع ــام ـي ــم مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان قـضــت
باستعمال قسم من األربــاح املحققة
مــن أج ــل تطبيق املـعـيــار املحاسبي
ال ــدول ــي  IFRS9واق ـت ـطــاع امل ــؤون ــات
اإلج ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة وتـ ـغـ ـطـ ـي ــة الـ ـخـ ـس ــائ ــر
امل ـت ــرت ـب ــة ع ـل ــى ع ـم ـل ـي ــات املـ ـص ــارف
واستثماراتها املحلية والخارجية،
ً
فضال عن تحويل قسم آخر إلى رأس
املال.
ّ
املجمعة ،فإن أصول
بحسب امليزانية
مجموعة مصارف «ألفا» ارتفعت من
 203مليارات دوالر في عام  2015إلى
 216مليارًا في عام  ،2016أي بزيادة
قيمتها  13مليار دوالر ،وهي زيادة
أكبر بكثير من تلك التي حققتها هذه
امل ـص ــارف فــي  2015وال ـتــي بـلـغــت 9
ّ
مليارات دوالر .هذه الزيادة توزعت
على العديد من بنود امليزانية ،فظهر
قسم منها في األمــوال الخاصة التي
ازدادت فــي  2016بقيمة  1.9مليار
دوالر وب ـل ـغــت  18.6م ـل ـيــار دوالر،
مقارنة مع زيادة قيمتها  760مليون
دوالر في عام  .2015كذلك ،أتاح ذلك
للمصارف إطفاء ديون هالكة بقيمة
 1.3مليار دوالر ،واقتطاع مؤونات
إجـمــالـيــة بقيمة  800مـلـيــون دوالر،
واقتطاع مؤونات لخسائر القروض

هذه هي الئحة
مصارف «ألفا»

ّ
مــن هــم املـصــارف ال ــ 14األكـبــر فــي لبنان املصنفة
«ألـ ـف ــا» اس ـت ـن ــادًا إل ــى م ـع ـيــار ح ـجــم الـ ــودائـ ــع؟ هي
امل ـصــارف الـتــي يــزيــد حجم ودائـعـهــا عــن ملياري
دوالر ولديها ّ
حصة سوقية تزيد عن  ،%85وهي:
بنك عوده ،بنك أوف بيروت ،بنك ميد ،البنك اللبناني
الفرنسي ،بنك بيروت والبالد العربية ،بلوم بنك،
بيبلوس بنك ،االعتماد اللبناني ،االعتماد املصرفي،
فرست ناشيونال بنك ،فرنسبنك ،انتركونتيننتال
بنك ،بنك لبنان والخليج ،سوسييتيه جنرال بنك.

(مروان بو حيدر)

بقيمة  795مليون دوالر.
الـ ــزيـ ــادة ال ـت ــي ط ـ ــرأت ع ـلــى ال ــودائ ــع
فــي عــام  2016ال ّ
تفسر هــذه الــزيــادة
الكبيرة فــي األص ــول ،إذ إن الــودائــع
ن ـم ــت ب ـن ـس ـبــة  %3.8وارتـ ـفـ ـع ــت مــن
 168.3مليار دوالر إلى  174.7مليار
دوالر ،أي م ــا قـيـمـتــه  6.4م ـل ـيــارات
دوالر .وي ـش ـيــر خ ـب ــراء إل ــى أن هــذه
الزيادة ناتجة ،من قيمة الفوائد على
الودائع املجددة ،أكثر مما هي ودائع
جديدة .وما يعزز هذه الفرضية ،أن
الودائع الخارجية لدى هذه املصارف
تــراجـعــت مــن  30.6مـلـيــار دوالر في
 2015إلى  26.9مليار دوالر.
فـ ــي مـ ـق ــاب ــل زي ـ ـ ـ ــادة األصـ ـ ـ ـ ــول ،نـمــت
ت ـ ـس ـ ـل ـ ـي ـ ـفـ ــات املـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــارف فـ ـ ـ ــي ه ـ ــذه
املـجـمــوعــة بقيمة  1.4مـلـيــار دوالر،
لتبلغ  65.1مـلـيــار دوالر فــي ،2016
ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن ال ـ ـق ـ ــروض فـ ــي ال ـ ـخـ ــارج
انخفضت بقيمة  700مليون دوالر
لـتـبـلــغ  19مـلـيــار دوالر .ف ــي تــركـيــا،
ان ـخ ـف ـض ــت ق ـي ـم ــة ال ـع ـم ـل ــة ال ـتــرك ـيــة
م ـق ــارن ــة م ــع الـ ـ ــدوالر األمـ ـي ــرك ــي ،مــا
ان ـع ـكــس ع ـلــى تــوظ ـي ـفــات امل ـص ــارف
ال ـل ـب ـنــان ـيــة هـ ـن ــاك ،واألم ـ ـ ــر انـسـحــب
أيضًا على استثمارات املصارف في
مصر حيث انفخضت قيمة العملة
املـصــريــة مقابل الـ ــدوالر ،واملـصــارف
التي لديها استثمارات في السودان
تـقـلـصــت اسـتـثـمــاراتـهــا ،وت ـلــك الـتــي
لــديـهــا اس ـت ـث ـمــارات فــي بــاقــي ال ــدول
الـ ـع ــربـ ـي ــة مـ ـث ــل ال ـ ـجـ ــزائـ ــر وال ـ ـعـ ــراق
وس ـ ــوري ـ ــا ...هـ ــذه املـ ـص ــارف تـقـتـطــع
االستثمارات الخارجية من أموالها
فــي لـبـنــان امل ـقـ ّـومــة ب ــال ــدوالر ،لكنها
مجبرة على استثمارها بالعمالت
امل ـح ـل ـيــة ف ــي ال ـ ـ ــدول الـ ـت ــي تـسـتـثـمــر
فـيـهــا ،مــا يجعلها عــرضــة لخسائر
الـ ـف ــرق ف ــي تـ ـغـ ـي ــرات س ـع ــر ال ـع ـم ـلــة.
بعض الخبراء يشيرون إلى أن هذه
الخسائر دفـتــريــة ،لكنها فــي الــواقــع
خسائر تصيب رأس امل ــال ولـهــا أثر
مباشر على امليزانية .فــي النتيجة،

اضـطــرت مـصــارف «أل ـفــا» الــى إقفال
 69فــرعــا خ ــارج لـبـنــان ،رغــم أنــه كان
هناك ّ
ّ
محلي من خالل فتح 22
توسع
فرعًا جديدًا في عام .2016
قـ ـ ـ ـ ــراءة أرقـ ـ ـ ـ ــام املـ ـي ــزانـ ـي ــة امل ـج ـ ّـم ـع ــة
ملصارف مجموعة "ألـفــا" ال تنحصر
فـ ــي رصـ ـ ــد أثـ ـ ــر "الـ ـهـ ـن ــدس ــة امل ــال ـي ــة"
ع ـل ــى األرب ـ ـ ـ ــاح والـ ـخـ ـس ــائ ــر ،ب ــل أث ــر
هــذه الهندسة أيضًا فــي عــزل نتائج
أعمال املصارف عن أوضــاع الزبائن
ون ـش ــاط ــات ـه ــم االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،إذ مــن
الـ ــافـ ــت أن الـ ـحـ ـس ــاب ــات امل ـك ـش ــوف ــة
لـ ــدى مـ ـص ــارف امل ـج ـم ــوع ــة ارت ـف ـعــت
ف ــي ال ـع ــام امل ــاض ــي م ــن  2.35مـلـيــار
دوالر إلــى  3.4مليارات دوالر ،وهذا
يعني أن الزبائن يعانون من مشاكل
تتطلب زيادة سحوباتهم االئتمانية
ال ـق ـص ـي ــرة األجـ ـ ـ ــل .وم ـ ــن املـ ــؤشـ ــرات
ع ـلــى أوض ـ ــاع ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة،
أن االع ـت ـمــادات املستندية املفتوحة
ت ــراج ـع ــت قـيـمـتـهــا م ــن  14.8مـلـيــار
دوالر في  2015إلى  13.7مليار دوالر
في عام .2016
ك ـ ــذل ـ ــك ارتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــت قـ ـيـ ـم ــة ال ـ ـق ـ ــروض
اإلجمالية املشكوك بتحصيلها إلى
 3.7مليارات دوالر ،أي أن نسبتها من
القروض املحلية تبلغ  ،%8ونسبتها
م ــن مـجـمــل مـحـفـظــة الـ ـق ــروض تبلغ
 .%5.7هــذه املستويات من القروض
امل ـش ـكــوك بـتـحـصـيـلـهــا ت ـع ـ ّـد كـبـيــرة،
وال سـ ـيـ ـم ــا أن هُـ ـنـ ــاك الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
ال ـ ـقـ ــروض الـ ـت ــي أع ـ ـيـ ــدت جــدول ـت ـهــا
ع ـل ــى م ـ ــدى الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة مــن
أجــل عــدم تصنيفها ديــونــا مشكوكًا
بتحصيلها.
ساهمت "الهندسة املالية" في زيادة
ودائ ــع مـصــارف "أل ـفــا" لــدى مصرف
لبنان بنسبة  %27.31لتبلغ 59.34
مليار دوالر .هــذه املـصــارف أودعــت
املـبــالــغ بالليرة لــدى مـصــرف لبنان
ب ـعــدمــا ص ــار لــدي ـهــا س ـيــولــة هــائـلــة
بالليرة نتيجة شــراء مصرف لبنان
سـنــدات خزينة منها .وقــد نجم عن
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ل ـب ـن ــان فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة بـ ــن ح ــزي ــران
وك ــان ــون األول م ــن ال ـع ــام املــاضــي
(ب ــاألس ـم ــاء واألرق ـ ـ ــام 5 :م ـل ـيــارات
دوالر أرب ـ ـ ـ ــاح امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف وكـ ـب ــار
امل ــودع ــن م ــن «ال ـه ـنــدســة املــال ـيــة»
ـ ـ ال ـعــدد  ٣٠٧٨الـجـمـعــة  ١٣كــانــون
ال ـثــانــي http://www.al-( )٢٠١٧
 ،)270823/akhbar.com/nodeالتي
ضخت أربــاحــا استثنائية فورية
للمصارف وكبار املودعني ،بلغت
فــي نـهــايــة ال ـعــام املــاضــي ،بحسب
آخــر التقارير الرسمية ،نحو 5.6
مليارات دوالر ،وغنم بعض كبار
املــودعــن نـحــو  738مـلـيــون دوالر
من هذه األرباح.
َّ
ه ــل ي ـع ـنــي ش ـي ـئــا إذا أض ـف ـن ــا أن
حـصــة م ـص ــارف مـجـمــوعــة «أل ـفــا»
ـ ـ ـ ـ ت ـ ـضـ ــم أك ـ ـب ـ ــر  14م ـ ـصـ ــرفـ ــا ف ــي
لـبـنــان ـ ـ مــن األربـ ــاح االستثنائية
ل ـ ـ «ال ـه ـن ــدس ــة امل ــالـ ـي ــة» فـ ــي ال ـع ــام
امل ــاض ــي ك ــان ــت ن ـح ــو  ،%93.5أي
نـحــو  5.250م ـل ـيــارات دوالر؟ هل
َّ
هناك حاجة ألدلة إضافية على أن
حاكم مصرف لبنان استخدم املال
الـ ـع ــام ل ـت ـعــزيــز األم ـ ـ ــوال ال ـخــاصــة
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـصـ ــارف ،ل ـت ـغ ـط ـي ــة خ ـس ــائ ــر
ن ـت ـي ـج ــة قـ ـ ـ ــروض مـ ـنـ ـح ــت ألف ـ ـ ــراد
ومؤسسات ال يسددون ما عليهم؟

ه ــل يـجـيــز ال ـق ــان ــون ل ـســامــة فعل
ذلك؟
ل ـ ــم ي ـت ـب ــع حـ ــاكـ ــم م ـ ـصـ ــرف ل ـب ـن ــان
األنظمة سابقًا .امتنع عــن إصــدار
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــر وحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب ـ ـ ــات ال ـ ــرب ـ ــح
التي تفرضها القوانني
والخسارة
ع ـل ـي ـهــا .ول ــم ُتـ ـع ـ َـرض ٌّ
أي م ــن هــذه
«الهندسات» على املجلس املركزي
ملـصــرف لـبـنــان .فـلـمــاذا يـنــوي اآلن
ع ـ ــرض ط ـل ــب «س ـ ـ ـيـ ـ ــدروس»؟ مل ــاذا
لــم يــرفـضــه ببساطة أو يـتــركــه في
الجارور؟
َّ
واض ـ ــح أن ال ـض ـ ّـج ــة ال ـت ــي أث ــاره ــا
ّ
خضم
كشف طلب «سيدروس» ،في
ح ـم ـلــة الـ ـح ــاك ــم ل ـت ـج ــدي ــد واليـ ـت ــه،
أحرجته كثيرًا وأظهرته في صورة
ال تتناسب مع صورة «املنقذ» التي
َّ
يـ ّ
ـروج لها .لذلك يريد أن يوحي أن
األمور تأخذ مجراها الطبيعي!
َّ
لـكــن األك ـثــر خ ـط ــورة ،أن أصـحــاب
هـ ــذا ال ـب ـن ــك ،وع ـل ــى رأسـ ـه ــم وزي ــر
االقـتـصــاد والـتـجــارة رائــد خــوري،
يـسـ ّـوقــون عـنــد أهــل الـقـطــاع وعند
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــوم ،أن ـ ـهـ ــم «ح ـ ـصـ ــة رئ ـي ــس
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة» وي ـ ـ ـ ـ ـ ــرددون أن ـه ــم
يــدع ـمــون ال ـت ـجــديــد ل ـســامــة على
َّ
عـ ـك ــس الـ ـخـ ـي ــار ال ـ ـ ــذي ي ّـ ـتـ ــردد أن
الرئيس ميشال عون يفضله.

وثيقة

ماذا يطلب «سيدروس» من رياض سالمة؟
ذل ـ ــك أيـ ـض ــا ،ت ـغ ـي ــرات واضـ ـح ــة فــي
محفظة األوراق املالية لدى مصارف
«ألـ ـ ـف ـ ــا» .ف ـق ــد ب ـل ـغــت ق ـي ـمــة س ـن ــدات
ال ـخ ــزي ـن ــة ب ــال ـل ـي ــرة  25654م ـل ـيــار
لـيــرة ،فيما انخفضت قيمة سندات
اليوروبوندز من  24507مليار ليرة
إل ــى  21460مـلـيــار ل ـيــرة ،وتــراجـعــت
قيمة شـهــادات إيــداع مصرف لبنان
بالليرة مــن  30411مليار لـيــرة إلى
 19563م ـل ـيــار لـ ـي ــرة .أمـ ــا ش ـه ــادات
إي ــداع مـصــرف لبنان بــالــدوالر ،فقد

نمت التسليفات بقيمة
 1.4مليار دوالر ،فيما
انخفضت القروض في
الخارج بقيمة 700
مليون دوالر
ارت ـف ـعــت م ــن  8417مـلـيــار ل ـيــرة إلــى
 25258مـلـيــار ل ـي ــرة .كــذلــك ارتـفـعــت
السيولة املصرفية نسبة إلى الودائع
لتبلغ  %33.58مقارنة مع  %31.6في
 .2015الجزء األكبر من هذه السيولة
مـصــدره مـصــرف لبنان ،حيث تبلغ
نسبة ما تحمله املصارف من سيولة
ّ
موظفة لدى مصرف لبنان  %27في
 ،2016مقارنة مع  %22في عام .2015
فــي الـنـهــايــة ،حققت م ـصــارف "ألـفــا"
أرب ــاح ــا صــافـيــة بقيمة  2.26مليار
دوالر ف ــي  ،2016م ـقــارنــة م ــع 2.02
مـلـيــار دوالر ف ــي  ،2015أي بــزيــادة
نسبتها  ،%12منها أرباح ناتجة من
الفروع الخارجية بقيمة  589مليون
دوالر ،جــزء منها نتج مــن عمليات
املـ ـ ـص ـ ــارف فـ ــي "الـ ـهـ ـن ــدس ــة امل ــال ـي ــة"
ملصلحة وحداتها الخارجية.

سعادة حاكم مصرف لبنان
السيد رياض توفيق سالمه املحترم
مصرف لبنان ـ ـ بيروت
املوضوع :االستراتيجية العامة املعتمدة لتطوير سيدروس
بنك ش.م.ل .خالل السنوات املالية الثالث القادمة
املرجع :س.ب2017.01 .
تحية واحترام،
باإلشارة إلى املوضوع ّ
املبي أعاله ،وعطفًا على تملك
سيدروس إنفست بنك ش.م.ل( .فيما بعد "سيدروس
إنفست") ملعظم األسهم املكونة لرأسمال ستاندرد تشارترد
بنك ش.م.ل .الذي أصبح سيدروس بنك ش.م.ل( .فيما بعد
"سيدروس") ،وذلك بموجب قرار املجلس املركزي ملصرف
لبنان رقم ( 2014/29/49فيما بعد "عملية التملك").
وعطفًا على زيادة رأسمال سيدروس إنفست خالل عام
 2014من  /77.998.626.000/ل.ل( .سبعة وسبعون مليارًا
وتسعمئة وثمانية وتسعون مليونًا وستمئة وستة وعشرون
ألف ليرة لبنانية) إلى  /138.309.707.250/ل.ل( .مئة وثمانية
وثالثون مليارًا وثالثمئة وتسعة ماليني وسبعمئة وسبعة
آالف ومئتان وخمسون ليرة لبنانية) بهدف إتمام عملية
التملك ودعم رأسمال سيدروس وتطوير أعماله.
الحاضر نحيطكم علمًا بأن اإلدارة قد
الكتاب ً
جئنا بموجب ً
ّ
تبنت استراتيجية عامة جديدة تهدف إلى تطوير وتنمية
سيدروس خالل السنوات املالية الثالث القادمة (،2017
 2018و  ،)2019وفقًا ملا سنبينه فيما يلي:
أ ـ ـ لجهة االستراتيجية العامة املعتمدة لتطوير سيدروس بنك
ش.م.ل .خالل السنوات املالية الثالث القادمة:
ترتكز االستراتيجية العامة املعتمدة من قبل سيدروس

بشكل أساسي إلى األمور اآلتية:
 1ـ ـ توسيع نطاق انتشار سيدروس من خالل العمل على فتح
فروع جديدة لسيدروس بمعدل خمسة فروع كل سنة من
السنوات املالية الثالث القادمة.
 2ـ ـ تحديث أنظمة املعلوماتية املعتمدة.
 3ـ ـ التعاقد مع ذوي املؤهالت العلمية وأصحاب الخبرة في
العمل املصرفي.
 4ـ ـ التركيز على تسويق منتجات سيدروس.
 5ـ ـ السعي لزيادة حجم الودائع في سيدروس ،إذ تسعى
إدارة سيدروس لتحقيق زيادة في حجم الودائع خالل السنة
املالية  2017تصل إلى سبعمئة مليون دوالر أميركي ،وزيادة
تصل إلى تسعمئة مليون دوالر أميركي في السنة املالية
ً
 ،2018وصوال إلى زيادة تصل إلى مليار ومئتي مليون
دوالر أميركي في السنة املالية  .2019وذلك من خالل تكبدّ
سيدروس معدل  1%إضافي على الفوائد بهدف جذب
املودعني.
غير أن هذه االستراتيجية العامة من شأنها أن تكبد
ً
أعباء وخسائر إضافية في رأسماله تصل إلى
سيدروس
 /56.500.000/د.أ( .ستة وخمسون مليونًا وخمسمئة ألف
دوالر أميركي) وذلك وفقًا للجدول املرفق.
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن حجم الخسائر املتراكمة
واملسجلة في حسابات السنة املالية  ،2015قد بلغت مبلغًا
قدره  /14.800.000/د.أ( .أربعة عشر مليونًا وثمانمئة ألف
دوالر أميركي) ،ما يجعل التوقعات حول مجموع خسائر
رأسمال سيدروس املتراكمة يبلغ في السنة املالية 2019
/71.300.000/د.أ( .واحد وسبعون مليونًا وثالثمئة ألف
دوالر أميركي).

األعباء المرتقبة
فتح خمسة فروع في السنة
مشروع تحديث أنظمة المعلوماتية
أعباء الموارد البشرية
النشاطات التسويقية ()Marketing
زيادة حجم اإليداعات من خالل تحمل سيدروس
 %1إضافي على معدل الفوائد

ب ـ ـ لجهة زيادة رأسمال سيدروس إنفست:
بهدف تحقيق االستراتيجية املبينة أعاله ،ودعمًا لرأسمال
سيدروس ،قرر سيدروس إنفست زيادة أمواله الخاصة
بمبلغ قدره  /152.936.164/د.أ( .مئة واثنان وخمسون
مليونًا وتسعمئة وستة وثالثون ألفًا ومئة وأربعة وستون
دوالرًا أميركيًا) لتصبح  /272.686.093.66/د.أ( .مئتان
واثنان وسبعون مليونًا وستمئة وستة وثمانون ألفًا وثالثة
وتسعون دوالرًا أميركيًا وستة وستون سنتًا) .علمًا بأن
ّ
اإلدارة قد تمكنت من خالل الزيادة أعاله من استقطاب
تحويالت بالدوالر األميركي من خارج لبنان أدخلت في
أموال املصرف الخاصة بعد تحويل معظمها إلى الليرة
اللبنانية ،وبالتالي أدخلت ولن تخرج من لبنان كونها ضمت
إلى أموال املصرف الخاصة .وبتاريخ  ،2017/1/25وافق
املجلس املركزي ملصرف لبنان لسيدروس إنفست بموجب
قراره رقم  17/3/31على زيادة رأسماله وفقًا ملا هو مبني
أعاله.
ً
بناء عليه ،نتقدم من سعادتكم بطلب دعم سيدروس إنفست،
سندًا ملجموع أمواله البالغة /272.686.093.66/د.أ( .مئتان
واثنان وسبعون مليونًا وستمئة وستة وثمانون ألفًا وثالثة
وتسعون دوالرًا أميركيًا وستة وستون سنتًا) ،من خالل
الهندسة املالية التي ترونها مناسبة ،كما تغطية لألعباء
املفصلة أعاله ودعمًا ملصرفنا الناشئ.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،
فادي العسلي
رئيس مجلس اإلدارة املدير العام
سيدروس إنفست بنك ش.م.ل.
وسيدروس بنك ش.م.ل.

2017
 2مليون د.أ.
 3ماليني د.أ.
 2مليون د.أ.
 1.5مليون د.أ.

2018
 4ماليني د.أ.
 2مليون د.أ.
 2.5مليون د.أ.
 1.5مليون د.أ.

2019
 4ماليني د.أ.
 2مليون د.أ.
 2.5مليون د.أ.
 1.5مليون د.أ.

المجموع
 10ماليني د.أ.
 8ماليني د.أ.
 7ماليني د.أ.
 4.5ماليني د.أ.

 7ماليني د.أ.

 9ماليني د.أ.

 12مليون د.أ.

 28مليون د.أ.
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للتواصل مع «قسم أعمال» الرجاء إرسال المواد إلى البريد االلكترونيbus@al-akhbar.com :
حاز العديد من
أطباء جون
هوبكنز على
جائزة نوبل

سيارات

«جوليا» ...في لبنان
طــرحــت شــركــة غــرغــور أوتــومــوتـيــف كومباني امل ــوزع املعتمد لـعــامــات ألفا
روميو في لبنان سيارة جوليا الجديدة املستوحاة من سيارة جوليا سيدان
األسطورية التي ظهرت للعلن عام  1962والتي شكلت عالمة فارقة حينها من
حيث دمجها ما بني املحرك القوي للغاية والجسم خفيف الوزن.
تتألف تشكيلة ألفا روميو جوليا الجديدة من أربعة مستويات مختلفة – هي
جوليا املجهزة بمحرك  V6سعة 2.0لتر بقوة  280حصانًا ،وطــرازا سوبر
وفيلوتشي ،باإلضافة إلى الطراز املعياري الجديد للعالمة التجارية وهو طراز
جوليا كوادريفوليو املجهزة بمحرك بنزين توربو من ست اسطوانات سعة
 2.9لتر وتبلغ قوته الحصانية  510أحصنة ،وهو مستوحى من تكنولوجيا
وخ ـبــرة ف ـي ــراري .وامل ـحــركــات بمختلف اخـتـيــاراتـهــا مـصـنــوعــة فــي إيطاليا
ومصنوعة بالكامل من األملنيوم.

شكل التعاون ما بين مركز كليمنصو الطبي في بيروت
ومستشفى جون هوبكنز العريق نقلة نوعية في مجال
الرعاية الصحية في لبنان .فإضافة إلى التقنيات الحديثة
المعتمدة يعتبر تبادل المعرفة بين الطرفين أحد أبرز دعائم
هذه العالقة االستراتيجية

جون هوبكنز ...

التكنولوجيا
في خدمة الطب
«سانديرو» ّ
محدثة في األسواق

ُ
ســتـطـلــق مـجـمــوعــة بـســول-حـنـيـنــه ه ــذه الـسـنــة طـ ــرازًا جــدي ـدًا مــن ســانــديــرو
وسانديرو ستيباواي ،بعد خضوع هذين الطرازين للتحديث.
ّ
تـشـمــل امل ــزاي ــا املـسـتـحــدثــة :مـصــابـيــح أمــامـ ّـيــة وخـلـفـ ّـيــة ح ـصــريــة بـشـكــل C
ّ
مرئية في الليل وفي النهار ،ومصابيح تعمل في وضح النهار ّ
مزودة بنظام
ّ
 ،LEDباإلضافة إلى شبكة جديدة مزودة بدروع متطابقة وإطــارات مضيئة
ّ
ّ
ّ
تتوفر الجنوطة باللون الــرمـ ّ
الجانبية
ـادي ،واملرايا
مخصصة للضباب ،كما
ّ
املعدني.
باللون
كما ستتمتع السيارتان بتجهيزات أكثر تطورًا من الناحية التقنية كالكاميرا
ّ
الخلفي لقيادة السيارة بأمان تام ،باإلضافة إلى ميزة نظام الوسائط
والرادار
.MedianavEvolution
املتعددة
وقد تم تجهيز ّكل من السيارتني بحسب اإلصدار بناقل حركة ّ
ّ
ومحرك
يدوي
صمامًا ّ
سعة  1.6ليتر وّ 16
ّ
أوتوماتيكي
وبقوة  90حصانًا أو بناقل حركة
ّ
ّ
ّ
ومحرك سعة  1.6ليتر و 16صمامًا وبقوة  105أحصنة.
ّ
من حيث األسعار فــإن سانديرو امل ـ ّ
ـزودة بناقل حركة يــدويّ
متوفرة ابتداءً
من  11.400دوالر أميركي يشمل الضريبة على القيمة املضافة ،وسانديرو
ستيباواي اب ـتـ ً
ـداء مــن  12.900دوالر أمـيــركـ ّـي يشمل الضريبة على القيمة
املضافة.
ّ
ّأما سانديرو ّ
ً
ّ
ابتداء من 12.450
أوتوماتيكي فهي متوفرة
املزودة بناقل حركة
دوالر أميركي ،يشمل الضريبة على القيمة املضافة وسانديرو ستيباواي
ً
ّ
أميركي يشمل الضريبة على القيمة املضافة.
ابتداء من  13.950دوالر

الطرح األحدث
لـ «ميني كونتريمان»

وفيما تركز كال املؤسستني على تطوير
خدماتهما وتحديث التقنيات العالجية
وتـعــزيــز األب ـحــاث العلمية تـطــرح مسألة
التكاليف املادية على بساط البحث وإن
كــانــت منافع التكنولوجيا ستخدم فئة
معينة من الناس وما إذا كان االستخدام
املتزايد لآللة في القطاع الطبي سيمحو
الرابط اإلنساني بني الطبيب واملريض.
لإلضاءة على هذه النقاط أجرت األخبار
حـ ـ ــوارًا م ــع م ـس ــؤول ــة اإلعـ ـ ــام ف ــي «ج ــون
هــوبـكـنــز مـيــديـســن»« ,إل ـســي أسـيـفـيــدو»
ال ـت ــي ُوجـ ـ ــدت ف ــي ب ـي ــروت ل ـل ـمــرة األولـ ــى
والتي اعتبرت أن التقنيات الحديثة زادت
مــن "إنسانية" القطاع وجعلت التكاليف
أقل.

بين وصية جون هوبكنز والواقع
تعود تسمية "جــون هوبكنز" إلــى رجل
األعـمــال واملحسن األميركي الــذي ّ
كرس
ث ــروت ــه ل ـخــدمــة اإلن ـســان ـيــة .ح ــن وفــاتــه
عام  1873كانت وصيته واضحة .إنشاء

جامعة مكرسة لتطوير املعرفة العلمية،
ومـسـتـشـفــى ت ـق ــدم أف ـض ــل رع ــاي ــة طبية
ل ـل ـمــرضــى وت ـس ـعــى لـلـنـهـضــة بــالـقـطــاع
الطبي .اليوم وبعد قرن ونصف تقريبًا
ع ـلــى رح ـي ــل ال ــرج ــل ك ــرس ــت املـسـتـشـفــى
ال ـت ــي تـحـمــل اس ـم ــه نـفـسـهــا واح ـ ــدة من
أعـ ـ ــرق امل ـس ـت ـش ـف ـيــات فـ ــي الـ ـع ــال ــم ،ح ــاز
العديد من األطباء العاملني فيها جائزة
نــوبــل وتــرب ـعــت ه ــي ع ـلــى ع ــرش أفـضــل
امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
األميركية ملــدة  22عامًا كــان آخرها عام
.2013
فــإلــى أي م ــدى حــاف ـظــت ج ــون هــوبـكـنــز
ع ـل ــى إرث ال ــرج ــل ووصـ ـيـ ـت ــه ،وهـ ــو مــن
نظر إلــى املــال "كهدية" لخدمة املجتمع؟
وهل اإلمكانيات املادية تشكل عائقًا ملن
يرغب بالعالج في هذه املؤسسة الطبية
الرائدة؟
تشير مسؤولة اإلعالم في "جون هوبكنز
ميديسني" إلى "أن وصية هوبكنز تعتبر
ال ـبــوص ـلــة ال ـت ــي ت ـسـ ّـيــر دف ــة املـسـتـشـفــى

وباقي املؤسسات التي تحمله اسمه".
هل يعني هذا أن أيًا كان يمكنه الدخول
إلى املستشفى والعالج وإن لم تتوفر له
السيولة الــازمــة؟ ففي النهاية هوبكنز
ت ـب ــرع ب ـمــالــه ل ـخــدمــة امل ــرض ــى؟ تــوضــح
أس ـي ـف ـي ــدو" :أن املـسـتـشـفــى ل ـيــس حـكـرًا
على األشـخــاص امليسورين لكن هنالك
تكاليف طبية ال يمكن تجاهلها ســواء
تعب ومجهود األطباء والطاقم العامل،

قطاع خاص
مؤتمر طريق الحرير

ّ
تنظم مجموعة فرنسبنك بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية
لـطــريــق الـحــريــر مــؤتـمـرًا عــن طــريــق الـحــريــر بــرعــايــة رئـيــس
مجلس الوزراء سعد الحريري ،وذلك نهار الخميس الواقع في
 6نيسان ،الساعة  09:30صباحًا في مبنى عدنان القصار
لالقتصاد العربي.

شراكة لبنانية  -قبرصية

ً
أقــامــت شــركــة  Elysée WISEاحـتـفــاال فــي فـنــدق لــو رويــال
ملناسبة افـتـتــاح مصنعها الـجــديــد إلنـتــاج األنــابـيــب ،برعاية

وصلت سيارة ميني كونتريمان الجديدة كليًا إلى صالة عرض شركة بسول
– حنينه في شهر آذار املنصرم.
تتميز السيارة التي تنتمي إلى الجيل األحدث بكونها الطراز األكبر واألكثر
تفوقًا في تاريخ العالمة على مدى  57عامًا.
يزيد طول سيارة ميني كونتريمان الجديدة حوالى  20سم عن الطراز السابق،
ويزيد عرضها حوالى ثالثة سنتمترات ،ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في رحابة
املقصورة إلى جانب زيادة واضحة في حجم الصندوق.
ولـقــد طــرحــت الـسـيــارة فــي الـســوق مــع محركني مــن الـطــراز األح ــدث يعمالن
بالبنزين ،ويتمتع كل منهما بتكنولوجيا التوربو الثنائي .MINI TwinPower

التقنيات الحديثة في
القطاع الطبي جعلت
من التكاليف أقل

وحـضــور وزيــر الصناعة الــدكـتــور حسني الـحــاج حـســن .تم
تأسيس املصنع بالشراكة مع شركة Elyséeالقبرصية الرائدة
في مجال صناعة أنابيب الـ ــ Polyethyleneواإلكسسوارات
الصالحة ملياه الشفة والستخدامات صناعية وتجارية أخرى.
يقع املصنع في غرفني – جبيل ،وبإنشائه أصبح باإلمكان
ً
تصنيع األنابيب في لبنان بدال من قبرص ،ما يخفض كلفة
اإلنـتــاج ،وبالتالي األسـعــار ،إضافة إلــى إيجاد فــرص جديدة
لليد العاملة اللبنانية.
في املناسبة أشــار الحاج حسن إلــى أنــه «مــن املهم أن يكون
لشركة لبنانية هذه الشراكة مع شركة قبرصية هي جزء من
االتحاد األوروبــي وتتمتع باملواصافات األوروبية وتطمح أن
تكون جزءًا أساسيًا من السوق العاملية ،وهذه الشراكة ليست
فقط على الصعيد املالي واملادي فحسب ،بل بالشراكة الفنية
والتقنية واملعرفية».

