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سياسة
قضية اليوم

بيان قمة الرياض :هكذا خدعت السعودية
«خدعتنا السعودية» .هذه هي خالصة الوقائع التي رافقت القمة األميركية ــ العربية ــ اإلسالمية في الرياض ،التي صدر
عنها بيان يهاجم حزب الله وإيران .أما انتخابيًا ،فال جديد سوى بدء البحث في إدخال بعض التعديالت على قانون الستين
مــن املـفـتــرض أن يــأتــي ال ـ ّ
ـرد اللبناني
الرسمي على البيان الختامي للقمة
العربية ـ ـ اإلســامـيــة ـ ـ األمـيــركـيــة ،في
جلسة مجلس ال ــوزراء يــوم األربـعــاء.
فبعد تضمني البيان هجومًا شرسًا
ع ـل ــى إيـ ـ ـ ــران ،وبـ ـع ــد أن سـ ـ ــاوى امل ـلــك
س ـل ـم ــان ب ــن ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز وال ــرئ ـي ــس
دونالد ترامب بني حزب الله وحماس
من جهة ،والقاعدة وداعــش من جهة
أخ ــرى ،أعـلــن وزي ــر الخارجية جبران
ّ
بــاس ـيــل ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» أن ل ـب ـنــان لم
علم بالبيان أو بمضمونه،
يكن على ٍ
ّ
وأن ال ــدول ــة م ـل ـتــزمــة خ ـط ــاب الـقـســم
والـبـيــان الـ ــوزاري ،فيما الـتــزم رئيس
ال ـح ـكــومــة س ـعــد ال ـح ــري ــري الـصـمــت.
وعلمت «األخ ـبــار» أن باسيل كــان قد
اسـتـفـســر ،قـبــل سـفــر الــوفــد اللبناني
إلى الرياضّ ،
عما إذا كان هناك بيان
نهائي سيصدر عــن القمة العربية ـ
اإلسالمية ـ األميركية ،على أن يحدد
موقفه باملشاركة في الوفد من عدمه،
وأن الـ ــرد ال ـس ـعــودي ج ــاء ب ــأن بـيــانــا

قاسم :التحالف بين
حزب الله والتيار استراتيجي وله
عالقة بمسار لبنان
سيصدر حصرًا عــن القمة األميركية
ـ ـ الـخـلـيـجـيــة ،ال ع ــن ال ـق ـمــة املـ ّ
ـوس ـعــة.
ّ
كذلك كان الحريري يؤكد لسائليه في
بيروت أن القمة التي سيشارك فيها
ُ
لـبـنــان لــن ت ـصــدر أي ب ـيــان .وبحسب
املعلومات ،فإن باسيل استفسر أيضًا
مــن نـظـيــره الـسـعــودي ع ــادل الجبير،
بـعــد وص ــول الــوفــد إل ــى ال ــري ــاض عن
األمـ ـ ــر ،فـ ـج ــاءه الـ ـج ــواب ن ـف ـســه .ومــع
انتهاء أعـمــال القمة حــوالــى السابعة
ً
مساء ومغادرة الوفد اللبناني ،بدأت
«الـ ـف ــاش ــات» ع ــن «إعـ ـ ــان ال ــري ــاض»
تـتــوالــى أث ـنــاء رحـلــة ال ـع ــودة ،حــوالــى
ً
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ل ـي ــا ،م ــا دف ــع وزي ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة إلـ ــى إص ـ ـ ــدار ب ـي ــان ــه عـبــر
«تويتر».
وق ــال ــت م ـص ــادر ف ــي ال ــوف ــد الـلـبـنــانــي
لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن «أس ـ ــوأ م ــا يـمـكــن أن
يـحـصــل ف ــي أي ق ـمــة أو مــؤت ـمــر ،هو
َّ
أن ُي ــوزع البيان الختامي مــع انتهاء

أع ـم ــال ـه ــا ،وهـ ــو م ــا ح ـص ــل أك ـث ــر مــن
م ــرة .لكن مــا حصل فــي الــريــاض كان
أس ـ ــوأ ،إذ ُوزع ال ـب ـيــان ب ـعــد م ـغ ــادرة
ً
ال ــوف ــود» ،الف ـتــة إل ــى أن «ه ـن ــاك دوال
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ت ــربـ ـطـ ـه ــا ب ـ ـ ــإي ـ ـ ــران عـ ــاقـ ــات
وثيقة ،كالعراق والجزائر وباكستان
والسنغال وغيرها ،ما كانت لترضى
بتمرير البيان كما صــدر .ورغــم ذلك،
فــإن لبنان الوحيد الــذي أعلن تبرؤه
م ـم ــا ص ـ ـ ــدر» .واعـ ـتـ ـب ــرت أن ت ـغــريــدة
بــاسـيــل كــانــت «واض ـح ــة وكــاف ـيــة في
رفــض الـبـيــان ومـضـمــونــه عـبــر إعــان
ال ـت ـم ـس ــك ب ـخ ـط ــاب ال ـق ـس ــم وال ـب ـي ــان
الوزاري».
على صعيد آخر ،يبدو أن البحث عن
قــانــون جــديــد لــانـتـخــابــات النيابية،
رغـ ــم املـ ـه ــل ال ــدسـ ـت ــوري ــة ال ـضــاغ ـطــة،
ال يـمـثــل أول ــوي ــة بــالـنـسـبــة إل ــى قــوى
السلطة .لــم يكن يكفي إلق ــرار قانون
ق ــائ ــم ع ـل ــى ال ـن ـس ـب ـيــة ال ـك ــام ـل ــة وف ــق
دوائـ ــر ص ـغــرى ،س ــوى مــوقــف الـتـيــار
الوطني الحر .األمــر الــذي لم يحصل،
ُ
وم ـصــادره تـصــر على أنــه «فــي موقع
امل ـت ـل ـقــي ول ـس ـنــا ف ــي م ــوق ــع املـ ـب ــادر».
ّ
ـرار ق ــان ــون
امل ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت ال ـ ـجـ ــديـ ــة إلق ـ ـ ـ ـ ُ
ُوطني وإصالحي ،جميعها أجهضت.
ّ
املخزي في كل ّذلك ،أن يكون «التطور»
الوحيد في ملف القانون في اليومني
امل ــاضـ ـي ــن هـ ـ ــو ،ب ـح ـس ــب م ـع ـل ــوم ــات
«األخـبــار» ،البحث الـجـ ّـدي في إدخــال
تعديالت على قانون «الستني» ،قبل
انتهاء واليــة املجلس في  20حزيران
وإج ـ ـ ـ ــراء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فـ ــي ال ـخ ــري ــف
املقبل.
كلمة رئـيــس ح ــزب ال ـقــوات اللبنانية
سمير جعجع ،أم ــس ،صـ ّّـبــت فــي هذا
اإلطــارّ .
فعبر عن أسفه ألننا «وصلنا
ال ـ ـيـ ــوم إلـ ـ ــى اح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت سـ ـيـ ـئ ــة ،إم ــا
الـتـمــديــد ال ــذي هــو مــرفــوض ُ
ويعتبر
ق ـ ـضـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى ال ـع ـه ــد الـ ـج ــدي ــد ،وإمـ ــا
ً
ُ
ال ـس ـت ــن الـ ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر ف ـش ــا لـلـعـهــد
ال ـج ــدي ــد والـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي ،وإم ــا
الوصول إلى الفراغ الذي ال أحد يريد
الوصول إليه» .التمديد مرفوض ،وال
أح ــد يــريــد ال ــوص ــول إل ــى ال ـف ــراغ ،فال
يـبـقــى أمــام ـنــا ف ــي ح ــال ع ــدم االت ـفــاق
ّ
على الـقــانــون ســوى «الـسـتــن» .ولكن
جعجع وجــد «الـحــل» ،فــأصــدر موقفًا
مـتـقـ ّـدمــا ،إذ ق ــال« :عـلــى سبيل املـثــال،

ّ
الموسعة (هيثم الموسوي)
السعوديون نفوا لباسيل نية إصدار بيان عن القمة

يـمـكـنـنــا أن ن ـطــرح الـنـسـبـيــة الـكــامـلــة
الـتــي قــدمـهــا الـفــريــق اآلخ ــر ،ش ــرط أن
نصوت على تفاصيلها داخل مجلس
الوزراء ،فهذا هو الحل الوحيد الباقي
أمـ ــام ـ ـنـ ــا» .كـ ـ ــام ج ـع ـج ــع أتـ ـ ــى خ ــال
اإلع ـ ـ ــان ع ــن م ــرش ــح الـ ـح ــزب طــونــي

حبشي إلــى االنتخابات النيابية في
دائرة بعلبك ـ الهرمل .هي ّ
املرة الثانية
التي ُي ّ
قرر فيها رئيس القوات استباق
املفاوضات بينه وبني التيار الوطني
الحر ّ حول التحالف االنتخابي .وبعد
أن رش ــح ف ــادي سـعــد ف ــي ُ
«ع ـق ــر دار»

الوزير جبران باسيل في البترون ،ها
هو جعجع ُيرشح حبشي عن املقعد
الــذي يشغله ُمــرشــح الرئيس ميشال
عون ،النائب إميل رحمة.
رف ــض الـ ـف ــراغ ف ــي امل ــؤس ـس ــات ،صــدر
أيضًا عن النائب محمد رعد ،الذي ّ
أكد

تقرير

زاسبيكين في «العيد الوطني الروسي» :هناك من يراهن على
فراس الشوفي

أدى أطفال روس رقصات شعبية في االحتفال (مروان طحطح)

ل ــم يـكــن اح ـت ـفــال ال ـس ـفــارة الــروسـيــة
في بيروت بمناسبة «العيد الوطني
ّ
عاديًا هذا العام.
لروسيا االتحادية»،
حلول شهر رمضان نهاية األسبوع
ّ
ال ـح ــال ــي ،دفـ ــع م ـنــظ ـمــي ال ـح ـفــل إلــى
الــدمــج بــن مناسبة «العيد الوطني
لــروسـيــا االت ـحــاديــة» ال ــذي يـصــادف
ي ـ ـ ــوم  12حـ ـ ــزيـ ـ ــران املـ ـقـ ـب ــل و«عـ ـي ــد
انتصار روسيا على النازية» ،في 9
أيار الجاري .وعلى عمق املناسبتني
فـ ــي ال ـ ــوج ـ ــدان ال ـ ــروسـ ـ ــي ،ي ـب ـق ــى أن
الـ ـق ــاع ــة ال ــوس ـي ـع ــة ل ـف ـن ــدق «ك ـ ـ ــورال
ّ
غصت
بيتش» في الرملة البيضاءّ ،
بــالـسـيــاسـيــن الـلـبـنــانـيــن ومـمــثـلــي

األحــزاب والسفارات وأبناء الجالية
الروسية و«اللبنانيني ـ الروس» ،في
حشد ّ
ربما مضاعف عن حشد العام
ٍ
املاضي.
«اخ ـ ـ ـتـ ـ ــرنـ ـ ــا ت ـ ــاريـ ـ ـخ ـ ــا وس ـ ـط ـ ـيـ ــا بــن
امل ـن ــاس ـب ـت ــن ألهـ ـمـ ـيـ ـتـ ـهـ ـم ــا» ،ي ـق ــول
السفير الروسي ألكسندر زاسبيكني
ل ــ«األخ ـب ــار» ،وه ــو يـسـتــرق الحديث
ب ـ ــن عـ ـ ـش ـ ــرات ال ـ ـحـ ــاضـ ــريـ ــن ،ال ــذي ــن
ي ـت ـج ـم ـه ــرون ح ــول ــه ألجـ ـ ــل ال ـص ــور
ال ـت ــذك ــاري ــة ،وت ـل ــك الـ ـع ــادة ال ـجــديــدة
املسماة صورة «سيلفي».
اخـ ـت ــار زاس ـب ـي ـك ــن ،ب ـبــذلــة ال ـس ـفــراء
ّ
ال ـ ـ ـ ــروس ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء املـ ــذه ـ ـبـ ــة و ّش ـب ــه
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،أن يـ ـت ـ ّ
ـوس ــط م ـمــث ـلــي
الــرؤســاء الثالثة على املنبر الكبير،

ّ ً
الــوزيــر نـقــوال تــويـنــي مـمــثــا رئيس
الـجـمـهــوريــة مـيـ ّشــال ع ــون ،والـنــائــب
ً
ع ـل ــي بـ ـ ــزي مـ ـم ــث ــا رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـن ــواب نـبـ ّيــه بـ ـ ّـري ،وال ــوزي ــر جـمــال
ً
الحكومة سعد
الجراح ممثال رئيس
ّ
الحريري .كذلك لم تغب ممثلة وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة جـ ـب ــران بــاس ـيــل رئـيـســة
دائرة املراسم في الوزارة ميرا ضاهر،
ليقطعوا معًا قالب الحلوة ،قبل أن
ّ
يقدم أطفال من الجالية الروسية في
ّ
لبنان رقصات شعبية .وزيــر الدفاع
يعقوب الـ ّـصــراف ســرق ج ــزءًا يسيرًا
من اهتمام الحضور بــدوره .ومع أن
ّ
تحبذ
الدبلوماسية الروسية كانت
حـ ـض ــور ال ـ ـ ّـص ـ ــراف «م ــؤتـ ـم ــر األمـ ــن
ال ــدول ــي» ال ــذي عـقــد الـشـهــر املــاضــي
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في الواجهة