تسهيالت من ّ«صقر العقارية»

أطلقت شركة صقر العقارية حملة تهدف إلى تعزيز قطاع
ّ
اللبنانيني على االستثمار في
الـعـقــارات مــن خــال تشجيع
ّ
أحد ّ
السكنية «أدمير» .
أهم مشاريعها
تـقــوم هــذه الحملة عـلــى تـقــديــم تسهيالت لـشــراء مـنــزل قيد
اإلنشاء بأقساط شهرية لغاية  ٣٠سنة مع فائدة بنسبة ٪٠
عـلــى أول سنتني و  %٣عـلــى الـفـتــرة املتبقية  -الـتــي تعتبر
األدنــى في لبنان  -باإلضافة إلــى دفعة أولــى ابـتـ ً
ـداء من %١
فقط .يتألف املشروع الذي يقع في منطقة أدما من  ٧٨مبنى
ّ
ّ
الترفيهية
طبيعية ومجموعة من املــرافــق
تحيط بها مناظر
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اجعل مشروعك ينجح
ّ
ُيقال إن األسلوب هو ّ رداء التعبير .كيفية إيصال الفكرة ،صياغتها،
طرحها ،تقديمها ،كلها عوامل تؤثر في الفكرة بحد ذاتها .بعض
األمثل للتعبير
الطريقة
األفكار العظيمة قد تضيع ألن صاحبها لم يجد
ُ
ّ
ّ
عنها ،كما أن بعض األفكار العادية قد تجد من يتبناها ألنها قدمت
بطريقة جذابة .وألن أصل الشركات الناشئة ّ
وأي مشروع بالمطلق
مصدره فكرة ،وطالما أن التمويل أساسي لتجسيد الفكرة على أرض
الواقع ،ال بد أن تدرك أن أسلوبك ،وكيفية طرحك لمشروعك يعتبران
من األمور المحورية لكي تكسب اهتمام المستثمرين

أو الـتـكـنــولــوجـيــا املـعـتـمــدة والـتـقـنـيــات
املستخدمة .وفقًا لها ُيـعــاد تــدويــر املــال
فالهدف ليس الربح إنما إعادة استخدام
امل ــال للتطوير والـقـيــام بــأبـحــاث ّ
معمقة
تخدم املرضى في نهاية املطاف" .جواب
منطقي لكن ما نفع التكنولوجيا إن تم
االسـتـثـمــار فيها وفــي النهاية لــم تصل
إل ــى م ــن ه ــم ب ـحــاجــة إل ـي ـهــا م ــن ال ـف ـقــراء
واملحتاجني؟ وفقًا ألسيفيدو فإنه وفي
الكثير مــن األحـيــان "نــأخــذ فــي االعتبار
ب ـعــض الـ ـح ــاالت ح ـيــث ي ـت ـبــرع األط ـب ــاء
بإجراء العمليات مجانًا".

طب أكثر أو أقل إنسانية؟
ب ــات ــت اآللـ ــة جـ ــزءًا ال ي ـت ـجــزأ م ــن الـعـنــايــة
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة وت ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم بـ ـشـ ـك ــل مـ ـت ــزاي ــد
لـتــوفـيــر ال ــوق ــت ،وال ـح ـصــول عـلــى نتائج
أكـثــر فـعــالـيــة ودق ــة .حـتــى أن الــروبــوتــات
أصبحت في العديد من الحاالت تستخدم
إلجــراء العمليات الدقيقة .فهل بــدأ الطب
ي ـف ـقــد إن ـســان ـي ـتــه؟ وف ـق ــا ألس ـي ـف ـيــدو فــإن

"اآللـ ــة وال ــروب ــوت وج ــدا لـخــدمــة املــرضــى
وهــي نتيجة لتطور الـطــب ،لكنها وعلى
ّ
أهميتها ال يمكنها أن تحل مكان اإلنسان
بأي حال من األحوال .وجدت لتكمل عمل
ّ
األط ـبــاء ولـيــس لـتـحــل محلهم .فـمــن دون
طبيب ال نفع لكل هذه اآلالت والروبوتات".
ترى أسيفيدو أنه وعلى عكس ما نتوقع
فإن االستخدام املتزايد للتقنيات الحديثة
"أن ـســن" الـطــب بشكل أك ـبــر .فــوجــود اآللــة
فرض على األطباء واملستشفيات العناية
أكـثــر بــالـنــواحــي اإلنـســانـيــة والشخصية
فــي التعاطي مــع املــرضــى" .فــالــروبــوت قد
يكون ممتازًا عمليًا لكنه ال يمكن أن يوفر
هــذا البعد ويخلق هــذا الــرابــط العاطفي
بني املريض والطبيب والذي ال غنى عنه".
كما توضح أسيفيدو أن الطرق الحديثة
فـ ــي ال ـ ـعـ ــاج لـ ـه ــا فـ ــائـ ــدة مـ ــاديـ ــة ك ـب ـيــرة
كونها تـكــون دقيقة ج ـدًا س ــواء مــن حيث
ت ــوصـ ـي ــف املـ ـشـ ـكـ ـل ــة أو م ـع ــال ـج ـت ـه ــا مــا
يجنب التشخيص والـعــاج العشوائيني
واملكلفني.

ّ
كــاملــركــز االجـتـمــاعــي لـلـمـشــروع ،املـســابــح املــوجــودة عـلــى سـطــح كــل مـبـنــى ،مركز
رياضي مجهز بأحدث ّ
ّ
الخارجية.
املعدات باإلضافة إلى النشاطات

رمضان في «القصر» عجمان

حاز فندق القصر عجمان – تحت إدارة أتش أم أتش جائزة «أفضل رمضان في
حفل جوائز الطعام والسفر في دول مجلس التعاون الخليجي  2017الذي أقيم في
باالتزو فيرساتشي في دبي.
تعليقًا على الجائزة أثنى مدير العمليات في أتش أم أتش فيرغال بارسيل على
النجاح «في ترسيخ مكانتنا أمام منافسينا في عجمان والشارقة ،لكن أيضًا في
اإلمارات العربية املتحدة بأكملها».

ّ
أولي عن فكرتك
احرص على أن يكون في حوزتك نموذج

ول ـك ــن م ــا ه ــي ال ـع ـنــاصــر األس ــاس ـي ــة ال ـتــي يـبـحــث ًعنها
املستثمر والتي تعطي املشروع ميزة تنافسية مقارنة مع
غيره وترفع حظوظه للحصول على التمويل؟

ما الذي يبحث عنه المستثمر؟
كما أن رائــد األعمال يبحث عن مستثمر ،فإن املستثمر
يبحث ب ــدوره عــن فكرة ّ
متميزة يوظف أمــوالــه ومعارفه
وخبراته فيها ليحقق مــن خاللها األرب ــاح الحـقــا .وعلى
رائ ــد األع ـمــال أن ي ــدرك أن املستثمر غــالـبــا هــو شخص
م ـت ـمـ ّـرس ف ــي عــالــم األعـ ـم ــال ول ــدي ــه ب ــاع طــويــل ف ــي عقد
الصفقات ،وبالتالي ليس مــن الـنــوع الــذي يسهل إبهاره
بسهولة .وهــو حكمًا حريص على ماله وليس مؤسسة
خيرية ّ
يقدم الهبات.
بــدايــة ال يبحث املستثمر عــن ّأي فـكــرة جــذابــة باملطلق.
فالكثير مــن األف ـكــار قــد تـبــدو جميلة لكن قــدرتـهــا على
النجاح في األسواق قد تكون مشكوكًا بها .لذلك األفكار
التي تجذب املستثمرين هي تلك التي يمكن تطبيقها على
ّ
أرض الواقع ،وهي القادرة على حل مشكلة يعاني منها
الناس ،وعلى اختراق أسواق متعددة واجتذاب مستهلكني
جدد.
ّ
ولكي تعزز فرصك في الحصول على التمويل ،احرص
على أن يكون فــي حــوزتــك نـمــوذج أولـ ّـي عــن فكرتك ،وأن
تبرهن أنها تالقي أصداء مقبولة لدى املستهلك .وال تنسى
أن تكون جاهزًا لإلجابة عن بعض األمور األساسية مثل:
ّ
● ما هي املشكلة التي تحاول حلها؟
● إلى من يتوجه املنتج؟ إلى ّأي فئة من املستهلكني؟
● كيف ستقوم بتسويقه؟ كيف تنوي بيعه؟
● ما الذي ّ
يميز مشروعك عن سواه؟
● ما النتائج التي تبينها دراسة الجدوى من حيث الكلفة
ّ
والربحية؟
ما العناصر اإلضافية التي ُيفترض تأمينها؟
ً
من الصعب تأمني التمويل عامة إذا لم يترافق مع عناصر
أخـ ــرى أســاس ـيــة إل ــى ج ــان ــب دراس ـ ــة الـ ـج ــدوى .فــإطــاق
شــركــة نــاشـئــة هــو عملية مـسـتــدامــة تـحـتــاج إل ــى متابعة
وجهود متواصلة ،تأخذ بعني االعتبار عددًا من املخاطر
ّ
والتحديات ،وتفترض تأمني عناصر أساسية أهمها:
ً
¶ أوال ،مــواكـبــة آخ ــر األن ـم ــاط واالب ـت ـك ــارات فــي قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتـصــاالت .بما أن هذا القطاع
يشهد تطورات متسارعة جدًا ،وبما أنه القطاع الرئيسي
الذي يرتكز إليه معظم الشركات الناشئةُ ،يفترض على
رواد األعـمــال مواكبة آخــر األنـمــاط واالبـتـكــارات ،ال بل

ّ
تــوقـعـهــا فــي بـعــض األح ـي ــان ،لـلـتـمــكــن مــن اع ـت ـمــاد ما
يناسب أعمالهم ويزيد من اإلنتاجية والفعالية ،عوضًا
ّ
التسرع في االستثمار في تكنولوجيات قد تصبح
عن
من دون جدوى.
¶ ثانيًا ،كفاءة املــوارد البشرية ّأي امتالك فريق العمل
معرفة تقنية واسـعــة ومعمقة مــن أجــل املحافظة على
ميزة تنافسية ومواكبة التطورات في اإلدارة والتسويق
ً
من أجل اعتمادها إذا ما دعت الحاجة ،إضافة إلى بناء
ونسج عالقات عمل مع ذوي الشأن من ممولني وغيرهم.

كن مختصرًا في الحديث
بحيث تستطيع قول ما تريد
في ثالث دقائق فقط

¶ ثالثًا ،التخطيط وما يتضمنه من وضع استراتيجيات
ً
نمو ّ
وتوسع ،إضافة إلى استراتيجيات مدروسة لتدارك
ّ
املخاطر والـحــد مــن تأثيرها ،رغــم أن حظوظ النجاح قد
تكون عالية على املــدى القريب .فالذي يساعد املستثمر
في االقتناع باستمرارية املـشــروع على املديني املتوسط
والبعيد ،هــو الـطــرق املعتمدة ملواجهة التحديات وتأمني
عوائد استثمار متواصلة ومستقرة.
كيف ّ
تقدم فكرتك؟
تلعب طريقة تعبيرك عن فكرتك وتقديمها دورًا محوريًا
ّ
فــي جــذب املستثمرين .ومــن املهم أن تعلم أنــه فــي غالب
األحيان قد ال يكون لديك ما يكفي من الوقت للحديث عن
فكرتك  Time is moneyبالنسبة إلى املستثمر .استغل
الوقت املتاح بأفضل طريقة ممكنة.
 -1ك ــن م ـخ ـت ـص ـرًا ف ــي ال ـح ــدي ــث ودق ـي ـق ــا ف ــي املـعـطـيــات
والتفاصيل بحيث تستطيع قول ما تريد قوله في ثالث
ُ
دقائق فقط .وإذا أتيحت لك الفرصة للشرح ،حاول إبراز
ً
ّ
املعلومات األساسية وتجنب أن تكون ممال فــي طريقة
عرضك.
 -2اجلب معك نموذجًا أولـيــا عــن الفكرة أو امل ـشــروع .ال
تكتف باألمور النظرية.
ِ
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سوريا

ّ
ّ
تحضيرات «طبخة الرقة» مستمرة :الطبقة «مفتاح الفيدرالية»؟
تعقيدات معركة «الرقة» الموعودة بلغت ذروتها مع سيطرة
«قسد» ،مدعومة بقوات أميركية وبريطانية ،على مطار الطبقة.
وتستعد فرق أميركية إلعادة تأهيل المطار تمهيدًا ّ
لضمه إلى قائمة
ّ
ّ
أميركيًا تحت اسم «قواعد عسكرية لمحاربة اإلرهاب».
المواقع المحتلة
ـ«الطبخة السياسية» المالئمة لمعارك الشرق
وبالتزامن يستمر اإلعداد ل ُ
السوري بأكمله ،فيما تتزايد فرص «الفدرلة» في التحول إلى حقيقة
تفرضها «قوة األمر الواقع»
صهيب عنجريني
ك ـث ـي ــرة ه ــي الـ ـع ــام ــات الـ ـف ــارق ــة ال ـتــي
ّ
سجلت حضورها على خارطة الحرب
ّ
ّ
ّ
الـســوريــة ،لكن سيطرة «ق ــوات سوريا
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ـ ّـي ــة /ق ـ ـسـ ــد» عـ ـل ــى م ـط ــار
ّ
الطبقة العسكري تبدو مؤهلة النتزاع
الـ ـص ــدارة م ــن ك ــل م ــا سـبـقـهــا ،وف ــرض
نـفـسـهــا ح ــدث ــا م ـف ـص ـلـ ّـيــا ف ــي ال ـح ــرب،
ّ
ورب ـمــا فــي تــاريــخ ســوريــا الـحــديــث .ال
تقتصر خـطــورة الـحــدث على نتائجه
اآلنـ ّـيــة فحسب مــن رســم معالم معركة
ّ
األهمية)،
الرقة (وهي بدورها شديدة
ب ــل ت ـت ـجــاوزهــا إل ــى الـتـمـهـيــد لـفــرض
اح ـت ــال أم ـيــركــي م ـبــاشــر ع ـلــى امل ـطــار
ال ـع ـس ـكــري الـ ـس ــوري امل ـه ــم ،م ــع م ــا قد
يشكله ذلك من مقدمات الحتالل مدينة
ّ
ال ــرق ــة ذات ـه ــا ت ـحــت ع ـن ــوان «م ـحــاربــة
اإلرهاب».
ّ
ورغم أن تسيير األمور يحاول اإليحاء
ّ
ب ـ ـ ــأن انـ ـ ـت ـ ــزاع ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى امل ـط ــار
ُي ـعـ ّـد ت ـك ــرارًا لـعـمـلـيــات ســابـقــة أفـضــت
بالنتيجة إلــى تــوسـيــع رقـعــة سيطرة

حظوظ دخول «قسد»
على خط معارك مستقبلية
في إدلب تتزايد
ّ
ّ
«قسد» في محافظة الرقة ،غير أن املطار
فــي واق ــع األم ــر عـلــى وش ــك االنـضـمــام
إلـ ــى ق ــواع ــد االحـ ـت ــال األم ـي ــرك ـ ّـي ــة في
الـبــاد (سبع قــواعــد ،مــن بينها أربعة
م ـ ـ ـطـ ـ ــارات ،وجـ ـمـ ـيـ ـعـ ـه ــا ف ـ ــي م ـن ــاط ــق
س ـي ـط ــرة «ق ـ ـسـ ــد»« .األخ ـ ـب ـ ــار» ،ال ـع ــدد
 .)3037وتتزايد املؤشرات على أهمية
مـطــار الطبقة فــي حـســابــات الــواليــات
املتحدة و«التحالف الــدولــي» ،في ظل
ّ
بريطانية عن مشاركة
ما نقلته تقارير
«القوات الجوية البريطانية الخاصة»
فــي عمليات السيطرة عليه .ويحظى
امل ـط ــار ب ـمــوقــع اس ـتــرات ـي ـجــي م ـه ــم ،إذ
ّ
ّ
طرقية بني الرقة وكل
يشرف على عقدة
مــن ديــر ال ــزور ،حلب ،حـمــاة ،وحمص.
وتـ ـنـ ـتـ ـظ ــر ف ـ ـ ــرق هـ ـن ــدسـ ـي ــة ع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة
ّ
أميركية ضــوءًا أخضر للبدء بإصالح
البنى التحتية للمطار ،تمهيدًا للعب
دور محوري في عمليات طرد تنظيم
«داعـ ـ ـ ــش» م ــن م ــدي ـن ــة ال ــرق ــة كـخـطــوة
ّ
ّ
أول ــى .وتــؤكــد معلومات «األخ ـبــار» أن
ّ
(هندسية وأمنية) قد
الفرق األميركية
أنجزت بالفعل مرحلة «رصــد وتقييم
األضرار في املطار» بشكل كامل ،فيما
يرتبط الـبــدء بعمليات إع ــادة تأهيله
ب ـم ـع ـط ـيــات أم ـن ـي ــة وع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة ي ـبــدو
تــوافــرهــا «مسألة وقــت ال أكـثــر» .يبلغ
محيط املطار نحو  20كيلومترًا ،وهو
م ـجـ ّـهــز ب ـم ــدرج ــن ،أح ــده ـم ــا رئـيـســي
بـطــول ي ـقــارب  3كـيـلــومـتــرات والـثــانــي
ّ
فــرعــي ،وم ــن امل ـ ّ
ـرج ــح أن إن ـجــاز إع ــادة
تــأه ـي ـلــه س ـي ـتــرافــق ب ــإع ــان ال ــوالي ــات
املتحدة «رفد ّ
قواتها في سوريا بعديد
إضافي» .ويبدو الفتًا حرص املصادر
العسكرية األميركية أخيرًا على تأكيد
أه ـم ـي ــة املـ ـ ـط ـ ــارات داخ ـ ــل سـ ــوريـ ــا فــي
«م ـحــاربــة داع ـ ــش» .وق ـبــل أيـ ــام ،نقلت
تقارير صحافية عن نائب قائد القيادة
امل ــرك ــزي ــة ل ـل ـقــوات ال ـجــويــة األم ـيــركـ ّـيــة
ّ
ج ــاي سـيـلـفـيــريــا قــولــه إن «مـهـنــدســي
ّ
ال ـق ــوات الـجــويــة أه ـل ــوا م ـطــارًا ســوريــا

ح ـتــى يـتـمـكــن م ــن اس ـت ـق ـبــال شـحـنــات
منتظمة مــن الــذخــائــر وال ـل ــوازم» .ولن
يكون مطار الطبقة القاعدة الوحيدة
ستؤدي
داخل ًاألراضي السورية التي
ّ
وظ ـي ـف ــة م ـب ــاش ــرة ف ــي م ـع ــرك ــة ال ــرق ــة،
بـ ــل س ـي ـن ـضــم إل ـ ــى الـ ـق ــاع ــدة ال ـج ـ ّ
ـوي ــة
األمـيــركـ ّـيــة فــي عــن ال ـعــرب (كــوبــانــي).
ّ
وتفيد مصادر متطابقة بأن قاعدة عني
العرب تستعد للعب دور شبيه بالدور
الــذي لعبه مطار الـقـ ّـيــارة الـعــراقــي في
مـعــركــة امل ــوص ــل .ال ـقــاعــدة ال ـتــي ُبنيت
«من الصفر» خضعت لعمليات تطوير
مستمرة ،حيث كان طول مدرج املطار
أول األمر قرابة كيلومتر واحد وعرضه
حوالى  65مترًا ،قبل أن ّ
تتم توسعته
ليتجاوز طوله  1700متر بعرض 110
أمتار .وكان مطار أبو حجر (الرميالن،
القامشلي) أيضًا قــد خضع لعمليات
َ
ضاعفت مساحة املدرج .ورغم
توسعة
ّ
أن بعض امل ـصــادر تــذهــب إلــى اعتبار
ّ
ه ــذه ال ـخ ـطــوات تـمـهـيــديــة لالستغناء
عن قاعدة إنجرليك (في تركيا) بشكل
كــامــل ،غير أنها تأتي فــي واقــع الحال
لـتـشـكــل عـنـصــر ض ـغــط إض ــاف ـي ــا على
أن ـق ــرة ف ــي لـعـبــة ال ـت ـج ــاذب الـسـيــاســي
املحتدمة حول معارك الشرق السوري.
وترجح مصادر ّ
ّ
عدة أن يشهد املوقف
ّ ً
ال ـ ـتـ ــركـ ــي م ـ ــن مـ ـ ـع ـ ــارك ال ـ ــرق ـ ــة ت ـ ـحـ ــوال
جديدًا بعد انتهاء استحقاق التعديل
الدستوري الذي يشكل أولوية مطلقة
للرئيس التركي رجــب طيب أردوغ ــان
في الفترة الراهنة.
وعـ ـ ـ ــاوة ع ـل ــى إتـ ــاحـ ــة الـ ــوقـ ــت ال ـ ــازم
السـتـكـمــال عـمـلـيــات تــوسـعــة الـقــواعــد

ّ
ّ
أميركية ضوءًا أخضر للبدء بإصالح البنى التحتية للمطار (أ ف ب)
عسكرية
تنتظر فرق هندسية

األم ـيــرك ـيــة داخـ ــل س ــوري ــا وتــأهـيـلـهــا،
يـبــدو انـتـظــار االسـتـفـتــاء الـتــركــي (16
نيسان) سببًا من أسباب إرجاء معركة
مدينة الرقة حتى نهاية نيسان .إنجاز
ً
االسـتـفـتــاء بـ ــدوره ي ـبــدو تـفـصـيــا في
ّ
تفاصيل أوســع تتعلق بتجهيز
إطــار
ّ
«ط ـب ـخ ــة الـ ــرقـ ــة» ومـ ــا بـ ـع ـ َـده ــا .ورغ ــم
ُ
أن ال ـص ــورة الـعــامــة تـظـهــر أن املعركة
مـحـجــوزة ملصلحة الــاعــب األمـيــركــي
ّ
و«التحالف» و«قسد» ،غير أن «البازار»
ما زال مفتوحًا على تقديم ترضية من
ّ
األطلسية.
نوع ما ألنقرة
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،ورغـ ـ ــم أن «إنـ ـ ــزال
ال ـط ـب ـقــة» وضـ ــع (ع ـل ــى األرج ـ ـ ــح) ح ـ ّـدًا
لـفــرص مـشــاركــة الجيش ال ـســوري في
امل ـع ــرك ــة ،ل ـكــن ب ـعــض املـ ـص ــادر تلحظ
دورًا «ل ــوج ـس ـت ـ ّـي ــا» سـ ـ ّ
ـوريـ ــا مـتــوقـعــا
باالستفادة من «خاليا أمنية نائمة»
داخ ــل املــديـنــة نفسها .وي ـبــدو بمثابة

ّ
ّ
امل ـســلــم ب ــه أن مـعــركــة ال ــرق ــة إن ـم ــا هي
ج ـ ـ ــزء م ـ ــن مـ ـع ــرك ــة الـ ـ ـش ـ ــرق ال ـ ـسـ ــوري
بشكل عــام ،وهــو جــزء وثيق االرتباط
بمعركة ديــر ال ــزور .ويحتفظ الجيش
السوري ّبسيطرة محدودة داخــل دير
الزور ،لكنها «شديدة التأثير في لعبة
ال ـ ـتـ ــوازنـ ــات» ،وف ـق ــا ملـ ـص ــادر س ـ ّ
ـوري ــة.
وس ـ ـ ـ ــواء ص ـ ـ ّـح الـ ـح ــدي ــث عـ ــن م ـق ــارب ــة
أمـيــركـ ّـيــة مختلفة للملف ال ـســوري أو
ال ،فمن البديهي أن الــواليــات املتحدة
ليست في وارد الـخــروج صفر اليدين
واالكـ ـتـ ـف ــاء ب ــامل ـس ــاع ــدة ف ــي «ال ـق ـض ــاء
عـلــى اإلره ـ ــاب» .وتــأتــي وح ــدة الـبــاد
على رأس األثـمــان املطلوبة املحتملة،
عالوة على «ضمان املصالح األميركية
وتـقــويــض الـنـفــوذ اإلي ــران ــي»ُ .
ويظهر
ً
ّ
األك ـ ـ ـ ـ ــراد ثـ ـق ــة م ـ ـتـ ــزايـ ــدة بـ ـ ــأن م ـســألــة
«ال ـف ــدرل ــة» ف ــي طــريـقـهــا لـتـصـبــح أم ـرًا
واقـ ـ ـع ـ ــا تـ ـف ــرض ــه خ ــريـ ـط ــة ال ـس ـي ـط ــرة

وتوزعها .وال تستمد هذه الثقة ّ
قوتها
مــن «الـحـلـيــف األم ـيــركــي» فـحـســب ،بل
يضاف إليها املوقف األوروبــي الرابط
بــن ملفي «إعـ ــادة اإلع ـم ــار» و«الـحـكــم
الالمركزي».
تـبــدو ورق ــة «إعـ ــادة اإلع ـم ــار» صالحة
ل ـت ـك ــون ورق ـ ــة ض ـغ ــط م ــؤث ــرة ف ــي ظــل
ّ
الكارثية التي لحقت بمعظم
األضــرار
ال ـق ـط ــاع ــات ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،وك ـ ــان أح ــدث
ف ـصــول ـهــا الـ ـض ــرر ال ـ ــذي ل ـح ــق أخ ـي ـرًا
بسد الـفــرات بعد اسـ ّتـهــداف صواريخ
أمـيــركـيــة مـ ّ
ـوجـهــة بــدقــة غــرفــة التحكم
ّ
ال ـك ـه ــرب ــائ ــي فـ ـي ــه ،وع ــطـ ـل ــت وظـيـفـتــه
فــي ّ تــولـيــد الـكـهــربــاء بـشـكــل كـلــي .ولــم
يــوفــر تنظيم «داعـ ــش» الـفــرصــة التي
أتاحها استهداف السد ومــا أثــاره من
ذع ــر أدى إل ــى ح ــاالت ن ــزوح جماعية
عــن مــديـنــة ال ــرق ــة ،إذ تــؤكــد معلومات
«األخبار» أن «خمسة قياديني بارزين

أوروبا تراهن على «االنتقال السياسي» في زمن «أولوية
أث ــارت املــواقــف األميركية األخـيــرة،
ب ـخ ـصــوص اب ـت ـع ــاد واش ـن ـط ــن عــن
أولوية إزاحة الرئيس بشار األسد،
س ـل ـس ـل ــة مـ ــن ال ـت ـح ـل ـي ــات وردود
الـفـعــل املـتـبــايـنــة ،نـظـرًا لوضوحها
في اعتماد «الـحــرب ضد اإلرهــاب»
كهدف رئيسي لإلدارة الجديدة في
الـبـيــت األب ـيــض .وتـكـمــن حساسية
املــوقــف األميركي فــي توقيته الــذي
ترافق مع انعقاد الجولة الخامسة
مـ ــن مـ ـح ــادث ــات ج ـن ـي ــف مـ ــن ج ـهــة،
وانـخــراط الـقــوات األميركية بشكل
مباشر في العمليات العسكرية في
الشمال السوري ،من جهة أخرى.
وحـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــت الـ ـ ــرسـ ـ ــالـ ـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة
ت ـحــديــا ج ــديـ ـدًا ل ـش ــرك ــاء واش ـن ـطــن
األوروب ـي ــن ،الــذيــن أق ـ ّـروا منتصف
ال ـش ـه ــر امل ــاض ــي اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــم
الـجــديــدة فــي ســوريــا ،والـتــي تنص
ع ـلــى دع ــم م ـس ــار ال ـح ــل الـسـيــاســي
ورب ـ ـ ـ ـ ــط ج ـ ـ ـهـ ـ ــود إع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة اإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار
ب ـ ـحـ ــدوث انـ ـتـ ـق ــال س ـي ــاس ــي داخـ ــل
السلطة في دمشق .االستراتيجية
الـتــي أقـ ّـرتـهــا املـفــوضـيــة األوروب ـيــة
سـتـكــون م ـحــور اج ـت ـمــاع بــروكـســل
ال ــذي يـعـقــد لـيــومــن عـلــى الـتــوالــي،
ب ــدءًا مــن ال ـيــوم ،وال ــذي مــن املنتظر
أن يبحث موقف االتحاد األوروبي
من امللف السوري ،وخاصة القضية
اإلنسانية.

بدا الشرط األوروبي لتمويل إعادة اإلعمار متأخرًا عن الرؤية األميركية (أ ف ب)

وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـص ـ ّـدر واشـنـطــن
للمحور الداعم للمعارضة السورية
في املحافل الدولية ،برفقة الثنائية
الفرنسية ـ البريطانية ،فإن املواقف
األوروبية «الخجولة» التي خرجت
أمــس ،خــال اجتماع لوكسمبورغ،
ب ــدت كــأنـهــا ت ـح ــاول ات ـخ ــاذ مــوقــف
أكثر صــرامــة تجاه قضية الرئيس
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري .وب ـي ـن ـم ــا ت ـ ـبـ ــدو الـ ـ ــدول

األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة مـ ـت ــأخ ــرة عـ ــن الـ ـ ــروس
واألم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن ف ـ ــي حـ ـج ــم ال ـن ـف ــوذ
عـلــى األرض ،وف ــي حـصــة مكافحة
اإلره ــاب ،فإنها تــراهــن على ثقلها
الكبير في ملف إعادة اإلعمار للعب
دور ف ــي املـسـتـقـبــل الـ ـس ــوري .ومــع
تخلي واشنطن عــن مطلب «إزاحــة
األس ـ ـ ـ ـ ــد» ،ب ـ ـ ــدا الـ ـ ـش ـ ــرط األوروبـ ـ ـ ـ ــي
إلطــاق أم ــوال إعــادة اإلعـمــار ،وهو

حـ ـ ـ ــدوث انـ ـتـ ـق ــال سـ ـي ــاس ــي ف ـع ـلــي،
متأخرًا عن الــرؤيــة األميركية التي
ال ت ّـت ـطــرق ،حــال ـيــا وع ـل ـنــا ،إل ــى أي
م ـلــف س ــوى ال ـح ــرب ض ــد «داع ــش»
وإضعاف نفوذ إيران في سوريا.
وعـ ـل ــى ه ــام ــش اج ـت ـم ــاع أمـ ــس فــي
لوكسمبورغ ،توافق عدد من وزراء
خارجية االتحاد األوروبي على أنه
ال يمكن للرئيس األس ــد الـبـقــاء في
السلطة في ختام املرحلة االنتقالية
السياسية .وأشــار وزيــر الخارجية
الـفــرنـســي ج ــان م ــارك آي ــرول ــت إلــى
ض ــرورة «حـصــول انـتـقــال سياسي
فـ ـعـ ـل ــي ،وع ـ ـنـ ــد ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء ال ـع ـم ـل ـي ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة ...ال يـمـكــن لـفــرنـســا أن
تـ ـتـ ـص ــور أن س ـ ــوري ـ ــا هـ ـ ــذه ي ـم ـكــن
أن ي ــدي ــره ــا األس ـ ـ ــد» .وأضـ ـ ــاف أنــه
«لـ ــن ي ـك ــون ه ـن ــاك سـ ــام دائ ـ ــم بـمــا
يـشـمــل مــواج ـهــة اإلره ـ ــاب م ــن دون
ع ـم ـل ـيــة س ـي ــاس ـي ــة» .ومـ ــن جـهـتـهــا،
قالت مفوضة السياسة الخارجية
ف ــي االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،فـيــديــريـكــا
موغيريني ،إنه «بعد ست سنوات
من الـحــرب ،يبدو من غير الواقعي
تمامًا االعتقاد بأن مستقبل سوريا
سيكون تحديدًا كما كــان عليه في
ال ـســابــق .لـكــن ي ـعــود لـلـســوريــن أن
ي ـ ـقـ ــرروا» .ول ـف ــت وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األمل ـ ــان ـ ــي ،زي ـغ ـم ــار غ ــاب ــري ـي ــل ،إل ــى
نقطة مهمة قــد تـفــرض حضورها
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ترامب للسيسي :نقف بقوة خلفك!
على األقل قد نجحوا في مغادرة الرقة
بــن حشود املـغــادريــن» .وبــدا الفتًا أن
التنظيم حــرص على تأجيج مخاوف
السكان من انهيار السد وتشجيعهم
عـلــى ّ ال ـنــزوح ،فــي مـقــابــل حــرصــه على
«ح ــض املـسـلـمــن ف ــي دي ــر الـ ــزور على
واالستعداد للمعارك القادمة».
الثبات ُ
وحـ ـفـ ـل ــت خ ـ ـطـ ــب الـ ـجـ ـمـ ـع ــة امل ــاضـ ـي ــة
فـ ــي مـ ـس ــاج ــد دي ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــزور ب ـم ـح ـتــوى
«التحريض على الجهاد» ،إضافة إلى
مضاعفة التنظيم جهود التجنيد في
املناطق املــذكــورة .وع ــاوة على الدعم
األمـيــركــي واألوروبـ ــي ،تستند «قسد»
أيضًا في سبيل تحقيق حلم «اإلدارة
ّ
املشجع
الذاتية» إلــى املوقف الــروســي
ّ
عـلــى «ال ــوص ــول إل ــى صـيـغــة تــوافـقــيــة
ّ
بني قسد ودمـشــق» .ويــؤكــد السياسي
ّ
ـزان حـ ـ ّـدو لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن
الـ ـك ــردي ري ـ ـ ّ
«محادثات مكثفة قد جرت أخيرًا بني
الطرفني في موسكو».
حـ ـ ـ ّـدو ال ـق ــري ــب م ــن «وحـ ـ ـ ــدات حـمــايــة
ّ
الشعب» أكد أيضًا أن «حظوظ دخول
قسد على خــط مـعــارك مستقبلية في
إدل ـ ــب تـ ـت ــزاي ــد» ،وذه ـ ــب إلـ ــى اع ـت ـبــار
م ـع ــرك ــة إدل ـ ـ ــب «ذات ارتـ ـ ـب ـ ــاط وث ـيــق
ب ـم ـعــارك الـ ـش ــرق» .وت ــأت ــي م ـحــادثــات
مــو ّس ـكــو امل ـف ـتــرضــة حـلـقــة ف ــي مـســار
معقد طــويــل لـلــوصــول إلــى اتـفــاق في
شأن مناطق سيطرة «قسد» ،وال تنبع
الـتـعـقـيــدات مــن م ـجـ ّـرد الـقـبــول بمبدأ
«الـ ـف ــدرل ــة» ،ب ــل ت ـت ـج ــاوزه إل ــى آل ـيــات
تـطـبـيــق أي ات ـف ــاق م ــن ه ــذا ال ـن ــوع ،ال
ّ
ّ
سيما أن املناطق املذكورة تشكل جزءًا
ّ
أساسيًا من موارد االقتصاد السوري
(نفط ،وغــاز ،وزراعــة) .ويذهب مصدر
ق ـي ــادي كـ ــردي إل ــى أن «إقـ ـ ــرار اإلدارة
ّ
الــذاتـ ّـيــة ص ــار مــن املـســلـمــات» .ويـ ّقــول
ً
امل ـص ــدر املـقـيــم ف ــي الـحـسـكــة ،مـفــضــا
ّ
عــدم الكشف عــن هويته ،إن «خيارنا
مـ ـحـ ـس ــوم فـ ــي أن الـ ـح ــل مـ ــع ال ـن ـظ ــام
ّ
سـيـكــون سـيــاسـيــا ،لـكــن ه ــذا ال يعني
ّ
تخلينا ع ــن ك ــل شـ ــيء» .ل ـكــن مـصــدرًا
دبلوماسيًا سـ ّ
ّ
ـوريــا يكرر لـ«األخبار»
ّ
مــا دأب ــت دم ـشــق عـلــى تــأك ـيــده مــن أن
«وحدة البالد ليست موضوع تفاوض
أبدًا ولن تكون».