لبنان
ّ
أن ــه «بـكــل بساطة وبـكــل ح ــزم ،الـفــراغ
مـمـنــوع فــي ه ــذا الـبـلــد ،ألن ال ـف ــراغ ال
يعني أنه لم يعد لدينا مجلس نيابي
أو رئيس مجلس نيابي ،الفراغ يعني
أنــه لــم يعد لدينا حكومة وال رئيس
حكومة ،ويصبح رئيس الجمهورية
ّ
ال يملك شيئًا» .وأضاف أن «من يفكر
ف ــي أنـ ــه يـمـكــن ال ـت ــواف ــق ع ـلــى قــانــون
انتخاب بعد انتهاء واليــة املجلس ال
يحلم بها ،التوافق على قانون يجب
أن يـتــم قـبــل  20ح ــزي ــران» .وبـعــد هــذا
التاريخ «البلد ُم ّ
هدد بالفوضى وعدم
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ...ل ـيــس م ــن ح ــق أحـ ــد أن
يغامر بالبلد».
املطلوب من أجل االتفاق على قانون،
ّ
«اقتناع األط ــراف بــأن إنجاز القانون
ّ
أهم من املكاسب الخاصة بكل فريق»،
بحسب نائب األمني العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم في حديث لـ«وكالة
أنباء الجمهورية اإلسالمية اإليرانية»
ّ
ُينشر اليوم .ويعتقد أن السبب الذي
ي ـحــول دون االت ـف ــاق عـلــى قــانــون هو
ّ
«أن االطـ ـ ُـراف ت ـحــاول أن تــأخــذ أعلى
املكاسب املمكنة من أي قانون لتأمني
مصلحتها فــي الــوقــت ال ــذي نتحدث
ف ـي ــه عـ ــن تـ ــوافـ ــق وال ـ ـتـ ــوافـ ــق يـتـطـلــب
مكاسب وتـنــازالت» .وردًا على سؤال
إن كان التحالف بني حزب الله بالتيار
الوطني الحر قد تأثر بالخالف حول
ّ
ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ،أجـ ــاب قــاســم ب ــأن
«ال ـت ـح ــال ــف اس ـتــرات ـي ـجــي ولـ ــه عــاقــة
بـمـســار لـبـنــان ف ــي ال ــداخ ــل واملـنـطـقــة
واملـقــاومــة والـعـمــل على بـنــاء الــدولــة.
ون ـحــن مـسـتـمــرون ف ــي االت ـف ــاق حــول
ه ــذه ال ـع ـنــاويــن .أم ــا ن ـقــاش ال ـقــانــون،
ف ـه ــو أم ـ ــر ت ـف ـص ـي ـلــي وال ي ــؤث ــر عـلــى
التحالف .مع اإلشارة إلى أننا وافقنا
على قانون طرحه التيار مؤخرًا ،لكنه
لم يحظ بالتوافق في البلد».
حـ ـك ــومـ ـي ــا ،وب ـ ـعـ ــد ع ـ ـ ــدم إدراج ب ـنــد
التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض
س ــام ــة ع ـل ــى جـ ـ ــدول أعـ ـم ــال مـجـلــس
ال ـ ــوزراء ،استبعدت امل ـصــادر «طرحه
ّ
مــن خــارج الـجــدول ،ألن عــون لــم ينتهِ
ب ـع ــد م ــن وضـ ــع دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط قـبــل
القبول بالتجديد لسالمة».
من جهة أخــرى ،أعلن اإلعــام الحربي
فــي املـقــاومــة اإلســامـيــة أمــس سقوط
طــائــرة استطالع إسرائيلية مــن نوع
«سـكــايــارك» قــرب بلدة عيتا الشعب
الجنوبية ،داخــل األراضــي اللبنانية.
ّ
وت ـم ــك ـن ــت امل ـ ـقـ ــاومـ ــة مـ ــن «انـ ـتـ ـش ــال»
الطائرة وسط تحليق لطائرات العدو
في سماء املنطقة.
(األخبار)

ٌ
على طريق  :2013تمديد محتشم في  29أيار؟
كل يوم يمر من الشهر
االخير في والية مجلس
النواب يجعل الفراغ اقرب
ومصدرا حقيقيا للهلع .اال
انه يجعل ايضا التفكير في
تمديد الوالية هدفا في
ذاته يتقدم ما عداه ،وتاليا
التحضير لسبل تخريجه في
جلسة  29ايار قبل فوات
االوان
نقوال ناصيف
قبل اسـبــوع فقط على الجلسة املقبلة
مل ـج ـلــس الـ ـن ــواب ف ــي  29ايـ ـ ــار ،ل ــم تعد
ثمة خـيــارات فــي حــرب عــض االصــابــع،
سوى ذهاب االفرقاء جميعًا الى حصر
الجلسة هذه بتمديد الوالية ،وقد يكون
ذلـ ــك ه ــو املـ ـغ ــزى ال ـف ـع ـلــي مل ـب ــرر ت ـعــذر
توافقهم على قانون جديد لالنتخاب،
او ف ــي اح ـس ــن االح ـ ــوال االق ـ ــرار ب ــأن ال
مناص من عودتهم الى القانون النافذ
م ـنــذ ع ــام  .2008م ــا يـنـتـظــر جـلـســة 29
ايار ،من اليوم الى موعد انعقادها ،هو
سبل اخراج تمديد محتشم للوالية بعد
تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري،
قبل اي ــام ،ان جــدول اعمالها هــو نفسه
الذي كان مقررًا لجلسة  13نيسان قبل
ان يصير الــى تأجيلها شـهـرًا ونصف
شـ ـه ــر .م ــا ي ـع ـنــي ان اق ـ ـتـ ــراح ال ـق ــان ــون
املـعـجــل امل ـكــرر بـتـمــديــد والي ــة الـبــرملــان
س ـنــة ه ــو ال ـب ـنــد الــرئ ـي ـســي ف ــي ج ــدول
االعمال.
وقــد ال يـكــون املـخــرج الـجــديــد للتمديد
ـ ـ الثالث لبرملان  2009ـ ـ مختلفًا كثيرًا
عــن ذاك ال ــذي راف ــق تـمــديــد الــواليــة في
ج ـل ـســة  31ايـ ـ ــار  2013ع ـن ــدم ــا عــدلــت
الهيئة العامة مدة التمديد وخفضتها
ـ ـ احتشاما ـ ـ من سنتني الى سنة وستة
اشهر .بل يبدو املفترق الفعلي لجلسة
 29ايــار  2017انها قد تكون ايضا هذه
املرة امام تمديد حقيقي ،وليس تمديدا
تقنيا ،تبعا ملا شاع في االشهر االخيرة.
مـ ـن ــذ اس ـ ـت ـ ـخـ ــدم رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
ميشال عــون فــي  12نيسان صالحيته
امل ـن ـص ــوص ع ـل ـي ـهــا ف ــي امل ـ ـ ــادة  59مــن
الدستور بتجميد اعمال مجلس النواب،
بــدا ان تمديد الوالية سنة انقضى الى
غير رجعة ،وان البالد مقبلة في فسحة
امل ـه ـل ــة الـ ـج ــدي ــدة م ــن املـ ـ ـش ـ ــاورات عـلــى
قــانــون جــديــد .اول املـســارعــن الــى نعي
التمديد هما رئيس املجلس الــذي قال

ان ال تمديد طويل االمد بعد ذلك اليوم،
ث ــم رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد ال ـحــري ــري
جازما بأنه ال يشارك في جلسة تمدد
والي ـ ــة م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب .ان ـض ــم م ــن ثــم
مـعـظــم االف ــرق ــاء ال ــى هــذيــن ال ــرأي ــن في
مرحلة تسييل اقتراحات وصيغ قانون
انتخاب ،واحــد بعد آخــر ،بالتزامن مع
تأكيدهم ـ ـ واولهم رئيس الجمهورية ـ ـ
ان االنتخابات النيابية واقعة ووشيكة.
وفي ذلك تلميح الى توقع تمديد تقني
ليس اال مقترن بقانون جديد.
واقع االمر في االسابيع القليلة املتبقية
من الوالية الحالية للمجلس سوى ذلك.
حتى اللحظة ال اشارات ايجابية جدية
الى قرب ابصار قانون جديد لالنتخاب
الـ ـن ــور ـ ـ ـ ـ وإن ح ـب ــرا ع ـلــى ال ـ ــورق عـلــى
االقل ـ ـ قبل الوصول الى نهاية الوالية،
ولـ ـي ــس ال ـ ــى ج ـل ـســة  29ايـ ـ ــار ف ـح ـســب.
افـصــح االف ــرق ــاء جميعا تقريبا عــن ان
توافقهم على نظام التصويت ال يفضي
ب ــال ـض ــرورة ال ــى ات ـفــاق ـهــم ع ـلــى قــانــون
جــديــد ،وعـلــى تقسيم ال ــدوائ ــر بــالــذات.
ما تدور من حوله خالفاتهم في الوقت
الـ ـح ــاض ــر ،ب ـع ــدم ــا ق ـي ــل انـ ـه ــم ص ـ ــاروا
يؤيدون االقتراع النسبي الصافي ،هو
ما سيتعذر تفاهمهم عليه :عدد الدوائر
وتقسيمها.
ق ــد ي ـك ــون م ــن امل ـف ـيــد ال ـق ــول ان اي ــا من
امل ـ ـ ـ ــرات مـ ـن ــذ انـ ـتـ ـخ ــاب ــات  1992حـتــى
انـتـخــابــات  ،2009لــم ي ـتــوافــق االفــرقــاء
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون اقـ ـط ــاب ــا وكـ ـت ــا ن ـيــاب ـيــة
بمفردهم على قانون جديد لالنتخاب.
م ــا ب ــن ع ــام ــي  1992و 2000ل ــم يـكــن

فــي االم ـكــان توصلهم ال ــى تـفــاهــم على
قــانــون انتخاب ولـيــس تقسيم الــدوائــر
فحسب ،من دون مرجعية دمشق التي
تولت فرضه الجراء ثالث دورات اعوام
 1992و 1996و ،2000وزعت من خاللها
ع ـلــى حـلـفــائـهــا حـصـصـهــم ف ــي املـقــاعــد
ـ ـ ال سيما منها املسيحية ـ ـ ملا يزالون
يتمسكون بها .بعد انسحاب جيشها
م ــن ل ـب ـنــان ع ــام  ،2005ل ــم ي ـشــأ ه ــؤالء،
ح ـل ـفــاء دم ـش ــق وم ـع ـهــم خـصــومـهــا في
الـحـقـبــة ال ـجــديــدة ،ال ــذه ــاب ال ــى قــانــون
س ـ ـ ــوى ذاك الـ ـ ـ ــذي اش ـ ــرف ـ ــت ه ـ ــي ع ـلــى
وضـعــه ،فــأجــروا انتخابات  2005تبعًا
لـقــانــون  .2000عــامــذاك كــانــت االولــويــة
لـلـتـحــالـفــات ،ول ــم ي ـعـ ِـن ال ـقــانــون ســوى
ال ـص ـح ــن املـ ـطـ ـل ــوب .ي ـص ــح ذل ـ ــك اي ـضــا
على قانون  2008ـ ـ وهو القانون النافذ
اآلن ـ ـ الذي لم يسعهم االتفاق عليه في
الدوحة لوال التدخل القطري في تقسيم
الدوائر ،حيًا بعد حي وزاروبًا بعد آخر،
الخراج القانون.
لم يكن قانون  2008سوى نسخة طبق

منذ  1992لم ينجز
اللبنانيون مرة بمفردهم
قانونا لالنتخاب

العودة مجددا الى المفاضلة ما بين التمديد والفراغ (هيثم الموسوي)

االصل عن قانون  1960ما خال استثناء
واحدًا هو اعادة تقسيم الدوائر الثالث
في بيروت ،التعديل الوحيد الــذي ميز
اح ــده ـم ــا ع ــن اآلخ ـ ـ ــر .فـ ـح ــوى ال ـخ ــاف
هناك كــان على تقسيم الــدائــرة الثانية
فيها الى حد ان رئيس املجلس روى انه
حــزم حقائبه لـلـعــودة بعدما يئس من
التوصل الى اتفاق على القانون ،قبل ان
تنقذ الدولة املضيفة التسوية برمتها
ـ ـ بما فيها انتخاب رئيس الجمهورية
ـ ـ وليس قانون االنتخاب فحسب ،وهو
يمثل في الحصيلة ثلث التسوية تلك.
بــالـتــأكـيــد ثـمــة فـ ــارق آخ ــر ج ــوه ــري ما
بــن قانوني  1960و 2008ـ ـ وقــد يكون
هــو اآلخــر لـ ّـب املشكلة الحالية ـ ـ يكمن
ّ
في عدد املقاعد وتوزعها .في االول كان
 99نائبًا وفــي الثاني  .128لكن افرقاء
تسوية الدوحة لم يشاؤوا مقاربة عدد
النواب تصحيحًا ملسار اتفاق الطائف،
وال اع ـ ـ ــادة ت ــوزي ــع املـ ـق ــاع ــد ،وكــاه ـمــا
فــرضــه ال ـســوريــون .اكـتـفــوا فــي الــدوحــة
بمحاولة تفاهم على تقسيم الــدوائــر،
وفــي ق ــرارة كــل مــن فريقي  8و 14آذار ـ ـ
من ضمن تعويله على التحالفات اوال
واخـيــرا ـ ـ ان قــانــون  2008سيقوده الى
الغالبية النيابية.
على مر السنوات هــذه في عمر قوانني
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب م ـ ـنـ ــذ عـ ـ ـ ــام  ،1992ك ــان ــت
ال ـت ـح ــال ـف ــات فـ ــي م ـن ــزل ــة الـ ـقـ ــانـ ــون ،بــل
اكثر تأثيرًا وفاعلية .هــذه املــرة يذهب
االفرقاء اليه ،والى االنتخابات النيابية،
ّ
باملفرق بال تحالفات مسبقة .كل منهم
يريد مقاعده على الــورق قبل الوصول
الـ ــى ص ـن ــادي ــق االقـ ـ ـت ـ ــراع .وألجـ ـ ــل ذل ــك
يدورون في حلقة مفرغة.
بـ ــذلـ ــك يـ ـصـ ـب ــح الـ ـ ــذهـ ـ ــاب ال ـ ـ ــى ت ـم ــدي ــد
ال ــوالي ــة ع ـلــى ان ــه اس ـت ـح ـقــاق ف ــي ذات ــه،
غ ـيــر مــرت ـبــط ب ــأي ش ــأن سـ ــواه ب ـمــا في
ذلك انجاز قانون جديد ،املبرر الوحيد
 29ايــار .وعلى غــرار ما
النعقاد جلسة ُ
حــدث عــام  ،2013أعـيــدت الـبــاد مجددًا
الــى املفاضلة مــا بــن التمديد والـفــراغ،
ال م ــا ب ــن االن ـت ـخــابــات تـبـعــا لـلـقــانــون
النافذ والـفــراغ .لم يكن دافــع استعجال
عـقــد جلسة  13نـيـســان س ــوى الخشية
مــن احـتـمــال ام ــرار العقد ال ـعــادي االول
ل ـل ـم ـج ـل ــس مـ ـ ــن غ ـ ـيـ ــر ان يـ ـتـ ـمـ ـك ــن مــن
االل ـت ـئ ــام ،وتــال ـيــا ع ــدم ص ــدور مــرســوم
عقد استثنائي يمكنه من تدارك الفراغ.
ّ
ح ــت ــم ذل ــك ع ـلــى ج ـن ــاح ال ـس ــرع ــة اع ــداد
اقـ ـت ــراح ال ـق ــان ــون امل ـع ـجــل تــوج ـســا من
الخطر املحتمل .الـحــال نفسها تتكرر.
من غير املؤكد حتى اللحظة ان رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة س ـي ـص ــدر مـ ــرسـ ــوم عـقــد
استثنائي ،وسيكون من املتعذر عندئذ
ع ـلــى ال ـب ــرمل ــان االن ـع ـق ــاد ب ـعــد  31اي ــار،
فيمسي في مهب الفراغ الكامل.