اإلرهاب»
فــي نقاشات املـلــف الـســوري املقبلة،
إذ رأى أن «مــن غير املـجــدي تسوية
مسألة األســد في بداية املفاوضات،
ألن ذلك سيقود إلى طريق مسدود»،
م ـض ـي ـف ــا أن «الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
أصبحت تعتمد موقفًا أكثر واقعية
مــن ال ـســابــق» .وع ــاد لـيـشـيــر إل ــى أن
«من غير املقبول أن يبقى ديكتاتور
ارتكب مثل هذه الجرائم في منصبه
من دون عقاب ،بحجة التركيز على
مكافحة تنظيم (داعش)».
وبدت الفتة ،بالتوازي ،دعوة البيان
الختامي لالجتماع «روسيا وتركيا
وإيـ ـ ـ ــران ل ـك ــي تـ ـك ــون ع ـل ــى م ـس ـتــوى
ال ـت ـع ـهــدات ال ـتــي قطعتها بصفتها
ضامنة لوقف إطــاق النار من أجل
ضمان تطبيقه الكامل».
وع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،اعـ ـتـ ـب ــرت
املـ ـ ـن ـ ــدوب ـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ل ـ ـ ــدى األمـ ـ ــم
امل ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدة ،نـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــي ه ـ ـ ــايـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ،ف ــي
تـصــريـحــات نقلتها شبكة «س ــي إن
إن» االميركية ،أنه يجب على بالدها
«زيادة الضغط على روسيا وإيران،
إلخ ــراج إي ــران مــن هـنــاك (ســوريــا)»،
مضيفة أن واشنطن «ستستمر في
إخطار روسيا بمخاطر إبقاء األسد
في السلطة» .ولفتت إلــى أن العديد
من الدول العربية في الشرق األوسط
«سعيدة ألننا نحارب ضد إيران».
(األخبار)

أخيرًا ،جرى اللقاء المنتظر
بين الرئيس األميركي
والرئيس المصري .منذ ما
قبل انتخاب دونالد ترامب
رئيسًا للواليات المتحدة،
ٌ
شعور لدى السلطة
هناك
المصرية ،وعلى رأسها عبد
الفتاح السيسي ،بأن وصول
رجل األعمال المثير للجدل
إلى هذا المنصب ،هو
بمثابة «النصر لمصر»
كان مسؤول أميركي قد أكد أن مسألة حقوق اإلنسان ستثار مع السيسي (أ ف ب)

فــي املكتب البيضاوي يــوم أم ــس ،التقى
الــرئـيـســان دونــالــد تــرامــب وعـبــد الفتاح
السيسي ،اللذان تــرى الصحافة الغربية
ف ـي ـه ـمــا سـ ـم ــات م ـش ـتــركــة عـ ـ ــدة ،إن ك ــان
عـلــى املـسـتــوى الـشـخـصــي أو فــي ال ــرؤى
ال ـس ـي ــاس ـي ــة مل ـن ـط ـق ــة ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط.
ربـمــا لـهــذا الـسـبــب ،يشعر املـتــابــع للقمة
األم ـي ــرك ـي ــة ـ ـ ـ امل ـص ــري ــة ب ـط ـغ ـيــان ال ـب ـعــد
الشخصي عليها ،خصوصًا عند رصد
سيل املديح الــذي كاله ترامب للسيسي،
والعكس.
«الـسـيـســي شـخــص مـقــرب جـ ـدًا»؛ «نتفق
على الكثير من األمور منذ التقينا للمرة
األولى»؛ «لقد قام السيسي بأداء رائع في
وضع صعب للغاية ،ونحن نؤازره»؛ هذا
جزء من كالم ترامب عن السيسي بعدما
كــان قــد وصـفــه فــي وقــت ســابــق بـ«الفتى
ال ــرائ ــع» .السيسي ب ــادل تــرامــب اإلط ــراء،
معتبرًا أن الرئيس األميركي «شخصية
فريدة» ،قبل أن يؤكد أنه ّ
يقدره «كثيرًا».
لكن الـجــانــب الشخصي ،الـكــاريـكــاتــوري
بـ ـع ــض الـ ـ ـش ـ ــيء ،ال ـ ـ ــذي يـ ـه ـ ّـم ال ـص ـح ــاف ــة
الغربية أكثر من غيره حني تقول صحف
أمـ ـي ــركـ ـي ــة إن ال ــرئـ ـيـ ـس ــن ش ـخ ـص ـي ـتــان
ذات س ـم ــات «نــرج ـس ـيــة وش ـع ـب ــوي ــة» ،ال
ّ
يمثل كــل أبـعــاد هــذه العالقة الـتــي يبدو
أنـهــا ستكون وط ـيــدة .إذ إن الـلـقــاء شهد

إع ــان ــات مـهـمــة ملــن ي ـحــاول رس ــم مالمح
ال ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة تـجــاه
املنطقة فــي عهد تــرامــب .فبعد القطيعة
األمـيــركـيــة الـتــي اسـتـمــرت سـبــع سـنــوات
بني واشنطن والقاهرة ،والتي تلت «ثورة
ي ـنــايــر» ث ــم ع ــززه ــا ع ــزل الــرئ ـيــس محمد
مرسي واألحداث التي أعقبت ذلك ،انتهت
رسميًا مع انتخاب ترامب ،وقد جاء لقاء
يوم أمس ّ
ليكرس إعــادة إحياء العالقات
بـ ــن أمـ ـي ــرك ــا ومـ ـص ــر الـ ـت ــي يـ ـب ــدو أن ـهــا
ستكون حليفًا أساسيًا لإلدارة األميركية
في املرحلة املقبلة.
ولقد أعلن ترامب يوم أمس ،أن الواليات
امل ـت ـحــدة وم ـصــر «ح ـل ـي ـفــان» ،م ــؤك ـدًا أنــه
س ـي ـق ــدم دعـ ـم ــا أق ـ ــوى ل ـل ـق ــاه ــرة م ــن ذي
قـبــل .وق ــال تــرامــب إن ب ــاده ستقف وراء
م ـصــر ف ــي «م ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ــاب» وإنـهـمــا
«سـ ـيـ ـح ــارب ــان اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب م ـ ـعـ ــا» ،م ــؤكـ ـدًا
أن ع ــاق ــة واش ـن ـط ــن وال ـق ــاه ــرة «طــويـلــة
وقـ ـ ــويـ ـ ــة» .وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ت ـ ــرام ـ ــب م ـخ ــاط ـب ــا
السيسي« :أود فقط أن يعلم الجميع ،إن
كان هناك أدنى شك ،أننا نقف بقوة خلف
الــرئـيــس الـسـيـســي .لـقــد أدى عـمــا رائـعــا
في موقف صعب للغاية .نحن نقف وراء
مصر وشعب مصر بقوة» .وقال« :لديكم،
مــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة وم ـعــي شخصيا،
صديق كبير وحليف كبير».

لديكم مع الواليات
المتحدة ومعي
شخصيًا ،صديق كبير
وحليف كبير

وت ـ ـص ـ ــدرت الـ ـلـ ـق ــاء ثـ ـ ــاث قـ ـض ــاي ــا ،هــي
الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة وعـمـلـيــة ال ـســام،
م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،وقـ ـض ــاي ــا امل ـن ـط ـقــة
ال ـع ــرب ـي ــة ف ــي س ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق وال ـي ـمــن
ول ـي ـب ـي ــا ،وفـ ــق وك ــال ــة األن ـ ـبـ ــاء الــرسـمـيــة
املصرية ،مــن دون أن يخرج كــام رسمي
حول هذه القضايا .وفي هذا السياق ،من
املقرر أن يعقد السيسي اليوم ً
لقاء مع ملك
األردن عبد الله الثاني في واشنطن ،وهو
الـلـقــاء ال ــذي ال يمكن فصله عــن الحديث
ال ــذي تــزامــن مــع القمة العربية األخـيــرة،
عن نيةٍ أميركية إلحياء الدورين املصري
واألردن ـ ــي فــي «ق ـي ــادة ثنائية للمنطقة»
في املرحلة املقبلة ،في ما يشبه استعادة
«محور االعتدال» املتحالف مع واشنطن.

تولي
زيارة امللك األردني هي الثانية منذ
ً
ترامب السلطة ،األمــر الــذي يعكس رغبة
في تسريع وتيرة ما يمكن تسميته «حلفًا
ّ
ثــاث ـيــا» ،فــي ظ ــل الـحــديــث عــن مطالبات
عربية لإلدارة األميركية الجديدة من أجل
تسريع وتيرة مفاوضات السالم في خالل
األش ـهــر املـقـبـلــة («األخـ ـب ــار» ع ــدد .)٣١٣٨
وفــي هــذا الـسـيــاق ،مــن املـتــوقــع أن يلتقي
الـسـيـســي بــرئـيــس الـسـلـطــة الفلسطينية
ـت قريب .إال أن أي
محمود عباس في وقـ ٍ
حديث عــن قـيــادة ثنائية للمنطقة ،يثير
ً
س ــؤاال عــن مــوقــف دول الخليج مــن هــذه
الــرغ ـبــة ،خـصــوصــا بـعــد ع ــودة الـعــاقــات
بــن مـصــر والـسـعــوديــة أخ ـي ـرًا بـعــد توتر
استمر أشهرًا.
وكان ترامب قد التقى السيسي في خالل
مـشــاركـتــه فــي جـلـســات الجمعية العامة
لألمم املتحدة فــي أيـلــول املــاضــي ،معلنًا
في حينه «الدعم القوي لحرب مصر على
اإلره ـ ــاب ،وأن «أم ـيــركــا سـتـكــون صديقًا
املرتقب آنــذاك،
مخلصًا ملصر» في عهده
ّ
«ال حليفًا فقط» .ذلك الكالم بشر بنهاية
إدارة واشـ ـنـ ـط ــن ظ ـه ــره ــا لـ ـلـ ـق ــاه ــرة ،إذ
كانت إدارة أوباما ،قد جمدت املساعدت
العسكرية ملصر ،بعدما كانت واشنطن
ت ـقــدم إل ــى مـصــر نـحــو  1.5مـلـيــار دوالر
مـ ـس ــاع ــدات س ـن ــوي ــة ،ب ـي ـن ـهــا  1.3مـلـيــار
م ـســاعــدات عـسـكــريــة ،وذل ــك مـنــذ توقيع
مصر معاهدة «كامب ديفيد» عام .1979
وع ـ ـ ــام  2015ط ـ ــرأ ت ـغ ـي ـيــر ع ـل ــى امل ــوق ــف
األميركي ،إذ ُسمح بتسليم مصر طائرات
«أب ــاتـ ـش ــي» مل ـس ــاع ــدت ـه ــا ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــات
العسكرية لـ«مكافحة اإلرهاب في سيناء».
وعلى مستوى امللف الحقوقي اإلشكالي
ّ
ف ــي مـ ـص ــر ،وال ُ س ـي ـمــا ف ــي ظ ـ ــل ال ـق ـيــود
الشديدة التي فرضت في عهد السيسي
على الحقوق املدنية والسياسية وعــدد
ً
املعتقلني السياسيني املرتفع ،فضال عن
ضحايا «االختفاء القسري» ،كانت وكالة
«رويترز» قد نقلت عن مسؤول كبير في
إدارة ت ــرام ــب قــولــه أمـ ــس ،إن «امل ـخ ــاوف
بشأن موضوع حقوق اإلنسان ستثار في
َّ
خالل اجتماع» ،مستدركًا أن ذلك سيكون
«ب ـطــري ـقــة خــاصــة وس ــري ــة» ،األمـ ــر ال ــذي
انتقدته مــديــرة منظمة «هيومن رايتس
ووتش» في واشنطن ،سارة مارغون.
(األخبار)

اإلمارات تدعم ترامب :إبعاد موسكو عن طهران

ّ
ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس ،أن ولي عهد اإلمارات محمد بن زايد ،وأخاه رئيس «األمن القومي» أسهما في تنظيم لقاء سري في جزر السيشيل في شهر كانون الثاني
مساع لتثبيت «خط تواصل
املاضي ،بني مؤسس «بالكووتر» إريك برينس ،وشخصية روسية «قريبة من الرئيس فالديمير بوتني» .وأدرجت الصحيفة هذا اللقاء في إطار
ٍ
ّ
خلفي» بني موسكو والرئيس األميركي دونالد ترامب ،فيما ذكرت أنها استندت في التقرير إلى «مسؤولني أميركيني وأوروبيني وعرب» .وبينما يشير التقرير إلى أن «األجندة
ّ
الكاملة للقاء تبقى غير واضحة» ،فإنه أضاف أن «اإلمارات قبلت برعايته ،انطالقًا من مساعيها للبحث في إمكانية إقناع موسكو ِّبتقليص عالقاتها مع إيران ،بما في ذلك
ّ
سوريا» ،األمر الذي نفاه متحدث باسم البيت األبيض .ونقلت عن مسؤولني غربيني أن بن زايد التقى بوتني مرتني عام  ،2016لحثه على التقرب من اإلمارات والسعودية،
في
ّ
ّ
مضيفة أنه يبدو أن اإلمارات وترامب يتشاركان «الهواجس نفسها» بخصوص إيران ،ويبحثان إمكانية «إبعاد» موسكو عن طهران.
(األخبار)
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الحدث لينين مورينو رئيسًا لإلكوادور .هكذا قالت الصناديق ،بحسب ما أظهرت عمليات الفرز في جولة اقتراع رئاسية
أمس ،وأججت ،كما سابقتها ،استقطابًا حادًا بين معسكري اليمين واليسار ،في معركة
ثانية جرت أول من
َّ
حامية الوطيس ،يبدو أن فصولها لن تنتهي مع صدور النتائج النهائية

لينين ينتصر في اإلكوادور:
ٌ
«رئيس لدولة أميركية جميلة»
وسام متى
«كـ ـ ــان ح ـل ـمــا رائـ ـع ــا هـ ــذه ال ـل ـي ـل ــة .لـقــد
ُ
ان ــتـ ـخـ ـب ــت رئـ ـيـ ـس ــا ل ـ ــدول ـ ــة أم ـي ــرك ـي ــة
ّ
جميلة» .بهذه العبارة غرد «فالديمير
لينني» ،وهــو حساب افتراضي لقائد
الثورة البلشفية على موقع التواصل
االجتماعي «تويتر».
م ـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ـص ـ ـ ــده «ف ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــر لـ ـيـ ـن ــن»
االفـ ـت ــراض ــي ،ف ــي ت ـغــريــدتــه ه ـ ــذه ،هو
م ــا ج ــرى ف ــي اإلك ـ ـ ـ ــوادور ،ح ـيــث حقق
م ــرش ــح الـ ـح ــزب االشـ ـت ــراك ــي ال ـحــاكــم
ل ـي ـن ــن مـ ــوري ـ ـنـ ــو ،فـ ـ ـ ــوزًا ص ـع ـب ــا عـلــى
منافسه اليميني غييرمو الســو ،بعد
معركة طــاحـنــة ،تــزايــدت حـ ّـدتـهــا ،منذ
أن أفضت نتائج االنتخابات العامة،
ف ــي دورت ـ ـهـ ــا األول ـ ـ ــى الـ ـت ــي ج ـ ــرت فــي
شباط املاضي ،والتي شارك فيها ستة
مرشحني آخــريــن ،إلــى استقرار النزال
بني الرجلني ،دارت رحاه في صناديق
التصويت ،أول من أمس.
امل ـ ـج ـ ـلـ ــس االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــي ف ـ ــي ال ـ ــدول ـ ــة

إيفو موراليس:
اشتراكية القرن الحادي
والعشرين منتصرة دومًا
الــات ـي ـن ـيــة أك ـ ــد ،وفـ ــق ب ـي ــان ــات أول ـي ــة
استندت إلى نتائج فرز  93.4في املئة
من األصوات ،أن لينني مورينو حصل
على  51.04فــي املئة مــن إجمالي عدد
األصوات الصحيحة ،في مقابل 48.96
في املئة لغييرمو السو.
ه ـ ــذا ال ـ ـفـ ــارق ال ـض ـي ــق ب ــن م ــا حـ ّـصــل
مــوري ـنــو والس ـ ــو ،ش ـجــع األخ ـي ــر على
الـطـعــن فــي نتيجة االنـتـخــابــات ،فيما
كــانــت مــاكـيـنـتــه االنـتـخــابـيــة ،تـحـ ّـرض
املـ ـن ــاص ــري ــن ع ـل ــى ن ـق ــل املـ ـع ــرك ــة إل ــى
الـ ـ ـش ـ ــارع ،حـ ـّي ــث تـ ـظ ــاه ــر اآلالف مــن
م ــؤي ــدي امل ــرش ــح ال ـي ـم ـي ـنــي ،م ـنــدديــن
بما وصـفــوه «تــزوي ـرًا» و«تــاعـبــا» في
العملية االنتخابية.
إزاء هذا التصعيد ،بدا رئيس املجلس
االنتخابي خوان بابلو بوسو ،حاسمًا
فــي طلبه مــن مـنــاصــري ّالس ــو القبول
بالنتيجة ،مخاطبًا املــرشــح اليميني
َّ
بــال ـقــول إن «اإلك ـ ـ ـ ــوادور تـسـتـحــق من
ال ــاع ـب ــن ال ـس ـيــاس ـيــن ال ـت ـص ـ ّـرف في
إطـ ـ ــار م ـس ــؤول ـي ــة أخ ــاقـ ـي ــة ،م ــن أب ــرز

سماتها احترام الخيار الديموقراطي
ال ــذي عـ ّـبــر عـنــه الـشـعــب فــي صـنــاديــق
التصويت».
ولـ ـك ــن ال يـ ـب ــدو ،ف ــي ضـ ــوء ال ـت ـنــافــس
الـ ـ ـح ـ ــاد ،ال ـ ـ ــذي ش ـه ــدت ــه االن ـت ـخ ــاب ــات
الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة ،ف ـ ــي دورت ـ ـي ـ ـه ـ ــا ،وال ـ ـ ــذي
عكسته األرق ــام االنتخابية بــوضــوح،
َّ
أن امل ـل ـي ــاردي ــر ال ـي ـم ـي ـنــي سيستسلم
َّ
بـسـهــولــة ،خـصــوصــا أن أداءه ال ـعــام،
ف ــي خ ــال الـحـمـلــة االن ـت ـ ّخــاب ـيــة ،اتـســم
بعدائية شديدة تجاه املرشح اليساري
الذي اختاره الرئيس املنتهية واليته،
رافـ ــاي ـ ـيـ ــل ك ـ ــوري ـ ــا ،لـ ـخ ــافـ ـت ــه ،ب ـعــدمــا
اختار االبتعاد عــن ّ
مقر الرئاسة ،في
«ب ــاالسـ ـي ــو دي ك ــارون ــديـ ـلـ ـي ــت» ،بـعــد
عقد على حكمه ،شهد إنجازات عززت
شعبية حزب «تحالف البالد» ،بقدر ما
شهدت انتكاسات اقتصادية ـ سياسية
بـ ــدت ع ــاب ــرة لـ ـح ــدود اإلك ـ ـ ـ ـ ــوادور ،فــي
ظــل الـصـعــوبــات الـتــي واج ـهــت أنظمة
«ال ـبــديــل الـبــولـيـفــاري» أو «اشـتــراكـيــة
القرن الحادي والعشرين» في أميركا
الالتينية.
عـ ــدائ ـ ـيـ ــة الس ـ ـ ـ ــو ،ف ـ ــي خ ـ ـ ــال ال ـح ـم ـل ــة
ّ
االنتخابية ،تخطت كل حدود ،وامتدت
على جبهات ّ
عدة ،من محاوالت تشويه
ص ــورة لينني مــوريـنــو ،عبر التشكيك
في قــدرة منافسه على اعتماد مقاربة
اقتصادية ناجحة ،مــرورًا بالتصويب
على إرث رافاييل كوريا ،والتركيز على
فضائح الفساد التي طاولت بعضًا من
ً
أفــراد عائلته ،وصــوال إلــى استحضار
األزم ــة السياسية واالقـتـصــاديــة التي
يواجهها الرئيس الفنزويلي نيكوالس
م ـ ـ ــادورو ،لـتـحــذيــر اإلك ـ ــوادوري ـ ــن من
مصير «يائس».
َّ
بحسب املواقف األولية
املرجح،
ومن
ّ
الـتــي أطلقها املــرشــح اليميني ،بعد
صدور نتائج التصويت ،أن يستفيد
الســو مــن حــالــة االسـتـقـطــاب الـحــادة،
التي تشهدها اإلك ــوادور ،للتصويب
على مــوريـنــو ،حتى فــي حــال إخفاق
مساعيه في تغيير نتيجة التصويت
املعلنة.
ويـ ـ ـب ـ ــدو امل ـ ــرش ـ ــح ال ـي ـم ـي ـن ــي قـ ـ ـ ــادرًا،
ف ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ع ـل ــى االس ـت ـف ــادة
م ــن االصـ ـطـ ـف ــاف ال ــاف ــت ل ــان ـت ـب ــاه،
الـ ــذي ش ـه ــده املـعـسـكــر الـيـمـيـنــي في
ّ
الجولة
اإلكـ ــوادور ،وال ـ ّـذي تـبــدى فــي ّ
الثانية ،حني جير معظم من مرشحي
ال ـي ـم ــن دع ـ ــم م ـن ــاصــري ـهــم ملـصـلـحــة

يملك لينين مورينو ،المقعد ،الكثير من األوراق في مواجهة خصومه (أ ف ب)

الس ـ ــو ،وأبـ ــرزهـ ــم مــرش ـحــة «ال ـح ــزب
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي املـ ـسـ ـيـ ـح ــي» س ـي ـن ـث ـيــا
فـيـتـيــري (ال ـتــي حصلت عـلــى 16.30
ف ــي امل ـئ ــة أص ـ ــوات ج ــول ــة الـتـصــويــت
ً
األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى) ،فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ـ ــن «الـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــار
الديموقراطي« (وســط) ،الــذي اختار
رئيسه باكو مونكايو ( 6.71في املئة
م ــن أصـ ـ ــوات ال ـج ــول ــة األولـ ـ ـ ــى) ،دعــم
السو ،باعتبار ذلك «الطريق الوحيد

للتخلص من رافاييل كوريا».
َّ
وم ـم ــا ال ش ــك ف ـي ــه ،أن السـ ــو يــراهــن
ع ـل ــى اج ـت ـم ــاع «أع ـ ـ ـ ــداء» كـ ــوريـ ــا ،فــي
معسكر واح ــد ،إلــى جــانـبــه ،للمضي
قــدمــا ،فــي مـعــركــة عـنــوانـهــا العريض
«نـ ـ ـ ــزع الـ ـش ــرعـ ـيّ ــة» عـ ــن حـ ـك ــم لـيـنــن
مــوريـنــو ،وهــو ملــح إلــى ذل ــك ،فــي أول
خطاب توجه فيه إلى مناصريه بعد
ص ــدور الـنـتــائــج شـبــه الـنـهــائـيــة ،في

مـسـقــط رأسـ ــه غــوايــاك ـيــل ،الـعــاصـمــة
االقتصادية للبلد ،حني قال« :سندافع
ع ــن إرادة ال ـش ـع ــب اإلك ـ ـ ـ ـ ــوادوري فــي
مــواجـهــة شبهات تــزويــر ،تـهــدف إلى
إرســاء حكومة ستكون منذ اآلن غير
شرعية».
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ـم ـلــك ل ـي ـنــن مــوري ـنــو
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن األوراق فـ ــي م ــواج ـه ــة
خـ ـص ــوم ــه ،أبـ ــرزهـ ــا ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـتــي

تقرير

تفجير سانت بطرسبرغ :المدينة تستعيد حربها على الفاشية
عشرة قتلى وخمسون مصابًا ،هي
الحصيلة األولية للتفجير اإلرهابي
الـ ـ ـ ـ ــذي ضـ ـ ـ ــرب س ـ ــان ـ ــت بـ ـط ــرسـ ـب ــرغ
الــروسـيــة يــوم أم ــس ،بعبوة شديدة
االنفجار ،اخترق بها من ُيعتقد أنه
إرهـ ــابـ ــي ت ـك ـف ـيــري إحـ ـ ــدى مـحـطــات
مترو األنفاق .لكن مدينة القياصرة
«أبــرزت عظمتها ،حتى في مصابها
ال ـج ـل ــل» .ف ـخــافــا مل ــا ه ــي ال ـح ــال في
مدن الغرب التي باتت هدفًا لإلرهاب
بنسخته «الداعشية» و«القاعدية»،
ل ــم ت ـف ــح روائ ـ ـ ــح «اإلس ــام ــوف ــوب ـي ــا»
مـ ــن ق ـب ــل م ـ ـ ّ
ـروج ـ ــي ن ـظ ــري ــة «ص ـ ــدام
الحضارات» .فاملدينة الهادئة ،على
ضفة نهر نيفا ،التي احتضنت منذ

عـ ــام  ،1913أول م ـس ـجــد ف ــي شـمــال
َّ
ال ـ ـكـ ــرة األرضـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـ ــدت واث ـ ـقـ ــة بـ ــأن
الحرب على الفاشية الجديدة ،ليست
أقل ضراوة من الحرب على الفاشية
القديمة ،وهي التي خاضت غمارها،
فــي واحـ ــدة مــن أب ــرز مــاحــم الـحــرب
العظمى ،يوم كان اسمها لينينغراد.
ل ـكــن م ــا جـ ــرى أم ـ ــس ،وهـ ــو األخ ـطــر
م ـنــذ ت ـف ـج ـيــرات م ـت ــرو مــوس ـكــو في
 ،2010كـشــف عــن أن ثـمــة رغ ـبــة ،من
قـبــل ج ـمــاعــات اإلرهـ ـ ــاب ،ف ــي إيـجــاد
ثـغــرة ،يمكنهم مــن خــالـهــا ،تحقيق
جـ ـمـ ـل ــة أه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ،أب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا ت ـح ـق ـيــق
انتصار معنوي ،في مقابل الهزائم
ّ
تتكبدها في سوريا من جهة،
التي

وإحــداث إربــاك في الجبهة الداخلية
الروسية ،مع مفارقة مثيرة لالنتباه،
َّ
هي أن هذه الهزة األمنية تزامنت مع

تزامنت الهزة األمنية
في المدينة مع حديث
عن «ربيع روسي»

حــديــث ع ــن «رب ـي ــع روسـ ـ ــي» ،ت ـقــوده
منظمات موالية للغرب ،بما يحاكي
«ربيعًا عربيًا» ،سرعان ما ّ
تحول إلى
«جحيم إرهابي».
َّ
برغم ذلك ،فإن الهجوم اإلرهابي قد
يأتي بنتائج معاكسة ،ســواء لجهة
تعزيز موقف الرئيس الروسي أكثر
ف ــأكـ ـث ــر ،ف ــي روس ـ ـيـ ــا ،ع ـب ــر ّ
رد فـعــل
شـعـبــي وس ـيــاســي يـحـ ّـصــن الجبهة
الــداخـلـيــة ،أو فــي ال ـخــارج ،مــن خالل
تعزيز مقاربته للحرب على اإلرهاب،
وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا ج ـ ـعـ ــل ب ـ ـعـ ــض املـ ـنـ ـص ــات
اإلعــامـيــة الـعــربـيــة الـتــابـعــة لجهات
داع ـمــة ل ــإره ــاب ،تــذهــب بـعـيـدًا ،من
َّ
خالل اإليحاء ،تلميحًا ،بأن «النظام

الروسي» يقف وراء الهجوم.
ّ
إن ّ
رد فـ ـع ــل ال ــدول ــة
فـ ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــوم،
الــروس ـيــة ،بـمــا فــي ذل ــك رد الــرئـيــس
ّ
ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ـ ــوت ـ ــن ،اتـ ـ ـس ـ ــم ب ـث ـب ــات
انفعالي .وفي أول رد فعل لفالديمير
َّ
ب ــوت ــن ع ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــادث ،ق ـ ــال إن مــن
الـســابــق ألوان ــه الـحــديــث عــن أسباب
َّ
التفجير ،مضيفًا أن األجهزة املعنية
ت ـ ــدرس ك ــل االحـ ـتـ ـم ــاالت ،ب ـمــا فيها
العمل اإلرهابي.
وب ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــب م ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــات ل ـ ـج ـ ـنـ ــة
مـ ـ ـك ـ ــافـ ـ ـح ـ ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،ف ـ ـ ـقـ ـ ــد وقـ ـ ــع
االن ـ ـف ـ ـجـ ــار داخ ـ ـ ــل ع ــرب ــة قـ ـط ــار بــن
م ـح ـط ـتــي «تـيـخـنــولــوغـيـتـشـيـسـكــي
إينستيتوت» و«سينايا بلوشاد»،
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العالم
ي ـت ـم ـت ــع بـ ـه ــا ،ك ــأح ــد املـ ــداف ـ ـعـ ــن عــن
الفقراء وذوي االحتياجات الخاصة
مــن جـهــة ،ومــا بقي مــن إرث رافاييل
كــوريــا فــي أوس ــاط الطبقات الفقيرة،
بعدما نجح من خالل برامج الرعاية
االجتماعية في خفض الفقر بنسبة
 38ف ــي امل ـئــة (وال ـف ـق ــر امل ــدق ــع بنسبة
 47ف ــي املـ ـئ ــة) ب ـخ ــال ع ـشــر س ـنــوات
م ــن ح ـك ـمــه ،وفـ ــي ص ـف ــوف ال ـن ـقــابــات
الـ ـعـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي مـ ـنـ ـح ــت ال ــرئـ ـي ــس
املنتهية واليته «شيكًا على بياض»
في كافة االستحقاقات السابقة.
وبــرغــم ذل ــك ،سـيــواجــه لينني مورينو
تـحـ ّـديــن أســاس ـيــن ،قــد يــدفـعــانــه إلــى
إبداء قدر من املرونة.
ال ـت ـح ــدي األول ،ي ـت ـم ـثــل ف ــي ال ــوض ــع
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي الـ ـسـ ـي ــئ ،ال ـ ــذي تـ ـم ـ ّـر بــه
اإلكـ ـ ـ ـ ــوادور ،ف ــي ظ ــل ت ــراج ــع األس ـع ــار
العاملية للنفط ،والتباطؤ الذي يشهده
اقتصاد الصني ( 2.9في املئة بحسب
توقعات البنك الدولي) ،التي اختارها
ً
كوريا شريكًا بديال للواليات املتحدة
في مجال التعامالت الخارجية ،والتي
ّ
ت ـح ـتــل ن ـس ـبــة  40ف ــي املـ ـئ ــة م ــن ســلــة
صادرات اإلكوادور النفطية.
وأم ـ ــا ال ـت ـح ــدي الـ ـث ــان ــي ،فـيـتـمـثــل فــي
ت ــراج ــع شـعـبـيــة ك ــوري ــا ،ع ـلــى خلفية
ف ـض ــائ ــح الـ ـفـ ـس ــاد الـ ـت ــي ع ــان ــت مـنـهــا
اإلكوادور في خالل السنوات املاضية،
الـتــي طــاولــت الكثيرين مــن املحيطني
ب ــه ،وك ــان لـهــا أث ــر سـلـبــي فــي صفوف
الـ ـطـ ـبـ ـق ــة الـ ــوس ـ ـطـ ــى وب ـ ـعـ ــض الـ ـق ــوى
اليسارية األخرى.
انطالقًا من ذلك ،سيجد لينني مورينو
ّ ً
مكبال بقيود عـ ّـدة ،ستمنعه من
نفسه
اتخاذ إجراءات اقتصادية غير شعبية،
لدفع العجلة االقتصادية ،وستمنحه
ّ
هــامــش م ـنــاورة أق ــل فــي ش ــن هجمات
س ـيــاس ـيــة ضـ ــروريـ ــة ع ـل ــى خ ـصــومــه،
الــذيــن يحظون بــدعــم أمـيــركــي ،وربما
اض ـط ــر إل ــى ت ـقــديــم ب ـعــض ال ـت ـنــازالت
إلرضــاء أصحاب املصالح الرأسمالية
امل ــؤث ــري ــن ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة ال ـع ــام ــة فــي
البالد.
َّ
وم ــع ذلـ ــك ،فـ ــإن ان ـت ـخــاب مــوري ـنــو قد
يشكل ،على نطاق أوس ــع ،دفعة قوية
لـتـيــار ال ـي ـســار ف ــي أم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة،
ال ـ ــذي اح ـت ـف ــى س ــري ـع ــا بـ ـف ــوز خـلـيـفــة
رافــايـيــل كــوريــا ،حيث س ــارع الرئيس
ال ـف ـنــزوي ـلــي ن ـي ـك ــوالس مـ ـ ـ ــادورو ،إلــى
نشر تغريدة عبر «تويتر» جــاء فيها:
«تـهــانـيـنــا لـ ــإكـ ــوادور .ثـ ــورة املــواطــن
انـتـصــرت!» ،وتبعه الرئيس البوليفي
إيـ ـف ــو م ــورالـ ـي ــس ،ب ـت ـغ ــري ــدة مـمــاثـلــة
جــاء فيها« :اشـتــراكـيــة الـقــرن الـحــادي
والـعـشــريــن منتصرة دومـ ــا ...تهانينا
أخي لينني!».
ّ
وأمــا املنتشي األكبر بانتصار لينني،
فـكــان مــؤســس «ويكيليكس» جوليان
أس ــان ــج ،الـ ــذي سـخــر م ــن السـ ــو ،ال ــذي
س ـب ــق أن ت ـع ـه ــد ب ـ ـطـ ــرده مـ ــن س ـف ــارة
اإلك ـ ـ ـ ـ ـ ــوادور فـ ــي ل ـ ـنـ ــدن ،ف ـت ــوج ــه إل ـيــه
ب ـ ـت ـ ـغـ ــريـ ــدة ،عـ ـق ــب ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء ع ـم ـل ـي ــات
ً
ال ـت ـصــويــت ،ق ــائ ــا« :أدع ـ ــو الس ــو إلــى
مغادرة اإلكــوادور في خالل  30يومًا...
باملاليني من أمــوال التهرب الضريبي
أو من دونها)».