اإلرهاب
زاسبيكين :مبادرة
بوتين إلشراك الجميع
في الحرب على ّ
اإلرهاب هي الحل

ّ
بــرعــايــة وزارة الــدفــاع الــروس ـيــة ،إل
أن غـيــاب وزي ــر الــدفــاع اللبناني عن
مــؤتـمــر ب ـهــذه األه ـم ـيــة ملــوس ـكــو« ،ال

ّ
ّ
قضية على املستوى
يفسد في الــود ّ
ال ـس ـيــاســي ،مل ــا يـمــثــل ال ــوزي ــر وعـلــى
املستوى الشخصي» ،والتحضيرات
بــدأت إلعــداد زيــارة خاصة ّ
للصراف
ملــوس ـكــو ،لـلـبـحــث ف ــي رف ــع مـسـتــوى
التعاون العسكري بني الجيشني.
ال يـخـفــي الــدب ـلــومــاس ـيــون الـ ــروس،
عـ ـل ــى م ـخ ـت ـل ــف مـ ـس ــؤولـ ـي ــاتـ ـه ــم فــي
ـروت ،االه ـت ـمــام الــروســي
س ـف ــارة ب ـي ـ ّ
ال ــزائ ــد بــامل ـلـ ًـف الـلـبـنــانــي .يستشعر
ه ـ ــؤالء رغـ ـب ــة أم ـيــرك ـيــة ف ــي تــوسـيــع
النفوذ األميركي في لبنان ،بالتزامن
مـ ــع تـ ـ ـح ـ ـ ّـوالت امل ـن ـط ـق ــةُ ،وال سـ ّـي ـمــا
«الـتـحــالــف الخطير ال ــذي أع ـلــن قبل
يومني (في إشارة إلى زيارة الرئيس
األميركي دونالد ترامب للسعودية)».

مــن تــوسـيــع الـسـفــارة األمـيــركـيــة في
بيروت ،إلى زيادة التعاون العسكري
مع الجيش اللبناني إلى «الجمعيات
غـيــر الـحـكــومـيــة» املــدعــومــة أميركيًا
وغــربـيــا الـتــي ت ــزداد ان ّـت ـشــارًا ،تبدو
الـســاحــة اللبنانية مــرشـحــة للمزيد
من الكباش ،مع الرغبة الروسية في
تحصني النفوذ في سوريا وتوسيعه
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ومـ ـن ــع األم ـي ــرك ـي ــن مــن
االستئثار بالبلد الصغير.
ك ــذل ــك ال ي ـخ ـفــي الـ ـ ــروس قـلـقـهــم من
االنتخاب،
األزمة الحاصلة في قانون
ّ
وال سـ ـ ّـي ـ ـمـ ــا أن األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ــرشـ ـح ــة
ل ـل ـت ـص ـع ـي ــد ،وال ـ ـ ـبـ ـ ــرملـ ـ ــان ،ال ـح ـص ــن
الـ ـش ــرع ــي األول واألخ ـ ـي ـ ــر ل ـل ــدول ــة
اللبنانية ،يبدو مـهـ ّـددًا بالفراغ ،من

دون أن تبدي الدول املهتمة بالوضع
الـلـبـنــانــي أي نـ ّـيــة ل ـل ـت ـحـ ّـرك ال ـجـ ّـدي
لوقف التدهور .وبعد حركة السفير
الروسي الشهر املاضي وتحذيره في
أكثر من مناسبة من مخاطر الفراغ،
عـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن مــوسـكــو بـنـ ً
ـاء
على اق ـتــراح زاسـبـيـكــن ،تعمل على
إعداد اجتماع جديد ملجموعة العمل
الدولية من أجل دعم لبنان ،والهدف
هو إصدار تنبيهٍ لألطراف اللبنانية
املختلفة وض ــرورة عــدم الــوقــوع في
الفراغ والحفاظ على الدولة ،في هذه
اللحظة املفصلية من تاريخ املنطقة.
وبعد ،بالنسبة إلى موسكو ،القمة
«األمـيــركـيــة ـ ـ الـعــربـيــة ـ ـ اإلســامـيــة»
التي انعقدت في الرياض ،ال تساعد

ع ـل ــى ح ـل ـح ـلــة األزم ـ ـ ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة.
«م ـ ـ ــا حـ ـص ــل يـ ــؤجـ ــج ال ـ ـ ـ ّـص ـ ـ ــراع وال
ي ـس ــاع ــد ع ـل ــى م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب»،
ي ـق ــول زاس ـب ـي ـك ــن .ي ـع ـت ـقــد الـسـفـيــر
الـ ــروسـ ــي ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،أن مـ ـب ــادرة
الرئيس فالديمير بوتني ل ـ «إشــراك
جميع الــدول واالط ــراف فــي املنطقة
ّ
بــال ـحــرب ع ـلــى اإلره ـ ــاب ه ــي ال ـحــل،
ّ
وليس تكتل فريق ضد فريق تحت
شعارات طائفية ومذهبية» .ويختم
زاس ـب ـي ـكــن ب ــال ـق ــول إن «مـ ــا حـصــل
خالل األيام املاضية يخدم اإلرهاب،
وه ـ ـنـ ــاك مـ ــن ال يـ ـ ـ ــزال يـ ــراهـ ــن ع ـلــى
دور لـلـجـمــاعــات اإلرهــاب ـيــة لتغيير
األنظمة السياسية ،ويـجـ ّـر املنطقة
إلى صراعات ال تنتهي».
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
أبي رميا:
أقحم نفسي
لن ِ
تعليقًا على ما نشرته «االخبار»
أمــس ضمن خــانــة «عـلــم وخبر»
تحت عـنــوان «طعن فــي ترشيح
اب ـ ـ ـ ــي رم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا» ،يـ ـ ــؤكـ ـ ــد الـ ـن ــائ ــب
سـيـمــون اب ــي رم ـيــا أن «مــوقـعــي
ال ـن ـيــابــي وم ـس ـيــرتــي الـنـضــالـيــة
ال ـعــون ـيــة ي ـم ـن ـعــانــي م ــن اق ـحــام
ن ـف ـس ــي فـ ــي س ـ ـجـ ــاالت إع ــام ـي ــة
ل ـلــرد عـلــى افـ ـت ــراءات ومـهــاتــرات
خلفيتها الحقد والحسد ونحن
ع ـلــى أب ـ ــواب ان ـت ـخــابــات نـيــابـيــة
مصيرية ضد أشخاص مطعون
ً
أصال في قيمهم االخالقية».
المكتب االعالمي
للنائب سيمون أبي رميا

♦♦♦

االمام الصدر
ُ
األسياد رأسا قد َح ْ
نت
يا َمن له
َ
ناء عن ذنوبها كفرتْ
انح ٍ
وبذي ِ
ْ ِ
األنام ِبعم ٍة
فوق
فإذن غدا
ِ
ِّ
َ
في ظلها الت ُ
يجان شأنًا قد َجن ْت
ُ
ُ
السبع العال
في ُمقلتي ِه ُزرقة
ِ
ُُ
الخطأ ْار َت ْ
قت
عن
ِ
وبها بصيرته ِ
ٌ
بار ملوكهمْ
هيبة منها ِك ُ
لك
باللقاء تنازلتْ
ُعن تاجها لك
ِ
املوعود ِمن ِّ
رب السما
هي هيبة
ِ
َ
َ
ٌ
هامات إليه ما َعن ْت
هل تبقى
َ
بعصا ِّ ُ
ود أنت قهرت ُه ْم
نبي اله ِ
ُ َْ
َّ
وكلت
ً إن العصا لك ُ بعد ٍآل أ ِ
نسجُ
يا ِع ّمة منها العما ِئ ُم ت َ
ُ َ ًّ َ
الحوزات فذا خ َّر َج ْت
دامت
ما ِ
ً
هو ٌ
علم راجل
بحر
مارد في
ِ
ٍ
ُ
ُ
َ
ْ
جان َبتْ
َ
وب ِه السباحة أهل ع ْو ٍم
وطني ُهمُ
ِمن بعد ما صلبوك يا
ُ
الطوائف قد ْ
فيك ُم َ
رأت
خلص ُه
ُ
َ
َّ
قد خ َّصك اآلل بعمتك التي
َ ِ ُ ُ ُ ِّ َْ
ََ
اص من واالهم قد فصلت
ِلخو ِ
مليك غاب َّ
طي صحيف ٍة
كم من
ٍ ُ
الصحائف للقيام ِة ُس ِّخ ْ
رت
ولك
ٌ
ْإن ُّ
ْ
مشرقي
عم سام خاطف أو
فوقه ُم ْاعتلتْ
نعالك ٍبعد الخطف ُ
ما َ
دمت تلميذ الخميني فانت َم ْن
ُّكل املدارس ِمن علومه َش َّرعتْ
َّ
عنا غيابك غيبة الصحب األلى
دامت بكربال ُص ِّد ْ
ما غابوا ما ْ
قت
ما دام نصرالله فينا لم َت ِغبْ
َ َ
وق ْ
فت
لو غبتما يعني الحياة ت
َ
الفؤاد ُ
غيابك
ولقد برى فينا
َّ
رق ْت ْ
وص ِّدعتْ
إذن ُج ُد ُر الفؤاد ُ
ْ
بالدماء بدمع ِه
عامت صدورنا
ِ
ْ
قلوبا ُج ِّرحتْ
واشف ً
ُعد سيدي
ِ
َّ
ُْ
َ
والبي لو دق العظام بنا فما
ُ
للبي منه قد ْان َحنتْ
قاماتنا ْ
َأوينحني ٌ
ُ
صدر الورى
قوم بهم
َ
عنهم ُأذهـبتْ
ُ
ْ
ْ
إال ِلن أرجاس ُ ً ِ
ضوء أمة
هو سابق ِبسنني
ٍ
دور إخوة يوسف قد َم َّثلتْ
َمن َ
ٍ
ِ
ْإن َغ َّي َ
ُ
بوك الشمس بعد مغيبها
ْ
ِمن دون ً
أشرقت
فتوى منك ما قد
َ ُْ ْ َ ُ
يبتمُ
يا ُع ْر ُب صدر العرب إن غ
ُ
صدارة ُأم ٍة قد ُغ ِّيبتْ
ْ
عنكم
ُ
أنا َي ٌّ
عربي والعروبة كنيتي
َ َ َّ
نكرتْ
ومن األلى باعوا االصول ت
ًِ
يا أمة ِمن جهلها ضحك الورى
َ َّ
ُ
وف ِّت ْ
تت
بعد ِغياب ِه فتتوها
وإذا ُس ِّئلت بيوم حشـر ْأي َنهُ
ِ
كمن بوجود َ ٍحشر ُفوج ْ
كنت َ
ئت
ِ
َّ ٍ ْ ِ
َ
طت
ل
ب
لبحر
فرعون
مثل
هي
أي كالتي في ٍبحر ٍموسى ُأ ْغر ْ
قت
ُ ِ
لو دون نـصرالله َ
بعدك نسأل
ِ ُ
الطبيعة في سلوك َخ َّرفتْ
َأه ِل
ٍ
الطبيب علي فواز ـ تبنين

تقرير

«تهجير» المقاعد:
النسبية هي الحل
قبل كل انتخابات ،ترتفع
األصوات المطالبة بنقل
مقاعد من دائرة إلى أخرى.
هذا الطرح يحمل أبعادًا
خطيرة ،لناحية التعامل
مع المناطق البعيدة عن
جبل لبنان كـ«أحرف ناقصة»،
يحتاج نواب «األقليات»
فيها إلى شهادة حسن
طائفيُ .مبررات
سلوك
ُ
نقل المقاعد تسقطها
أرقام الناخبين في الدوائر،
ُ
التي ت ِلحق ظلمًا بالناخبين،
مسلمين ومسيحيين.
أما الحل لهذه المعضلة،
فبسيط :النسبية في لبنان
دائرة واحدة
ليا القزي
عنوان «تصحيح تمثيل املسيحيني»
ك ــان أسـ ــاس م ـشــاريــع ال ـقــوانــن الـتــي
طـ ــالـ ــب بـ ـه ــا الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـح ــر
وال ـقــوات اللبنانية .مــن أجــل تحقيق
هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف ،جـ ـ ـ ــرى ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل مــع
ّ
الناخبني املسيحيني مــن كــل املذاهب
عـلــى أس ــاس أن ـهــم طــائـفــة واح ـ ــدة .لم
يفهم أحد املعيار الذي ّأدى إلى اعتبار
هذه الجماعة من املواطنني «ضعيفة»
إل ـ ــى درج ـ ـ ــة ت ـس ـت ــدع ــي ال ـت ـع ــام ــل مــع
أبنائها باعتبارهم «كتلة واحدة».
ُ
ٌ
بند آخــر اعتبر «مصيريًا» لـ«طمأنة
الناخب املسيحي» ،وهــو نقل خمسة
مقاعد (املقعد املــارونــي مــن طرابلس
إلـ ــى الـ ـبـ ـت ــرون ،امل ـق ـع ــد املـ ــارونـ ــي مــن
ال ـب ـقــاع ال ـش ـمــالــي إل ــى ج ـب ـيــل ،املـقـعــد
امل ـ ــارون ـ ــي مـ ــن الـ ـبـ ـق ــاع الـ ـغ ــرب ــي إل ــى
املــن الشمالي ،ومـقـعــدي اإلنجيليني
واألقـ ـلـ ـي ــات م ــن بـ ـي ــروت ال ـثــال ـثــة إلــى
بيروت األول ــى) ،ليكون أحــد الشروط
غ ـي ــر ال ـق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ــراج ــع ع ـن ـه ــا ،قـبــل

ّ
املوافقة على أي قــانــون جــديــد .تبنت
ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ه ــذا ال ـط ــرح ،فيما
ل ــم ي ـصــدر مــوقــف رس ـمــي ع ــن الـتـيــار
الوطني الحر في خصوصه.
ل ـل ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ُم ـ ـبـ ــررات كـثـيــرة
ُ
تـقـ ّـدمـهــا للمطالبة بـنـقــل املـقــاعــد من
دائرة إلى أخرى .لدى الحديث عن نقل
املـقـعــد امل ــارون ــي فــي طــراب ـلــس ،تقول
ّ
م ـص ــادر ال ـق ــوات إن «عـ ــدد املـقـتــرعــن
ّ
يتعدى الـ ــ( 200املسجلون
املــوارنــة ال
على لوائح الشطب هم  5247ناخبًا)،
ّ
وأنه منذ عام  1992حتى عام  2009كان
ُيستورد مرشحون موارنة من خارج
ط ــراب ـل ــس» .ق ــد ي ـبــدو األمـ ــر منطقيًا،
إذا مــا ق ــورن امل ـعــدل ال ـعــام للناخبني
املسيحيني فــي لبنان ( 20693ناخبًا
لكل نائب) بعدد الناخبني املسيحيني
ّ ّ
في طرابلس ( ،)22453فيتبني أن لكل
 11226ناخبًا مسيحيًا فــي طرابلس
ّ
ُمــرشـحــا واحـ ـدًا ،فــي حــن أن أكـثــر من
 16ألف ناخب مسيحي في بنت جبيل
وأكثر من  15ألف ناخب مسيحي في
املنية ـ الضنية غير ممثلني ،و 29ألف
نــاخــب مسيحي فــي دائ ــرة الــزهــرانــي
ممثلون بنائب واحد .ولكن ،ال يعني
ذلك نقل املقعد املاروني إلى البترون
ُ
(كـمــا تـطــالــب ال ـقــوات لـضـمــان فــوزهــا
بـمـقـعــد ن ـي ــاب ــي) ح ـيــث ه ـن ــاك ت ـقــارب
ب ــن امل ـع ــدل املـسـيـحــي ال ـع ــام ُ
وم ـعــدل
الناخبني املسيحيني ( 27492ناخبًا
مـسـيـحـيــا ف ــي ال ـب ـت ــرون ل ـكــل م ـق ـعــد).
وإض ــاف ــة مـقـعــد إل ــى دائ ـ ــرة ال ـب ـتــرون
ّ
يعني أن «حصة» كل نائب في القضاء
سـتـصـبــح  18328نــاخ ـبــا مـسـيـحـيــا،
وهي أقل من أصغر نسبة تمثيل ألي
نائب في لبنان.

ّ
ترى ّالقوات أن
لدى بري «عقدة
المارونية السياسية»
لرفضه نقل المقاعد

القوات :في
بعض الدوائر
لدينا مصلحة
في بقاء
المقاعد
(هيثم
الموسوي)

الحجة الثانية التي ُت ّ
ّ
قدمها القوات
الـلـبـنــانـيــة ه ــي «اس ـت ـع ــادة الـفـعــالـيــة
املسيحية مــن خ ــال تـعــزيــز التمثيل
وت ـحــريــر امل ـقــاعــد ،بـعــد أن ك ــان هــدف
القوانني االنتخابية في زمن الوصاية
السورية إضـعــاف التمثيل املسيحي
من ضمن استهداف مبرمج لألحزاب
ال ـ ـقـ ــويـ ــة» .مـ ــن هـ ـن ــا ،ت ــأت ــي م ـطــال ـبــة
الـ ـق ــوات بـنـقــل مـقـعــد ال ـب ـقــاع الـغــربــي
إلى املنت الشمالي (مجموع الناخبني
املسيحيني في املنت  ،165880أي هناك
نائب لكل  20735ناخبًا) ،على أساس
ّ
أن  109270ناخبًا مسلمًا يتحكمون
في مصير  31321ناخبًا مسيحيًا في
الـبـقــاع الـغــربــي وراش ـيــا (ف ــي الــدائــرة
مسيحيان) ،فيما يغيب عن
مقعدان
ّ
بال القوات أنه في عكار  203557ناخبًا
مسلمًا ،مقابل  73089ناخبًا مسيحيًا.
ُ
ط ـب ـعــا ،ل ـيــس امل ـط ـل ــوب أن ت ـك ـمــل في
سياسة الـحــرب األهـلـيــة عبر تهجير
املسيحيني مــن األط ــراف وتجميعهم
في جبل لبنان ،ولكن إذا كانت القوات
ً
ف ـع ــا ص ــادق ــة ف ــي ش ـع ــاره ــا ،ف ـل ـمــاذا
لــم تشمل عـكــار فــي ُمخططها؟ مقعد
ّ
آخر تخلت القوات عن طلب نقله ،هو
املقعد املــارونــي فــي البقاع الشمالي،
بعد أن بنت ج ــزءًا مــن معركتها ّ
ضد
النائب إميل رحمة عبر معايرته بأنه
حزب الله وحركة أمل،
نائب بأصوات ّ
رغ ــم أن ــه ك ــان مــرشــح الـعـمــاد ميشال
عـ ــون ف ــي ت ـلــك امل ـن ـط ـقــة .ف ــي ال ـب ــداي ُــة،
طــالـبــت بـنـقــل املـقـعــد إل ــى ب ـش ـ ّـري ،ثـ ّـم
إل ــى جـبـيــل ،حـيــث تطمح إل ــى التمثل
سياسيًا وإنـهــاء «لـجــوء» مناصريها
إلى عند النائب السابق فارس سعيد.
تراجعت ،حاليًا ،عن مطلبها ،وأعلنت
أمس ترشيح أنطوان حبشي للمقعد
ا ّمل ــارون ــي فــي الـبـقــاع الـشـمــالــي .ال بل
إنها بــدأت عملية مسح للذاكرة ،عبر
ّ
االدعـ ــاء أنـهــا «وال م ـ ّـرة طالبنا بنقل
مقعد بعلبك ـ ـ الهرمل ،ألنــه َتاريخيًا
هـنــاك ونـحــن لدينا خ ــزان َبــشـ ّ
ـري في
ّ
تـلــك امل ـن ـط ـقــة» .وتــوضــح امل ـص ــادر أن
ُ
املـقــاعــد األرب ـعــة الـتــي تـطــالــب بنقلها
هي «املقعدان املارونيان في طرابلس
وال ـب ـقــاع ال ـغــربــي ،واملـقـعــد االنجيلي
بيروت الثالثة».
ومقعد األقليات في ّ
تقول مصادر القوات إنــه «بعد اتفاق
الـ ـط ــائ ــف ،أضـ ـي ــف ع ـ ــدد مـ ــن امل ـق ــاع ــد
للمسلمني واملسيحيني» .هي أكثر من

ُ
األربـعــة التي تطالب الـقــوات بنقلها،
ألنه «في بعض الدوائر لدينا مصلحة
في بقائها .النقل يطال الدوائر حيث
ال تمثيل فعليًا لـلـمـسـيـحـيــن» .وإذا
كــانــت ال ـقــوى الـطــائـفـيــة األخ ــرى تــرى
ّ
أن «لــدي ـهــا مـقــاعــد بـحــاجــة إل ــى نـقــل،
ف ــا مـشـكـلــة لــدي ـنــا ف ــي ذل ـ ــك» .ليست
الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة «دخـ ـيـ ـل ــة» عـلــى
ال ـل ـغ ــة ال ـت ـق ـس ـي ـم ـيــة وال ـط ــائ ـف ـي ــة فــي
ّ
مــا خ ـ ّـص قــانــون االن ـت ـخــابــات ،إال أن
ُ
مصادرها تـصـ ّـر على أنها «ال تتكلم
طائفيًا ،فبالنتيجة هذا هو النظام».
ت ـش ـت ــرط ال ـ ـقـ ــوات امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى نـقــل
املقاعد األربعة حتى تسير بالقانون
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،ولـ ـك ــن هـ ـ ــذا ال ـ ـطـ ــرح يـلـقــى

تقرير

ثالث مخالفات فاضحة في الـ«بيال»
رضوان مرتضى

أكد محافظ بيروت أنه سيكشف على
أعمال البناء في البيال (مروان طحطح)

لــو ق ـ ّـرر أي مــواطـ ٍـن أن ُيـشـ ِّـيــد خيمة
قرميد على شرفة منزله في منطقة
ٍ
ّ
الشياح أو بــرج البراجنة أو طريق
الـ ـج ــدي ـ ُـدة أو عـ ــن ال ــرم ــان ــة أو أي
مـنـطـقــة أخ ـ ــرى ،النـتـفـضــت الـبـلــديــة
أو املحافظة أو القوى األمنية لقمع
مـخــالـفــة الـبـنــاء وتـغــريــم صاحبها.
ّ
لـ ـك ــن لـ ــو صـ ـ ــدف أن هـ ـ ــذا امل ـخ ــال ــف
ّ
مــن أص ـحــاب امل ــاي ــن ،ف ــإن الجميع
ّ
س ـي ـن ـت ـفــض دفـ ــاعـ ــا ع ـن ــه وال ـت ـس ــت ــر
عـ ـلـ ـي ــه .هـ ـ ــذا مـ ــا يـ ـج ــري ح ــالـ ـي ــا فــي
م ـن ـط ـقــة «الـ ـبـ ـي ــال» ،ح ـيــث الــواج ـهــة
البحرية املستحدثة ردمــا لبيروت،
إذ علمت «األخـبــار» بتسجيل ثالث
مخالفات بـنــاء فاضحة فــي منطقة

ال ـ ـب ـ ـيـ ــال م ـ ــن دون ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
تــراخـيــص بـنــاء .وذك ــرت املعلومات
ّ
أن إحدى املخالفات تضمنت إنشاء
ناد ليلي ،كاشفة
ّطابق بأكمله فوق ٍ
أن امل ـل ـهــى ال ـل ـي ـلــي ه ــو «»The one
ال ــذي ي ـعــود ملــالـكــه شـفـيــق ال ـخ ــازن.
ّ
ونـقـلــت املـعـلــومـ ّـات أن ال ـخــازن أبــرز
مستندًا ُيـظـهــر أن ــه حــائــز ترخيصًا
م ــن م ـحــافــظ بـ ـي ــروت زي ـ ــاد شـبـيــب،
ّ
إال أن «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ت ـث ـ ّـب ـت ــت مـ ــن أن
ُ
ال ـتــرخ ـيــص ال ـ ــذي يـمـلـكــه ي ـج ـيــز لــه
الـقـيــام بــأعـمــال الـبـنــاء التحضيرية
فحسب ،لكنه َ
عمد إلى إنجاز معظم
األعمال األساسية في املنشأة ،كما
شـ ّـيــد إن ـش ــاء ات حــديــديــة ضـخـمــة ال
يجيزها الترخيص.
أم ــا املـخــالـفــة الـثــانـيــة فـتـعــود لعلي

صــالــح ال ــذي ال يـمـلــك أي تــرخـيــص
ُيجيز له القيام ّ
بأي أعمال .وعلمت
ّ
ّ
ُ
«األخـ ـب ــار» أن صــالــح ي ـشــيــد ملهى
ليليًا سـ ُـيـطـلــق عليه اس ـ ّـم «Garden
 ،»Viewمـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه ش ـب ـيــه
بــال ـهــرم ومـخـصــص لـلـسـهــر صـيـفــا.
ّ
ّ
وأكــدت املعلومات أن العمل ال يزال
ج ــاري ــا ع ـل ــى ق ـ ــدم وسـ ـ ــاق م ــن دون
أن يـعـبــأ ب ــأح ــد م ــن املـع ـنـيــن بقمع
املخالفة .الخرق الثالث الذي ُس ِّجل
ّ
صحي ورياضي
ـاد
هو عبارة عن نـ ٍ
ُ
سيطلق عليه اسم «»Mercury Club
يـمـلـكــه ك ــري ــم الـ ـع ــرب ،ابـ ــن م ـســؤول
أم ــن الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري .هــذه
املخالفة التي ال يملك مرتكبها أي
ترخيص هي عبارة عن «أساسات»
فــي األرض وإن ـش ــاء ات أول ـيــة جــرى

الثالثاء  23أيار  2017العدد 3182

سياسة

5

مقالة

االمتناع عن توقيع مرسوم دعوة
الهيئات الناخبة خرق للدستور
عصام نعمة إسماعيل

معارضة مــن قبل الرئيس نبيه بري
وتـيــار املستقبل .السبب مفهوم لدى
ّ
«امل ـس ـت ـق ـب ــل» ،ألن هـ ــذه امل ـق ــاع ــد تـقــع
ّ
فــي دوائـ ــر ن ـف ــوذه ،ول ـكــن ب ــري «لــديــه
ع ـق ــدة امل ــارون ـي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة» ،يـقــول
القواتيون.
قد يكون مفهومًا «طلب إعــادة املقعد
اإلن ـج ـي ـل ــي م ــن بـ ـي ــروت ال ـث ــال ـث ــة إل ــى
األولى ،ومقعد طرابلس» ،يقول مدير
مــركــز ب ـيــروت لــأبـحــاث واملـعـلــومــات
عـ ـ ـب ـ ــدو سـ ـ ـع ـ ــد .ولـ ـ ـك ـ ــن ن ـ ـقـ ــل املـ ـق ــاع ــد
«إشكالية كبيرة ،ستدفع كل الطوائف
عـنــدئــذ إل ــى طـلــب تـبــديــل املـقــاعــد بني
الـ ـ ــدوائـ ـ ــر .وال ـن ـت ـي ـج ــة س ـت ـك ــون ع ــدم
ّ
يتحدث
االتـفــاق على نقل أي مقعد».

سعد عن «تفاوت هائل» في املعدالت
ال ـعــامــة ف ــي م ــا خ ـ ّـص ع ــدد الـنــاخـبــن
ً
لـلـمـقـعــد ال ــواح ــد ف ــي ال ـ ــدوائ ـ ــر .مـثــا
ّ
ك ـ ــل  48824ن ــاخ ـب ــا فـ ــي ب ـن ــت جـبـيــل
ينتخبون نائبًا (ومثلهم تقريبًا في
ّ
الـنـبـطـيــة) ،بـيـنـمــا ك ــل  18544نــاخـبــا
ف ــي دائـ ــرة ب ـي ــروت االولـ ــى ينتخبون
ن ــائ ـب ــا .هـ ــذا ال ـت ـف ــاوت ال ـه ــائ ــل يعني
«مخالفة الدستور» .وبدل البحث عن
نقل مقعد مــن هنا ومقعد مــن هناك،
يمكن تصحيح الـخـطــأ ،مــع إبـقــاء كل
امل ـق ــاع ــد ح ـي ــث هـ ــي .والـ ـح ــل واضـ ــح:
قانون انتخاب يحترم الدستور ،قائم
عـلــى النسبية ويـعـتـمــد لـبـنــان دائ ــرة
انتخابية واحدة.

طالؤها بالزفت بعد إزالة الخشب.
ه ـ ــذه املـ ـخ ــالـ ـف ــات ال ـ ـثـ ــاث لـ ــم تـعـمــد
االجهزة االمنية واإلدارية إلى وقفها
بـ ـع ــد .ك ــذل ــك ال تـ ـ ــزال أعـ ـم ــال ال ـب ـنــاء
ج ــاري ــة ف ــي بـعـضـهــا عـلــى مـ ــرأى من
ّ
الجميع .وأشــارت املعلومات إلــى أن
امل ـخــال ـفــات ال ـث ــاث ج ــرت تغطيتها
ّ
مــن جـهــات نــافــذة .ورغ ــم أن مصادر
ّ
متابعة للملف ذكــرت أن سبب عدم
استحصال املخالفني على تراخيص
يـ ـع ــود إلـ ـ ــى بـ ـ ــطء هـ ـك ــذا مـ ـع ــام ــات،
ّ
ب ــاعـ ـتـ ـب ــار أن ص ـ ـ ـ ــدور ال ـت ــرخ ـي ــص
يحتاج إلى سبعة أشهر أو أكثر ،ما
يدفع مالكي األراض ــي إلــى املباشرة
ب ــاألعـ ـم ــال ري ـث ـم ــا ي ـح ـص ـل ــون عـلــى
ت ــراخ ـي ــص ال ـب ـن ــاء ث ــم ي ـع ـم ــدون إلــى
ّ
تسوية مخالفاتهم ،غير أن محافظ

ب ـي ــروت ال ـق ــاض ــي زي ـ ــاد ش ـب ـيــب ،في
اتـ ـص ــال م ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ن ـفــى علمه
ّ
ب ـ ـ ـ ــأن ي ـ ـكـ ــون أص ـ ـح ـ ــاب املـ ـخ ــالـ ـف ــات
الثانية والثالثة قد تقدموا بطلبات
ّ
ّ
ت ــرخـ ـي ــص ،ل ـك ـن ــه أكـ ـ ـ ــد أن ص ــاح ــب
ملهى « ،»The Oneشفيق ال ـخــازن،
تـقــدم بطلب تــرخـيــص ،وأرف ــق طلبه
بخرائط وتقارير من مكاتب هندسة
وأخ ـ ـ ــرى ّت ـت ـض ـمــن دراس ـ ـ ــة لـلـصــوت
تـ ـثـ ـب ــت أن ـ ـ ـ ــه لـ ـ ــن يـ ـتـ ـسـ ـب ــب ب ـ ــإزع ـ ــاج
ّ
ال ـج ـي ــران .وذكـ ــر شـبـيــب أن ال ـخــازن
حصل على ترخيص ّأولــي يبيح له
املباشرة في أعمال البناء ،لكنه نفى
عـلـمــه إن ك ــان ق ـ ّـد ت ـج ــاوز املـسـمــوح
به ،مشيرًا إلى أنــه في صدد الكشف
على أعمال البناء ُليبنى على الشيء
مقتضاه.