وعقب ذلك عثرت وكاالت األمن على
ع ـب ــوة نــاس ـفــة ف ــي امل ـح ـطــة نـفـسـهــا.
َّ
ُوذك ـ ـ ــرت ال ـل ـج ـنــة أن م ـت ــرو األن ـف ــاق
أخ ـلـ َـي بــالـكــامــل ،فيما قــالــت مصادر
َّ
أم ـن ـي ــة إن ال ـع ـب ــوة ال ـن ــاس ـف ــة كــانــت
متروكة في عربة قطار ،مشيرة إلى
َّ
أن قوة التفجير كانت تساوي نحو
 300-200غ ـ ـ ــرام مـ ــن م ـ ـ ــادة «ت ـ ــي إن
َّ
تي» .وأوضحت مصادر أن التفجير
وقــع في العربة الثالثة للقطار ،ولم
ً
َّ
يسبب حريقًا ،مشيرة إلى أن جميع
من قتلوا أو أصيبوا جــراء الهجوم،
كــانــوا قــرب املـكــان الــذي ُوضـعــت فيه
العبوة.
(األخبار)
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بانوراما

الخرائط تفتح من جديد في البلقان؟
ّ
لعل عودة دول يوغوسالفيا سابقًا ،بخاصة
مقدونيا والجبل األسود وكوسوفو (اإلقليم الصربي
المعترف به جزئيًا) ،إلى تصدر المشهد السياسي
بعد سنوات من التهميش اإلعالمي والدبلوماسي
الصراع في الشرق األوسط ،لم
على حساب مناطق
ّ
تعمق االنقسامات بين دول
يكن مفاجئًا ،في ظل
ّ
المتبادلة
تلك المنطقة ،وتصاعد حدة االتهامات ً
والتصريحات و«اإلجراءات االستفزازية» ،فضال عن أنه على
المستوى الداخلي لهذه الكيانات القومية الجديدة،
فقد كشف تفشي الفقر والفساد ،والظهور العلني
ّ
للتعصب المتجذر ،زيف «اليوتوبيا» التي وعدها بها الغرب
رنا حربي
ّ
ي ـب ــدو أن ش ـبــح ال ـت ـق ـس ـيــم ي ـع ــود إلــى
أك ـثــر امل ـنــاطــق األوروبـ ـي ــة تـشـعـبــا من
الناحية العرقية والثقافية ،من خالل
الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات امل ـن ــاه ـض ــة ل ـل ـس ـل ـطــات،
وه ـجــرة اآلالف بحثًا عــن ف ــرص عمل
ً
ومستقبل أف ـضــل ،فـضــا عــن انتشار
الـفـكــر املـتـطــرف .وبـعــد نـحــو رب ــع قــرن
عـلــى ان ــدالع ح ــروب الـبـلـقــان والتفكك
التدريجي ليوغوسالفيا ،عاد اإلقليم
ال ــواق ــع ف ــي ج ـنــوب ش ــرق أوروب ـ ــا إلــى
الـ ــواج ـ ـهـ ــة ،وذل ـ ـ ــك عـ ـق ــب س ـل ـس ـل ــة مــن
األحداث التي كشفت النقاب عن صراع
الـنـفــوذ الـقــديــم ـ ـ الـجــديــد ،بــن البلدان
الـغــربـيــة وم ـشــروع «ألـبــانـيــا الـكـبــرى»
م ــن ج ـهــة ،وروسـ ـي ــا وط ـيــف «صــربـيــا
الكبرى» من جهة أخرى.

مقدونيا
اتخذت األزمة السياسية التي تعصف
بمقدونيا منذ سنتني (بعد فضيحة
الـتـجـســس ع ـلــى األحـ ـ ــزاب امل ـعــارضــة)
منحى خطيرًا مطلع الشهر املــاضــي،
مع خروج عشرات اآلالف في تظاهرات
يــوم ـيــة ت ـن ــدي ـدًا ب ـط ــرح اع ـت ـب ــار الـلـغــة
األلبانية اللغة الرسمية الثانية كشرط
لـتـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،ورف ـض ــا لتغيير
الرموز الرسمية للدولة بما يتناسب
ومطالب األقلية األلبانية ( %25-20من
الـسـكــان) ،الـتــي يتم اتهامها بزعزعة
استقرار الدولة الواقعة في وسط شبه
جــزيــرة الـبـلـقــان ،ومـحــاولــة تقسيمها
على أساس عرقي.
وجــاء ذلــك بعدما أعــرب زعيم الحزب
«االشتراكي الديموقراطي» املعارض
زوران زايـ ــف ،ع ــن اس ـت ـع ــداده لتقديم
«ت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــازالت» مـ ـق ــاب ــل حـ ـص ــول ــه ع ـلــى
دع ــم ال ـقــوى السياسية األلـبــانـيــة ،في
م ـح ــاول ــة ل ـب ـســط نـ ـف ــوذه ب ــال ــرغ ــم مــن
هــزيـمـتــه فــي انـتـخــابــات كــانــون األول
املــاضــي .وال تــزال الــدولــة التي أعلنت
استقاللها عام  ،1991غير قــادرة على
تشكيل حكومة منذ االنتخابات ،التي
ف ــاز فـيـهــا ال ـح ــزب ال ـح ــاك ــم ،ول ـك ـنــه لم
َ
يحظ بمقاعد كافية لتشكيل الحكومة.
ويقول الخبير البريطاني في شؤون
الـعــاقــات الـخــارجـيــة ورئ ـيــس تحرير
مجلة «بوليتيكس فيرست» ماركوس
ب ــاب ــادوب ــول ــوس ،إن ــه «م ـنــذ أن استقر
عـ ـش ــرات اآلالف م ــن ألـ ـب ــان كــوســوفــو
فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــدون ـ ـيـ ــا ،أصـ ـبـ ـح ــت األخ ـ ـيـ ــرة
قنبلة موقوتة» ،متوقعًا أن تتصاعد
ال ـ ـت ـ ــوت ـ ــرات الـ ـع ــرقـ ـي ــة والـ ـت ــوجـ ـه ــات
االنـفـصــالـيــة فــي األســاب ـيــع املـقـبـلــة ،ال
سيما أن االتفاق املبدئي املطروح بني
املعارضة واأللـبــان مــرهــون باتفاقات
سياسية أخ ــرى ،مــن ضمنها حصول
األل ـ ـ ـبـ ـ ــان عـ ـل ــى حـ ـك ــم ذاتـ ـ ـ ـ ــي .وي ـش ـي ــر
بابادوبولوس ،الذي تابع التظاهرات
ع ــن قـ ــرب ،إل ــى ض ـ ــرورة االل ـت ـفــات إلــى
األبعاد الخارجية لهذه األحداث ،إذ أن
مقدونيا ،كغيرها من الدول املجاورة،
ضحية لصراع على النفوذ بني الغرب
وروسيا.

واتـهــم املـتـظــاهــرون ،الـثــاثــاء املاضي،
االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي بـ ــ«الـ ـت ــدخ ــل فــي
ال ـس ـيــاســة ال ــداخ ـل ـي ــة» ل ـل ـب ــاد ،وذل ــك
بعدما رفــض مفوض سياسة الجوار
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ومـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات الـ ـت ــوس ــع
يوهانس هــان ،لقاء ممثلي التيارات
ال ـقــوم ـيــة إث ــر وص ــول ــه إل ــى مـقــدونـيــا،
الــدولــة املــرشـحــة منذ  2005لعضوية
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد .وق ـ ـ ــال هـ ـ ــان إن «الـ ـخـ ـط ــاب
ال ـس ـل ـب ــي ال ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـه ــدف امل ـج ـت ـمــع
الدولي واملنظمات املدنية لديه نتائج
عـكـسـيــة… وي ـق ـ ّـوض مـكــانــة مقدونيا
على الصعيد الدولي» ،في إشارة إلى
الــافـتــات املـعــاديــة لالتحاد األوروب ــي
التي رفعت في العاصمة سكوبي.
وقالت موسكو ،مطلع الشهر ،إن الدول
األوروبـ ـي ــة تـسـتـغــل األق ـل ـيــة األلـبــانـيــة
املعارضة
«بهدف تسليم السلطة إلى
ّ
امل ـهــزومــة» ،داع ـيــة ال ـغــرب إل ــى «الـكــف
ع ــن ال ـت ــدخ ــل ف ــي ال ـ ـشـ ــؤون الــداخ ـل ـيــة
مل ـق ــدون ـي ــا واح ـ ـ ـتـ ـ ــرام حـ ــق امل ــواط ـن ــن
بتقرير مصيرهم» .وهــذا ما ّ
عبر عنه
ً
بـ ــابـ ــادوبـ ــولـ ــوس ،قـ ــائـ ــا« :ت ـس ـت ـخــدم
أوروب ـ ـ ــا والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األل ـب ــان
كورقة ضغط ...فمن خالل تشجيعهم
ّ
التمرد وتقويض وحــدة أراضــي
على
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ،ت ـ ـقـ ــوم واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ب ـت ـحــذيــر
سكوبي من عواقب مواصلة عالقاتها
الوثيقة مع موسكو» ،مؤكدًا أن تكرار
«سيناريو كوسوفو» ليس مستبعدًا.
ه ـ ــذه األح ـ ـ ـ ــداث أعـ ـ ـ ــادت الـ ـح ــدي ــث عــن
مشروع «ألبانيا الكبرى» ،الذي تشمل
خريطته ألبانيا وكــوســوفــو وجنوب
صربيا وغرب مقدونيا وشمال غربي
الـ ـيـ ــونـ ــان وج ـ ـنـ ــوب ال ـج ـب ــل األس ـ ـ ــود،
ويـ ـ ـن ـ ــدرج فـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــاره ،وفـ ـ ــق ال ـخ ـب ـيــر
ف ــي ش ـ ــؤون أوروب ـ ـ ــا ال ـشــرق ـيــة مــارتــن
بــراك ـســاتــوريــس ،الـسـيـنــاريــو الـحــالــي
فـ ــي مـ ـق ــدونـ ـي ــا ،ال س ـي ـم ــا أن األلـ ـب ــان
املتمركزين فــي الشمال على الـحــدود

م ــع ك ــوس ــوف ــو ،اإلق ـل ـي ــم ال ـص ــرب ــي ذو
األغلبية األلبانية الذي أعلن استقالله
ً
ف ــي « ،2008يـعـيـشــون أصـ ــا وكــأنـهــم
دولة ضمن دولة».

كوسوفو
اح ـت ـف ـل ــت ك ــوس ــوف ــو ال ـش ـه ــر امل ــاض ــي
ب ــال ــذك ــرى ال ـتــاس ـعــة ل ــاس ـت ـق ــال ،في
الــوقــت ال ــذي يشهد فيه البلد «األكـثــر
فسادًا في أوروبا» توترًا غير مسبوق
في العالقات مع صربيا ،التي شهدت
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات رئ ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،أم ـ ـ ـ ــس ،ع ـلــى
خـلـفـيــة س ـعــي بــريـشـنـتـيـنــا لــ«تـعــزيــز
استقاللها».
وم ـن ــذ م ـط ـلــع الـ ـع ــام الـ ـح ــال ــي ،ت ــوال ــت
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــزازي ـ ــة مـ ـ ــن كــا
ال ـط ــرف ــن ،ب ـ ــدأت بــاع ـت ـقــال الـسـلـطــات
ال ـفــرن ـس ـيــة لــرئ ـيــس وزراء كــوســوفــو
ً
بناء على
السابق رامــوش هراديناي،
مذكرة اعتقال أصدرتها صربيا ،التي
تتهمه بارتكاب جرائم حــرب .وتفاقم
امل ـش ـه ــد ب ـع ــد إرس ـ ـ ــال بـ ـلـ ـغ ــراد ،لـلـمــرة
األول ــى منذ  ،1999قـطــارًا كتبت عليه
ع ـب ــارة «ك ــوس ــوف ــو ه ــي صــرب ـيــا» إلــى
مدينة كوسوفسكا ميتروفيتشا في
اإلقـلـيــم ،فــي خـطــوة فـ ّـجــرت مــوجــة من
التهديدات املتبادلة ،وصلت إلــى حد

مقدونيا والدول
المجاورة ضحية
لصراع على النفوذ
بين الغرب وروسيا

إعـ ــان ال ــرئ ـي ــس ال ـصــرب ــي اس ـت ـعــداده
«شـخـصـيــا» ل ـلــدخــول م ــع جـيـشــه إلــى
ش ـم ــال ك ــوس ــوف ــو ف ــي حـ ــال ت ـعـ ّـرضــت
للمواطنني الصرب.
األخيرة
ّ
ّ ّ
إل أن «الـ ـق ــش ــة الـ ـت ــي ق ـص ـم ــت ظـهــر
الـ ـ ـبـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــر» كـ ـ ــانـ ـ ــت إعـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
الكوسوفي هاشم تــاجــي ،عــزم بــاده،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـح ــذي ــرات «ال ـن ــات ــو»
والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،إنـ ـش ــاء «جـيــش
وطـنــي مــن  5000عـنـصــر» ،فــي خطوة
أث ـ ـ ـ ـ ــارت غـ ـض ــب صـ ــرب ـ ـيـ ــا ،ال ـ ـتـ ــي ق ــال
س ـف ـي ــره ــا ل ـ ــدى م ــوس ـك ــو ســافـيـنـكــو
تيرزيتش ،إن «غايتها الجيوسياسية
ّ
تصب في مشروع ألبانيا الكبرى».
ووفــق مراقبني ،فــإن السلطة الفاسدة
في كوسوفو ،تسعى ،من خالل زعزعة
األمـ ـ ــن واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ب ـح ـجــة «ح ـمــايــة
الـ ـسـ ـي ــادة» ،إلنـ ـق ــاذ نـفـسـهــا م ــن ث ــورة

تظاهر اآلالف تنديدًا بمشروع يعتبر األلبانية لغة رسمية في مقدونيا (أ ف ب)

شعبية محتملة ،بدأت تظهر معاملها
ب ــوض ــوح عـلــى ك ــل امل ـس ـتــويــات .فبعد
 18عــامــا عـلــى تــدخــل «ال ـنــاتــو» لوقف
االقتتال في اإلقليم ،في خطوة يقول
امل ـح ـل ـل ــون إنـ ـه ــا ف ـت ـح ــت ال ـ ـبـ ــاب أمـ ــام
«ال ـتــدخــات اإلن ـســان ـيــة» الـغــربـيــة في
ال ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،ال تـ ــزال بــريـشـتـيـنــا
تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية
كبيرة ،إذ سجلت كوسوفو مستويات
قـيــاسـيــة ف ــي أوروبـ ـ ــا م ــن ح ـيــث الـفـقــر
( )%47والـبـطــالــة ( %35مــن الـسـكــان،
 %60بني الشباب).
كذلك ،تواجه كوسوفو ّ
تحد ّي الهجرة
إل ــى أوروب ـ ــا الـغــربـيــة ،إذ يــقــدر الـيــوم
ع ـ ــدد ال ـس ـك ــان ب ـ ـ ـ ــ 1,87م ـل ـي ــون نـسـمــة
مقابل  2,1مليون في  ،2008وانتشار
الفكر املتطرف (نحو  300من مواطني
الدولة التي تبلغ نسبة املسلمني فيها
 ،%95التحقوا بصفوف تنظيم داعش
ّ
ويحمل الشعب
في سوريا والـعــراق).
السلطة «الفاسدة» مسؤولية تدهور
الـ ـح ــال ــة امل ـع ـي ـش ـي ــة فـ ــي الـ ـبـ ـل ــد ،الـ ــذي
يحتل املرتبة  105في مؤشر «منظمة
الـشـفــافـيــة ال ــدول ـي ــة» ،وس ــط اسـتـمــرار
كشف التقارير االستخباراتية تورط
كبار املسؤولني (من ضمنهم الرئيس
نـفـســه) ف ــي ال ــرش ــوة وغـسـيــل األمـ ــوال
والجريمة املنظمة.
ك ــل ه ــذه االض ـط ــراب ــات قــامــت بــإذكــاء
الـ ـغ ــرائ ــز ال ـق ــوم ـي ــة وال ـع ـن ـص ــري ــة بــن
األل ـ ـب ـ ــان واألق ـ ـل ـ ـيـ ــة الـ ـص ــربـ ـي ــة ،ال ـت ــي
ت ـ ـتـ ــركـ ــز بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر فـ ـ ــي املـ ـن ــاط ــق
الـشـمــالـيــة عـلــى ال ـح ــدود م ــع صــربـيــا،
وساهمت فــي زي ــادة شعبية األحــزاب
الحاكمة
املعارضة ،التي تتهم السلطة ً
بــ«الـتـفــريــط بــال ـس ـيــادة» ،خــاصــة بعد
توقيع بريشتينا على اتفاقية تسمح
بتشكيل «اتحاد ّاملحافظات الصربية»
على مساحة تمثل  %25مــن مساحة
البالد ،وتدعو إلى ترسيم الحدود مع
ّ
جمهورية الجبل األسود.

الجبل األسود
أم ـ ــا ف ــي ج ـم ـه ــوري ــة ال ـج ـب ــل األسـ ـ ــود،
فوصلت «الحرب الناعمة» بني روسيا
وال ـغ ــرب إل ــى ذروت ـه ــا ،وذل ــك مــع قــرب
انضمام البلد الذي انفصل عن صربيا
فــي  2006إلــى «ال ـنــاتــو» .وأع ــرب قــادة
دول االت ـحــاد ،فــي األســابـيــع املاضية،
عن «القلق» إزاء ما وصفوه بـ«األنشطة
ال ــروس ـي ــة امل ــزع ـ ًـزع ــة ل ــاس ـت ـق ــرار» في
البلقان ،وخــاصــة فــي الجبل األس ــود،
وس ــط ات ـه ــام بــودغــوري ـت ـســا ملــوسـكــو
بـ ــ«تـ ـنـ ـظـ ـي ــم انـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب» ُع ـ ـلـ ــى رئـ ـي ــس
ال ـ ــوزراء املــوالــي لـلـغــرب ،أج ـهــض يــوم
االنتخابات في تشرين األول املاضي،
بهدف «عرقلة انضمام بودغوريتسا
إلى الناتو».
ومن املتوقع أن تصبح الجبل األسود
وجيشها املؤلف من  2000عنصر فقط،
العضو ال ــ 29رسميًا في «الناتو» في
حــزيــران املـقـبــل ،وفــق مــا ص ـ ّـرح األمــن
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـح ـلــف ي ـن ــس س ـتــول ـت ـن ـبــرغ،
األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي عـ ـق ــب ت ـص ــوي ــت
مجلس الشيوخ األمـيــركــي ،مــؤكـدًا أن
«ان ـض ـمــام بــودغــوريـتـســا إل ــى األس ــرة
الديموقراطية ،سيساهم في استقرار
املنطقة وجميع أنحاء أوروبا».
ويـ ــواجـ ــه قـ ـ ــرار االنـ ـضـ ـم ــام م ـعــارضــة
واسعة في البلد الــذي يشكل السالف
واألرثــوذوكــس أكثرية سكانه ،وشهد
تـ ـظ ــاه ــرات ع ـن ـي ـفــة فـ ــي امل ـ ــاض ـ ــي ،مــن
ُ
املحتمل أن تستأنف .ودعت املعارضة،
األسبوع املاضي ،السلطات إلى إجراء
استفتاء عام حول االنضمام ،ال سيما
بعدما أظـهــر اسـتـطــاع ال ــرأي األخير
أن غالبية الشعب يعارضون الخطوة.
ووفق الخبراء ،مجموعة من األسباب
تقف وراء رفض الشعب ،منها ما هو
تــاري ـخــي (الـ ـغـ ــارات ال ـجــويــة العنيفة
مــن قبل الناتو فــي  ،1999العالقة مع
مــوسـكــو والــديــانــة املـشـتــركــة) ،ومنها
مــا هــو اقتصادي (زي ــادة فــي النفقات
العسكرية).

14
العالم

الثالثاء  4نيسان  2017العدد 3144

تقرير

ّ
أردوغان يرفع التحدي :اكسروا «نازييي» أوروبا
رفع الرئيس التركي مرة جديدة ،أمس ،من ّ
حدة
مواقفه تجاه األوروبيين ،مضيفًا إلى مفرداته
عبارات يصعب قولها من قبل زعيم دولة كانت
ترغب في االنضمام إلى االتحاد األوروبي

كـ ــرر ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ،رجـ ــب طيب
إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ،أمـ ـ ــس ،ات ـه ــام ــات ــه ت ـجــاه
األوروبـيــن ،وذلــك في سياق دعوته
ال ـنــاخ ـبــن األت ـ ـ ــراك ال ــذي ــن يـقـطـنــون
فـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا إلـ ـ ــى دعـ ـ ــم االس ـت ـف ـت ــاء
ال ــدسـ ـت ــوري امل ــرت ـق ــب ف ــي مـنـتـصــف
الشهر الـجــاري ،عبر تحدي «أحفاد
النازية».
وتــوجــه الــرئـيــس الـتــركــي إل ــى حشد
ك ـب ـي ــر فـ ــي إق ـل ـي ــم ري ـ ـ ــزة املـ ـط ــل عـلــى
ً
الـبـحــر األس ـ ــود ،ق ــائ ــا« :ق ــول ــوا نعم
فــي صـنــاديــق االق ـت ــراع ،إن شــاء الله
ستقدمون الــرد الــازم ألولئك الذين
يؤيدون املمارسات الفاشية ،أحفاد
ال ـنــازيــة هـ ـ ــؤالء!» .وفـيـمــا م ــن املــؤكــد
أن ت ــؤدي هــذه التعليقات الــى مزيد
من التوتر في العالقات مع أوروبــا،
والـ ـ ــذي بـ ــدأ ب ـعــدمــا م ـن ـعــت هــول ـنــدا
وأملانيا وزراء أتراكًا من التحدث في
تجمعات انتخابية الشهر املاضي،
ـاول ـ ـ ــوا مـنــع
أضـ ـ ـ ــاف إردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان «ح ـ ـ ـ ِ
أشـقــائـنــا مــن الـتـصــويــت فــي أوروب ــا
كيفما شـئـتــم( ،ل ـكــن) أب ـنــاء نــا هناك
س ـيـمــأون ص ـنــاديــق االق ـت ــراع بــإذن
الله» .وفــي إشــارة واضحة إلــى قادة
االت ـحــاد األوروب ـ ــي الــذيــن ُيعتبرون
«مـ ـع ــادي ــن» ألنـ ـق ــرة ،ق ـ ــال« :ن ـح ــن لن

لوحة للسلطان محمد الفاتح هدية والي طرابزون ألردوغان أمس

نـسـمــح ل ـثــاثــة ،أو خـمـســة فــاشـيــن
أوروبيني بتدنيس شرف هذا البلد».
وليست هذه املرة األولى التي ينتقد
ً
فيها إردوغان دوال أوروبية ،أبرزها
أملانيا ،في إطار التحشيد لالستفتاء،
متهمًا إياها بتنفيذ ممارسات تشبه
«ممارسات النازية» .وكان قد أضاف
إل ــى الئـحــة مـفــرداتــه املـسـتـجــدة ضد
األوروب ـ ـيـ ــن عـ ـب ــارة «ال ـص ـل ـي ـب ـيــن»،
ّ
بقوله أول من أمس« :إن اجتماع قادة

االستفتاء
قولوا نعم في
ّ
ّ
للرد على الذين يؤيدون
الممارسات الفاشية
دول االتحاد األوروبي في الفاتيكان
ملـنــاسـبــة ال ــذك ــرى الـسـنــويــة الـسـتــن
لـتــأسـيــس االت ـح ــاد أظ ـهــر تحالفهم
الصليبي».
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا يـ ـسـ ـتـ ـم ــر إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ف ــي
تصعيده ضد أوروبا ،مشيرًا إلى أن
أنقرة قد تعيد العمل بعقوبة اإلعدام
امل ـ ــرف ـ ــوض ـ ــة بـ ـمـ ـق ــايـ ـس ــس االتـ ـ ـح ـ ــاد
األوروبــي ،أعلنت الحكومة األملانية،

استراحة
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ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب ال ـلــوتــو اللبناني
لــإصــدار الرقم  1497وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
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 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):

 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 297،481،238ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 297،481،238 :ل .ل.
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¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 57،718،530ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 40 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1،442،963 :ل .ل.

1

7

2

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
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ق ـي ـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 57،718،530ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1،227 :شبكة -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 47،040 :ل .ل.

1

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 145،864،000ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 18،233 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8،000 :ل .ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 743،804،021 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل :ل .ل.

أفقيا

 -1شاعر لبناني راحل من أبرز الشعراء العرب عمل في التعليم والصحافة – والد
–  -2مطربة مصرية راحـلــة مــن أصــل ســوري – خــاف ُمــر –  -3أمـبــراطــور روماني
ّ
زوجي –  -4آللىء عظام – لقب أجنبي – متشابهان –  -5عشرة
أحرق روما – خالف
ً
باألجنبية – لعبت الدور كامال –  -6يضرب بالسوط – اإلقتراب من املكان املحدد –
 -7مجموعة أناشيد من أسفار العهد القديم ُتنسب الى داوود امللك – ّ -8
مس بيديه
– مضغ الطعام – خاصتي وملكي –  -9وقت زائد عما كان مقرر سابقًا – للتأفف –
 -10صحافي تونسي من أم لبنانية يعمل مديرًا ملكتب الجزيرة في بيروت

عموديًا

شروط اللعبة

6

3

2

1

9

4

8

7

5

8

4

5

7

3

2

1

6

9

4

9

7

3

8

5

2

1

6

3

8

6

2

1

9

7

5

4

جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1497
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح69079 :
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 قيمة الجوائز اإلجمالية 35،405،082 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة2 : الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة17،702،541 :ل .ل.
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نتائج زيد

¶ الجائزة األولى

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم9079 :
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم079 :
 -الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل .ل.

مشاهير 2548
1

ّ
متردد – رع –  -4و ق د ا ل م ا – دم –  -5دل – لولند
 -1مالك الحزين –  -2حسون – بوردا – -3
–  -6سام – أج – أمل –  -7عليا – الشرخ –  -8دول – أنجو –  -9دمار – كم – آر –  -10أنغليكاني

عموديًا
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 -الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل .ل.

حلول الشبكة السابقة

 -1محمود سعيد –  -2استقالل – ما –  -3لورد – ميدان –  -4كندال – أورغ –  -5دلوا –  -6لب
– ملجأ – كي –  -7حوران – المك –  -8زرع – داشن –  -9يد – مرجان –  -10ناظم الخوري

حل الشبكة 2547

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

 -1لقب املمثلة املصرية الراحلة سعاد حسني –  -2مقاطعة فــي غــرب السعودية
بني الحجاز واليمن تمتد بموازاة البحر األحمر وتشمل سهل ِتهامة – الك الطعام
بلسانه –  -3يعبر بسيارته – أصــل الـبـنــاء –  -4مدينة فــي شـمــال ال ـعــراق بسفح
كردستان – أشار بإصبعه – ماركة صابون –  -5بلدة لبنانية بقضاء الشوف – ماء
جار –  -6مأوى الدجاج – نقاتل ونحارب –  -7كسر الخبز بأصابعه – عائلة طبيب
ٍ
فرنسي راحل مؤسس مدرسة فرويد في باريس –  -8طليق – أبو البشرية – غير
ّ
شرقي هايتي
ناضج من الفواكه –  -9مضيق تركي –  -10إحدى جزر األنتيل الكبرى
عاصمتها سان خوان

أفقيا

أمس ،أن  262تركيًا يحملون جوازات
سـفــر دبـلــومــاسـيــة أو إداري ـ ــة طلبوا
الـلـجــوء فــي أملــانـيــا .ووف ــق الداخلية
األملانية ،فــإن  151شخصًا يحملون
ج ـ ـ ــوازات س ـفــر دب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،و111
يحملون جوازات سفر إدارية ،قدموا
طلبات مماثلة .وقد أعلنت السلطات
األمل ــان ـي ــة ،نـهــايــة ش ـب ــاط ،ع ــن تقديم
 136ش ـخ ـص ــا يـ ـحـ ـمـ ـل ــون جـ ـ ـ ــوازات
دبلوماسية طلبات لجوء في أملانيا
منذ محاولة االنقالب.
عـلــى الـصـعـيــد الــداخ ـلــي ،أث ــار زعيم
املـعــارضــة الـتــركـيــة غـضــب إردوغ ــان
ع ـن ــدم ــا ق ـل ــل م ــن خـ ـط ــورة االنـ ـق ــاب
ال ـفــاشــل الـ ــذي وق ــع ف ــي ش ـهــر تـمــوز
ّ
املاضي .واعتبر أن االنقالب كان منذ
ال ـبــدايــة «ت ـحــت س ـي ـطــرة» السلطات
التي تركته يحدث الستغالله الحقًا،
فيما ّ
رد الرئيس التركي على إعالن
كليتشدار أوغـلــو ،واصـفــا إي ــاه بأنه
«كذبة كبيرة».
ويواصل إردوغان معاركه السياسية
داخ ـل ـيــا وخــارج ـيــا ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
أظهرت فيه بيانات رسمية ،أمس ،أن
التضخم في البالد بلغ نسبة  11في
املئة ،وهو األعلى منذ  8سنوات.
(األخبار)

إعداد
نعوم
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¶ األوراق التي تنتهي بالرقم79 :
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رسام واقعي إيراني بدأ يسلك طريق الشهرة بمشاركته في عدة معارض
منذ العام  .1998أنشأ أستديو خاص به للتصوير الزيتي .حاصل على
جائزة «ويليام بوجيرو»
 = 8+2+4+5+3+6+1عاصمتها برلني ■  = 10+9+7صاحب التاج ■ 4+11
= عملة آسيوية

حل الشبكة الماضية :غوستاف كليمت

 الجائزة اإلفرادية 4،000 :ل .ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب"يومية "رقم 308
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة534 :
• يومية أربعة4177 :
• يومية خمسة93774 :

الثالثاء  4نيسان  2017العدد 3144

إعالنات
◄ وفيات ►
اوالد ش ـق ـي ـق ــه املـ ـ ــرحـ ـ ــوم ج ـ ــورج
غاريوس وعائالتهم
اوالد شـقـيـقــه امل ــرح ــوم طــانـيــوس
غاريوس وعائالتهم
سـلــوى ملــع ارمـلــة شقيقه املــرحــوم
مـ ـ ـخ ـ ــاي ـ ــل غـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــوس واوالدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وعائالتهم
اوالد شـقـيـقـتــه امل ــرح ــوم ــة سـيــدة
زوج ـ ـ ـ ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم يـ ــوسـ ــف رح ـ ــال
وعائالتهم
اوالد ش ـق ـي ـقـتــه امل ــرح ــوم ــة م ــاري
زوجـ ـ ــة املـ ــرحـ ــوم م ـي ـش ــال ن ـصــري
غاريوس وعائالتهم
وعــائــات غــاريــوس  ،ملــع  ،رح ــال ،
ص ــال ــح وعـ ـم ــوم ع ــائ ــات ال ـش ـيــاح
وان ـس ـبــاؤهــم فــي الــوطــن واملـهـجــر
يرافقون بالصالة في رحلة عبوره
ال ــى بـيــت اآلب ال ـس ـمــاوي حـيــث ال
م ـ ــوت ب ــل حـ ـي ــاة أب ــدي ــة امل ــأس ــوف
عليه املرحوم
الياس سليم غاريوس
(السنيور)
املـنـتـقــل ال ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى على
رجاء القيامة والحياة االبدية يوم
االثنني الواقع فيه  3نيسان 2017
متممًا واجباته الدينية.
ي ـح ـت ـفــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
ال ـســاعــة ال ـخــام ـســة م ــن ب ـعــد ظهر
يوم الثالثاء  4الجاري في كنيسة
مار مخايل  ،الشياح.
لكم من بعده طول البقاء
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي قـ ـب ــل الـ ــدفـ ــن فــي
ص ـ ــال ـ ــون الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــة ابـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ً
ـداء مــن
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة عـ ـ ـش ـ ــرة ق ـبــل
الـظـهــر وي ــوم االرب ـع ــاء  5ال ـجــاري
ف ــي ص ــال ــون الـكـنـيـســة ابـ ـت ـ ً
ـداء من
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
ً
مساء.
ولغاية السادسة
ال ــرج ــاء ابـ ـ ــدال االك ــال ـي ــل بــالـتـبــرع
للكنيسة

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

◄ مبوب ►

ان ـت ـق ـل ــت إل ـ ــى رحـ ـم ــة الـ ـل ــه ت ـعــالــى
املأسوف على شبابها
حنان عادل رميتي
والدتها :هدى سليم صبح
شقيقاها :محمد وعلي
شـقـيـقـتــاهــا :إح ـس ــان ن ـظــام زوج ــة
خليل بــزي ,ونادين رميتي زوجة
إبراهيم املقداد
أعـ ـم ــامـ ـه ــا :ال ـ ـحـ ــاج عـ ـل ــي ،ال ـح ــاج
عباس ،الحاج شريف
واملرحومون رضا ،ريــاض ،الحاج
صالح ونظمي
أخــوالـهــا ال ـس ــادة :ال ـحــاج محمد،
علي ،نبيل ،عباس والحاج سمير
صبح
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت ي ــوم
األربـعــاء  5نيسان  2017فــي قاعة
ج ـم ـع ـيــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
ال ـع ـل ـم ــي ،ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـض ــاء ق ــرب
م ــرك ــز أمـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة مـ ــن ال ـس ــاع ــة
الثالثة حتى السادسة.
ال ــراض ــون بـقـضــاء ال ـلــه وق ـ ــدره آل
رم ـي ـتــي ،آل صـبــح وع ـم ــوم أهــالــي
بلدتي املجادل وكفردونني.