الحجة املعلنة لعدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة
النتخاب مجلس نواب جديد ضمن املهل الدستورية ،هي
عدم التوافق على قانون انتخابي جديد ،ألن القوى السياسية
ترفض إجراء االنتخابات على أساس القانون الحالي رقم
 25تاريخ  .2008/10/8وحيث أن الوقت يسابقنا نحو انتهاء
والية مجلس النواب املمدد له مرتني بتاريخ 2017/6/20
من دون التمكن من إجراء االنتخابات بفعل إصرار رئيس
الجمهورية على رفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
ّ
ما يطرح التساؤل عما إذا كان هذا االمتناع يمكن أن يشكل
عند انتهاء والية املجلس خرقًا للدستور.
سابقًا أثيرت قضية امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع
مرسوم دعوة الهيئات الناخبة عندما رفض الرئيس اميل
لحود توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة النتخابات املنت
الفرعية بعد اغتيال النائب الراحل بيار الجميل ،حيث أقدم
 28نائبًا على توقيع عريضة اتهامية بتاريخ 2006/12/27
وأودعوها األمانة العامة ملجلس النوابّ ،
وقدم النواب األدلة على
أن عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلجراء انتخابات
ّ
فرعية يشكل خرقًا للدستور يوجب محاكمة املمتنع عن
ّ
التوقيع بسبب بفعل خرق الدستور .ورأى النواب املدعون
أن رئيس الجمهورية ملزم بإصدار مرسوم دعوة الهيئات
االنتخابية ألن املرسوم املذكور وإجراء االنتخابات الفرعية
يدخالن في عداد التدابير التي على السلطة اتخاذها تفاديًا
لخرق أحكام الدستور او اإلضرار بمرفق عام او مؤسسة
دستورية مثل مجلس النواب.
ورفض النواب تعليق االنتخابات على بت الجدل السياسي
القائم حول الحكومة الذي قد يطول ويتأخر موعد حسمه،
وهذا ما قد يسقط النص الدستوري والقانوني ويسقط
املهل املحددة فيهما ،لذا يصبح اجراء االنتخابات أمرًا ملحًا
ً
ومستعجال ،بخاص ٍة أن عدم اجراء االنتخابات الفرعية
ّ
يعرض عمل مجلس النواب للخلل بسبب فقدان احد اعضائه
وانعكاس ذلك على العمل فيه.
وأن مرسوم دعوة الهيئات االنتخابية الى ملء املقعد الذي خال
ّ
بوفاة النائب الشهيد بيار الجميل يشكل عمال اداريًا لتنفيذ
احكام دستورية وقانونية محددة وملزمة ،ويعتبر واجبًا
يفرض على الحكومة القيام به .وإن رفض رئيس الجمهورية
توقيع مرسوم دعوة الهيئات االنتخابية يشكل خرقًا ألحكام
الفقرة د من مقدمة الدستور ،وما ذلك إال ألن حق االنتخاب
والتمثيل في مجلس النواب هو احد الحقوق املدنية والسياسية
األساسية التي يقوم عليها نظامنا السياسي الديموقراطي،
كما أن امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع مرسوم دعوة
الهيئات االنتخابية في دائرة املنت االنتخابية سيؤدي الى
مخالفة القواعد املحددة في املادة  24من الدستور ويعتبر
خرقًا الحكام الدستور يستدعي اتهامه به وتاليًا ادانته ،كذلك
يشكل خرقًا ألحكام املادة  34من الدستور التي تنص على
أن ال يكون اجتماع املجلس قانونيًا ما لم تحضره األكثرية
من األعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية األصوات.
واذا تعادلت االصوات سقط املشروع املطروح للمناقشة .كما
أن رفض رئيس الجمهورية توقيع املرسوم يشكل خرقًا
ألحكام املادة  41من الدستور التي تنص على أنه اذا خال
مقعد في املجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خالل
شهرين ،وهذا الخرق ٌ
نابع من بقاء املقعد الخالي بسبب الوفاة
شاغرًا مما يعطل احكام هذه املادة ،وهو ما يشكل خرقًا
ألحكامها الدستورية يستدعي اتهامه وادانته.
كما سيؤدي الى تعطيل آلية سير الحياة الديمقراطية
والبرملانية في لبنان والتأثير على صحة القرارات الصادرة عن
مجلس النواب نتيجة تغييب احد األعضاء الذين يتشكل منهم
املجلس دستوريًا وقانونيًا والحؤول قصدًا دون انتخاب بديل
الكتمال عدد مجلس النواب لتستقيم العملية الديموقراطية
املنصوص عليها في الكثير من املواد الدستورية.
هذه بإيجاز حجج  28نائبًا التهام رئيس جمهورية بخرق
الدستور بسبب امتناعه عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات
الناخبة مللء مركز نيابي واحد شاغر ،فبما يوصف فعل من
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نائبًا أو كامل مجلس النواب؟
دستوريًا ،أغفل الدستور اللبناني تحديد معنى خرق
الدستور ،وكذلك فعل املشترع عند إقراره قانون قانون أصول
املحاكمة أمام املجلس األعلى ،لهذا عمد الفقه الى أخذ النص
على إطالقه ،بحيث اعتبر أن أية مخالفة لنص من نصوص
ّ
الدستور تشكل خرقًا للدستور ،ويكون التمييز بني العقوبات
بحيث يراعى التناسب بني حجم الخرق والعقوبة التي تفرض.
وإذ لم ّ
تتم سابقًا مساءلة رئيس جمهورية أو أحد أعضاء

الحكومة لخرقه الدستور ،فلقد عمد الفقه الدستوري إلى
تصنيف بعض األفعال ضمن خانة خرق الدستور .وما
يعنينا في معرض هذه الدراسة هو توصيف االمتناع
عن إجراء االنتخابات النيابية ،حيث سبق أن اعتبر الفقه
الدستوري هذا االمتناع خرقًا للدستور ،حيث رأى وزير
العدل السابق بهيج طبارة أنه إذا امتنعت الحكومة أو تلكأت
عن دعوة الهيئات الناخبة في املدة املقررة دستوريًا ،فإن
ً
هذا االمتناع يشكل اهماال في القيام بالصالحيات املعطاة
دستوريًا الجراء االنتخابات في املوعد املطلوب .ويلحق هذا
االهمال برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء
املكلفني اتخاذ التدابير الالزمة الجراء االنتخابات ،وتنبغي
املحاكمة أمام املجلس األعلى ملحاكمة الرؤساء والوزراء.
ً
معلال أن االنتخابات النيابية محطة اساسية في االنظمة
الديموقراطية اذ َّ
يعبر الشعب من خاللها وهو مصدر
السلطات عن ارادته وخياراته ،ويتم بواسطتها تداول السلطة
بالطرق السلمية ،وإن احترام االستحقاق االنتخابي ليس
خيارا متروكا الستنساب الحاكم ،بل هو واجب مفروض
عليه ،وأن التالعب باستحقاق االنتخابات النيابية او اغفاله
َّ
ِّ
ويعرضه للمالحقة امام املجلس
يرتب مسؤولية املرتكب
االعلى ملحاكمة الرؤساء والوزراء سواء ملخالفته الدستور
او الخالله بالواجبات املترتبة عليه (بهيج طبارة ،الفراغ في
املؤسسات الدستورية :هل هو حقًا املشكلة؟ جريدة النهار
تاريخ .)2005/4/2
ٌ
ثابت أن االمتناع عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات
ٍإذ
الناخبة هو خرق للدستور ،وأن حجة االمتناع غير مقنعة،
ألن انتظار التوافق على ّقانون انتخاب يعني أن االنتظار قد
لسنوات ،فهل نعطل الدستور ونمنع تكوين السلطة
يطول
ٍ
التشريعية بانتظار التوافق؟
إن الفرصة ال زالت سانحة إلجراء االنتخابات النيابية وفق
القانون النافذ رقم  ،2008/ 25حيث يمكن القياس على الفقرة
األخيرة من املادة  43التي ّ
تنص على أنه «في الحالة التي ُيحل
فيها مجلس النواب ،تجري االنتخابات خالل الثالثة أشهر
التي تلي نشر مرسوم الحل» .فهذه املادة وإن كانت مرتبطة
ّ
وضعت قاعدة مفادها أن بإمكان
بحل مجلس النواب إال أنها
ّ
إجراء االنتخابية النيابية بعد حل مجلس النواب ،وال حاجة
لتعديل تشريعي من أجل فتح املهل األخرى ،وبخالل هذه
الفترة يستمر مكتب مجلس النواب بتصريف األعمال حتى
انتخاب مجلس جديد (وفق املادة  55من الدستور) .ومن
غير الجائز التمسك بحرفية النص والزعم بأن هذين النصني
متصالن بحل مجلس النواب ،وذلك لسببني:
أن املادة  74من الدستور التي أوجبت بال إبطاء إجراء
انتخابات عند حل مجلس النواب قد وضعت معيارًا حاسمًا
حول حظر الفراغ في السلطة التشريعية ،وهذا املبدأ يسمو
على ما عداه ويصبح الحديث بجانبه عن مهل الدعوة إلجراء
االنتخابات بمثابة اللغو ،وهذا يستفاد ضمنا من اجتهاد
املجلس الدستوري الذي قضى بعدم جواز إبطال قانون
مخالف للدستور ،إذا كان هذا اإلبطال سيؤدي الى فراغ في
السلطة االشتراعية (قراره رقم  2014/7تاريخ 2014/11/28
).
إن مجلس الوزراء ّ
وسع نطاق تطبيق املادة  62بحجة
استمرارية املؤسسات الدستورية ،إذ بالعودة إلى محاضر
مجلس النواب ّ
تبي صراحة أن ممارسة الحكومة صالحيات
رئيس الجمهورية وكالة وفق املادة  62من الدستور ،إنما هي
مرتبطة بحاالت الشغور املفاجئ ملركز الرئاسة (أستاذ أحمد
زين ،محاضر مناقشات الدستور اللبناني طبعة العام،1993
ص  ،)60ونية املشترع الدستوري واضحة لجهة ربط املادة
 62باملادة  74من الدستور ،وليس باملادة  73املتعلقة بموعد
ً
انتخاب رئيس جديد للجمهورية بدال للمنتهية واليته .ولكن
في التطبيق فإن الحكومة مارست وكالة صالحيات الرئيس
بالرغم من كون األحزاب املنتمي إليها أعضاؤها مشاركون
في تعطيل انتخاب رئيس جديد) .فهل يعقل إجازة ممارسة
صالحية رئيس الجمهورية لجهة املشاركة في تعطيل انتخاب
رئيس جديدّ ،ثم نمنع مكتب مجلس النواب من االستمرار في
تصريف األعمال بحجة أن النص ّ
يتحدث عن االستمرارية في
ّ
حالة حل مجلس النواب حصرًا؟ الجواب بالرفض طبعًا لكونه
ٌ
منطق غير سليم.
مبني على
ٍ
وعليه أخلص للقول بأن من الواجب دعوة الهيئات الناخبة
وتشكيل الهيئة املشرفة على العملية االنتخابية فورًا وبال
إبطاء ،وذلك إلجراء االنتخابات النيابية .وحتى تكوين مجلس
نيابي جديد فإن مكتب املجلس يستمر بتصريف أعمال
املجلس ،وبذلك يكون قد أزيل الخرق الفاضح للدستور
ّ
خطأ كاد أن يؤدي إلى الفراغ في السلطة
وتم الرجوع عن ٍ
التشريعية.

6

الثالثاء  23أيار  2017العدد 3182

مجتمع وإقتصاد
على الغالف

مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان:
اآلن ،في هذه الظروف ،قد ال يثير
الحديث عن «مخالفة القانون» االنتباه
أو الفضول ،وقد ّ
يعده البعض من
دون أي قيمة اضافية ،حتى ولو
كان هذا الحديث صادرًا عن «مديرية
الشؤون القانونية» في ّمصرف لبنان،
ويخص عملية ضخمة نفذها حاكم
المصرف المركزي ،رياض سالمة ،في
النصف الثاني من العام الماضي ،تحت
اسم «الهندسة المالية» ،وهدفت ،من
جملة أهدافها المعلنة ،الى نقل نحو
 5.6مليارات دوالر من «المال العام»
الى «المال الخاص» ،بهدف تعزيز
موجودات مصرف لبنان بالعمالت
االجنبية وتعزيز ميزانيات المصارف
وتمكينها من زيادة رساميلها
وأرباحها .بحسب مطالعة قانونية
ّ
موقعة من مدير الشؤون القانونية،
بيار كنعان ،فإن هذه العملية خالفت
القوانين النافذة ،وتجاوزت المهام
المنوطة بمصرف لبنان
محمد زبيب
«ان امل ـه ــام امل ـنــوطــة بـمـصــرف لـبـنــان،
بموجب القوانني الـنــافــذة ،هــي تأمني
ال ـس ـيــولــة ل ـل ـم ـصــارف ،ع ـنــد ال ـحــاجــة،
وف ـقــا ل ـش ــروط خــاصــة (ضـ ـم ــان ــات،)...
وليس تـعـ ّـدي ذلــك الــى تعزيز االمــوال
الخاصة للمصارف وتأمني مالءة هذه
االخ ـيــرة» .هــذه هــي خــاصــة املطالعة
(الوثيقة املنشورة أدناه) التي ّ
أعدتها
مديرية الشؤون القانونية في مصرف
ل ـب ـنــان ،ورفـعـتـهــا ال ــى حــاكــم مـصــرف
لـبـنــان ،بـتــاريــخ  4آذار املــاضــي .وهــي
ت ـن ـط ــوي ع ـلــى «ات ـ ـهـ ــام» غ ـيــر مـبــاشــر
خــالـفــة ال ـقــوانــن ف ــي الـعـمـلـيــات
ل ــه بـمـ ّ
الـتــي نــفــذهــا مــع امل ـصــارف ،على مدى
ال ـن ـصــف ال ـث ــان ــي م ــن الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
تـحــت اس ــم «الـهـنــدســة املــال ـيــة» ،وقيل
الكثير في مدحها وذمها.
الشؤون القانونية ،بيار كنعان،
مدير ّ
ال ــذي وق ــع عـلــى املـطــالـعــة ،ك ــان يبدي
الرأي القانونيً ،
بناء على طلب سالمة
ّ
نفسه ،فــي كتاب تـقــدم بــه «سـيــدروس
انفست بـنــك» ،فــي  13شباط املاضي،

وثيقة

النص الكامل
للمطالعة
القانونية

زيادة «األموال الخاصة»  1.5مليار دوالر
في تقرير منشور في النشرة الشهرية الصادرة عن «جمعية مصارف
لبنان» (الـعــدد  1كــانــون الثاني  ،)2017تحت عـنــوان «نـشــاط املـصــارف
التجارية العاملة في لبنان في العام  ،»2016يرد ما يأتي« :إن الهندسة
املالية االخيرة ملصرف لبنان ،هدفت بخاصة الى تدعيم االستقرار النقدي،
من خالل تعزيز موجودات مصرف لبنان بالعمالت االجنبية وتحسني
رصيد ميزان املدفوعات وتقوية االموال الخاصة في املصارف من خالل
ضــخ الـجــزء االكـبــر مــن االرب ــاح املحققة فــي الرساميل ( ،»)...وج ــاء في
التقرير نفسه« :إن النشاط املصرفي عــاد الــى مستويات النمو املحققة
ً
في فترة  ،2013-2011متأثرًا أوال بالهندسة املالية االخيرة التي قام بها
مصرف لبنان ( ،»)...إذ نمت موجودات املصارف بنسبة  %9.9باملقارنة
مــع  %5.9فــي عــام  ،2015ووصـلــت الــى  204.3مـلـيــارات دوالر .ويشير
التقرير الــى انـخـفــاض حصة ودائ ــع الـقـطــاع الـخــاص املقيم وغـيــر املقيم
في مقابل ارتفاع حصة «مطلوبات أخــرى» من  %3.7الى « %6.5نتيجة
الهندسة املالية االخيرة» ،وتضم املطلوبات االخرى عادة عمليات االنتربنك
بــن الـفــروع املصرفية فــي لبنان وال ـفــروع فــي ال ـخــارج ،و»تشكل مصدر
تمويل إضافي للمصارف الى جانب الودائع والرساميل» ،بحسب الشرح
ال ــوارد فــي التقرير نفسه .ويــرد أيضًا «ان االم ــوال الخاصة للمصارف
التجارية العاملة في لبنان وصلت في نهاية عام  2016الى  18.2مليار
دوالر ،بزيادة  1.5مليار دوالر وما نسبته  .%9.4كذلك يرد أن الهندسة
املالية ساهمت في زيادة موجودات املصارف لدى مصرف لبنان من 70.8
مليار دوالر فــي نهاية عــام  2015الــى  89.7مليار دوالر فــي نهاية عام
ّ
 ،2016إذ باتت تشكل  %43.7من مجمل توظيفات املصارف( ،وهو اعلى
مستوى تاريخي) ويجسد مصدر الربح الرئيس للمصارف الى جانب
توظيفات املصارف في مديونية الحكومة.

ويطلب فيه الدعم من مصرف لبنان،
ّ
ع ـبــر ه ـنــدســة مــال ـيــة خ ــاص ــة ،تـمــكـنــه
من تطوير بنك «سيدروس» (التابع)
وتنميته وزي ــادة عــدد فــروعــه وقيمة
ودائعه خالل السنوات الثالث املقبلة
( )...وإطفاء خسائره املتراكمة املسجلة
فـ ــي حـ ـس ــاب ــات ــه لـ ـلـ ـسـ ـن ــوات امل ــاض ـي ــة
والخسائر املتوقعة حتى عام !2019
ش ـك ـلــت هـ ــذه امل ـط ــال ـع ــة ف ــي تــوقـيـتـهــا
ومناسبتها مفاجأة حقيقية ،ووفرت
وثـيـقــة مـهـ ّـمــة ج ـدًا إلث ـبــات واح ــدة من
اك ـبــر امل ـخــال ـفــات ال ـقــانــون ـيــة املــرتـكـبــة
ف ــي ادارة ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي ،وال سيما
عشية طرح تجديد والية سالمة حتى
عــام  ،2023بعد اربــع واليــات متتالية
امتدت على ربع قرن تقريبًا.
لــم تكتف مديرية الـشــؤون القانونية
باالعالن عن انها «ال يسعها التوصية
بـ ــاملـ ــواف ـ ـقـ ــة ع ـ ـلـ ــى ط ـ ـلـ ــب سـ ـ ـي ـ ــدروس
ان ـف ـس ــت بـ ـن ــك» ،ب ــل اع ـل ـن ــت ب ــوض ــوح
تـ ــام ،ف ــي خ ــاص ــة مـطــالـعـتـهــا ،أن كل
عملية يجريها مصرف لبنان بهدف
تـعــزيــز رســامـيــل امل ـص ــارف ومــاء تـهــا
هــي عملية مخالفة للقوانني النافذة

وت ـ ـت ـ ـجـ ــاوز املـ ـ ـه ـ ــام املـ ـن ــوط ــة ب ـحــاكــم
مصرف لبنان وفقًا لهذه القوانني ،ما
يعني أن «الهندسة املالية» االخـيــرة،
ال ـت ــي أجـ ــراهـ ــا س ــام ــة ،وداف ـ ـ ــع عـنـهــا
كثيرًا ،هي عملية غير قانونية ،يمكن
أن تـعـ ّـرضــه لـلـمـســاء لــة ،فــي ح ــال كــان
ه ـن ــاك م ــن ي ــري ــد م ـســاء ل ـتــه ط ـب ـعــا ،أو
يقوى على ذلك.
تحدد املادة ( 33املعدلة وفقًا للقانون
 75/8تــاريــخ  )1975/3/5مــن قانون
النقد والتسليف صالحيات املجلس

الربح المحقق من
«الهندسة المالية»
يصل الى رقم يفوق
 15مليار دوالر

مديرية الشؤون القانونية
الرقم1/451 :
بيروت  3آذار 2017
حضرة الحاكم
باطالع حضرة نائب الحاكم الثالث
الموضوع :كتاب سيدروس انفست بنك ش.م.ل.
تاريخ 2017/2/13
بعد اطالع على كتاب سيدروس إنفست بنك ش.م.ل.
املذكور في املوضوع أعاله الذي يدلي فيه بما يلي:
 -1أنه تملك معظم األسهم ّ
املكونة لرأسمال ستاندرد
ّ
تـ ـش ــارت ــرد ب ـن ــك ش.م.ل ،الـ ـ ــذي أصـ ـب ــح سـ ـي ــدروس
ب ـنــك ش.م.ل .وأنـ ــه ق ــام خ ــال ال ـع ــام  2014بــزيــادة
راسماله من مبلغ  77,998,262,000ل.ل إلــى مبلغ
 138,309,707,250ل.ل بهدف إتمام عملية التملك
ودعم رأسمال سيدروس بنك ش.م.ل .وتطوير أعماله.

امل ــرك ــزي مل ـص ــرف ل ـب ـنــان ،وم ـن ـهــا أن
امل ـج ـلــس ه ــو الـ ــذي «ي ـح ــدد سـيــاســة
امل ـ ـ ـصـ ـ ــرف ال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة وال ـت ـس ـل ـي ـف ـي ــة
( )...ويـ ـح ــدد ،ع ـلــى ض ــوء االوضـ ــاع
االقـتـصــاديــة ،مـعــدل الـحـســم ومـعــدل
فوائد تسليفات املصرف ويتذاكر في
جميع التدابير املتعلقة باملصارف».
بمعنى أن حاكم مصرف لبنان كان
م ـلــزمــا ب ـع ــرض «ال ـه ـن ــدس ــة املــال ـيــة»
ع ـلــى امل ـج ـلــس املـ ــركـ ــزي ،ولـ ــم يـفـعــل.
كذلك تنص املــادة (102املـعــدلــة وفقًا
للمرسوم  14013تاريخ 1970/3/16
واملرسوم  6102تاريخ ،)1973/10/5
أنه «ملجلس املصرف (وليس الحاكم
وح ـ ـ ـ ـ ــده) ،ف ـ ــي ظـ ـ ـ ــروف اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة
ال ـخ ـطــورة ،أو فــي ح ــاالت ال ـضــرورة
القصوى ،التي قــد تلزمه إلــى تلبية
ح ــاج ــات االق ـت ـصــاد املـلـحــة للحفاظ
على استقرار التسليف ،ان يقرر منح
تسليفات اسـتـثـنــائـيــة ،مــؤمـنــة على
قــدر الحاجة بضمانات عينية (،)...
مقدمة إمــا مــن املـصــرف املستقرض
نفسه ،أو من اعضاء مجلس إدارته ،أو
من زبائنه ،ويحدد مجلس املصرف
نـ ــوع ال ـض ـم ــان ــات ال ــازم ــة وشـ ــروط
مـ ـن ــح الـ ـتـ ـسـ ـلـ ـيـ ـف ــات االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة
واستحقاقاتها» .بمعنى أن املجلس
املركزي هو صاحب الصالحية ،وهو
ّ
مقيد قانونًا بالوسائل التي يمكن
اعـتـمــادهــا فــي «حــالــة االزمـ ــة» ،وهي
تنحصر بمنح تسليفات للمصرف
الــذي يــواجــه «أزم ــة» فــي مقابل رهن
عقارات أو أسهم أو سندات وغيرها،
ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك االم ـ ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة
لـ ـلـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــن أو حـ ـصـ ـصـ ـه ــم ف ــي
امللكية ،وبــالـتــالــي ال يجيز القانون
ت ـقــديــم «أرب ـ ـ ــاح اس ـت ـث ـنــائ ـيــة» لــدعــم
اربـ ــاح املـســاهـمــن وزي ـ ــادة ثــرواتـهــم
املتمثلة بملكيتهم لالموال الخاصة
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرف ،وهـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ــا جـ ـ ـ ـ ــرى ف ــي
«الهندسة املالية».

وشهادات ايداع بالدوالر االميركي من
إصدار مصرف لبنان بالقيمة االسمية
نفسها لالدوات املالية بالليرة التي تم
بـيـعـهــا مل ـصــرف ل ـب ـنــان ،أي م ــا قيمته
 13.961مليار دوالر».
وبــاالسـتـنــاد ال ــى ه ــذا الـتـقــريــر ايـضــا،
ي ـ ـت ـ ـبـ ــن ان م ـ ـ ـصـ ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان س ـم ــح
للمصارف باملشاركة في هذه العملية
لحساب وحداتها التابعة في الخارج،
بقيمة بلغت  976مـلـيــار لـيــرة حققت
ربحًا بقيمة  310مليارات ليرة ،كذلك
س ـمــح ل ـهــا ب ــامل ـش ــارك ــة ل ـح ـســاب عــدد
من كبار املودعني بقيمة بلغت 4.460
م ـل ـي ــارات ل ـي ــرة ح ـق ـقــت رب ـح ــا ل ـهــؤالء
بقيمة  1.112مـلـيــار لـيــرة (م ــا يـعــادل
 738مليون دوالر) .ويتبني أيضًا من
الـتـقــريــر نـفـســه ،أن مـصــرفــن فـقــط من
أص ــل  35مـصــرفــا م ـشــاركــا اسـتـحــوذا
على  %47مــن مجموع الــربــح املحقق
مــن هــذه العملية ،وان مصرفًا واح ـدًا
ش ــارك لـحـســاب وح ــدات ــه الـتــابـعــة في
الخارج ،وأن  4مصارف فقط شاركت

عملية سخية بال سند قانوني
باالستناد الى آخر تقرير ّ
مسرب (غير
م ـن ـش ــور) ح ـص ـلــت ع ـل ـيــه «األخ ـ ـبـ ــار»،
يـتـبــن أن م ـص ــرف ل ـب ـنــان ق ــام (حـتــى
ن ـه ــاي ــة عـ ــام « )2016ب ـ ـشـ ــراء س ـن ــدات
خزينة لبنانية وشهادات إيداع إصدار
م ـص ــرف ل ـب ـنــان م ــن املـ ـص ــارف بقيمة
 20.912مليار ليرة (ما يعادل 13.961
م ـل ـيــار دوالر) ،ب ـف ــائ ــدة ح ـســم بلغت
صـفـرًا فــي امل ـئــة .نـتــج مــن ذل ــك فائضًا
(ربـحــا) بلغ  8.255مـلـيــارات ليرة (ما
ي ـعــادل  5.5مـلـيــارات دوالر ارت ـفــع في
الـشـهــر االول م ــن ه ــذا ال ـع ــام ال ــى 5.6
مليارات دوالر بحسب اعتراف جمعية
املصارف) .في املقابل ،قامت املصارف
باالستثمار في سندات «يوروبوندز»

 -2أن اإلدارة قــد تـبـنــت اسـتــراتـيـجـيــة عــامــة جــديــدة
تـهــدف إل ــى تـطــويــر وتنمية بـنــك س ـيــدروس ش.م.ل.
خالل السنوات املالية الثالثة القادمة  ،2017و،2018
و.2019
 -3أن االستراتيجية العامة املعتمدة من قبل سيدروس
بنك ش.م.ل .ترتكز بشكل أساسي على األمور التالية:
 توسيع نطاق انتشاره مــن خــال العمل على فتحفـ ــروع ج ــدي ــدة ب ـم ـعــدل خـمـســة فـ ــروع ك ــل س ـنــة من
السنوات املالية الثالثة القادمة.
 تحديث أنظمة املعلوماتية املعتمدة. التعاقد مع ذوي املؤهالت العلمية وأصحاب الخبرةفي العمل املصرفي.
 التركيز على تسويق منتجاته. ال ـس ـعــي ل ــزي ــادة ح ـجــم الـ ــودائـ ــع ،إذ تـسـعــى إدارةسيدروس بنك ش.م.ل .إلــى تحقيق زيــادة في حجم
ال ــودائ ــع خ ــال الـسـنــة املــالـيــة  2017تـصــل إل ــى 700