انتقل إلى رحمته فقيدنا الغالي
الدكتور حسني علي زين الدين
وال ـ ــدت ـ ــه :امل ــرح ــوم ــة زيـ ـن ــب حـســن
الحسيني
زوجته :روز علي الحسيني
أوالده :املهندس طــارق واملهندس
مروان
يقام أسبوع املرحوم يوم الجمعة
 ٧/٤/٢٠١٧ف ـ ـ ــي م ـ ـقـ ــر ج ـم ـع ـي ــة
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه الـعـلـمــي،
سبينس ،قرب خطيب وعلمي ،من
الـســاعــة الثالثة بعد الظهر حتى
ً
مساء.
السادسة
اآلس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــون :آل زيـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــن ،آل
الحسيني ،آل نــور الــديــن ،آل بركة
و عـمــوم أهــالــي مــزرعــة الـسـيــاد و
شمسطار.

◄ مبوب ►
غادر ولم يعد
غادرت العاملة االثيوبية
yregealem debesai kebreab
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنه شيئًا ،اإلتصال على الرقم
03788773
غادر العامل البنغالدشي
homayoun miah
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف
عـ ـن ــه شـ ـيـ ـئ ــا ،االت ـ ـص ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
03760432
غادرت العاملة النيجيرية
IGWE CHIDIMMA LOVELINE
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا ،االتـ ـص ــال على
الرقم 76/195499

مطلوب

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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مطلوب
""Matrix Designer
ذو خبرة،
ملعمل للمجوهرات
في األشرفية.
898989/03
awmouzannar@gmail.com

للبيع او لإليجار
خانة املنت الجنوبي شقق ـــ للبيع بعبدا
ال ـحــازم ـيــة مــارت ـقــا ف ــي اف ـخــم ال ـش ــوارع
 205م 2ـ ـ  3نوم مع خزائن صالون سفرة
شوفاج غرفة خادمة ـ ـ  4حمام موقفني
$355000 Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
الحازمية مارتقال  255م 2ـ ـ  4نوم شوفاج
ـ ـ  4حمام ـ ـ  2صالون .سفرة Chemineeـ ـ
غرفة خادمة 4 .حمام موقفني$415000 .
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
الـ ـح ــازمـ ـي ــة م ــارتـ ـق ــا  157م 2ـ ـ ـ ـ ـ  3ن ــوم
حمامني ـ ـ صالون ـ ـ سفرة .شارع هادئ.
مغر$257000 .
موقف .بسعر ٍ
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
الحازمية مارتقال  389م 2ـ ـ  4صالون3 .
ماستر ـ ـ جلوس .جفصني ـ ـ  A.Cـ ـ شوفاج
ـ ـ باركيه ،تــراس  40م 2ـ ـ  3مواقف كاف.
موتور.
$650000
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
بعبدا اللويزة .سوبر فخمة  3نوم ـ ـ غرفة
خادمة ـ ـ  4حمام ـ ـ  3مواقف ـ ـ ديكور رائع
ـ ـ طاقة شمسية ـ ـ جاهزة للسكن ـ ـ شوفاج
ـ ـ  A.Cـ ـ Cave
$396000
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
ب ـع ـبــدا ال ـل ــوي ــزة 4 .ن ــوم ـ ـ ـ  2مــاس ـتــر ـ ـ ـ 3
صــالــون ـ ـ سفرة ـ ـ غرفة خــادمــة ـ ـ مطبخ
اوروبي ـ ـ ديكور جفصني باركيه ـ ـ طاقة
شـمـسـيــة ش ــوف ــاج ـ ـ ـ  A.Cـ ـ ـ  3م ــواق ــف ـ ـ
موتور ـ ـ كاف ـ ـ كاشفة وال تحجب ـ ـ موقع
رائع.
$585000
Hot Deal
03/962009
Le simon Real Estate
خانة املنت الشمالي ــــ شقة للبيع
Super Hot Deal
أول املنصورية ـ ـ شقة  400م 2مع حديقة
ومواقف  300م 2ـ ـ مدخل خاص ـ ـ ديكور
س ــوب ــر ف ـخــم ـ ـ ـ  4مــاس ـتــر ـ ـ ـ  3ص ــال ــون ـ ـ
ج ـل ــوس  Chemineeـ ـ ـ ش ــوف ــاج ـ ـ ـ  A.Cـ ـ
مطبخ كبير.
$630000
Super Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate

موقفني متالصقني
03/362009
Le simon Real Estate
الحازمية غاردينيا مكتب مساحة  95م2
ـ ـ بناء حديث وفخم $2900
للمتر املربع
03/362009
Le simon Real Estate
الحازمية بناء جديد ـ ـ مساحة  80م 2ـ ـ
مغر $150000
دوبلكس بسعر ٍ
03/362009
Le simon Real Estate
مكاتب لإليجار ـــ املنت الجنوبي بعبدا
الـحــازمـيــة غــارديـنـيــا  89م 2بـنــاء جديد
وفخم  $900شهريًا ستة أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate
الحازمية غاردينيا  210م 2بسعر مغري
 $1000ستة أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate
ال ـحــازم ـيــة مـكـتــب م ـســاحــة  56م 2بـنــاء
جــديــد بسعر  $525شهريًا .ستة أشهر
سلف.
03/362009
Le simon Real Estate
ســن الفيل ـ ـ الطريق الـعــام ـ ـ مساحة 93
م 2ـ ـ  3غرف  +صالة انتظار بناء جديد
وفـخــم ـ ـ ـ مــوقــف  +مــوتــور بسعر مغري
 $ 1000شهريًا.
03/362009
Le simon Real Estate
شقق لإليجار ـــ املنت الجنوبي بعبدا
الحازمية شقة  175م 2ـ ـ  3نوم  +صالون
س ـف ــرة ـ ـ ـ ش ــوف ــاج  A.C +و  3حـمــامــات
مـجـهــزة ب ـغــاز وطــاقــة شمسيه موقفني
كاشفة وال تحجب  $1000شهريًا ستة
أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate
الـحــازمـيــة شـقــة  210م 2تصلح للسكن
ومكتب بسعر مغري  $1100شهريًا ستة
أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate
الـحــازمـيــة م ــار تـقــا فــي أفـخــم ال ـشــوارع
شقة  250م 2سوبر دولــوكــس كاشفه 3
نوم ـ ـ جلوس ـ ـ صالونني ـ ـ سفرة ـ ـ غرفة
خادمة ـ ـ شوفاج  + A.C +موقف $16500
سنويًا سته أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate
بعبدا اليرزة ـ ـ  181م 2مع حديقة وتراس
فــي أفـخــم ال ـش ــوارع ـ ـ ـ  3ن ــوم ـ ـ ـ صــالــون ـ ـ
سـفــرة ـ ـ غــرفــة خــادمــة ـ ـ  A.Cـ ـ شــوفــاج ـ ـ
موقف بسعر مغري ـ ـ  $1000شهريًا سته
أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate

خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق لإليجار
الحازمية مارتقال ـ ـ شقة  195م 2ـ ـ  3نوم
ـ ـ  3حمام ـ ـ مع حديقة وتــراس ـ ـ شوفاج
موقف $950 .شهريًا
ستة أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate

شقة مفروشة لإليجار ـــ املنت الجنوبي بعبدا
الـحــازمـيــة  175م 2ـ ـ ـ  3ن ــوم ـ ـ ـ  3ح ـمــام ـ ـ
شوفاج ـ ـ فرش رائع بسعر مغري $ 950
شهريًا سته أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate

مكاتب للبيع ـــ املنت الجنوبي بعبدا.
الحازمية غاردينيا مكتب  125م 2ـ ـ مقطع
الى عدة غرف ديكور رائع $280000

شقق للبيع ـــ املنت الجنوبي بعبدا
ال ـحــازم ـيــة م ــار تـقــا ـ ـ ـ  212م 2ـ ـ ـ  3نــوم
مع خزائن فخمة وباركية ـ ـ صالونني ـ ـ

سفره ـ ـ خادمة ـ ـ  A.Cـ ـ كاشفة كل بيروت
موقف .نهائي $480000
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
الـحــازمـيــة م ــار تـقــا فــي أفـخــم ال ـشــوارع
 400م 2كـ ــل ط ــاب ــق ش ـق ــة م ـ ـفـ ــرزة سـنــد
أخضر بحاجة الى تكمله $600000
03/362009
Le simon Real Estate
بعبدا الـيــرزه  20م 2ـ ـ  3نــوم ـ ـ جلوس ـ ـ
ص ــال ــون ــن ،ك ــاش ـف ــه ،م ــواص ـف ــات ســوبــر
فخمة ،موقفني ،موتور$715000 ،
03/362009
Le simon Real Estate
أبنية مجهزة ومفرزة للسفارات
* Buildings in special locations for
embassies
بعبدا ـ ـ اليرزه شقق م 365 2م 2و 290م2
بمواصفات بناء أوروبية
Le Simon Real Estate 03/362009
* صـ ــاالت ب ـم ـســاحــات مـخـتـلـفــة تصلح
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــارف والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات واألن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة
الرياضية واملعارض
Le Simon Real Estate 03/362009
* أرض م ـس ــاح ــة  1000م 2فـ ــي أف ـخــم
ش ــوارع الحازمية مــار تقال $ 2800000
عمار 50/165
Le Simon Real Estate 03/362009
* الجمهور الطريق العام أرض مساحة
 2000م 2تصلح ملصرف أو شركة بسعر
مغري
Le Simon Real Estate 03/362009
* مستودع مساحة  4400م 2علو  5.50م
للبيع أو لإليجار
Le Simon Real Estate 03/362009
* مستودع مساحة  2200م 2علو  4.65م
للبيع أو لإليجار
Le Simon Real Estate 03/362009
ـــ للبيع أو لإليجار
* للبيع املنصورية ـ ـ  410م + 2حديقة
 400م 2ـ ـ ـ دي ـكــور رائ ــع وف ـخــم ـ ـ ـ جــاهــزة
للسكن وتصلح  Garderieأو مصرف أو
شركة $ 615000
Le Simon Real Estate 03/362009
* لإليجار في الحازمية  350م 2ـ ـ موقع
مميز يصلح Garderie
Le Simon Real Estate 03/362009
* برازيليا بعبدا بناء مساحة  4000م2
مخصص للسفارات في أفخم مواقع Le
Simon Real Estate 03/362009
* الـحــازمـيــة للبيع مـسـتــودع  450م 2ـ ـ
نزلة بيك أب كبير 430000$
Le Simon Real Estate 03/362009
* ال ـح ــازم ـي ــة ال ـط ــري ــق الـ ـع ــام ـ ـ ـ ـ ص ــاالت
مساحات مختلفة ـ ـ موقع مميز تصلح
للمصارف والشركات مع صاالت ـ ـ طابق
ارضي
Le Simon Real Estate 03/362009
* ســن الفيل الطريق الـعــام ـ ـ صالة 500
م 2ـ ـ تصلح ملـصــرف أو شــركــة أو صالة
عرض ـ ـ مفروشات للبيع ـ ديكور.
مميز جدًا 3500000$
Le Simon Real Estate 03/362009
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ ـ ال ـقــادي ـشــا ع ــن ت ـمــديــد مـهـلــة اس ـت ــدراج
العروض العائد الدارة الخدمات الطبية
واالستشفائية للمستخدمني الحاليني
واملستخدمني السابقني وافراد عائالتهم
املـسـجـلــن عـلــى عــاتـقـهــم وذوي الـعـهــدة،
وال ـح ــوادث الشخصية وح ــوادث العمل،
وذلــك وفــق املــواصـفــات الفنية والـشــروط
االداري ــة املـحــددة في دفتر الـشــروط الذي
يـمـكــن ال ـح ـصــول ع ـلــى نـسـخــة ع ـنــه لـقــاء
مـبـلــغ مـئــة وع ـش ــرون ال ــف ل ـيــرة لبنانية
(ت ـ ـضـ ــاف  )TVAمـ ــن قـ ـس ــم الـ ـ ـش ـ ــراء فــي
املصلحة االداري ـ ــة فــي مــركــز الـشــركــة في
البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا و12
ظهرًا من كل يوم عمل.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـ ــي أم ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االربعاء
الــواقــع فيه  19نيسان  2017الـســاعــة 12
ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 555
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إجراء استدراج عروض لنقل مادة الغاز
أويــل بالصهاريج مــن معمل ديــر عمار
الى معمل الذوق الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع ف ــي 2017/4/28
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في  28آذار 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 517
إعالن تلزيم مشروع إنشاء
شبكة ال ـصــرف الـصـحــي وإن ـشــاء محطة
املعالجة والتكرير داخــل بلدة حماليا ـ ـ
قضاء املنت
الساعة التاسعة من يوم الجمعة الواقع
فيه الخامس من شهر أيار  ،2017تجري
ادارة امل ـنــاق ـصــات ـ ـ ـ ف ــي مــركــزهــا الـكــائــن
ف ــي ب ـن ــاي ــة ب ـي ـض ــون ـ ـ ـ ـ شـ ـ ــارع بـ ـ ـ ــوردو ـ ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملـيــاه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تـلــزيــم مـشــروع
إن ـشــاء شـبـكــة ال ـصــرف الـصـحــي وإن ـشــاء
مـحـطــة امل ـعــال ـجــة وال ـت ـكــريــر داخـ ــل بـلــدة
حماليا ـ ـ قضاء املنت.
ـ ـ التأمني املؤقت :فقط ستون مليون ليرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
املصنفون في الدرجة االولى فقط لتنفيذ
صـ ـفـ ـق ــات األشـ ـ ـغ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة امل ـس ـج ـل ــون
وفـقــا الح ـكــام امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ
ّ
اضافية.
 1966/1/25وتعديالته وشروط
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية.
ي ـ ـجـ ــب ان ت ـ ـصـ ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض الـ ـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية.
التكليف 572
إعالن
تلزيم مشروع تعزيل وإنشاء حيطان
حـمــايــة عـلــى م ـجــاري شـتــويــة فــي قضاء
بعبدا (بزبدين ـ ـ قرطاضة ـ ـ القلعة)
الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع
فيه التاسع مــن شهر أي ــار  ،2017تجري
ادارة امل ـنــاق ـصــات ـ ـ ـ ف ــي مــركــزهــا الـكــائــن
ف ــي ب ـن ــاي ــة ب ـي ـض ــون ـ ـ ـ ـ شـ ـ ــارع بـ ـ ـ ــوردو ـ ـ ـ

الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملـيــاه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تـلــزيــم مـشــروع
ت ـع ــزي ــل وإن ـ ـشـ ــاء ح ـي ـط ــان ح ـم ــاي ــة عـلــى
مجاري شتوية في قضاء بعبدا (بزبدين
ـ ـ قرطاضة ـ ـ القلعة).
ـ ـ التأمني املؤقت :فقط سبعة ماليني ليرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
املصنفون وفقًا الحكام املرسوم رقم 3688
تــاريــخ  1966/1/25فــي الــدرجــة الثانية
لــاش ـغــال املــائ ـيــة ال ــذي ــن يــوجــد بعدتهم
اك ـث ــر م ــن أرب ـ ــع ص ـف ـقــات مــائ ـيــة ل ــم يجر
استالمها مؤقتًا بعد.
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية.
ي ـ ـجـ ــب ان ت ـ ـصـ ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض الـ ـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية.
التكليف 574
إعالن تلزيم
ت ـع ـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ــوارد املــائ ـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن إج ـ ــراء ت ـلــزيــم بطريقة
استدراج عروض على اساس تنزيل مئوي
ح ــده االق ـص ــى  %20ع ـش ــرون بــامل ـئــة على
اسـعــار االدارة ،مــع تخفيض مــدة االعــان
الــى خمسة ايــام ً
بناء ملوافقة معالي وزير
الطاقة واملياه بتاريخ  ،2017/3/27لتنفيذ
م ـش ــروع اش ـغ ــال ت ـعــزيــل وانـ ـش ــاء حـيـطــان
حماية على مجرى شتوي في بلدة علمان
ومزرعة البرغوتية ـ ـ قضاء الشوف.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الثالثاء الواقع في .2017/4/25
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
في الدرجة الرابعة فقط لالشغال املائية
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجري استالمها مؤقتًا،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق اليوم املحدد لجلسة
ف ــض ال ـ ـعـ ــروض ـ ـ ـ ـ وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لـلـمــوارد املــائـيــة والكهربائية ـ ـ مصلحة
الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  30آذار 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 576
بالغ رقم2/3 :
ُ
ت ـع ـلــن وزارة االتـ ـص ــاالت بــأن ـهــا ستضع
قيد التحصيل إعتبارًا من 2017/04/19
الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس
عن شهر آذار عام 2017
باإلضافة الى كشوفات الفواتير املتأخرة
غير املـســددة ،ولقد حــددت مهلة اقصاها
 2017/05/15لتسديد هذه الكشوفات.
وتذكر املشتركني الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني عن
الــدفــع بــاتـجــاه واح ــد «لــاسـتـقـبــال فقط»
اعتبارًا من تاريخ .2017/05/16
 2ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـطــوط املـشـتــركــن املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2017/06/01وت ـس ـت ــوف ــى الـ ـغ ــرام ــة عــن
إعــادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا
من هذا التاريخ.
 3ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة مــؤقـتــة
بـعــد م ــرور شـهــر واح ــد عـلــى تــاريــخ قطع
االشتراك اعتبارًا من  2017/07/03ويعاد
وصـلــه بعد تسديد املـتــأخــرات املستحقة
إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى رسـ ـ ــم اع ـ ـ ـ ــادة وصـ ـ ــل ال ـخ ــط
( 11.000ل.ل ).وذلــك حتى تــاريــخ اإللغاء
النهائي (.)2017/09/01
 4ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة نهائية
ب ـعــد مـ ــرور ش ـهــريــن ع ـلــى ت ــاري ــخ اإلل ـغــاء
املــؤقــت اعـتـبــارًا مــن تــاريــخ 2017/09/01
وت ـس ـتــوفــى غ ــرام ــة ق ــدره ــا ( )%2شـهــريــا
وتحرر االرقام امللغاة وتحصل املتأخرات

بالطرق القانونية املعمول بها.
استنادًا الى املادة  45من قانون املحاسبة
العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ ـ ي ـ ـحـ ــرم املـ ـشـ ـت ــرك املـ ـلـ ـغ ــى رق ـ ـمـ ــه مــن
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد
جميع الفواتير املستحقة عليه.
م ــاح ـظ ــة :أ ـ ـ ـ ـ ت ـق ـطــع خ ـط ــوط املـشـتــركــن
املـ ـتـ ـخـ ـلـ ـف ــن ع ـ ــن دف ـ ـ ـ ــع فـ ـ ــاتـ ـ ــورة ه ــات ــف
ش ـه ــر ش ـب ــاط عـ ــام  2017ب ــات ـج ــاه واح ــد
«لــاس ـت ـق ـبــال ف ـق ــط» اع ـت ـب ــارًا م ــن تــاريــخ
.2017/04/19
ب ـ ـ يمكن للمشتركني املـلـغــاة خطوطهم
وال ــذي ــن لــم ي ـس ــددوا فــواتـيــرهــم املـتــأخــرة
امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة الـ ـ ــى ت ـق ـس ـي ــط امل ـ ـتـ ــأخـ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول
على إشتراك جديد.
إمـكــانـيــة تـســديــد الـفــواتـيــر عـبــر الــوســائــل
التالية:
ـ ـ ـ ل ــدى اي ص ـن ــدوق م ــن ص ـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة ل ــوزارة االتـصــاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ ـ ل ــدى أي مـصــرف عـبــر تــوطــن الـفــاتــورة
مـقــابــل  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ ـ مـكــاتــب  :LibanPostمـقــابــل  2.000ل.ل.
لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو بكلفة  1.500ل.ل.
للفاتورة الــواحــدة عبر االشـتــراك بخدمة
«ج ـبــايــة م ــن ال ـع ـن ــوان» (ل ــاش ـتــراك بـهــذه
الخدمة يمكن االتصال بالرقم 01/629629
ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ ـ مـكــاتــب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ ـ مـكــاتــب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون BOB
 FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة
الواحدة.
إمـكــانـيــة الـحـصــول عـلــى قـيـمــة الـفــواتـيــر:
عبر االتـصــال على املجيب الصوتي رقم
 1515أو عبر صفحات االنترنت الخاصة
ب ــال ــوزارة ( )mpt.gov.lbوهـيـئــة أوج ـيــرو
(.)ogero.gov.lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املرسوم رقم
( 93/4565املـ ــادة الـثــالـثــة مـنــه) وتعديله
ب ــامل ــرس ــوم  11682ت ــاري ــخ 1998/01/30
لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر لإلعتراض
بعد إنتهاء املهلة املحددة للدفع واملذكورة
اعاله ،ووجوب تقديم طلب االعتراض في
املنطقة الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُي ـط ـلــب م ــن امل ـش ـتــركــن الـ ـك ــرام ال ـت ـجــاوب
السريع مع مضمون هذا البالغ ،شاكرين
لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  27آذار 2017
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
م .باسل األيوبي
التكليف 549
إعالن
قــرر الـقــاضــي الـعـقــاري فــي النبطية بناء
ل ـل ـقــرار  2017/6اع ـ ــادة تـكــويــن صحيفة
للعقار  1734حداثا بالطريقة القضائية
وت ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــف ك ـ ـ ــل ذي مـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـتـ ـق ــدم
باعتراضه حتى تــاريــخ جلسة التكوين
املحددة في .2017/4/19
رئيس قلم املحكمة العقارية في النبطية
محمد اسماعيل جمعة
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب ع ـبــاس شــريــف زي ــن ملــوكـلـيــه نهله
وزه ــره عبد الحسني كفل سـنــدي تمليك
بدل ضائع العقار  964قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب حسان محمد حسن املوسوي ملوكله
ج ـم ـيــل ج ـ ــواد ع ـس ــاف س ـنــد تـمـلـيــك بــدل
ضائع العقار  365شحور.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب ع ـلــي ح ـســن مـسـتــو كـ ــردي ملــورثــه

الـشـيــخ محمد حـســن مستو ك ــردي سند
تمليك بدل ضائع العقار  407بازورية.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب وعــد رب ــاح شــربــح شـهــادة قيد بدل
ضائع للعقار رقم  943عنقون.
للمعترض  15يوم للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
إثبات بيانات للسيد رضــا احمد فخري
مواليد  1934/2/7إسم األم العبده السيد
أمني سجل  266الزرارية.
للمعترض  20يوم للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
بيع عقاري باملزاد العلني للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
غرفة الرئيسة زينة حجار
رقم التنفيذ2014/414 :
طالب التنفيذ :محمد أديب ونجاح ودعد
عصمت وعـبــدالـعــزيــز ومـنــا عـبــد البديع
الخالدي.
وكيلهم املحامي رائد سلطي
املنفذ عليهم :عبد البديع ومحمد بسام
ووف ــاء ونـهــى محمد صــالــح عبد البديع
وتوفيق ومحمد واعـتــدال ووفيق ولينا
وهـ ـن ــادي ورن ـ ــا وف ـي ــق أظـ ـه ــار عـصــاصــة
ورثة املرحوم هاشم أديب الخالدي وهم
زوجـتــه فطنت محمد زنبركجي وهشام
ونهاد ومحمد غزي ومحمد رجائي وأمل
وهـنــاء هاشم أديــب الخالدي ـ ـ مجهولي
محل االقامة.
ت ـ ــاري ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2014/12/23 :
و 2014/5/21تاريخ تسجيله 2014/11/3
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
كامل العقار  3269منطقة زيتون طرابلس
وذلـ ـ ــك وفـ ـق ــا ملـ ـن ــدرج ــات دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
املنظم بتاريخ  2015/2/5واملعدل بتاريخ
2016/7/16
م ــوض ــوع الـ ـط ــرح :ال ـع ـق ــار  3269زي ـتــون
طرابلس
بدل التخمني 1471250 :د.أ.
بدل الطرح 1471250 :د.أ.
تخفيض  1324125 :%10د.أ.
وان محتويات كل العقار املذكور مفصلة
بتقرير الخبير املـضـمــوم الــى ملف هذه
امل ـع ــام ـل ــة وه ـ ــو ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن بـ ـن ــاء حـجــر
م ـق ـص ــوب م ــؤل ــف م ــن ط ــاب ـق ــن االرض ـ ــي
ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ك ـ ــراج وغ ــرفـ ـت ــن لـلـسـكــن
ومطبخ وحمام وبيت خالء الكمال ما هو
على االفادة العقارية.
م ـكــان امل ــزاي ــدة :دائـ ــرة تـنـفـيــذ طــراب ـلــس ـ ـ
قصر العدل
الزمان :بتمام الساعة الحادية عشر ظهرًا
من يوم االثنني الواقع في 2017/5/29
شـ ـ ــروط امل ـ ــزاي ـ ــدة :م ــن ي ــرغ ــب االشـ ـت ــراك
بــاملــزايــدة عليه ان يتخذ مقامًا لــه ضمن
نطاق هــذه الــدائــرة وان يدفع بــدل الطرح
املقرر قبل مباشرة الجلسة بموجب شيك
مسحوب على مصرف لبنان باسم رئيس
دائ ــرة تنفيذ أو يقدم كفالة مالية كافية
ومقبولة قانونًا ،وعليه زيــادة عن الثمن
دفع رسوم التسجيل ورسم الداللة.
رئيس القلم بالتكليف
حاتم عثمان
اعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
الى املنفذ عليه بشارة الياس بشارة من
ً
ب ـف ــروة وم ـج ـهــول م ـحــل االق ــام ــة ،وع ـمــا
ب ــاحـ ـك ــام املـ ـ ـ ــادة  409أم.م .ت ـن ـب ـئــك ه ــذه
ال ــدائ ــرة ب ــأن لــديـهــا باملعاملة التنفيذية
رقم  2017/48واملتكونة بني اسعد عبدو
حـجــازي وبينك ان ــذارًا تنفيذيًا موضوع
القرار الصادر عن حضرة القاضي املنفرد
املــدنــي فــي النبطية الناظر فــي الــدعــاوى
العقارية رقم  2016/12تاريخ 2016/2/2
املتضمن احــداث وانشاء وتأمني واعطاء
حـ ــق م ـ ـ ــرور لـ ـعـ ـق ــارات املـ ــدعـ ــي رق ـ ــم 962
و 964و 965و 966بفروة عبر العقار 967
ب ـف ــروة وت ـحــدي ـدًا حـ ــدوده الـغــربـيــة وفـقــا

لالقتراح املقدم من الخبير غصن تاريخ
.2012/12/31
وعليه تدعوك هذه الدائرة للحضور اليها
شـخـصـيــا أو بــواس ـطــة وكـ ــاء قــانــونـيــن
الس ـتــام االنـ ــذار ومــرفـقــاتــه تـحــت طائلة
ً
متابعة التنفيذ بحقك اص ــوال بانقضاء
 20يــومــا تلي النشر مضافًا اليها مهلة
االنذار واملسافة.
مأمور التنفيذ
ميرفت زبيب
إعالن
صــادر عــن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2016/166
مــوجــه ال ــى املـسـتــدعــى ضــدهــم :جنفياف
شيبان انطون وانطون وصونيا عساف
م ـ ــرع ـ ــب ،م ـ ــن ب ـ ـلـ ــدة ك ـ ـ ــرم سـ ـ ـ ــده ،زغـ ــرتـ ــا،
ومجهولي محل االقامة حاليًا.
بــالــدعــوى املـقــدمــة ضــدكــم مــن املستدعية
م ــاري ت ــراز انـطــونـيــوس الـســوقــي زوجــة
جــرجــس ســاســن بــوكــالــة املـحــامــي سليم
بــولــس ،تــدعــوكــم ه ــذه املـحـكـمــة السـتــام
الـحـكــم ال ـص ــادر عـنـهــا بــرقــم  28بـتــاريــخ
 2017/3/20املتضمن اعتبار العقار رقم
 1254منطقة كرم سده العقارية غير قابل
للقسمة عينًا بني الشركاء وازالة الشيوع
ف ـي ــه عـ ــن ط ــري ــق ب ـي ـع ــه ب ـ ــامل ـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي
لـلـعـمــوم لـصــالـحـهــم ام ــام دائـ ــرة التنفيذ
املختصة ،وتوزيع ناتج الثمن والنفقات
ع ـل ــى الـ ـش ــرك ــاء ك ــل ب ـن ـس ـبــة ح ـص ـتــه فــي
امللكية ،وذلك خالل مهلة ثالثني يومًا من
تاريخ نشر هذا اإلعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(الرئيس الياس ريشا)
تـنـفــذ ش ــرك ــة اس.ام.اي/.ش.م.ل .ممثلة
ب ــامل ـف ــوض انـ ــدريـ ــا أب ـ ــو ح ـن ــا بــامل ـعــام ـلــة
 2009/93بــوجــه أن ـط ــوان سـمـيــر ســامــة
ً
ش ـي ـك ــان دون مـ ــؤونـ ــة ت ـح ـص ـي ــا ملـبـلــغ
 /127680/دوالر أم ـي ــرك ــي اض ــاف ــة الــى
ّ
الفوائد والرسوم .وقد حل محله بالتنفيذ
ً
بنك عوده ش.م.ل .تحصيال لدينه البالغ
/20400/د.أ .بموجب عقد قرض شخصي
اضافة الى الفوائد واللواحق.
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـلــى  1200س ـهــم في
الـ ـقـ ـس ــم  5/1110ح ـ ـ ــارة صـ ـخ ــر خ ــاص ــة
انطوان سالمة.
والقسم املذكور مساحته /193/م.م .وهو
بموجب االف ــادة الـعـقــاريــة مــدخــل وثــاث
غ ــرف ودار وط ـعــام ومـطـبــخ وغــرفــة خــدم
وخالء وشرفات وقبو في السفلي الثاني.
وبالكشف تبني ان الواقع مطابق لالفادة
العقارية .املواصفات جيدة جدًا .املنجور
الرئيسي سنديان وفــي الـغــرف معاكس.
املنجور الخارجي مونوبلوك ألومنيوم،
دي ـك ــور ف ــي س ـقــف ال ـص ــال ــون م ــع تقطيع
ف ــي الـ ـ ــدار بـشـكــل ق ـن ــاط ــر .تـلـبـيــس حجر
صـخــري لـلـجــدران فــي ال ــدار .صــالــون في
ثالث كنبات رخامية في الدار .ومن الدار
تراس مبلط موزاييك ضمنه خيمة حديد
وقرميد .ديكور في جدران التراس بشكل
احواض للمياه.
امل ـط ـبــخ وال ـح ـم ــام ــات س ـيــرام ـيــك مـجـلــى
امل ـط ـب ــخ غ ــرانـ ـي ــت مـ ــع خـ ــزائـ ــن خ ـش ـب ـيــة.
املغسلة فــي حـمــام الـضـيــوف انكاستري
رخ ـ ــام .احـ ــدى ال ـغ ــرف رئ ـي ـس ـيــة ضمنها
حمام مكتمل .وحمام بني الغرف ضمنه
ح ــوض ل ـلــدوش .ال ـبــاط رخ ــام وبــاركـيــه.
باب املبنى حديد مشغول وزجاج .املبنى
مجهز بمصعد وفيديوفون ،درج املبنى
رخـ ـ ــام .تـلـبـيــس خ ــارج ــي ح ـجــر صـخــري
مدقوق الشرفات شرفات باطون.
تاريخ قرار الحجز  2009/11/12وتاريخ
تسجيله .2009/11/18
ب ــدل تخمني  1200سـهــم خــاصــة انـطــوان
ســامــة فــي الـقـســم  5/1110ح ــارة صخر
 /106150/دوالر أميركي وبــدل طرحها
 /63690/دوالر أمـيــركــي أو مــا يعادلها
بالعملة الوطنية.
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2017/5/9ال ـســاعــة  11.00قـبــل الـظـهــر.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شــك مصرفي منظم ألمــر حـضــرة رئيس
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان أو ت ـقــديــم كـفــالــة
وافـ ـي ــة م ــن أحـ ــد امل ـ ـصـ ــارف امل ـق ـب ــول ــة مــن
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة
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إعالنات