مليون دوالر أميركي ،وزيادة تصل إلى  900مليون
ـوال إلى
دوالر أميركي فــي السنة املالية  ،2018وص ـ ً
زيــادة تصل إلى مليار ومئتي مليون دوالر أميركي
في السنة املالية  ،2019وذلــك من خالل تكبد معدل
 %1إضافي على الفوائد بهدف جذب املودعني.
 -4أن هـ ــذه االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة م ــن ش ــأن ـه ــا أن تـكـبــد
ً
أعباء وخسائر إضافية في
سيدروس بنك ش.م.ل.
رأسماله قد تصل إلى  56,500,000دوالر أميركي.
 -5أن حجم الخسائر املتراكمة واملسجلة في حسابات
السنة املالية  2015لسيدروس بنك ش.م.ل .قد بلغت
مبلغًا قــدره  14,800,000دوالر أميركي ،ما يجعل
التوقعات حول مجموع خسائر رأسماله املتراكمة في
السنة املالية  2019تبلغ  71,300,000دوالر أميركي.
 -6أنــه بـهــدف تحقيق االستراتيجية املبينة أعــاه
ودعـ ـم ــا ل ــرأس ـم ــال سـ ـي ــدروس ب ـنــك ش.م.ل ،.قــرر
سيدروس انفست بنك ش.م.ل .زيادة أمواله الخاصة
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رياض سالمة خالف القانون
بتفاوت لحساب زبائنها.
لم تقتصر كلفة هذه «الهندسة» على
الــربــح املـبــاشــر ال ـفــوري املـحـقــق منها
( 5.6مليارات دوالر) ،بل تتعداها الى
ارب ـ ــاح س ـنــويــة طــائ ـلــة سـتـتـحـقــق من
تــوظ ـيــف ن ـحــو  13.961م ـل ـيــار دوالر
في سندات «اليوروبوندز» وشهادات
االي ـ ـ ــداع بـ ــالـ ــدوالر ع ـلــى م ـتــوســط 10
أع ـ ــوام ،ب ـفــائــدة وسـطـيــة تـبـلــغ ،%6.5
أي إن وزارة امل ـ ــال ومـ ـص ــرف لـبـنــان
سيسددان سنويًا أكثر من  900مليون
دوالر من املال العام على هذه العملية،
أو مـ ــا م ـج ـم ــوع ــه  9مـ ـلـ ـي ــارات دوالر
على  10أع ــوام .ليس هــذا فحسب ،بل
ستتحقق ارب ــاح سنوية اضــافـيــة من
اعادة توظيف نحو  20.912مليار ليرة
مــن السيولة بالليرة التي نتجت من
«الهندسة» .وفي هذا السياق ،عمدت
وزارة املال ،خالفًا للقوانني ايضًا ،الى
امـتـصــاص نـحــو ( %14حــوالــى 3000
مـلـيــار ل ـيــرة) مــن ه ــذا املـبـلــغ ،مــن دون
ان تكون بحاجة اليه لتمويل العجز،

وت ـس ــدد عـلـيــه ف ــائ ــدة تـبـلــغ  ،%5على
 5س ـ ـنـ ــوات ،أي إن امل ـ ـصـ ــارف تـحـقــق
ربحًا بقيمة  146مليار ليرة سنويًا،
ومــا مجموعه  732مليار ليرة على 5
سنوات.
ان حـســابــا بـسـيـطــا لـكـلـفــة «الـهـنــدســة
املالية» ،او الربح الناتج منها ،يوصل
الى رقم يفوق  15مليار دوالر ،من دون
اح ـت ـســاب الـكـلـفــة غـيــر امل ـبــاشــرة التي
تــرت ـبــت م ــن زي ـ ــادة املــديــون ـيــة الـعــامــة
وزي ـ ــادة ال ـس ـيــولــة بــال ـل ـيــرة ال ـجــاهــزة
للمضاربة وتعريض «الـســوق» آلثــار
سلبية مـبــاشــرة ،عـ ّـبــر عنها صندوق
ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي ف ــي ت ـق ــري ــره الـ ـ ــدوري
األخير عن لبنان تنفيذًا للمادة الرابعة
م ــن ن ـظ ــام ــه ،إذ ورد ف ـي ــه ح ــرف ـي ــا أن
«تقييم املوظفني للعملية كان سلبيًا،
واحـتــاج الـســوق إلــى وقــت الستيعاب
آثار هذه العملية».
ه ـ ــذه ال ـك ـل ـف ــة ت ــرت ـب ــت ع ـل ــى امل ـج ـت ـمــع
الـلـبـنــانــي ،ب ـقــرار ات ـخــذه ســامــة على
مسؤوليته الشخصية ،ولــم يعرضه

بمبلغ قــدره  152,936,164دوالر أميركي لتصبح
 272،686،093،66دوالر أميركي .علمًا بأن اإلدارة
قــد تمكنت مــن خــال الــزيــادة أعــاه مــن استقطاب
ت ـح ــوي ــات ب ــال ــدوالر األم ـي ــرك ــي م ــن خـ ــارج لـبـنــان
أدخ ـلــت فــي أمــوالــه الـخــاصــة بـعــد تـحــويــل معظمها
إلــى الـلـيــرة اللبنانية ،وبــالـتــالــي أدخـلــت ولــن تخرج
ضمت إلى أمواله الخاصة .وسندًا
من لبنان كونها ّ
ملجموع أمــوالــه الخاصة الباغة 272,686,093,66
دوالر أمـيــركــي ،فـهــو يخلص إلــى طـلــب دع ـمــه ،من
خــال هـنــدســة مــالـيــة مـنــاسـبــة ،ليتمكن ب ــدوره من
دعم سيدروس بنك ش.م.ل .ولتغطية أعباء األخير
املفصلة في كتاب املصرف املستدعي أعاله.
بهذا الخصوص تبدي املديرية التالي:
 -1سبق للمجلس املركزي أن وافق بموجب كل من:
 قراره رقم  15/28/17املتخذ في جلسته املنعقدةب ـت ــاري ــخ  2011/11/4ع ـلــى م ـنــح سـ ـي ــدروس بـنــك

تندرج هذه
المخالفة
القانونية
في خانة
«استغالل
السلطة
أو ثقة
الجماهير
لتحقيق
نفع خاص»
(هيثم
الموسوي)

ً
أص ــا عـلــى املـجـلــس امل ــرك ــزي ملصرف
ّ
لـبـنــان ،وتـحــولــت ال ــى أرب ــاح مباشرة
ل ـعــدد مــن امل ـص ــارف وك ـبــار املــودعــن،
وت ـ ــم اس ـت ـع ـم ــال ال ـق ـس ــم األه ـ ـ ــم مـنـهــا
ف ــي زي ـ ــادة ث ـ ــروات ع ــدد م ــن أص ـحــاب
املـ ـ ـص ـ ــارف واملـ ـس ــاهـ ـم ــن ف ـي ـه ــا ،عـبــر
زيـ ـ ــادة االم ـ ـ ــوال ال ـخ ــاص ــة لـلـمـصــارف
(ال ــرس ــامـ ـي ــل الـ ـت ــي ي ـم ـل ـك ـهــا هـ ـ ــؤالء)،
وعبر إطفاء خسائر وتكوين مؤونات
وزيادة املالءة ،كان ُيفترض أن يجري
تمويلها من االرباح السنوية املتكررة
ال ـت ــي تـحـقـقـهــا املـ ـص ــارف ول ـي ــس من
االر ّب ـ ـ ـ ـ ــاح االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ج ــرى
ضخها من املــال العام عبر «الهندسة
املالية».

أدلة واعترافات
ع ـم ـل ـيــا ،وب ـح ـســب م ـطــال ـعــة «مــديــريــة
الشؤون القانونية» في مصرف لبنان،
ف ــإن «الـهـنــدســة املــال ـيــة» كــانــت عملية
مخالفة للقوانني النافذة ،إذ يوجد ما
يكفي مــن االدل ــة الدامغة على ان أحد
أبــرز اهــدافـهــا املعلنة والصريحة هو
«تـعــزيــز االمـ ــوال الـخــاصــة للمصارف
وت ــأم ــن م ــاء تـ ـه ــا» ،أي م ــا اع ـت ـبــرتــه
املـ ـط ــالـ ـع ــة ي ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـدى املـ ـ ـه ـ ــام امل ـن ــوط ــة
بمصرف لبنان وفقًا للقوانني النافذة.
يـنـقــل ت ـقــريــر ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد الــدولــي
امل ــذك ــور ع ــن امل ـس ــؤول ــن ف ــي مـصــرف
لبنان (وجـهــة نظر السلطة) ان «هــذه
الـعـمـلـيــة املــال ـيــة حـقـقــت أه ــداف ــا ع ـ ّـدة،
وساعدت في الحفاظ على االستقرار
املالي ( )...وتعزيز القاعدة الرأسمالية
ل ـل ـب ـن ــوك» ،أي إن «ت ـع ــزي ــز رســام ـيــل
الـبـنــوك» لــم يــأت عــرضـيــا ،بــل كــان في
صلب اهداف «الهندسة املالية».
ك ــرر ســامــة نفسه م ــرات ع ــدة أن أحــد
االهداف الرئيسة من هذه «الهندسة»
هــو «دع ــم مـيــزانـيــات امل ـص ــارف» .ففي
االول من ايلول املاضي ،اضطر سالمة
إل ــى إصـ ــدار ب ـيــان ،مـعـلـنــا أن مـصــرف
لـبـنــان «اب ـت ــدع هـنــدســة مــالـيــة تـهــدف
ال ــى تـعــزيــز امل ــوج ــودات م ــن الـعـمــات
االجـ ـنـ ـبـ ـي ــة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان والـ ـ ــى تــوف ـيــر
الـسـيــولــة ال ــازم ــة لـتــدعـيــم مـيــزانـيــات
املـ ـ ـص ـ ــارف وال ـ ـس ـ ـيـ ــولـ ــة ال ـ ـضـ ــروريـ ــة
لتمويل االقتصاد اللبناني بقطاعيه
الـخــاص والـعــام ( )...وان هــذه الخطة
نجحت ( )...وقد تحقق من خاللها:
ً
أوال :تدعيم لوضع الليرة اللبنانية.
ثانيًا :تدعيم مليزانيات املصارف.
ثالثًا :زي ــادة فــي الــودائــع لــدى القطاع
امل ـ ـص ـ ــرف ـ ــي ن ـ ـ ـظ ـ ـ ـرًا إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـحـ ــاويـ ــل
الخارجية التي أتت للمشاركة في هذه
الهندسة.
رابعًا :توفر سيولة في الليرة اللبنانية
هــدفـهــا االول زي ــادة التسليفات لــدى
الـقـطــاع الـخــاص فــي وقــت نعيش فيه

ش.م.ل .قــرضــا بــالـحـســاب ال ـجــاري يــوظــف لـشــراء
سندات خزينة بالليرة اللبنانية لتغطية قيمة حالية
تغطية لألعباء
صافية قدرها  15مليار ليرة لبنانية
ً
الناتجة عن عملية شراء سيدروس انفست ش.م.ل.
ملصرف ستاندرد تشارترد بنك ش.م.ل .سابقًا.
 قراره رقم  2017/3/31املتخذ في جلسته املنعقدةبتاريخ  2017/1/25على زيــادة رأسـمــال املصرف
املـعـنــي مــن مبلغ  138,309,707,250ل.ل .لغاية
مبلغ  319,032,834,975ل.ل
 -2إن املـصــرف املستدعي قــد تقدم بموجب كتابه
ت ــاري ــخ  2017/1/24ب ـط ـلــب م ــواف ـق ــة ع ـل ــى زي ـ ــادة
رأسماله من مبلغ  319,032,834,975ل.ل .الى مبلغ
 327,013,260,650ل.ل .وهو ما زال قيد الدرس.
فعليه،
وبما أن املادة  102من قانون النقد والتسليف تنص
على أنه يمكن املصرف أن يمنح قروضًا بالحساب

نموًا اقتصاديًا دون املطلوب ويتراوح
بني  %1و.»%2
ليس هــذا فحسب ،بــل قــال سالمة في
البيان نفسه« :ان املجلس املركزي في
مصرف لبنان اتخذ قرارًا بتخصيص
االمـ ـ ـ ــوال ال ـت ــي دخ ـل ــت الـ ــى امل ـص ــارف
لـتـلـبـيــة ح ــاج ــات  .9 IFRSوسيبحث

ال يجيز القانون تقديم
«أرباح استثنائية» لدعم
أرباح المساهمين
وزيادة ثرواتهم

املـ ـجـ ـل ــس امل ـ ــرك ـ ــزي ،ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
لجنة الرقابة على املـصــارف ،امكانية
تكوين ما بني  %1و %2كمؤونة عامة
على املحفظة االئتمانية فــي القطاع
امل ـصــرفــي بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة وتـبـعــا
ل ـح ــاج ــة امل ـ ـصـ ــرف .أمـ ــا م ــا ت ـب ـقــى مــن
املــداخـيــل املـتــأتـيــة مــن ه ــذه الهندسة،
فسيبحث املجلس املــركــزي مــع لجنة
الـ ــرقـ ــابـ ــة عـ ـل ــى امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف وج ـم ـع ـيــة
املصارف آلية تحرر بموجبها املبالغ
الفائضة الى ارباح املصارف ،شرط ان
تـكــون هــذه املـبــالــغ تـســاوي تسليفات
ج ــدي ــدة تـمـنـحـهــا املـ ـص ــارف بــالـلـيــرة
اللبنانية الى القطاع الخاص».
ً
إذًا ،أق ـ ّـر ســامــة بلسانه (ول ـيــس نقال
ّ
ع ـ ـنـ ــه) ب ـ ـ ــأن هـ ــدفـ ــا رئـ ـيـ ـس ــا (حـ ـ ـ ــل فــي
املرتبة الثانية وفق البيان أعــاه) من
أه ــداف «الـهـنــدســة املــالـيــة» يــرمــي الى
ضخ االم ــوال (االرب ــاح) الــى املصارف،
مـ ــن أجـ ـ ــل تـ ـم ــوي ــل زي ـ ـ ـ ــادة رس ـم ـل ـت ـهــا
ومالءتها ومؤوناتها وتحقيق املزيد
مــن االرب ـ ــاح ...أي مــا تعتبره مطالعة
مــديــريــة ال ـش ــؤون الـقــانــونـيــة مخالفًا
ً
للقوانني النافذة ،جملة وتفصيال.
ك ــرر ســامــة إق ـ ــراره ب ـهــذه «املـخــالـفــة»
ف ــي أك ـث ــر م ــن م ـنــاس ـبــة الح ـق ــا ،وعـلــى
سبيل املثال ايضًا ال الحصر ،أعلن في
تصريح له إلى صحيفة «الحياة» ،في
 18تشرين االول املــاضــي ،أن «نتائج
الهندسة املالية ( )...ع ــززت مــوازنــات
املصارف ،بحيث بات لديها ما يكفي
من األموال ملواجهة متطلبات الرسملة
املطلوبة منا حتى عــام  .»2018وقــال
«ال ـي ــوم إم ــا ي ـكــون لــديـهــا (امل ـص ــارف)
مـ ــال ل ـلــرس ـم ـلــة أو ت ـخ ـفــف الـتـسـلـيــف
ملواجهة املتطلبات وتقليص األخطار
ع ـلــى رأس املـ ـ ــال» .وأوض ـ ــح «ع ـنــدمــا
نعزز مــوازنــات املـصــارف ،فهذا يعني

الجاري بشكل فتح اعتمادات ملدة اثني عشر شهرًا
قابلة للتجديد في حاالت الضرورة ملرة واحدة على
أن تـكــون مكفولة بسندات تجارية ال تتجاوز مدة
استحقاقها السنة ،أو بذهب أو بعمالت أجنبية أو
بسندات قيم،
وب ـمــا أن املـ ــادة  16م ــن ال ـقــانــون رق ــم  110تــاريــخ
 1991/11/7املـتـعـلــق ب ــإص ــاح ال ــوض ــع املـصــرفــي
تنص على أنه خالفًا لكل نص آخر ملصرف لبنان
أن يؤمن للمصارف السيولة التي يعتبرها ملحة
عــن طــريــق البيع مــن حــق االس ـتــرداد وفـقــا ألحكام
املادة  473وما يليها من قانون املوجبات والعقود،
وب ـم ــا أن ــه س ـبــق ل ـس ـي ــدروس ب ـنــك ش.م.ل .بـتــاريــخ
 2015/11/19أن استفاد ،استنادًا إلى أحكام املادتني
 70و 99من قانون النقد والتسليف ،من عقد قرض
بالليرة اللبنانية حــده األقـصــى 73,156,000,550
ل.ل .لشراء سندات خزينة من فئة  60شهرًا ،وبذلك

ً
أن ـنــا تــركـنــا م ـجــاال الس ـت ـمــرار تمويل
االقتصاد اللبناني وتسليفه ،في وقت
تحتاج كل املنطقة إلــى أم ــوال» .وهذا
ً
التصريح يجسد دليال إضافيًا على ان
«الهندسة املالية» هدفت في االساس
ال ــى ت ـمــويــل زي ـ ــادة رس ـم ـلــة امل ـصــارف
ولـ ـي ــس ت ــأم ــن ال ـس ـي ــول ــة ل ـه ــا «ع ـن ــد
ال ـح ــاج ــة وف ـق ــا لـ ـش ــروط خ ــاص ــة وفــي
مقابل ضمانات» ،بحسب ما خلصت
اليه املطالعة القانونية املذكورة.