وع ـل ـي ــه االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
العينية للقسم موضوع املزايدة واتخاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـ ـل ــب امل ـ ـحـ ــامـ ــي م ـ ـتـ ــرة جـ ـ ـب ـ ــران ص ـ ــوان
بالوكاله عن جورجيت مرعب سند بدل
ضائع للعقار  332كرمسده.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب مارون بشاره ساسني بالوكاله عن
بـشــاره ســاســن سند بــدل ضــائــع للعقار
 5/537كوبا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلـبــت فـ ــداء عـيـســى نـعـمــه بــالــوكــالــه عن
يـحــي مـخـلــوف سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 19/1761اميون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب سليمان خضر خضور بالوكاله عن
الياس العيناتي سند بدل ضائع للعقار
 454عابا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي بـ ـط ــرس ش ـه ـيــد ف ـضــول
بالوكاله عن بانوا حبيب كيروز سندي
بدل ضائع للعقارين  5823و 456بشري.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب جمال الكردي بصفته مفوض بعقد
بـيــع عــن محمد عبدالغني ال ـحــداد سند
بدل ضائع للعقار  A 18 /415النخله.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلــب جـهــاد ادم ــون ف ــارس بــالــوكــالــه عن
ورد ج ــرج ــوره سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 1024بقسميا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـلــب امل ـحــام ـيــة ك ــرول ــن ان ـط ــون ان ـطــون
بــالــوكــالــه نجال انـطــون سند بــدل ضائع
للعقار  464داربعشتار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2015/311
طالب التنفيذ :بنك سوسيتيه جنرال ش.م.ل
امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم :ع ـلــي مـصـطـفــى عــاصــي ـ ـ
زبدين
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـن ــدات ديـ ــن مــرفـقــة
ب ــات ـف ــاق ـي ــة ق ـ ــرض لـ ـش ــراء م ـس ـكــن جــاهــز
وم ـع ــزز بـقـيـمــة  142.868.819ل.ل .عــدا
الفوائد واللواحق.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2015/8/12 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/9/14 :
تاريخ قرار الحجز 2015/11/19 :وتاريخ
تسجيله2015/12/11 :
تاريخ محضر وصف العقار2016/1/16 :
وتاريخ تسجيله2016/2/23 :
العقار املوصوف 2400 :سهمًا من القسم
 4031/7النبطية التحتا في محلة كسار
زع ـت ــر ف ــي م ـب ـنــى م ـش ــاد س ـنــة  1999في

طــابــق ارض ــي مـشـغــول مــن قـبــل عبدالله
االحمد يحتوي على شقة شرقية مؤلفة
من صالون وطعام ومطبخ و 3غرف نوم
و 3حمامات وممرين و 5شرفات.
مساحة العقار 164 :م2
التخمني 106600 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 46757 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع في  2017/6/1الساعة  11:00ظهرًا
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
االط ـ 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.
رئيس القلم
حسن ايوب
دعوة
مــوجـهــة ال ــى املــدعــى عـلـيــه غــريــب سمير
ل ـبــده امل ـج ـهــول مـحــل االق ــام ــة صـ ــادر عن
محكمة االمـ ــور املستعجلة فــي بـعـبــدا ـ ـ
الرئيس حسن حمدان.
بتاريخ  2017/1/31تقدم السيد غسان
ع ـمــرو بــواسـطــة وكـيـلــه بــدعــوى بوجهك
سـجـلــت بــالــرقــم  ،2017/36يـطـلــب فيها
اعالن فسخ عقد االيجار وتسليم املأجور
ف ــي ال ـع ـقــار  6080ال ـش ـيــاح .وع ــن مــوعــد
لـلـنـظــر فـيـهــا ي ــوم  2017/4/28الـســاعــة
ال ـعــاشــرة صـبــاحــا فينبغي ح ـضــورك أو
ارس ـ ــال وك ـيــل ع ـنــك واال سـتـتـخــذ بحقك
الـتــدابـيــر الـقــانــونـيــة سـنـدًا الح ـكــام املــادة
 445وما يليها و 463وما يليها من أ.م.م.
املساعد القضائي
طارق عويدات
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إجـ ــراء تـلــزيــم بطريقة
اسـ ـ ـت ـ ــدراج عـ ـ ــروض ع ـل ــى اسـ ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي حــده االقصى  %20عشرون باملئة
ع ـلــى اس ـع ــار االدارة ،م ــع تـخـفـيــض مــدة
االعالن الى خمسة ايام ً
بناء ملوافقة معالي
وزير الطاقة واملياه بتاريخ ،2017/3/27
لتنفيذ م ـش ــروع اش ـغ ــال تـعــزيــل وان ـشــاء
حـيـطــان حـمــايــة عـلــى م ـجــرى ش ـتــوي في

بلدة جورة البلوط ـ ـ قضاء املنت.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم االربعاء الواقع في .2017/4/26
فعلى املتعهدين املصنفني وفـقــا الحكام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688ت ــاري ــخ 1966/1/25
في الدرجة الرابعة فقط لالشغال املائية
والــذيــن ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجري استالمها مؤقتًا،
الــراغـبــن بــاالشـتــراك بهذا التلزيم تقديم
ع ــروض ـه ــم ق ـبــل ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
م ــن آخ ــر ي ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـي ــوم امل ـحــدد
لـجـلـســة ف ــض ال ـع ــروض ـ ـ ـ وف ــق نـصــوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لـلـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مصلحة
الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  30آذار 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 578
إعالن بيع باملعاملة 2014/1297
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2017/4/18ال ـســاعــة  3:00ب ـعــد الـظـهــر
سـيــارة املنفذ عليه روبـيــر فهد بــو طــراد
ماركة ب ام ف  3.0 X3موديل  2004رقم
ً
/494010/ب ال ـخ ـص ــوص ـي ــة تـحـصـيــا
لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـ ـن ــك االعـ ـتـ ـم ــاد
املصرفي ش.م.ل .وكيلته املحامية سحر
ول ـي ــد فــرن ـس ـيــس ال ـب ــال ــغ $/21.970.6/
عــدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/7436/
واملـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة ب ـس ـع ــر  $/6500/أو مــا
ي ـعــادل ـهــا بــالـعـمـلــة الــوط ـن ـيــة وان رس ــوم
املـيـكــانـيــك ق ــد بـلـغــت /1.146.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـح ــدد ال ــى مـ ــرآب س ـيــريــاك ف ــي ب ـيــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
ب ـتــاريــخ  2017/3/29ص ــدر عــن محكمة
ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ق ـ ـ ــرار ب ــاب ــاغ
املـنـفــذ عـلـيــه رب ـيــع نــايــف خـلـيــل بــالـطــرق
ً
االسـتـثـنــائـيــة ع ـمــا بــاح ـكــام امل ـ ــادة 409
أ.م.م .االن ـ ــذار االج ــرائ ــي وط ـلــب التنفيذ
ومــرفـقــاتــه عـلــى الـسـيــارة مــاركــة infinity
 45 fxرقـ ـ ـ ــم /105251/و ب ــامل ـع ــام ـل ــة
 2014/1286املـقــدمــة مــن شــركــة كابيتال

ف ـي ـن ــان ــس ك ــوم ـب ــان ــي ش.م.ل .وكـيـلـتـهــا
املـحــامـيــة م ــاري ش ـهــوان وعـلـيــه تدعوكم
ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور الـيـهــا شخصيًا
أو بواسطة وكيل قانوني لتبلغ االوراق
املشار اليها خالل مهلة ثالثة اسابيع من
تاريخ النشر.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن قضائي
لــدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
الـعـقــاريــة ،بــرئــاســة الـقــاضــي سيلفر أبــو
شقرا ،تقدمت املستدعية الشركة العامة
ل ــاسـ ـك ــان ش.م.م .ب ــواسـ ـط ــة وك ـي ـل ـت ـهــا
املحامية رندى املعلوف باستدعاء سجل
بــالــرقــم  ،2017/1733تـطـلــب فـيــه شطب
اش ـ ـ ــارة دعـ ـ ــوى م ـل ـك ـيــة مل ـص ـل ـحــة امل ــدع ــي
ش ـك ــري اوس ـط ــه ع ــدد  304ع ــن صحيفة
العقار /17الفنار العقارية سندًا للمادة
/512أ.م.م .مهلة املالحظات واالعـتــراض
خالل عشرين يومًا تبدأ من تاريخ النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن
صادر عن محكمة زغرتا املدنية
الناظرة باألحوال الشخصية
رقم امللف2017/191 :
تقدمت املستدعية سوسان أسعد نخول
موسى الخوري بواسطة وكيلها االستاذ
زي ــاد فرنجية بــاسـتــدعــاء طلب بموجبه
ثـبــوت وف ــاة وحـصــر إرث املــرحــوم نخول
مــوســى الـخــوري مــن مــزيــارة خــال العام
 1911ـ ـ ـ ع ــن ول ــده الــوح ـيــد أس ـعــد نـخــول
موسى الخوري علمًا بأن زوجته ووالديه
متوفيان قبله فمن لــديــه اع ـتــراض عليه
ال ـت ـقــدم ب ــه ال ــى ق ـلــم ه ــذه املـحـكـمــة خــال
مهلة شهرين من تاريخ هذا النشر.
رئيس القلم جبور نمنوم
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب امل ـحــامــي حـســن عـلــي صـعــب وكيل
نبيه جرجي الجردي وكيل حميد عبود
راش ـ ـ ــد ب ـص ـف ـتــه ال ـش ـخ ـص ـيــة وب ــوك ــال ـت ــه
عــن ل ــور عـبــود راش ــد وزل ـفــا عـبــود راشــد
سندات ملكية بدل ضائع عن حصصهم
في العقار  270معاصر بيت الدين.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
الدكتور غالب أبو زين
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
رقم املعاملة2013/418 :
املنفذ :بنك املوارد ش.م.ل .وكيله املحامي
كابي زهر
املـنـفــذ عليهم :ط ــال وول ـيــد مـعــن كــرامــي
وم ـع ــن ع ـبــد ال ـح ـم ـيــد ك ــرام ــي ـ ـ ـ ـ وكـيـلـهــم
املحامي زياد درنيقه
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ع ـقــد ت ـعــامــل وكـفــالــة
ً
تحصيال لدين املنفذ البالغ ثالثة ماليني
وث ــاث ــة وس ـب ـعــون ال ــف وم ــاي ــة وثـمــانـيــة
دوالرات اميركية عدا اللواحق والفوائد.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
حـصــص املـنـفــذ عليه مـعــن عـبــد الحميد
كـ ــرامـ ــي فـ ــي كـ ــل مـ ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات /448/
و /449/و /457/و /349/م ــن منطقة
العريضة العقارية ،والعقارات  /8/و/9/
و /10/و /11/و /12/و /13/و/24/
و /26/من منطقة الشيخ زناد العقارية.
 1ـ ـ العقار  /448/العريضة :ارض سقي
ّ
معدة لزرع الحبوب
مساحته/54272/ :م.م.
ً
يحده غربًا العقار  /447/شـمــاال طريق
ومجرى ماء عام شرقًا العقار  449جنوبًا
طريق عام ومجرى ماء.
قيمة التخمني /217088/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /130252.80/ :دوالر أميركي.
 2ـ ـ العقار  /449/العريضة :ارض سقي
ّ
معدة لزرع الحبوب
مساحته/10300/ :م.م.
يحده غربًا العقار  /448/شرقًا العقارات
ً
 450و 451و 452و 453و 454شماال طريق
وم ـ ـجـ ــرى م ـ ــاء ع ـ ــام ج ـن ــوب ــا مـ ـج ــرى م ــاء
وطريق عام .
قيمة التخمني /41200/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /24720/ :دوالر أميركي.
 3ـ ـ العقار  /457/العريضة :ارض سقي
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ّ
معدة لزرع الحبوب
مساحته/4609/ :م.م.
ي ـح ــده غ ــرب ــا ط ــري ــق وم ـج ــرى مـ ــاء شــرقــا
ً
العقارين 456 :و 480شماال العقارية 456
و 480جنوبًا مجرى ماء.
قيمة التخمني /36872/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /22123.2/ :دوالر أميركي.
 4ـ ـ العقار  /349/العريضة :ارض سقي
سليخ ّ
معد لزرع الحبوب
مساحته/1034/ :م.م.
يحده غربًا العقار  324شرقًا العقار 350
ً
شماال طريق عام جنوبًا العقار 348
قيمة التخمني /8472/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /4963/ :دوالر أميركي.
 5ـ ـ ـ ـ  /914.285/س ـه ـمــا ف ــي ال ـع ـق ــار /8/
الشيخ زناد :ارض بعل سليخ تزرع حبوب
مساحته/1596/ :م.م.
يحده غربًا طريق عــام شرقًا العقار /1/
ً
شماال طريق عام جنوبًا العقار /9/
قيمة التخمني /4864/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /2918/ :دوالر أميركي.
 6ـ ـ ـ  /914.285/سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار /9/
ال ـش ـي ــخ زن ـ ـ ــاد :ارض ب ـع ــل س ـل ـيــخ ت ــزرع
حبوب
مساحته/1598/ :م.م.
يحده غربًا طريق عــام شرقًا العقار /1/
ً
شماال العقار  /8/جنوبًا العقار /10/
قيمة التخمني /4870/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /2922/ :دوالر أميركي.
 7ـ ـ ـ  /914.285/سهمًا فــي الـعـقــار /10/
ال ـش ـي ــخ زن ـ ـ ــاد :ارض ب ـع ــل س ـل ـيــخ ت ــزرع
حبوب
مساحته/1078/ :م.م.
يحده غربًا طريق عــام شرقًا العقار /1/
ً
شماال العقار  /9/جنوبًا العقار /11/
قيمة التخمني /3285/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /1971/ :دوالر أميركي.
 8ـ ـ ـ  /914.285/سهمًا فــي الـعـقــار /11/
الـشـيــخ زن ـ ــاد :ارض بـعــل سـلـيــخ م ــزروع
حبوب
مساحته/1064/ :م.م.
يحده غربًا طريق عــام شرقًا العقار /1/
ً
شماال العقار  /10/جنوبًا العقار /12/
قيمة التخمني /3242/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /1945/ :دوالر أميركي.
 9ـ ـ ـ  /914.285/سهمًا فــي الـعـقــار /12/
ال ـش ـي ــخ زن ـ ـ ــاد :ارض ب ـع ــل س ـل ـيــخ ت ــزرع
حبوب
مساحته/1077/ :م.م.
يحده غربًا طريق عــام شرقًا العقار /1/
ً
شماال العقار  /11/جنوبًا العقار /13/
قيمة التخمني /3282/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /1969/ :دوالر أميركي.
 10ـ ـ  /914.285/سهمًا في العقار /13/
ال ـش ـي ــخ زن ـ ـ ــاد :ارض ب ـع ــل س ـل ـيــخ ت ــزرع
حبوب
مساحته/3201/ :م.م.
يحده غربًا طريق عــام شرقًا العقار /1/
ً
شماال العقار  /12/جنوبًا العقار /14/
قيمة التخمني /9755/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /5853/ :دوالر أميركي.
 11ـ ـ  /914.285/سهمًا في العقار /24/
ال ـش ـي ــخ زن ـ ـ ــاد :ارض ب ـع ــل س ـل ـيــخ ت ــزرع
حبوب
مساحته/8504/ :م.م.
ً
ي ـحــده غــربــا وشــرقــا وش ـم ــاال طــريــق عــام
جنوبا العقار /25/
قيمة التخمني /25917/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /15550/ :دوالر أميركي.
 12ـ ـ ـ  /914.285/سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار 26
الشيخ زناد ارض بعل سليخ تزرع حبوب
مساحته/8684/ :م.م.
يحده غربًا طريق عــام شرقًا مجرى ماء
ً
شماال العقار  /25/جنوبًا العقار /317/
قيمة التخمني /255856/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /15513/ :دوالر أميركي.
مــوعــد املــزايــدة ومكانها :نـهــار الخميس
الــواقــع فــي  2017/4/27الساعة الــواحــدة
بعد الظهر امام رئيس دائرة تنفيذ حلبا.
على من يرغب الدخول باملزايدة ان يدفع
م ـثــل ب ــدل ال ـط ــرح امل ـح ــدد ن ـق ـدًا أو تـقــديــم
ً
كفالة قانونية وافية واتخاذ محال القامته
ضـمــن نـطــاق دائ ــرة تنفيذ حلبا اذا كــان
مقيمًا خارجها واال عـ ّـد قلم هــذه الدائرة
مـقــامــا مـخـتــارًا لــه وان يــدفــع ع ــاوة على
البدل مبلغ مليون ليرة لبنانية كنفقات
تدفع امانة باسم دائرة تنفيذ حلبا وعلى
الشاري رسم الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات ـ ـ دائرة تحصيل بيروت املكلفني الواردة أسماؤهم
في الجدول املرفق للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في بيروت ـ ـ شــارع بشارة الخوري ـ ـ مبنى فيعاني ـ ـ
الطابق الثاني ،لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم،
ً
واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر
هذا االعالم على املوقع االلكتروني لوزارة املالية.
http://www.finance.gov.lb

سميحة خير الدين البيسار

RT000109554LB

2017 /1601

719182

بهيجة عبد الغني الصلح

RT000108417LB

2017 /1784

148494

جان يوسف فرح

RT000109582LB

2017 /1614

736957

منير محمد هرموش

RT000110557LB

2017 /1730

889787

اسم املكلف

رقم البريد املضمون

رقم االنذار

رقم املكلف

جورج جبرايل القرداحي

RT000110514LB

2017 /1713

864527

شركة الياس يارد وشركاه

RT000107269LB

2017 /117

66519

جوزف ملحم الصباغ

RT000110404LB

2017 /1703

856727

وديع خير الدين قنبر

RT000107420LB

2017 /1198

547602

ايمان خير الدين القرقوتي

RT000110510LB

2017 /1712

860290

ورثة انطوان زخيا بواري

RT000107791LB

2017 /1503

78931

فائزة حامد مارديني

RT000110606LB

2017 /2080

977113

عالء وهاب املغربي

RT000107101LB

2017 /699

1850211

نبيه بهجت النحاس

RT000110604LB

2017 /2079

976901

مختار سعد الله العريس

RT000107195LB

2017 /767

676740

نهاد نخلة عصفور

RT000110603LB

2017 /2087

975953

سارو قره بت هارتونيان

RT000106886LB

2017 /499

282951

محمد ابراهيم العمري

RT000110601LB

2017 /2075

971833

ناريك قره بت هارتونيان

RT000106888LB

2017 /500

282957

تيا نديم نصر الله

RT000110596LB

2017 /2067

962745

كوميداس قره بت هارتونيان

RT000106889LB

2017 /501

282960

كالدس جوزف خلف

RT000110595LB

2017 /2066

959246

نبيل خليل امني

RT000108826LB

2017 /2069

628444

منذر محمد عاطف توكلنا

RT000110593LB

2017 /2064

955369

منير محمد عثمان الباش

RT000106994LB

2017 /614

129924

منال يوسف شهاب

RT000110589LB

2017 /2061

947873

محمود محمد دياب

RT000106993LB

2017 /602

128594

فايز معروف الريس

RT000110588LB

2017 /2060

947633

هاني حسن نصولي

RT000106825LB

2017 /323

95467

كمال يوسف صفا

RT000110585LB

2017 /2057

940837

الجالية االنجيليه املتكلمة اللغة االملانيه

RT000109475LB

2017 /1575

696534

كلوديت ميشال موصلي

RT000110584LB

2017 /2056

938759

شركة ماضي للتجارة العامة ش م م

RT000109474LB

2017 /2236

1914034

سحر امني دياب درنيقة

RT000110561LB

2017 /1733

893922

يوسف مرعي اسعد بو خالد

RT000108220LB

2017 /1540

608016

فايز زكي الديراني

RT000110556LB

2017 /1729

888980

مد علي حمدانwمح

RT000107398LB

2017 /274

573661

عبد الغني خالد صالح الغنيم

RT000110555LB

2017 /1727

887754

ناصر مصطفى عيسى

RT000107400LB

2017 /275

585580

حسني خليل السيد

RT000110551LB

2017 /1726

886697

الشركة السلطانية سلطان وشركاه

RT000109687LB

2017 /1635

744114

عليا علي ابو شالة

RT000110534LB

2017 /1725

886434

راشد فؤاد العطار

RT000109686LB

2017 /1634

742426

روضة علي ابو شالة

RT000110532LB

2017 /1724

886423

شركة البوقري التجارية

RT000109685LB

2017 /1633

741356

جمال علي ابو شالة

RT000110531LB

2017 /1723

886413

ابراهيم اسماعيل رضوان

RT000109671LB

2017 /1625

738879

صباح علي ابو شالة

RT000110528LB

2017 /1722

886400

محمد انيس يونس فخر الدين مزهر

RT000109672LB

2017 /1626

738930

فاديا علي ابو شالة

RT000110525LB

2017 /1721

886391

دانية سليم زيدان

RT000109673LB

2017 /1627

739410

عدوية علي ابو شالة

RT000110522LB

2017 /1719

886381

نادره مصطفى مظهر ميقاتي

RT000109675LB

2017 /1629

739932

سمير علي ابو شالة

RT000110519LB

2017 /1718

886372

حياة فؤاد وهبي

RT000109676LB

2017 /1630

740055

وصفية عبد الغني خطاب

RT000110516LB

2017 /1715

872910

انيس اسماعيل رضوان

RT000109670LB

2017 /1624

738876

سمير ملحم الصباغ

RT000110515LB

2017 /1714

864655

جمال رشيد سعد الدين حمو

RT000109657LB

2017 /1621

738558

نوال سليمان جابر

RT000110505LB

2017 /1707

857906

موفق سليمان بيضون

RT000109457LB

2017 /2222

624246

رفيق علي نبها

RT000110507LB

2017 /1709

859103

ميسر يونس فخر الدين مزهر

RT000109651LB

2017 /1620

738542

موني ابراهيم ربيز نجار

RT000109935LB

2017 /2095

986900

سميحة يونس فخر الدين مزهر

RT000109643LB

2017 /1619

738536

ناجية محمد العتر

RT000109913LB

2017 /1695

843052

نبيها شفيق البزري

RT000109626LB

2017 /1618

738522

محمد علي ابو شاله

RT000109918LB

2017 /1700

851568

عبد العفو عمر ديب العالول

RT000109669LB

2017 /1623

738856

هدى امني الحلواني

RT000109894LB

2017 /1681

819743

سهير اسماعيل رمضان

RT000109598LB

2017 /1616

737867

انغريد رفيق شرتوني

RT000109897LB

2017 /1682

821342

بهاء الدين رشيد سعد الدين حمو

RT000109602LB

2017 /1617

738282

شركة راب التجارية ش.م.م

RT000109903LB

2017 /1694

840833

علي عبدالله عبدالكريم النملة

RT000109565LB

2017 /1610

731929

فارس محمد فارس

RT000109905LB

2017 /1685

824726

سامر جميل حريكي

RT000109567LB

2017 /1612

733434

دينا يوسف بيهم

RT000109906LB

2017 /1686

824903

سحر محمد يوسف االسير

RT000109569LB

2017 /1613

736852

نوال جرجي شاهني

RT000109907LB

2017 /1687

825094

فيروز ناصيف بعقليني

RT000109556LB

2017 /1603

720283

سامي جواد الترس

RT000109826LB

2017 /1675

798408

فريال محمد  .بهلوان

RT000109558LB

2017 /1605

724444

عاطف طنوس نصر

RT000109827LB

2017 /1676

800682

بسام توفيق الغزيري

RT000109551LB

2017 /1598

717209

ده ده سامي الغريب

RT000109717LB

2017 /1641

751775

فضل ابراهيم حب الله

RT000109555LB

2017 /1602

720098

اسامة محمد الشيخ غانم

RT000109720LB

2017 /1643

753053
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حكمات كمال وهاب

RT000109769LB

2017 /1647

755593

ماريون الكسندر ادامس

RT000110351LB

2017 /2807

1607941

وقف جامع الحمرا

RT000109771LB

2017 /1649

756484

جمال محمد عكر

RT000110476LB

2017 /2913

1610223

روجه عبد الله الصايغ

RT000109776LB

2017 /1653

761514

كريم مفيد بو كروم

RT000110477LB

2017 /2914

1610264

جورج الياس قبرصي

RT000109812LB

2017 /1672

795828

نوال صادق الرملي

RT000109923LB

2017 /2089

983880

التوازن الهندسية للمقاوالت العامة املحدودة
ش.م.ل اوف شور

RT000110485LB

2017 /2917

1610301

امال جوزف شلحت

RT000109928LB

2017 /2088

982571

بايموس اوف شور

RT000110488LB

2017 /2920

1614575

جوزف اسطفان غانم

RT000109929LB

2017 /2090

985180

خالد سليم الزين

RT000110491LB

2017 /2923

1617293

عبد االمير علي عون

RT000109934LB

2017 /2093

986440

بارعه زهير الغاليني

RT000110492LB

2017 /2924

1619528

الياس شكري القيالة

RT000109709LB

2017 /1638

751369

نبيل يوسف الطرزي

RT000110487LB

2017 /2919

1611055

وفاء محمود محمد

RT000109797LB

2017 /1663

777668

حسن احمد زين عاصي

RT000110494LB

2017 /2926

1621766

احمد مصطفى كنيفاتي

RT000109714LB

2017 /2420

250698

حجاج بن ابراهيم بن صالح حجاج

RT000110495LB

2017 /2977

1622970

 RIVE DROITE S.A.Lريف دروات ش.م.ل

RT000109700LB

2017 /2408

247077

سميح ملحم غنام

RT000110497LB

2017 /2929

1625580

نهى عبد الحفيظ صيداني

RT000109693LB

2017 /2402

243320

هايدي فاروق محمود السيد

RT000110498LB

2017 /2930

1626412

الياس كميل يزبك

RT000110757LB

2017 /2050

931505

وفيق عبد اللطيف حسونه

RT000110756LB

2017 /2954

1626454

دانيال ليليان ايفت ليون توربني

RT000110725LB

2017 /2029

896320

مكرم امني ترك

RT000110759LB

2017 /2955

1626513

احمد محمد علي يعقوب

RT000110726LB

2017 /2030

898710

عبد الرؤوف ابراهيم بترجي

RT000110764LB

2017 /2958

1629698

محمد توفيق زيتون

RT000110728LB

2017 /2032

907272

ملا احمد بشاشه

RT000110475LB

2017 /2912

1608180

هاروتيون اريس كشيشيان

RT000110731LB

2017 /2034

908193

رامي محمد جهاد ميقاتي

RT000110765LB

2017 /2959

1630130

زكية امني محمود العكلوك

RT000110733LB

2017 /2035

908781

ادي اميل داغر

RT000107578LB

2017 /308

678035

توفيق شاكر خضر فاخوري

RT000110739LB

2017 /2042

920819

الشركة الخليجية للتجارة واملقاوالت املحدودة

RT000107580LB

2017 /310

678790

هال عبد الحميد غندور

RT000110743LB

2017 /2049

928390

نبيل فرج فريج

RT000107579LB

2017 /309

678097

بشير فوزي ابو رشيد

RT000107752LB

2017 /350

706980

محمد سعيد الحاج

RT000110744LB

2017 /2052

934334

ارمني اوهانس ارفيان

RT000107775LB

2017 /407

921437

نجال خليل خطاب

RT000110747LB

2017 /2037

910738

محمد سعيد النخال

RT000107411LB

2017 /293

624066

جوزيف نمر القزي

RT000110750LB

2017 /2040

917036

روبار منصور حبيب

RT000110983LB

2017 /3036

908318

مارون فريد الحداد

RT000110751LB

2017 /2043

922065

انيس منصور حبيب

RT000110981LB

2017 /3034

667745

حيدر حبيب مكي

RT000110760LB

2017 /2053

937692

لوسيان منصور حبيب

RT000110978LB

2017 /3031

667743

احمد ابراهيم الخضر

RT000110758LB

2017 /2051

932000

امال العيد ابو عيسى

RT000111085LB

2017 /3058

630598

رضوان سليمان الخالد الدندشي

RT000110730LB

2017 /2033

907858

وفيقة عبد القادر نبهان

RT000110966LB

2017 /3020

1632562

سعد مصطفى بيضون

RT000109690LB

2017 /2399

242784

هبه محمد منير عيتاني

RT000110965LB

2017 /3019

1632561

عائشة عبد الغفور نايف

RT000110858LB

2017 /2969

607458

هالة محمد منير عيتاني

RT000110964LB

2017 /3018

1632560

فيليب شفيق الشامي

RT000110727LB

2017 /2031

903676

نسيب محمد منير عيتاني

RT000110963LB

2017 /3017

1632558

طوني قسطنطن سالم وهبة

RT000109785LB

2017 /2539

233624

لينا محمد منير عيتاني

RT000110962LB

2017 /3016

1632556

مالك مصطفى تمراوي

RT000109784LB

2017 /2538

230378

عالء محمد منير عيتاني

RT000110961LB

2017 /3013

1632555

جوزيف انطون شمالي

RT000109767LB

2017 /2530

226647

عصمت محمد منير عيتاني

RT000110955LB

2017 /3009

1632554

اسامة محمد طرابلسي

RT000109764LB

2017 /2527

225929

عاصم محمد منير عيتاني

RT000110954LB

2017 /3008

1632552

هيلدا عبد املسيح السيوفي

RT000109743LB

2017 /2481

195650

رشيد محمد علي جابر

RT000110953LB

2017 /3007

1630813

سمير عبد الرحمن الداعوق

RT000108914LB

2017 /2139

193638

سالم سعيد سالم بوعديل

RT000110952LB

2017 /3006

1630786

ورثة يوسف عيد

RT000108907LB

2017 /2132

190974

وفيقه محمد سعيدون

RT000110975LB

2017 /3028

1644195

احسان احمد الددا

RT000110173LB

2017 /2795

1594132

عفاف محمد سعيدون

RT000110974LB

2017 /3027

1644182

ماري جوزف صفير

RT000110338LB

2017 /2800

1596751

يوسف دياب امني

RT000110971LB

2017 /3025

1641424

محمد خضر دياب حوري

RT000110345LB

2017 /2801

1597444

مصطفى توفيق دحدوله

RT000110968LB

2017 /3022

1637530

محاسن محمد سعيدون

RT000110346LB

2017 /2802

1600568

مصطفى الطاهر عبد الرزاق البشتي

RT000110967LB

2017 /3021

1636686

نهى صادق عمر

RT000110347LB

2017 /2803

1603576

اوليغ ميشال الفغالي

RT000110969LB

2017 /3023

1638066

انجا خليل األشقر

RT000110348LB

2017 /2804

1604525

جاك انطون روفايل

RT000110977LB

2017 /3030

1645195

بانا محمد اسعد عبد الرحمن

RT000110349LB

2017 /2805

يوسف اسعد منصور صليبي ابو جودة

RT000110350LB

2017 /2806

			1604624
		
عن مدير الواردات بالتفويض
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

قطعة مفقودة في «بازل» ليفربول
صحيح أن ليفربول حسم «دربي
ميرسيسايد» بطريقة رائعة بتغلبه على
جاره إفرتون في نهاية األسبوع ،لكن
الواقع أن ما ينقص هذا الفريق هو ربما
قطعة واحدة الستكمال «البازل» الجميل
ّ
الذي ركبه يورغن كلوب .قطعة وقد
يصبح «الحمر» أقوى فرق الدوري
شربل ّ
كريم
ما الذي ينقص ليفربول ليكون على
رأس الئحة الترتيب العام للدوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم؟
ُ
هــو س ــؤال ط ــرح مـنــذ إط ــاق املــدرب
األمل ــان ــي يــورغــن ك ـلــوب ورش ــة بـنــاء
فــريــق "الـحـمــر" لكي يـكــون على قدر
تطلعات جمهوره الكبير .النواقص
ك ــان ــت كـ ـثـ ـي ــرة ،وق ـ ــد م ــأه ــا ك ـل ــوب
تباعًا ،لكن "االنفصام" الــذي يعرفه
ً
فــري ـقــه حــال ـيــا ي ـت ــرك م ـج ــاال لـلـكــام
مكان مــا ،إذ إن لوحة
نقص في
عن
ٍ
ٍ
"ال ـ ـبـ ــازل" ل ــن ت ـك ـت ـمــل ف ــي حـ ــال عــدم
إي ـ ـجـ ــاد ال ـق ـط ـع ــة املـ ـفـ ـق ــودة لـيـنـهــي
تركيبها.
ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ،ق ـ ــد يـ ـتـ ـف ــق ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون ب ــأن
ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول ل ـ ــدي ـ ــه ن ـ ـقـ ــص فـ ـ ــي خ ــط
ال ــوس ــط ،بـحـيــث ي ـح ـتــاج ال ــى الع ـ ٍـب
آن
ي ـم ـك ـنــه ل ـع ــب أك ـث ــر م ــن دور ف ــي ٍ
معًا ،وهذا األمر ال يمكن أن يترجمه
الـبــرازيـلــي فيليبي كوتينيو املميز
هجوميًا ،وال الهولندي جورجينيو

للموسم الثاني تواليًا،
ّ
يضل ليفربول الطريق إلى هدفه
في سوق االنتقاالت
فـ ـيـ ـن ــال ــدوم ال ـ ـقـ ــوي دف ــاعـ ـي ــا وغ ـي ــر
الثابت ً
أداء هجوميًا ،وال حتى آدم
الالن ــا املـطـلــوب مـنــه رب ــط الـخـطــوط
والكثير من املسؤوليات على أرض
املـ ـلـ ـع ــب ،مـ ــا يـ ـح ـ ّـد مـ ــن ل ـع ـب ــه دورًا
محوريًا في الكثير من األحيان.
إذًا ،ض ـ ــال ـ ــة ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول فـ ـ ــي العـ ــب
"جــوكــر" ،وهــو األمــر الــذي رآه كلوب
فــي مــواطـنــه الع ــب الــوســط محمود
دهـ ـ ــود الـ ـ ــذي كـ ــان ه ــدف ــه األول فــي
ّ
الـ ـصـ ـي ــف املـ ـقـ ـب ــل ،لـ ـك ــن ف ـ ـجـ ــأة ح ــط
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري األص ـ ـ ـ ــل فـ ـ ــي بـ ــوروس ـ ـيـ ــا
ّ
سينضم إلـيــه من
دورت ـمــونــد ال ــذي
ب ــوروسـ ـي ــا م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ بـعــد
أشهر قليلة.
هي خسارة لليفربول خارج امللعب

ال يمكن إيجاد أي العب في صفوف «الريدز» يشبه محمود دهود (أرشيف)
ولــو أن بعض الصحافة اإلنكليزية
تحاول التقليل من حجم املوضوع.
ل ـك ــن ال ـح ـق ـي ـقــة م ـغ ــاي ــرة ت ـم ــام ــا ،إذ

إنـ ــه ال ي ـم ـكــن إيـ ـج ــاد أي العـ ــب فــي
ص ـف ــوف "الـ ــريـ ــدز" يـشـبــه دهـ ــود في
شهيته املفتوحة دائمًا على الجري

ف ــي مـخـتـلــف أرج ـ ــاء امل ـل ـعــب ،وعـلــى
ّ
التحرك بــن الخطوط لتسلم الكرة
ت ـح ــت ال ـض ـغ ــط وق ـ ـيـ ــادة ال ـه ـج ـمــات

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )31
 الثالثاء:ليستر سيتي  -سندرالند ()21,45
واتفورد  -وست بروميتش ألبيون
()21,45
بيرنلي  -ستوك سيتي ()21,45
مانشستر يونايتد  -إفرتون ()22,00
 األربعاء:أرسنال  -وست هام ()21,45
ساوثمبتون  -كريستال باالس ()21,45
هال سيتي  -ميدلسبره ()21,45
سوانسي  -توتنهام هوتسبر ()21,45
تشلسي  -مانشستر سيتي ()22,00
ليفربول  -بورنموث ()22,00
إسبانيا (المرحلة )30
 الثالثاء:أتلتيك بلباو  -إسبانيول ()20,30

إشبيلية  -فياريال ()22,30
أتلتيكو مدريد  -ريال سوسييداد
()22,30
 األربعاء:برشلونة  -إشبيلية ()20,30
أالفيس  -أوساسونا ()21,30
سبورتينغ خيخون  -ملقة ()21,30
ديبورتيفو ال كورونيا  -غرناطة
()21,30
ليغانيس  -ريال مدريد ()22,30
 الخميس:إيبار  -الس باملاس ()20,30
فالنسيا  -سلتا فيغو ()22,30
ألمانيا (المرحلة )27
 الثالثاء:بوروسيا دورتموند  -هامبورغ ()21,00
كولن  -أينتراخت فرانكفورت ()21,00

فيردر بريمن  -شالكه ()21,00
هوفنهايم  -بايرن ميونيخ ()21,00
 األربعاء:بوروسيا مونشنغالدباخ  -هيرتا برلني
()21,00
ماينتس  -اليبزيغ ()21,00
فولسبورغ  -فرايبورغ ()21,00
أوغسبورغ  -إينغولشتات ()21,00
درامشتات  -باير ليفركوزن ()21,00
كأس إيطاليا (إياب نصف النهائي)
 الثالثاء:روما  -التسيو ( 2-0ذهابًا) ()21,45
 األربعاء:نابولي  -يوفنتوس ()21,45( )3-1

والـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ــى الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاك وصـ ــد
العمليات الهجومية ضد فريقه.
ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ،خ ـ ـسـ ــارة الـ ـسـ ـب ــاق ال ــى
صفقة ده ــود هــي أكـبــر مــن خـســارة
ـاق آخ ــر مع
ل ـي ـفــربــول وك ـل ــوب ل ـس ـب ـ ٍ
أرس ـن ــال عـلــى خ ــدم ــات الـســويـســري
غــرانـيــت شــاكــا ،ال ــذي ولـحـســن حظ
"الحمر" لــم يتمكن مــن إثـبــات نفسه
في "البريميير ليغ" حتى اآلن.
ال ـ ـ ــاع ـ ـ ــب األملـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ــان ض ـ ـ ـ ــرورة
لـلـيـفــربــول لـخـلــق تـنــويــع فــي اللعب
انطالقًا مــن منتصف املـيــدان ،حيث
يـجـيــد ال ـت ـح ــرك وال ـت ـمــريــر الـســريــع
ل ـل ـك ــرات ال ـق ـص ـي ــرة ع ـن ــدم ــا يـحـتــاج
األمـ ـ ــر أو ي ـغ ـ ّـي ــر ال ـن ـم ــط ال ـ ــى كـ ــرات
ط ــويـ ـل ــة تـ ـص ــل بـ ــدقـ ــة الـ ـ ــى قـ ـ ــدم أي
مهاجم .وهــذه امليزة هي ربما التي
جذبت كلوب إليه ،إذ إن فريقه يفتقر
الى العب بهذه الخصائص ،ولو أن
هندرسون
البعض يرى في جوردان
ّ
األقرب الى هذه الصورة التي مثلها
ّ
ســابـقــا بــأبـهــى حــلــة الـقــائــد ال ــذي ال
ُي ـن ـس ــى س ـت ـي ـفــن جـ ـ ـي ـ ــرارد .وده ـ ــود
يـشـبــه ج ـي ــرارد ع ـنــدمــا ك ــان األخ ـيــر
في الـ  21من العمر ،وذلك من خالل
ال ـن ـض ــج الـ ـ ــذي ي ـت ـم ـتــع ب ــه والـ ـ ــروح
آن معًا.
القيادية في ٍ
"الـ ـب ــازل" كــانــت سـتـكـتـمــل ألن العـبــا
م ـث ــل ف ـي ـن ــال ــدوم كـ ــان س ـي ـخ ـلــق ال ــى
ج ــان ــب ده ـ ــود ال ـ ـتـ ــوازن ك ــون ــه أك ـثــر
انـضـبــاطــا م ــن األمل ــان ــي ،بـيـنـمــا كــان
الالن ــا سيتحرر أكـثــر ويستفيد من
املساحات التي يمكن أن يجدها له
دهــود في الثلث األخير من امللعب،
حـ ـي ــث ي ـس ـت ـغ ــل م ـ ـهـ ــاراتـ ــه الـ ـف ــردي ــة
لخلق تمريرات حاسمة ذكية.
كما ال يمكن إغفال أن وجــود دهود
ّ
يتميز
كان ليكمل العبًا أملانيًا آخر
ف ــي قـطــع ال ـك ــرات ال ـهــوائ ـيــة ويــؤمــن
الـ ـق ــوة ال ـب ــدن ـي ــة ف ــي الـ ــوسـ ــط ،وه ــو
إي ـ ـمـ ــري كـ ـ ــان الـ ـ ـق ـ ــادم مـ ــن امل ــدرس ــة
نفسها.
اآلن س ـي ـب ـح ــث ك ـ ـلـ ــوب ع ـ ــن ش ـب ـيــه
ل ــده ــود ،ول ـ ـ َـم ال م ــن أمل ــان ـي ــا؟ حـيــث
ي ــوج ــد ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ط ـي ـن ــة ال ــاع ــب
املذكور ،واملتألقني كثر خالل املوسم
الحالي ،وعلى رأسهم العب ريد ُبل
الي ـبــزيــغ الـغـيـنــي نــابــي كـيـتــا ،الــذي
م ــا ب ـ ــرح ي ـس ـيــر ف ــي درب ال ـت ـط ـ ّـور،
مـ ـن ـ ّـصـ ـب ــا ن ـف ـس ــه أح ـ ـ ــد أه ـ ـ ــم الع ـب ــي
"البوندسليغا" .وبال شك ،فإن العبًا
مثله تمكن من أن يأخذ "البريميير
ّ
ويحول ميزان القوى
ليغ" بعاصفته
الى "أنفيلد رود" ،تمامًا كما فعل هذا
املوسم الفرنسي نغولو كانتي الذي
نقل معه قوته في ليستر سيتي إلى
تشلسي ،لتكون النتيجة التي باتت
معلومة بالنسبة الى الجميع.

سوق االنتقاالت

قصة عشق مستمرة بين يوفنتوس واألرجنتين

ّ
انضم بونتونكور من بوكا جونيورز إلى يوفنتوس (إنترنت)

بـ ـع ــد غـ ــونـ ــزالـ ــو هـ ـيـ ـغ ــواي ــن وبـ ــاولـ ــو
دي ـ ـبـ ــاال وق ـب ـل ـه ـم ــا ك ـ ــارل ـ ــوس ت ـي ـف ـيــز،
حـ ـص ــل ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي عـلــى
العــب أرجنتيني جديد هو رودريغو
ب ـ ــونـ ـ ـت ـ ــونـ ـ ـك ـ ــور م ـ ـ ــن ص ـ ـ ـفـ ـ ــوف ب ــوك ــا
جـ ــون ـ ـيـ ــورز .ووص ـ ــل الـ ــاعـ ــب ال ـب ــال ــغ
مــن الـعـمــر  19عــامــا أم ــس إل ــى مدينة
تورينو حيث خضع للفحص الطبي،
م ــن أجـ ــل االل ـت ـح ــاق ب ـفــريــق "ال ـس ـيــدة
ال ـع ـجــوز" .ول ــم يـتــم اإلعـ ــان عــن قيمة
الصفقة ،لكن وسائل اإلعالم اإليطالية
قـ ّـدرت ـهــا بـ ــ 10مــايــن يـ ــورو ،م ــن دون
تحديد مدة العقد.
وك ــان ــت أن ــدي ــة ،م ـيــان وري ـ ــال مــدريــد
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ،وم ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
اإلنـكـلـيــزي ،تــرغــب فــي الـحـصــول على

خــدمــات الع ــب الــوســط ال ـش ــاب ،إال أن
"ال ـي ــوف ــي" ه ــو م ــن ف ــاز بــالـصـفـقــة في
ن ـهــايــة املـ ـط ــاف .وكـ ــان يــوف ـن ـتــوس قد
ح ـص ــل ع ـل ــى خـ ـي ــار ت ـف ـض ـي ـلــي بـضــم
بــون ـتــون ـكــور ع ـنــدمــا ات ـف ــق م ــع بــوكــا
جونيورز على صفقة تيفيز.
وفــي أملــانـيــا ،نفى وكـيــل أعـمــال ووالــد
الـ ـش ــاب املـ ــوهـ ــوب ج ــول ـي ــان ب ــران ــدت،
الع ــب ب ــاي ــر ل ـي ـف ــرك ــوزن ،تــوص ـلــه إلــى
اتفاق لالنتقال إلى بايرن ميونيخ.
وك ــان ــت ص ـح ـي ـفــة "ب ـي ـل ــد" ق ــد أوردت
أن الــاعــب البالغ مــن العمر  20عامًا،
والـ ـ ــذي ُيـ ـع ـ ّـد م ــن أف ـض ــل امل ــواه ــب في
ال ـ ــدوري األمل ــان ــي حــال ـيــا ،تــوصــل إلــى
اتفاق لالنضمام إلى الفريق البافاري
مقابل  30مليون ي ــورو ،موضحة أن

بايرن قد ُيبقي براندت معارًا املوسم
املقبل لليفركوزن.
لكن والد الالعب ووكيل أعماله يورغن
بــرانــدت قــال ملجلة "كيكر" املحلية" :ال
صـحــة الت ـف ــاق ب ــن جــول ـيــان وب ــاي ــرن.
جوليان لم يكن أبدًا في وضع يتيح له
اتخاذ القرار حول مستقبله".
لكن نفي الوالد ال يعني أن الصفقة قد
ال تبصر ال ـنــور ،خـصــوصــا أن بــايــرن
م ـي ــون ـي ــخ ي ـش ـت ـهــر ب ـخ ـط ـفــه امل ــواه ــب
البارزة في الكرة األملانية.
على صعيد ال ـنــادي الـبــافــاري أيضًا،
أب ــدى ريـنـيــه أدل ــر ،ح ــارس هــامـبــورغ،
عــدم ممانعته االنتقال إلــى بايرن في
ال ـص ـيــف امل ـق ـب ــل ،لـيـصـبــح احـتـيــاطـيــا
ملانويل نوير.

وقال أدلر ( 32عامًا) لصحيفة "بيلد":
"إذا أتـ ــت ال ـف ــرص ــة (ال ـل ـع ــب ل ـب ــاي ــرن)
فسأفكر فيها".
ي ــذك ــر أن ت ـش ـك ـي ـلــة ال ـ ـبـ ــافـ ــاري تـضــم
َ
حارسي احتياطيني لنوير ،هما طوم
ش ـتــارك وزف ــن أول ــري ــخ .وف ــي إنكلترا،
أبـ ــدى إيـ ــدي هـ ــاو ،مـ ــدرب بــورن ـمــوث،
رغبته في الحصول على خدمات جاك
بشكل دائم ،رغم جلوس العب
ويلشير
ٍ
الوسط املعار من أرسنال على مقاعد
البدالء في آخر  4مباريات في الدوري
امل ـ ـم ـ ـتـ ــاز.وقـ ــال هـ ـ ــاو ل ــوس ــائ ــل إعـ ــام
بريطانية" :أقول دائمًا إننا نحب جاك
ونرغب في التعاقد معه نهائيًا ،لكن
القرار في يد أرسنال ،وقد يرغب جاك
نفسه في االنتقال إلى مكان آخر".

الثالثاء  4نيسان  2017العدد 3144

رياضة
الدوري األميركي للمحترفين

ُ
وستبروك على بعد خطوة من «المعجزة»
واصــل راســل وستبروك التحليق في
سـمــائــه الـخــاصــة بتحقيقه الــ"تــريـبــل
داب ــل" ال ـســادس لــه تــوالـيــاّ ،واألرب ـعــن
هذا املوسم ،لكن ذلك لم يجنب فريقه
هزيمته األولى بني جماهيره من أصل
 9مواجهات مع تشارلوت هورنتس،
وجاءت بنتيجة  ،113-101في الدوري
األميركي الشمالي للمحترفني في كرة
ال ـس ـلــة .وس ـجــل وس ـت ـب ــروك  40نقطة
ليصبح على بعد خطوة مــن معادلة
الــرقــم الـقـيــاســي ال ــذي حـقـقــه أوس ـكــار
روبرتسون في موسم .1962-1961
وح ـ ـقـ ــق ب ــوسـ ـط ــن س ـل ـت ـي ـك ــس ف ـ ــوزه
الـخـمـســن فــي املــوســم املـنـتـظــم للمرة
األولـ ــى مـنــذ  2011-2010بـعــد تغلبه
على مضيفه نيويورك نيكس .94-110
ول ـ ــم يـ ـش ــرك ب ــوس ـط ــن ن ـج ـمــه اي ــزي ــاه
ت ــوم ــاس ألك ـثــر م ــن  24دق ـي ـقــة ،سجل
فـيـهــا  19ن ـق ـطــة ،فـيـمــا ســاهــم جــايـلــن
براون بـ  16نقطة.
واح ـ ـتـ ــاج ك ـل ـي ـفــانــد ك ــاف ــال ـي ـي ــرز إل ــى
شـ ـ ــوطـ ـ ــن إضـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــن لـ ـ ـك ـ ــي ي ـح ـس ــم
مواجهته مــع ضيفه إنديانا بايسرز
.130-135
وي ــدي ــن حــامــل الـلـقــب ب ـف ــوزه لـيـبــرون
جيمس ال ــذي سجل  41نقطة ،بينها

ثالثية مهمة في الدقيقة األخـيــرة من
الشوط اإلضافي الثاني.
في الجهة املقابلة ،لم تنفع النقاط
الـ ـ ـ ـ  43ل ـ ـبـ ــول جـ ـ ـ ــورج فـ ــي ت ـج ـن ـيــب
إنــديــانــا هــزيـمـتــه الـ ـ  .40كـمــا واصــل
غــولــدن ستايت ووري ــزر زحفه بثبات
نـحــو حـســم صـ ــدارة املـنـطـقــة الـغــربـيــة

وال ـتــرت ـيــب ال ـع ــام لـ ـل ــدوري ،بتحقيقه
فوزه الـ  11تواليًا والـ  64هذا املوسم،
وذلـ ـ ـ ــك عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ض ـي ـف ــه الـ ـق ــوي
واش ـن ـط ــن ويـ ـ ـ ــزاردز  ،115-139وذل ــك
بـفـضــل ج ـهــود نـجـمــه سـتـيـفــن ك ــوري
الذي سجل  42نقطة.
وفــي املـبــاريــات األخ ــرى ،فــاز شيكاغو

حقق بوسطن فوزه الـ  50في الموسم المنتظم للمرة األولى منذ ( 2011-2010أ ف ب)

ب ــول ــز ع ـلــى ن ـيــو أورل ـي ــان ــز بـيـلـيـكــانــز
 ،110-117ولوس أنجلس اليكرز على
ممفيس غريزليس  ،103-108وداالس
مافريكس على ميلووكي باكس -109
 ،105وسان أنطونيو سبرز على يوتا
ج ــاز  ،103-109وت ــورون ـت ــو راب ـت ــورز
على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز -113
 ،105وب ــروك ـل ــن ن ـتــس ع ـلــى أتــان ـتــا
هــوكــس  ،82-91ودن ـفــر نــاغـتــس على
م ـي ــام ــي ه ـي ــت  ،113-116وه ـيــوســن
روكتس على فينيكس صنز .116-123
وهـ ـ ـن ـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات الـ ـ ـي ـ ــوم:
م ـي ـن ـي ـســوتــا ت ـم ـب ــرول ـف ــز  -ب ــورت ــان ــد
تــرايــل ب ــاي ــزرز ،كليفالند كافالييرز
 أورالنــدو ماجيك ،إنديانا بايسرز -تورونتو رابـتــورز ،فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز  -بــروكـلــن نـتــس ،واشنطن
ويـ ــزاردز  -تـشــارلــوت هــورنـتــس ،نيو
أورل ـي ــان ــز بـيـلـيـكــانــز  -دن ـفــر نــاغـتــس،
ن ـي ــوي ــورك ن ـي ـكــس  -ش ـي ـكــاغــو بــولــز،
أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر  -ميلووكي
باكس ،سان أنطونيو سبرز  -ممفيس
غريزليس ،يوتا جاز  -بورتالند ترايل
بــايــزرز ،ساكرامنتو كينغز  -داالس
مافريكس ،غــولــدن ستايت ووري ــرز -
مينيسوتا تمبروولفز.

الفيفا

ّ
ال حل للنزاع الفلسطيني ــ االسرائيلي
رئيس االتحاد
الفلسطيني لكرة القدم
جبريل الرجوب يوضح
توصيات االتحاد الدولي
لكرة القدم بشأن النزاع
حول أندية المستوطنات،
وموقفه منها لم ّ
يتعد
«تقدير واحترام» ما قام
به «الفيفا»

لــم ُيـبـ ِـد رئـيــس االتـحــاد الفلسطيني
لكرة القدم جبريل الرجوب اعتراضًا
على توصيات "الفيفا" بشأن النزاع
حول أندية املستوطنات بتأكيده أنه
"ي ـق ـ ّـدر ويـحـتــرم مــا ق ــام ب ــه" االتـحــاد
ـي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،رغ ــم قــولــه إنــه
ال ــدول ـ ّ
كان يفضل "الذهاب مباشرة باتجاه
فــرض عقوبات واستبعاد" االتحاد
اإلسرائيلي للعبة.
ّ
وك ــان ــت لـجـنــة م ـكــل ـفــة م ــن "ال ـف ـي ـفــا"،
ي ــرأس ـه ــا ال ـج ـن ــوب أف ــري ـق ــي طــوكـيــو
سـ ـيـ ـكـ ـس ــوي ــل ،اجـ ـتـ ـمـ ـع ــت فـ ـ ــي آذار
املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي مـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــة زي ـ ـ ــوري ـ ـ ــخ
ال ـس ــوي ـس ــري ــة ل ـب ـح ــث ال ـ ـنـ ــزاع ح ــول
أندية املستوطنات اإلسرائيلية في
الضفة الغربية املحتلة.
وي ـط ــال ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون ب ــوق ــف 6
أنــديــة فــي املستوطنات تلعب بدعم
وإدارة م ــن االت ـ ـحـ ــاد اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
ك ــون ـه ــا تـ ـخ ــوض م ـب ــاري ــات ـه ــا عـلــى

األراضي املحتلة عام .1967
وبحسب مصدر ّ
مقرب من املحادثات
فــي حينف ،ق ـ ّـدم سيكسويل "مـســودة
عن تقرير نهائي يتضمن توجيهات
محددة" ،مشيرًا إلى أن ثالثة خيارات
ه ــي امل ـطــروح ــة :ات ـخ ــاذ ق ــرار للحفاظ
على الوضع الحالي "على رغم املخاطر
القانونية املترتبة" ،منح فترة  6أشهر
لالتحاد اإلسرائيلي "لتصحيح وضع
األندية الستة املعنية" ،أو الدعوة إلى
عقد "مفاوضات جديدة بني الطرفني".
وأمـ ـ ــس ،أوض ـ ــح ال ــرج ــوب أنـ ــه "تـلـقــى
التوصيات النهائية لحل" هذه املسألة
الـتــي تثيرها السلطات الفلسطينية
منذ عام .2013
وفـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي ع ـ ـقـ ــده فــي
مدينة الــرام الفلسطينية في الضفة
الغربية ،أوضح الرجوب التوصيات
الـتــي رفعتها لجنة "الـفـيـفــا" ،والتي
ُ
م ــن امل ـق ــرر أن ت ـب ـحــث خ ــال مــؤتـمــر

لالتحاد في البحرين في أيار املقبل.
وأش ـ ــار إل ــى أن األول ـ ــى "ه ــي اإلب ـق ــاء
ع ـل ــى الـ ــوضـ ــع الـ ـق ــائ ــم ب ـم ــا ي ـخــالــف
الـ ـق ــرارات الــدول ـيــة وقـ ـ ــرارات مجلس
األمـ ـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي ال ـ ـتـ ــي تـ ـعـ ـت ــرف ب ــأن
األراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة هـ ــي وط ــن
للفلسطينيني".
أمــا الثانية "فتلحظ ما يتماشى مع
ق ــوان ــن الـفـيـفــا ،أي إن ــه ال يـحــق ألي
اتحاد وطني أن يدير رياضة اتحاد
آخ ــر عـلــى أرضـ ــه م ــن دون مــوافـقـتــه،
وهو أمر غير متوافر في هذه الحال".
وأشـ ـ ــار ال ــرج ــوب إلـ ــى أن الـتــوصـيــة
الثالثة "تـهــدف لـلــوصــول إلــى الـتــزام
ث ـنــائــي بــال ـتــوصــل إل ــى ت ـســويــة ()...
س ـبــق ل ـنــا م ـح ــاول ــة هـ ــذا األمـ ـ ــر ،كنا
مرنني جـدًا وواقـعـيــن ،إال أن الطرف
اآلخ ـ ـ ــر ي ـس ـت ـمــر فـ ــي رغ ـب ـت ــه ب ــات ـب ــاع
سياسة حكومة عنصرية وتوسعية،
لذا أعتقد أن ال أمل" في تسوية.

كأس االتحاد اآلسيوي

الصفاء يفقد آماله اآلسيوية بخسارة ثالثة
خ ـ ــرج الـ ـصـ ـف ــاء مـ ــن امل ـن ــاف ـس ــة عـلــى
ّ
التأهل إلى الدور الثاني من مسابقة
كــأس االتـحــاد اآلسـيــوي لكرة القدم،
بعد خسارته فــي املجموعة الثانية
أمام ضيفه الحد البحريني  2 - 0على
ّ
وتجمد رصيد الصفاء
ملعب صيدا.
عند نقطة وحيدة في املركز األخير
خ ـلــف ال ـح ــد ص ــاح ــب امل ــرك ــز الـثــالــث
بست نقاط واملتساوي بالنقاط مع
القوة الجوية الثاني بعد تعادله مع
الوحدة السوري  1 - 1ليعزز األخير
صدارته للمجموعة بثماني نقاط.
وكـ ـ ـ ــان الع ـ ـ ــب ال ـ ـحـ ــد سـ ـي ــد عـ ــدنـ ــان،
ن ـج ــم املـ ـ ـب ـ ــاراة وأفـ ـض ــل الع ـ ــب فـيـهــا
م ــع تـسـجـيـلــه ه ــدف ــي ف ــري ـق ــه األول،
في الدقيقة الثامنة من ركنية حمد
البنكي ،والثاني من كرة حرة رائعة
مــن عـلــى بـعــد  35مـتـرًا اسـتـقــرت في
الزاوية العليا اليمنى ملرمى الحارس
محمد طه.
الصفاء ـ من جهته ـ لم يكن خصمًا
ً
س ـهــا ،رغ ــم الـغـيــابــات ال ـعــديــدة ،من
ال ـح ــارس م ـهــدي خـلـيــل ،إل ــى محمد

زيــن طحان وحسني عواضة وأحمد
جلول ،وتعالي السنغالي تاال نداي
على إصابته .فقد كــان بإمكان بطل
ً
لـبـنــان ال ـخ ــروج م ـت ـعــادال عـلــى األقــل
لـ ــوال م ـجــان ـبــة ال ـح ــظ لــاع ـب ـيــه أم ــام
املرمى البحريني.
وبعد اللقاء ،أكد املدير الفني لفريق
َّ
ا ّلـصـفــاء إمـيــل رس ـتــم ،أن اإلصــابــات
أثرت بأداء فريقه .وأضاف أن فريقه
بدأ في استعادة هيبته على الساحة
امل ـح ـل ـيــة ب ـعــد ف ـ ــوزه ال ـع ــري ــض على
النجمة  1-4فــي نصف نهائي كأس
ل ـب ـن ــان ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن أداء فــريـقــه
اخ ـت ـلــف ه ــذا امل ــوس ــم م ــا ب ــن ذه ــاب
الدوري وإيابه.
ً
واخ ـت ـت ــم ت ـصــري ـحــاتــه قـ ــائـ ــا« :ل ـقــد
أصبحنا عمليًا خارج إطار املنافسة
اآلسـ ـي ــوي ــة ،وس ـن ـخ ــوض امل ـب ــارات ــن
املقبلتني على سبيل تأدية الواجب».
ف ــي ال ـعــاص ـمــة الـبـحــريـنـيــة امل ـنــامــة،
ك ـ ــان ف ــري ــق ال ـن ـج ـم ــة ،م ـم ـثــل ل ـب ـنــان
الـ ـث ــان ــي ،يـ ـخ ــوض ت ـم ــري ـن ــه األخ ـي ــر
قـبــل ل ـقــاء فــريــق امل ـح ـ ّـرق ال ـي ــوم عند

يلتقي النجمة
مع المحرق اليوم
في المنامة ضمن
المجموعة الثالثة

الـ ـس ــاع ــة  18.45ب ـت ــوق ـي ــت بـ ـي ــروت
ضمن املجموعة الثالثة الـتــي تضم
الــوحــدات األردن ــي وصـحــم العماني
الـلــذيــن سيلتقيان أي ـضــا .ويتصدر
ال ــوح ــدات ب ــ 7نـقــاط أم ــام املــرحــق (4
ن ـقــاط) وص ـحــم ( 3ن ـقــاط) والنجمة
األخير بثالث نقاط.
ُعـ ـ ـق ـ ــد أمـ ـ ـ ــس امل ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي
ال ـخ ــاص ب ــامل ـب ــاراة ،بـحـضــور م ــدرب
النجمة بــال فليفل ،والــاعــب حسن

َّ
املحمد ،حيث رأى فليفل أن النجمة
أت ــى إل ــى الـبـحــريــن «ون ـصــب أعيننا
الـنـقــاط ال ـثــاث للعبور إل ــى املرحلة
الثانية ،رغــم أننا نعاني مــن بعض
اإلصابات».
ولـ ـ ـ ــدى س ـ ــؤال ـ ــه ع ـ ــن تـ ـ ـج ـ ــاوز مـحـنــة
الـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن ن ـص ــف ن ـه ــائ ــي ك ــأس
َّ
ل ـب ـن ــان ،أجـ ـ ــاب ف ـل ـي ـفــل بـ ـ ــأن ال ـج ـهــاز
ال ـف ـنــي ت ـج ــاوز هـ ــذه ال ـخ ـس ــارة «مــن
خـ ــال اإلعـ ـ ـ ــداد ال ــذه ـن ــي وال ـن ـف ـســي،
وعندنا كامل الثقة بالالعبني ومدى
قدرتهم على تقديم أفضل ما عندهم،
وكرة القدم هي ربح وخسارة ،ونحن
قادرون على التعويض».
َّ
بــدوره ،رأى املحمد أن «هدفنا الفوز
باملباراة وال بديل منه ،وكــل مباراة
هي مباراة كأس ،وهذا هو شعارنا،
فرصتنا كـبـيــرة ،خــاصــة أن ــه أصبح
لــديـنــا ف ـكــرة أك ـبــر عــن فــريــق املـحــرق
بعد م ـبــاراة ال ــذه ــاب» .ورأى املحمد
َّ
ً
أن نظام البطولة ليس ع ــادال ،حيث
يتأهل األول من كل مجموعة وأفضل
ثان.
ٍ
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مولر لن يلعب ضد هوفنهايم...
سيغيب العب بايرن ميونيخ ،توماس مولر ،عن
مباراة فريقه اليوم ضد هوفنهايم في املرحلة
السابعة والعشرين من الدوري األملاني بسبب
إصابة في الكاحل ّ
تعرض لها خالل املباراة أمام
أوغسبورغ ،بحسب ما أعلن مدربه اإليطالي
كارلو أنشيلوتي.

 ...واحتمال غياب هامسيك
ضد يوفنتوس
تحوم الشكوك حول قدرة قائد نابولي
السلوفاكي ماريك هامسيك على املشاركة في
اللقاء ضد يوفنتوس ،املقرر يوم األربعاء املقبل،
في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس
إيطاليا ،بعد تعرضه لإلصابة في اللقاء الذي
جمع الفريقني األحد في الدوري ،والذي انتهى
بالتعادل .1-1
وطلب هامسيك التبديل قبل نهاية اللقاء ،بسبب
مشكلة عضلية ،لكن صحيفة "الغازيتا ديللو
سبورت" اإليطالية أكدت أن مشاركته غير أكيدة.

مويس يعتذر عن تهديد
صحافية

َّقدم مدرب سندرالند االسكوتلندي ديفيد
مويس اعتذارًا عن تهديده صحافية في هيئة
اإلذاعة البريطانية "بي بي سي" بصفعها خالل
مقابلة أجرتها معه في  18آذار .وأجرت املراسلة
فيكي سباركس مقابلة مع مويس ،سألته
خاللها عما إذا كان وجود مالك النادي إيليس
شورت في املنصة الرئيسية يعني أن املدرب
مهدد بفقدان منصبه .ونشرت صحيفة "ذا
دايلي ستار" مقطع فيديو يظهر مويس وهو
يقول للصحافية" :كال ،على اإلطالق" ،وذلك
قبيل انتهاء املقابلة ،وبعدما اعتقد بأن املصور
قد أوقف التصوير ،توجه إلى سباركس بالقول:
ّ
"كنت ّ
شقية ّبعض الشيء في الختام ،لذا توخي
الحذر .قد تتلقني صفعة على رغم أنك امرأة".

باوزا لن يعترض على إقالته
رأى مدرب املنتخب األرجنتيني إدغاردو باوزا
أن هناك احتماالت بأن تعمد اإلدارة الجديدة
لالتحاد الى إقالته من منصبه ،مشيرًا إلى أنه
لن يبدي أي اعتراض .وقال باوزا" :إذا قال لي
املسؤولون إنهم يرغبون في التغيير ،فيمكننا أن
نتحدث ،سيتحدثون عن مبرراتهم ،وسأتحدث
عن مبرراتي".

أخبار رياضية

ً
لبنان بطال للعرب في
المواي تاي

ّتوج لبنان بلقب بطل العرب في املواي تاي،
وذلك في البطولة العربية التي استضافها
في منتجع «كاونتري لودج» في بصاليم،
بمشاركة  13دولة.
وفرض اللبنانيون واللبنانيات سيطرتهم
على املباريات النهائية في غالبية األوزان،
فأحرزوا  18ذهبية ليتصدروا الئحة
الترتيب العام أمام العراق الذي أحرز
 5ذهبيات ،بينما كان نصيب سوريا
ذهبيتني.
وعلى هامش البطولة ،انتخبت الجمعية
العمومية رئيس االتحاد اللبناني «الغراند
ماستر» سامي قبالوي رئيسًا لالتحاد
العربي بالتزكية.

إياب المجموعات في السلة
ينطلق اليوم
ينطلق اليوم إياب دور املجموعات في
بطولة لبنان لكرة السلة بمباراتني ،إذ يلعب
التضامن الزوق مع الرياضي الساعة
 ،20.30على ملعب مجمع نهاد نوفل،
ضمن املجموعة الثانية التي تشهد ً
لقاء
آخر بني الشانفيل وضيفه املتحد طرابلس
الساعة  ،21.30على ملعب املريميني في
ديك املحدي.
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أين «حضارة لبنان» من إسرائيل
في Tomorrowland؟

ّ
يتحضر قضاء جبيل
الستضافة المهرجان
البلجيكي الشهير الخاص
بالموسيقى اإللكترونية
في الصيف المقبل،
إلى جانب ثماني مناطق
أخرى حول العالم،
منها تل أبيب .فكيف ستمرّ
هذه الخطوة التطبيعية؟
وما هو موقف القائمين
على المكان الذي يستقبله؟
نادين كنعان
أصـ ـ ـ ـ ـ ــدر «الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــزب الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي
الشعبي» أخيرًا بيانًا ،نقلته وسائل
إع ــام لبنانية ع ـ ّـدة ،ش ـ ّـدد فـيــه على
رفض إقامة مهرجان «توموروالند»
البلجيكي في منتجع La plage des
( roisشاطئ امللوك) في قرية قرطبون
(قضاء جبيل) ،يوم  29تموز (يوليو)
املقبل ،فــي ظــل مشاركة «إســرائـيــل».
ّ
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر ال ـ ـب ـ ـيـ ــان أن «ك ـ ـ ــل دع ـ ـ ــوات
الـتـســاهــل فــي م ـقــاومــة الـتـطـبـيــع مع
العدو اإلسرائيلي هي خيانة وطنية
سقطت
عظمى وتفريط بكل نقطة دم
ّ
على طريق تحرير لبنان ،»...محذرًا
من أي دعوات «ساذجة» لفصل الفن
ع ــن ال ـس ـيــاســة ،وم ـطــال ـبــا الـسـلـطــات
اللبنانية بـ «كشف ومحاسبة الجهة
املحلية الـتــي تقف وراء تنظيم هذا
املـ ــوعـ ــد ،وإلـ ـ ــى م ـ ـن ـ ـعـ ــه .»...أثـ ـ ــار ه ــذا
البيان ضجة على الساحة اللبنانية،
ّ
ووجــه األنـظــار نحو الحدث املنتظر
وحيثياته.
تحت شعارات فضفاضة على شاكلة
«االن ـف ـتــاح عـلــى اآلخ ــر» و«ال ــوح ــدة»
و«مـ ــد ّج ـســور ال ـس ــام وال ـت ــواص ــل»،
ي ـ ـت ـ ـحـ ــضـ ــر ق ـ ـ ـضـ ـ ــاء مـ ــدي ـ ـنـ ــة ج ـب ـي ــل
اللبنانية الساحلية (شمال بيروت)،
ف ــي الـ ـصـ ـي ــف ،الس ـت ـق ـب ــال م ـهــرجــان
«تــومــوروالنــد» (أرض الـغــد) ،األكبر
من نوعه عامليًا في مجال املوسيقى
اإللكترونية .الحدث الشهير ينتظره
ك ـث ـي ــرون م ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن بـحـمــاســة
وشـ ـ ـغ ـ ــف كـ ـم ــا يـ ـ ـب ـ ــدو عـ ـل ــى م ــواق ـ ّـع
التواصل اإلجتماعي ،خصوصًا أنه
ي ـجــري فــي لـبـنــان ل ـل ـمـ ّـرة األول ـ ــى ،إذ
قال أحدهم على فايسبوك« :أضخم
نشاط من نوعه قادم إلى إحدى أقدم
مدن العالم».

لطوف ــ
البرازيل

«أرض الغد» ومنطق التطبيع
سماح إدريس *
ّ
هـ ـ ــل ن ـ ـحـ ــن سـ ـ ـ ـ ـ ــذج ،أم ّأن بـ ـ ـع ـ ـ َـض ال ـ ـشـ ــركـ ــات
«يستسذجنا»؟
ّ
ّ
ُ
َ
ّ
كــلـمــا دق ال ـكــوز بــال ـجــرة ج ــاء م ــن «يـهــديـنــا» إلــى
كيفية التعامل النبيه مع العالم الحديث ،وفق ّ
ّ
ثالثية
ّ
ّ
الــواقـعــيــة وال ـص ــورة وال ـســرعــة :ه ــذه «األصــولــيــة»
الجديدة التي ُيفترض أن َّ
نخر لها ساجدين.
ـديـنــا» إل ــى ّ
وال ـي ــوم ،ج ــاءت الـشــركــات لــ«تـهـ َ
ماهية
التطبيع ،وما ليس بتطبيع!
ف ـ ـقـ ــد ّ
ردت ش ـ ــركـ ـ ـت ـ ــا Tomorrowlandو
 Entertainers SALعلى موقع «املنار» ،فزعمتا
َ
املزمع ُ
قيامه في ّ 29تموز في 8
ّأن الحفل الضخم
بلدان ،بينها لبنان (جبيل) و«إسرائيل» (تل أبيب)،
ّ
ليس تطبيعًا .والسبب؟ السبب الذي ّقدمتاه هو أنه
لن يكون ّثمة ّ
«بث مباشر بني لبنان ّ وإسرائيل».
ال بـ ـ َ
ـأس ب ـهــذا ال ـتــوض ـيــح؛ ف ـهــو يـ ــدل ع ـلــى تـهـ ّـيــب
طريق
االت ـصــال املـ َبــاشــر ب ــ«إســرائ ـيــل» ،ول ــو عــن
ّ
الـفـ ّـن ،خشية إث ــارة «حفيظة» ال ــرأي ال ـعـ ّ
ـام .ويــدل
َ
ّ
ببطء
أيضًا على أن ثقافة مقاومة التطبيع ت ْحفر ـ ٍ
لـكـ ْـن بـثـبــات ـ فــي عـقــول اللبنانيني ،بـمــا يتجاوز
ّ
والواقعية.
دعايات العوملة
ّ
غـيــر أن ـنــا لــو عــدنــا إل ــى مــوقــع Tomorrowland
ّ
فسنقرأ اآلتي (باللغة اإلنكليزية):

ّ
«كــونــوا جــزءًا مــن الـ ِّـسـ ْـحــر .اتـحــدوا مــع أرض الغد
ّ
 .Tomorrowlandي ــا ش ـع ـ َ
ـوب ال ـغ ــد ،اس ـت ـعــدوا
ّ
لالتحاد مع أرض الغد .السبت 29 ،تموز ،سيحصل
ٌ
ّ
سحري معّ :
دبي ـ أملانيا ـ إسبانيا ـ لبنان ـ
اتحاد
ّ
تايوان ـ مالطا ـ كوريا الجنوبية ـ وإسرائيل».
وعلى صفحة «الترحيب» على املوقع نفسه جاء
ّ
(باإلنكليزية أيضًا):
ما يأتي
ٍّ
ّ
ُ
«إن االتحاد مع أرض الغد هو أكثر من بث مباشر؛
ّ
ٌ
ٌ
َ
الهروب من الواقع» ( it’s
إنه عرض فريد يتيح لكم
a unique show that allows you to escape
.)reality
ّ
ن ـ ـ ـحـ ـ ــن ،إذن ،إزاء م ـ ـ ــا ي ـ ـت ـ ـخـ ــطـ ــى الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــع
دول ال تــرت ـبــط اثـنـتــان
( )normalizationب ــن ٍ
ّ
ّ
بعالقات طبيعية ،ونقصد :لبنان
منهما على األقل
ٍ
ْ
دبي ِّ
استثنينا ّ
املطبعة
و«إسرائيل» طبعًا ...هذا إذا
ّ
الصهيوني على غير صعيد .بل
مع دولة االحتالل
نحن ،في الحقيقة ،أمام «مانيفستو» ّ
جديد،
أممي
ّ َ
ّ
ُ
عمال
شعاره ليس «يا
لكنه بائس وفقير وغاشم،
ََ ّ
ُ
الشعوب املضطهدة اتحدي» ،بل...
العالم ويا ّأي ُتها
ُ ّ
«يا ّأيها القاتل واملقتول اتحدا»!
ً
فعل Tomorrowland ،ال تهدف إلى التطبيع بني
البلدان ،بل إلى ما يتجاوز ذلك بكثير :إلى وحدة
العالمْ ...
ّ
والعنصرية
لكن مع بقاء الظلم واالحتالل
ّ
ـاوز األعـ ــراف اإلنـســانــيــة
والـتـهـجـيــر والـقـتــل وت ـج ـ ِ

ّ
الدولي.
والقانون
لكن ْ
ْ
ْ
لنعد إلى التطبيع .ولنهمس في أذن الشركتني
ما يأتي:
ّإن ال ـت ـط ـب ـي ــع ،فـ ــي م ـف ـه ــوم الـ ـشـ ـع ــوب امل ـك ـتــويــة
باالحتالل ،ال يقتصر على اللقاء املباشر ،أو ّ
البث
توهمان
املباشر ،بني لبنان و«إسرائيل» ،على ما ِ
ّ
(وتتوهمان) .التطبيع هو القبول بمساكنة القاتل،
ّ
أرض «فني ٍة» واحــدة ،وضمن «مشروع»
ولو على
ٍ
ّ
ّ
إيديولوجي مشترك يتستر بوحدة العالم والكون.
بــل ّإن التطبيع ،فــي الـعـمــق ،هــو فــي مـ َجـ ّـرد قبول
مـبــدأ «ال ـهــروب مــن ال ــواق ــع» ،عبر مـجــالــي الـفـ ّـن أو
ً
األدب أو ّأي مجال آخــر (الرياضة ،الـ ِـعـلــم ،)...بدال
ّ
التصدي لـشــروره ومظاملهّ .إن َمــن يتوق إلى
من
ّ
هذه املجاالت بشكل خاص،
الهرب ُمن الواقع ،عبر َ
حسيب وال رقيب؛
بال
ه،
قتل
هو القاتل كي يواصل
ٍ
َ
وهو يسعى إلى ّ
«جر» العالم من ورائه كي ُي ِعينه
ـاس وجــوده
على ّالتغطية على أفـعــالــه ،وعـلــى إل ـبـ ِ
ّ
الحضارة والتقدم
املضمخ بالدم ثوبًا قشيبًا من
َ
َ
الشعوب الخاضعة لالحتالل
واألنغام .أما نحن،
ّ
والذبح ،فنريد من الفن واألدب (بشكل
والتهجير
ّ
ّ
َ
الضوء على الواقع الظالم الذي
محدد) أن يسلطا
نعيشه ...كي ندفنه إلى األبد.
ُ
امل ـط ـ ِّـب ـع ــون ،ك ـمــا دعـ ـ ــاة «وحـ ـ ــدة ال ـع ــال ــم» بـقــاتـلـيــه
ومقتوليه ،يريدون أن يهربوا من الواقع كي يديموه،

َ
ّ
ّ
َ
واألدب كي
ويريدون أن يستغل ُوا الفن والرياضة ّ
يـ ِّ
ـؤبــدوا ّ الظلم .و«أرض الغد» ّ التي يبشروننا بها
َ
ّ
ليست إل أرض الحاضر ،بكل مخيماته وشهدائه
أرض غــدنــاُ ،
ومهجريه وبــؤســائــه .أمــا ُ
ّ
أرض الغد
ُ
ُ
َ
أجلها ،فلن تـ ُكــون فيها
التي نريدها ونقاتل مــن ُ ّ ُ
الحرة الواحدة الكريمة،
«إسرائيل» بل ...فلسطني
وقـ ــد عـ ــاد إل ـي ـهــا ش ـعـ ُـب ـهــا م ــن م ـخـ ّـي ـمــات ال ـبــؤس
واللجوء ،ليعيش فيها عزيزًا شامخًا ،وليعيد إلى
َ
ْ
ّ
انقطعت في العام
الطبيعية التي
حيا ِته سيرورتها
.1948
ٌ
ُ
أرض الغد لن يكون فيها تعايش بني الذئب والحمل،
ٌ
ولن يكون فيها تواطؤ بني ذئاب العالم على سحق
مستضعفيه.
لذا ،نقول للشركتنيّ :إن البث املباشر أو غير املباشر
تفصيل .املسألة هي في قبول منطق «أرض الغد»،
ّ
الفن َ
لح ْجب الواقع.
واملوافقة على
َ
استخدام ِّ
ً
وأخيرا ،هل لنا أن نسأل املنظمني اللبنانيني :ما الذي
ُ
َ ّ
بأنها ُ
ْ
«بلد األبجديةّ
َيجمع جبيل ،التي تباهي األمم
والحضارة» ...بتل ابيب ،التي أقيمت على أنقاض
يافا ومحيطها ،بعد تهجير أهلها سنة 1949؟
*رئيس تحرير مجلة اآلداب وعضو ّ
مؤسس
في حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل» في
لبنان.
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ثقافة وناس
ولـ ــد «تـ ــومـ ــوروالنـ ــد» عـ ــام  2005فــي
ّ
يتحول
مدينة بوم البلجيكية ،قبل أن ً
إل ــى مـحـطــة سـنــويــة أســاس ـيــة تجري
ف ـعــال ـيــات ـهــا ب ــال ـت ــزام ــن ب ــن بـلـجـيـكــا
وعــدد مــن ال ــدول حــول الـعــالــم ،وتنقل
مباشرة عبر البث الحي في مختلف
الـ ـفـ ـض ــاءات ال ـت ــي ت ـس ـت ـض ـي ـف ـهــا .أم ــا
الحفالت الـتــي تـبــدأ مــع حـلــول املساء
وت ـس ـت ـم ــر حـ ـت ــى س ـ ــاع ـ ــات ال ـص ـب ــاح
األول ــى ،فتحييها مجموعة مــن أبــرز
وأشهر الـ «دي جاي» .هذا العام ،وقع
ّ
عربيتني ،هما:
االختيار على مدينتني
جبيل ،ودبي ،إلى جانب غلزنكيرشن
(أملانيا) ،ومالطا ،وإنتشيون (كوريا
الجنوبية) ،وبرشلونة ،وكاوهسيونغ
ّ
(تايوان) ،وتل أبيب! علمًا بأن أسماء
ال ـ «دي جــاي» ال تــزال مجهولة حتى
اآلن ،على أن يتم اإلعــان عنها تباعًا
عبر الشبكة العنكبوتية.
ح ـ ــدوث ال ـ ـ ـ  eventفـ ــي قـ ـض ــاء جـبـيــل
وعاصمة الكيان اإلسرائيلي الغاصب
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،م ـس ــأل ــة م ــذك ــورة
ب ـ ـ ــوض ـ ـ ــوح وصـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــة ع ـ ـبـ ــر املـ ــوقـ ــع
اإللكتروني الرسمي لـ «توموروالند».
ّ
ك ـم ــا أن الـ ــويـ ــب س ــاي ــت ي ـ ـشـ ـ ّـدد عـلــى
ّ
أن «أنـ ــاس ال ـغــد سـيـتـحــدون فــي هــذه
البلدان» ،فيما الهدف من هــذا املوعد
هــو «بـنــاء جسور بــن بلجيكا وباقي
أنحاء العالم ،من خالل البث الحي بني
املـســرح األســاســي فــي «تــومــوروالنــد»
ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي ،واملـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارح ف ـ ــي ال ـ ـ ــدول
األخـ ــرى» .ويــوضــح الـنــص التعريفي
ّ
أن «ت ــوم ــوروالن ــد» لـيــس م ـجـ ّـرد «بــث
ّ
ّ
ّ
حي» متميز ،بل «عرض متفرد يمكن
الناس من الحلم والهروب من الواقع»،

اشتراط عدم
البث الحي من وإلى
«إسرائيل»

ّ
ليخلص إلى أن That›s UNITE With
) Tomorrowlandهـ ـ ــذا ه ــو UNITE
(إتحدوا) مع «توموروالند»(.
لكن هــل يمكن للقائمني على منتجع
ّ
 La plage des roisأن يجهلوا أن تل
أبيب مشاركة في املهرجان هذا العام،
رغم سهولة الحصول على املعلومة؟
ســؤال حملناه إلى شركة entertainers
ال ـتــي تـمـلــك ال ـحــق ال ـح ـصــري بتنظيم
ال ـ ـحـ ــدث فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان .فـ ــي إت ـ ـصـ ــال مــع
«األخبار» ،ال يخف جان ـ إيف شباط،
أح ـ ــد الـ ـش ــرك ــاء ف ــي ال ـش ــرك ــة ورئ ـي ــس
م ـج ـل ــس إدارتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،ع ـل ـم ــه ب ـم ـش ــارك ــة
كيان الـعــدو فــي النسخة املنتظرة من
ّ
«ت ـ ــوم ـ ــوروالن ـ ــد» ،م ــؤكـ ـدًا أن «هــدف ـنــا
إظـ ـ ـه ـ ــار ص ـ ـ ـ ــورة لـ ـبـ ـن ــان الـ ـحـ ـض ــاري ــة
والـثـقــافـيــة ،ووج ــه لـبـنــان امل ـشــرق .إلــى
ج ــان ــب ال ــرب ــح املـ ـ ــادي ،يـهـمـنــا تـطــويــر
السياحة في لبنان .هذا البلد بحاجة
إلــى أنشطة من هــذا القبيل لكي يعود
إلــى خــارطــة السياحة الـعــاملـيــة»ّ .وفي
الـ ــوقـ ــت ال ـ ــذي ي ـ ـشـ ـ ّـدد ف ـي ــه ع ـل ــى أن ـن ــا
«تـحــت سـقــف الـقــانــون مهما حّـصــل»،
ّ
ي ــوض ــح ش ـب ــاط أن ال ـع ـقــد امل ــوق ــع مع
ّ
املـعـنـيــن فــي بلجيكا يـتـضــمــن بـنــودًا
تـ ـشـ ـت ــرط بـ ـشـ ـك ــل واض ـ ـ ـ ــح «ع ـ ـ ـ ــدم بــث
فـعــالـيــات «ت ــوم ــوروالن ــد» اإلســرائـيـلــي
فــي لـبـنــان ،والـعـكــس صـحـيــح .ضمان
ّ
تنفيذ هــذه الـبـنــود كــلــف مــا يــزيــد عن
 138ألـ ـ ــف دوالر أم ـ ـيـ ــركـ ــي» .وي ـق ــول
شـبــاط إن «وص ــول املـهــرجــان الضخم
إلــى لبنان استغرق سنتني من العمل
واملفاوضات ،والكثير من املال (مليون
دوالر) .لــن نـتـعــاون مــع إســرائـيــل ولن
ّ
نروج لها ،لكن ال عالقة لنا بالسياسة
ّ
يبدو
والتطبيع» .صحيح أن الكالم قد ّ
م ـش ـجـ ّـعــا بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـب ـعــض ،إال أن ــه
يحمل فــي ّ
طياته «ســذاجــة» سياسية
مرفوضة ،فاملهرجان الذي «يدعو إلى
الـســام والــوحــدة بــن الـشـعــوب» يقام
في ظل االحتالل وانتهاكاته الوحشية
واملستمرة بحق الفلسطينيني ،مسهمًا
في الترويج له وتلميع صورته.
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فكر

نوال السعداوي في بيروت
حديث في السياسة والجنس والمرأة
لقاء إشكالي ومثير للجدل
والنقاش! هكذا يمكن
وصف الجلسة التي جمعت
الكاتبة النسوية المصرية
والجمهور اللبناني في
«المركز الثقافي الروسي»
أول من أمس .تصريحات
كررتها مرارًا في كتاباتها
وإطالالتها اإلعالمية،
جعلت بعض الحضور
يتهمها بتعزيز المنظومة
الذكورية التي أمضت
عمرها في محاربتها
زينب حاوي
ضمن قاعة ّ
غصت بالحضور ،املتنوع
اج ـت ـم ــاع ـي ــا وع ـ ـمـ ــريـ ــا ،وج ـ ـنـ ــدريـ ــا فــي
«املــركــز الثقافي الــروســي» ،وبحماسة
تفاعلية عالية ،القــت الكاتبة املصرية
نــوال السعداوي ( ،)1931أول من أمس
ج ـم ـه ــوره ــا ،ب ــدع ــوة م ــن ج ـم ـع ـيــة Fe-
 Maleو«ات ـح ــاد الـشـبــاب الــديـمـقــراطــي
اللبناني» ،بالتعاون مع «دار اآلداب».
حضرت الكاتبة النسوية ،كما عادتها،
بمظهر يشبهها .توجهت الــى شباب
وشــابــات املـتــواجــديــن /ات فــي القاعة،
وس ــط ك ــام أث ــار انـقـســامـهــم ،ال سيما
ال ـن ـســاء مـنـهــم .وم ــع ذل ــك ،لــم تـبــد آثــار
ال ـت ـم ـل ـمــل ع ـل ـي ـهــن ،ب ــل ق ــاب ـل ــوا خ ـطــاب
الـسـعــداوي الـحــاد ربـمــا ،واملـبــاشــر في
ب ـع ــض األح ـ ـ ـيـ ـ ــان ،ب ـك ـث ـيــر مـ ــن رح ــاب ــة
ال ـ ـصـ ــدر وال ـت ـص ـف ـي ــق .ومـ ـم ــا زاد مــن
حـ ـي ــوي ــة ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ،س ـل ـس ـل ــة األس ـئ ـل ــة
ّ
املوجهة إلى خطاب السعداوي .أسئلة
اح ـت ــوت عـلــى نـسـبــة كـبـيــرة م ــن الـنـقــد،
م ـمــا ج ـعــل ال ـكــات ـبــة ت ـنــدهــش م ــن هــذه
املواجهة ،وترد بطريقة أعنف ربما.
صــاح ـبــة «األنـ ـث ــى ه ــي األص ـ ـ ــل» ،الـتــي
بــدت عليها آثــار الشيخوخة ،والتعب،
خالل ندوة أول من أمس

والنسيان فــي بعض األحـيــان ،قاومت
ه ــذا األمـ ــر ،بـمــزيــد مــن إع ـمــال ال ــذاك ــرة.
ع ــادت إل ــى طـفــولـتـهــا لـغــايــة وصــولـهــا
ال ـ ـيـ ــوم الـ ـ ــى ع ـم ــر الـ ـ ـ ـ  86عـ ــامـ ــا .بـ ــدأت
ّ
التغير ال ــذي حدث
بالحديث عــن هــذا
فــي ال ـتــاريــخ ،وقـلــب األم ــور رأس ــا على
ع ـق ــب ،م ــع تـغـيـيــب ب ــل م ـحــو اسـ ــم األم
عن الهوية .بعدما كانت املــرأة محورًا
فـ ــي ال ـ ـح ـ ـضـ ــارات الـ ـق ــديـ ـم ــة ،ال سـيـمــا
املصرية منها ،تحولت بسحر ساحر
م ـ ــن «إل ـ ـ ـهـ ـ ــة» إل ـ ـ ــى «ش ـ ـي ـ ـطـ ــانـ ــة» ،وم ــن
«ص ــاح ـب ــة عـ ـق ــل» ،إلـ ــى امـ ـ ــرأة «بـجـســد
دون رأس» على حد تعبير السعداوي.
واقترحت لهذه الغاية إضافة اسم األم
عـلــى بـطــاقــة الـهــويــة ال ــى جــانــب عائلة
األب ،كما فعلت ابنتها الــروائـيــة منى
ح ـل ـم ــي .وذك ـ ـ ـ ـ ّـرت ص ــاح ـب ــة «مـ ــذكـ ــرات
ف ــي س ـجــن ال ـن ـس ــاء» ب ـق ــان ــون أق ـ ـ ّـر عــام
 2008يسمح لطفل «غير شــرعــي» بأن
َّ
يسجل على اســم امــه ،ويأخذ الحقوق
ع ـي ـن ـه ــا ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـظ ــى بـ ـه ــا أي ط ـفــل
آخ ـ ــر .وف ـت ـح ــت ال ـ ـس ـ ـعـ ــداوي م ــوض ــوع
تـغـيـيــب األم ،م ـك ــررة م ــا أعـلـنـتــه م ــرارًا
ف ــي كـتــابــاتـهــا وإط ــاالت ـه ــا اإلعــام ـيــة.
وع ـل ــى ش ـكــل أس ـئ ـل ــة ،ط ــرح ــت قـضــايــا
الحجاب والـتـبـ ّـرج والـتـعـ ّـري ،وتوقفت
عند الحجاب بوصفه ّ
يعبر عــن «رمــز
سياسي» على حد تعبيرها ،وال عالقة
له ال بالجنس وال الدين .وشددت على
هذا الربط مع السياسة ،فيما انتقدت
الـتـبـ ّـرج بكونه يشغل امل ــرأة عــن مسار
ح ـيــات ـهــا ،وي ـج ـع ـل ـهــا ت ـخ ـســر أمــوال ـهــا
ووق ـت ـه ــا وح ـت ــى تـسـحــق شخصيتها
ب ـم ـج ــرد وض ـ ــع ه ـ ــذه امل ـس ــاح ـي ــق عـلــى
وج ـه ـهــا .وم ــا بــن ال ـح ـجــاب وال ـت ـبـ ّـرج،
خيط عند نــوال السعداوي ،يتمثل في
ال ــرج ــل ...هــذا الــرابــط الـجــامــع بينهما،
إذ تــوج ـهــت إلـ ــى ال ـج ـم ـه ــور ،وأع ـ ــادت
س ــرد مــا قــالـتــه لـهــا إح ــدى الـنـســاء عن
حـجــابـهــا ،وسـبــب ارتــدائ ـهــا ل ــه ،بكونه
سيحجب «الفتنة» عند الرجال .وهنا،
ّ
عــل ـقــت ال ـس ـع ــداوي ب ــال ـق ــول« :املـشـكـلــة
ليست فــي امل ــرأة بــل فــي عـقــل الــرجــل».
ودع ـ ـ ــت (بـ ـسـ ـخ ــري ــة) كـ ــل الـ ــرجـ ــال إل ــى
تغطية أعـيـنـهــم .واألمـ ــر نـفـســه يسري
ّ
التبرج الذي يجعل املــرأة «عبدة»
على

ّ
عـنــد الــرجــل وف ــق ال ـس ـع ــداوي ،إذ أنـهــا
ت ـح ــاول دائ ـم ــا اس ـت ــرض ــاءه .وانـتـقــدت
ظــاهــرة املبالغة فــي املكياج خصوصًا
ـي ب ـيــروت ،وتـحــدثــت عــن ه ــذا الشكل
فـ ّ
املــن ـمــط ال ــواح ــد ،الـ ــذي س ــرى ع ـلــى كل
ال ـن ـســاء ،وت ـسـ ّـاء لــت ب ـ ــازدراء« :م ــا هــذا
املـلــل؟» ،مع تغنيها بتجاعيدها ،التي
تحكي كل واحــدة منها حكاية وحقبة
من عمرها.
أم ــا ع ــن ال ـت ـع ـ ّـري ،ف ـن ـظــرة ال ـس ـع ــداوي،
إلــى هــذا املــوضــوع تنطلق من التمييز
ال ـحــاصــل ب ــن ال ــرج ــل وامل ـ ـ ــرأة .س ــردت

توقفت عند الحجاب
«رمزًا سياسيًا»
بوصفه
ّ
وانتقدت تبرج المرأة

هنا زيــارتـهــا إلــى «معهد الـفـنــون» في
الـقــاهــرة ،وتفحصها عــن قــرب صفوف
ّ
الرسم العاري هناك ،وجزمها بأن أحدًا
مــن ال ـطــاب وال ـطــال ـبــات ،لــم يطلب من
ّ
يتعرى تمهيدًا لرسمه.
رجل أن
قضايا التمييز التي عاصرتها الكاتبة
منذ أن كان عمرها سبع سنوات ،منذ
نشأتها في بيئة ّ
تميز بني اإلخوة بناتًا
ّ
وصبية .عند هذا املفترق ،تفتح وعيها
االجـتـمــاعــي والـسـيــاســي وال ـف ـكــري .لم
ت ـب ـخ ــل فـ ــي س ـ ــرد ح ـي ــات ـه ــا ال ـخ ــاص ــة،
وتفاصيل ترعرعها في بيئة متنوعة
طبقيًا بــن أم أرستقراطية ،وأب فالح
حياتها
فقير .ال تفصل السعداوي بني
ّ
ال ـ ـعـ ــامـ ــة وال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،وه ـ ـ ــي ت ـح ــض ــر
ال ـيــوم ج ــزءًا راب ـعــا مــن سلسلة «أوراق
حياتي» ،يتناول حياتها في زواجها
الـثــالــث .تنطلق مــن هـنــا ،لتتحدثّ عن
ال ـ ــزواج ،تـلــك املــؤسـســة الـتــي تصنفها
ض ـمــن س ـ ّـلــم «ال ـع ـب ــودي ــة» ،وت ـ ـ ّ
ـرد على
أسئلة مباشرة من الجمهور .بعضها
ك ــان «دوزه» ع ــال ـي ــا ،ذه ــب إل ــى ات ـهــام

السعداوي بإعادة املنظومة الذكورية
التي تحاربها ،عبر تصنيفها املرأة في
خانة معينة حسب ما تجده مناسبًا.
أك ـث ــر م ــن ذل ـ ــك ،وصـ ــف أح ــده ــم رفــض
ال ـكــات ـبــة ل ـل ـح ـجــاب ول ـل ـت ـبــرج ان ـطــاقــا
م ـ ّـن ن ـظ ــرة ال ــرج ــل ل ـه ــات ــن ال ـحــال ـتــن،
ب ــأنـ ـه ــا ت ـش ـب ــه الـ ـ ــذرائـ ـ ــع الـ ـت ــي تـعـطــى
للمتحرش أو املـغـتـصــب عـنــدمــا يقدم
على اغتصاب ام ــرأة بأنها كانت على
سبيل امل ـثــال نـصــف عــاريــة ،أو أثــارتــه
ج ـن ـس ـيــا .اسـتـقـبـلــت صــاح ـبــة «ال ــرج ــل
والـ ـجـ ـن ــس» ه ـ ــذه امل ـ ــداخ ـ ــات بــرحــابــة
ص ــدر ،وابـتـ ًســامــة ،لتجيب عليها بــرد
ّ
صاعق ،قائلة بــأن أصحابها ما زالــوا
خـ ـ ــارج درج ـ ـ ــات الـ ــوعـ ــي ،ف ـ ــإن ل ــم تـكــن
املرأة مدركة بحق ،أنها كائن مستعبد
أكانت عارية أو ضحية الفن التجاري
وال ـســوق اإلعــامـيــة واإلعــان ـيــة ،فإنها
تفتقد إلى الوعي املطلوب .ولم تستثن
نفسها ه ـنــا ،مــن كــونـهــا س ـيــدة لديها
بـعــض «ال ــزواي ــا املـظـلـمــة» فــي رأس ـهــا،
فــي مـحــاولــة منها المـتـصــاص صدمة
استيائه.
الجمهور أو
ّ
ل ـك ــن ال ــاف ــت ت ـم ــث ــل ف ــي م ـق ــارب ــة ه ــذه
الـطـبـيـبــة مل ــوض ــوع امل ـث ـل ـيــة ،بــاعـتـبــاره
قـضـيــة «غ ـيــر م ـف ـهــومــة» ،م ــع تــأكـيــدهــا
مـ ــرا ّرًا عـلــى ع ــدم «إدان ـ ــة» املـثـلـيــن/ات،
وصنفت هذه املسألة ضمن «الظواهر
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة» ،داع ـ ـيـ ــة إلـ ـ ــى ضـ ـ ــرورة
«درس ـهــا» ،وطــرح س ــؤالّ « :مل ــاذا يحدث
ذلــك؟» .الكاتبة النسوية فندت طبيعة
هذه العالقات التي تتحول الى أنثوية
وذكـ ــريـ ــة م ــن خـ ــال ال ـج ـن ــس ال ــواح ــد،
وأع ـ ـ ـ ــادت كـ ــل مـ ــا ي ـح ـصــل ال ـ ــى ق ــاع ــدة
الـتــربـيــة والـتـنـشـئــة ف ــي امل ـن ــزل ،ف ــي أن
ً
يـخــرج الــرجــل رج ــا أو ام ـ ّـرأة أو امل ــرأة
ً
رجــا ومــا الــى ذلــك .كما بــشــرت بإقرار
ق ــري ــب لـ ـق ــان ــون م ــدن ــي ي ـت ـي ــح ال ـ ــزواج
املختلط في مصر.
وبـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـدًا عـ ـ ــن االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع والـ ـجـ ـن ــس
واملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأة ،ت ـ ـحـ ــدثـ ــت ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــداوي عــن
ال ـ ـثـ ــورة املـ ـص ــري ــة ،ال ـت ــي «أجـهـضـتـهــا
طـبـقــة الـنـخـبــة االن ـت ـهــازيــة ،بـمـســاعــدة
املـجـلــس ال ـع ـس ـكــري ،وم ـحــاولــة الـقــوى
االستعمارية األميركية والصهيونية
اليوم تقسيم الجيش الوطني».
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وخبر

ّ
ـرنا بقدوم الربيـع ،قبل انتقالها إلى أوروبـا .هذا التعدي
لتبش
فـي األسـابيع القليلـة الماضيـة ،اسـتقبل اللبنانيـون طيور اللقلـق بالرصاص ،حين جاءت
ّ
ّ
التنـوع البيولوجـي فـي البلاد ،طـاول أكثـر الطيـور صداقـة للبيئـة ،هي التـي تخلـص المناطق مـن الجـرذان والقـوارض وغيرهما من
الواضـح علـى
ّ
ّ
الزواحـف المضـرة .إلـى جانـب لبنـان ،تمـر الطيـور المهاجـرة فـي بلـدان عـدة ،مـن بينهـا اإلمـارات ،حيـث يحـط اآلالف منهـا سـنويًا فـي «محميـة راس
الخـور للحيـاة البريـة» ،التـي ّ
تعـد مكانـا آمنـا لهـذه الكائنـات باحتوائهـا علـى مسـاحات وافرة مـن المسـتنقعات التي تسـتقطب طيـور اللقلق
(كريـم صاحب ــ أ ف ب)

«بالدنا فلسطين»
طبعة بيروتية جديدة
أصدرت «مؤسسة الدراسات
الفلسطينية» في بيروت طبعة
ثالثة من الجزء ّ
األول من كتاب
«بالدنا فلسطني :جغرافية
فلسطني وتاريخها :نظرة
ً
عامة» (صدر ّأوال عن «دار
الطليعة» عام  )1965ملصطفى
مراد الدباغ .الجزء الذي ّ
قدم
له وليد الخالدي ،يعد مقدمة
لألجزاء العشرة الباقية ،ويضم
قسمًا جغرافيًا عامًا وآخر
تاريخيًا .يتناول ّ
األول موقع
فلسطني ومساحتها وسكانها
وأقسامها الطبيعية ومناخها
والتقسيمات اإلدارية فيها وفق
الترتيب االنتدابي البريطاني
عشية النكبة ،فيما يتطرق
الثاني إلى شعوب فلسطني
ً
منذ القدم وصوال إلى ما قبل
اإلسالم .وفي النهاية ،هناك
قائمة بأهم الوقائع التي حدثت
في فلسطني وفق ترتيبها
الزمني لغاية الفتح اإلسالمي.