التعميم الوسيط رقم 446
ال حــاجــة إل ــى االس ـتــرســال فــي تقديم
امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن االدل ـ ـ ـ ـ ــة .ت ـك ـف ــي م ــراج ـع ــة
ال ـت ـع ـم ـيــم ال ــوسـ ـي ــط رق ـ ــم  ،446ال ــذي
أص ــدره حــاكــم مـصــرف لـبـنــان ،فــي 30
ك ــان ــون االول  ،2016والـ ــذي يتضمن
الـقــرار الــوسـيــط رقــم  ،12411القاضي
بـتـعــديــل ال ـق ــرار االس ــاس ــي رق ــم .7493
يـنــص ه ــذا الـتـعــديــل عـلــى إل ـغــاء نص
املادة الرابعة مكرر من القرار الصادر
فــي تــاريــخ  ،1999/12/24واستبداله
بـنــص يطلب مــن امل ـصــارف استعمال
الفائض (الربح) املحقق من «الهندسة
املــال ـيــة» ل ـتــأمــن «امل ــؤون ــة االجـمــالـيــة
بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة ( )...ومـتـطـلـبــات
نـ ـس ــب امل ـ ـ ـ ــاءة ( )...وأي م ـت ـط ـل ـبــات
اضافية قــد تنتج عــن تطبيق املعيار
الدولي للتقارير املالية رقم )IFRS( 9
والـ ـت ــي ت ـس ــري اع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ 1
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  )...( 2018وم ــؤون ــة
ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة مل ــواج ـه ــة تــدنــي
مـســاهـمــات فــي ال ـخــارج ( )...ومــؤونــة
ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة مل ــواج ـه ــة تــدنــي
قـيـمــة ال ـش ـهــرة ال ـنــات ـجــة ع ــن عمليات
الدمج ( )...وفــي حــال استمرار وجود
فــائــض يـمـكــن تـحــريــر مــا ال يــزيــد عن
 %70من الفرق وتسجيله في حساب
االربــاح والخسائر ،كأرباح غير قابلة
للتوزيع قبل تخصيصه ،وفقًا للحالة،
كاحتياطي لزيادة الرأسمال يحتسب
ضـ ـم ــن فـ ـئ ــة ح ـ ـقـ ــوق حـ ـمـ ـل ــة االسـ ـه ــم
ال ـعــاديــة ( )...ال تــدخــل زي ــادة االم ــوال
الـ ـخ ــاص ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـت ــج ع ـ ــن ت ـط ـب ـيــق
أحكام هذا القرار في احتساب النسبة
القصوى املحددة بــ %60ملراكز القطع
الثابتة الدائنة (.»)...
ً
ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار يـ ـع ـ ّـد دلـ ـي ــا م ــادي ــا عـلــى
أن حـ ــاكـ ــم م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان تـ ـج ــاوز
ص ــاح ـي ــات ــه ال ـق ــان ــون ـي ــة ،ب ـح ـســب مــا
خلصت اليه مطالعة «مديرية الشؤون
ال ـق ــان ــون ـي ــة» ،وق ـ ــام خ ــاف ــا ل ـل ـقــوانــن
ال ـ ـنـ ــافـ ــذة ،وال س ـي ـم ــا قـ ــانـ ــون ال ـن ـقــد
والتسليف ،بـ»استغالل السلطة أو ثقة
الجماهير لتحقيق نفع خاص» ،وهو
ّ
التعريف امللطف للفساد الذي يتبناه
ص ـ ـنـ ــدوق الـ ـنـ ـق ــد والـ ـبـ ـن ــك ال ــدولـ ـي ــان
ومنظمة الشفافية العاملية.

يكون سيدروس بنك انفست ش.م.ل ،.وبطريقة غير
مباشرة ،قد استفاد أيضًا من القرض املذكور كونه
يملك  %99.7من أسهم سيدروس بنك ش.م.ل،.
وب ـمــا أن امل ـه ــام امل ـنــوطــة بـمـصــرف لـبـنــان بـمــوجــب
القوانني النافذة هي تأمني السيولة للمصارف ،عند
الحاجة وفقًا لشروط خاصة (ضمانات ،)...وليس
تعدي ذلــك إلــى تعزيز األمــوال الخاصة للمصارف
وتأمني مالءة هذه األخيرة.
لذلك،
وباالستناد إلى ما تقدم،
ال ي ـســع امل ــدي ــري ــة ال ـتــوص ـيــة ب ــامل ــواف ـق ــة ع ـلــى طلب
املـ ـ ـص ـ ــرف املـ ـسـ ـت ــدع ــي م ـ ــوض ـ ــوع كـ ـت ــاب ــة ت ــاري ــخ
.2017/2/13
مدير الشؤون القانونية
بيار كنعان
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للتواصل مع «قسم أعمال» الرجاء إرسال المواد إلى البريد االلكترونيbus@al-akhbar.com :

إستثمار

لبنانيون يستثمرون
في الخارج...
بحثًا عن جنسية
رضا صوايا
فــي مــؤتـمــر الـطــاقــة االغـتــرابـيــة ال ــذي حمل
عـنــوان «طــريــق ال ـعــودة إلــى الــو ّطــن» ،مطلع
الـشـهــر ال ـج ــاري ف ــي ال ـب ـيــال ،وقـ ــع رئيسا
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة والـ ـحـ ـك ــوم ــة أول م ــرس ــوم
الستعادة الجنسية اللبنانية.
ب ـعــدهــا ب ــأس ـب ــوع ،كـ ــان م ـئ ــات الـلـبـنــانـيــن
يبحثون عن «طريق للخروج من الوطن».
فضمن فـعــالـيــات مـعــرض ب ـيــروت الــدولــي
لـ ـلـ ـعـ ـق ــارات ،ف ــي فـ ـن ــدق ال ـح ـب ـت ــور ،قــدمــت
شركات عقارية ،أوروبية ولبنانية ،عروضًا
ّ
تـمــكــن املـسـتـثـمــر املـهـتــم بــالـحـصــول على
جنسية دول ّ
معينة شرط شرائه عقارًا أو
قيامة باستثمارات محددة.
فـ ـب ــدءًا م ــن ن ـح ــو  250أل ـ ــف يـ ـ ــورو ف ـقــط،
ً
يصبح املرء مؤهال للحصول على جنسية
ق ـب ــرص ـي ــة ،ي ــون ــان ـي ــة ،بــرت ـغــال ـيــة وغ ـيــرهــا
الـكـثـيــر ...حتى األمـيــركـيــة .وفــي البرتغال،
على سبيل املثال ،يحتل اللبنانيون املرتبة
ال ـخ ــام ـس ــة ب ــن رع ــاي ــا ال ـ ـ ــدول ال ـطــام ـحــن
بالحصول على جنسيتها.
 8أيام فصلت بني لبنانني :لبنان فولكلوري،
زجلي ،نوستالجي ال يزال متمسكًا بمقولة
«نيال اللي عندو مرقد عنزة بجبل لبنان»،
ول ـب ـن ــان واقـ ـع ــي مـسـتـعــد ألن ي ـب ـيــع حتى
الـعـنــزة لـيــرحــل و يـســاهــم فــي اع ـمــار دول
أخ ــرى كــرمــى لـلـجـنـسـيــة .االسـتـثـمــار هو
الجامع املشترك بني املناسبتني .في البيال
كــانــت «دع ــوة» للمغتربني لالستثمار في
لبنان ،وفي الحبتور كان املقيمون يرغبون
باالستثمار فــي ال ـخــارج .فــي البيال تلقوا
«دعوة» ،وفي الحبتور لم يكونوا بحاجة الى
«عزيمة» للرحيل .كيف ال وهم يشاهدون
املـغـتــربــن ُي ـكــرمــون وه ــم ي ـهــانــون يــومـيــا.
أوليسوا أيضًا مغتربني ...في وطنهم؟
املشكلة ليست في املغترب وال في املقيم،
ب ــل بــال ـج ـن ـس ـيــة ف ــي ح ــد ذات ـ ـهـ ــا .إذا ك ــان
املـغـتــرب يــريــد إسـتـعــادتـهــا ،فــاملـقـيــم يريد
أن ي ـش ـعــر ب ـق ـي ـم ـت ـهــا .امل ـغ ـت ــرب «ض ـم ــن»
مستقبله بجنسية دولة تقدم له ما يشعره
بانسانيته ،وال يضيره االسـتـمــاع لبعض
أبيات املديح النجازاته .أما املقيم فنصيبه
من الشعر الرثاء على حاله.
تراقب وجــوه املندوبني االجانب للشركات
ال ـع ـق ــاري ــة املـ ـش ــارك ــة ف ـت ــراه ــم مـنـبـهــريــن.
مـعـظـمـهــم يـ ــزور لـبـنــان لـلـمــرة األول ـ ــى .في
ال ـ ـعـ ــادة ،مـهـمـتـهــم األس ــاس ـي ــة ه ــي ال ـكــام
ومحاولة االقـنــاع بشتى الوسائل .في بلد
األرز كانوا في معظم األحيان مستمعني.
بالكاد نطقوا .لم يترك الراغبون بالجنسية
ً
البديلة من اللبنانيني ســؤاال إال وطرحوه.
ت ــراه ــم مـتـلـهـفــن مل ـعــرفــة أدق الـتـفــاصـيــل
ل ـل ــرح ـي ــل مـ ــن دون أي ع ــرقـ ـل ــة ،وك ــأن ـه ــم
حضروا وحقائبهم معهم.
بعد الـلـجــوء ال ـســوري ال ــذي اجـتــاح أوروب ــا
يـبــدو أن لـجــوءًا لبنانيًا ق ــادم إلـيـهــا .الفرق
أن ال ـســوريــن ف ــروا ق ـس ـرًا مــن بـلــد مزقته
الحرب ،فيما الكثير من اللبنانيني يطمحون
للرحيل طوعًا من بلد لم يعرف كيف يخرج
من الحرب وفسادها وأمرائها.
تتذكر ملف الطاقة والحديث عن البواخر
التي قد تأتي لتنتشلنا من الظلمة ،لربما
تبقي بعض األمل للبنانيني.
يـمـكــن أن تـحـضــر بــواخــر ال ـك ـهــربــاء ،لكن
األكيد بأن الكثير من اللبنانيني يفضلون
بواخر ...للهجرة.

شركات

خوري هوم

الئحة الزواج شراكة
بالفرحة الكبرى

يتربع الزواج غالبًا على عرش األفراح في الموروث
الثقافي الشعبي في لبنان والشرق .لكن الوصول إلى
«الفرحة الكبيرة» والمنتظرة يرافقها الكثير من القلق
العروسين ليكون الحدث مثاليًا
والجهد والتعب من قبل ّ
بكل المعايير والتوقعات .وألن «خوري هوم» ،منذ تأسيسها،
هدفت إلى مشاركة اللبنانيين عمومًا وعمالئها خصوصًا
أفراحهم ،وأن تكون جزءًا من سعادتهم عبر الخدمات
التي توفرها لهم ،فإنها تسعى دائمًا ألن تكون
والمنتجات ّ
حاضرة في ّ كل المناسبات ،وعلى رأسها األعراس ،لتمنح
ّ
أي ثنائي كل التسهيالت الممكنة على اختالف إمكانياته
المادية ،ولتكون شريكته وسنده في رحلة «النعم» األبدية
تـ ـع ــود فـ ـك ــرة الئـ ـح ــة ه ــداي ــا الـ ـ ــزواج
إل ــى رغ ـبــة أه ــل الـثـنــائــي وأقــربــائـهــم
وأص ــدق ــائ ـه ــم ف ــي م ـســاعــدت ـه ـمــا في
ّ
الحد من األعـبــاء املالية التي ترافق
ال ـ ــزواج ،عـبــر دعمهما بمبلغ مــادي
ّ
يمكنهما من االنطالق في عالقتهما
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ب ـ ـسـ ــاسـ ــة ،وي ـم ـك ـن ـه ـم ــا
استخدامه كيفما يشاءان ،خصوصًا
لـ ـ ـف ـ ــرش امل ـ ـ ـنـ ـ ــزل الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـع ـ ـ ّـد أولـ ـ ــى
األول ـ ــوي ـ ــات ل ــاسـ ـتـ ـق ــرار .و«خـ ـ ــوري
ه ـ ــوم» م ــن ال ـعــائ ـلــة .فــال ـشــركــة الـتــي
تـعـ ّـد واح ــدة مــن أكـبــر وأب ــرز متاجر
الـتـجــزئــة فــي لـبـنــان واملـنـطـقــة تنظر
إل ــى عــاقـتـهــا بـعـمــائـهــا مــن منظار

ع ــائ ـل ــي ال م ــؤس ـس ــات ــي .وألنـ ـه ــا مــن
«القرايب» ،فإن مشاركتها في فرحة
الـ ـع ــرس ع ـب ــر الئـ ـح ــة الـ ـه ــداي ــا ال ـتــي
تقدمها ...استثنائية.

خدمات متميزة
أطـ ـلـ ـق ــت «خ ـ ـ ـ ـ ــوري ه ـ ـ ـ ــوم» ب ــرن ــام ــج
الئحة هدايا ال ــزواج ،أو ما ُيعرف بـ
 ،Wedding Listعام  .2002وهو ،منذ
ذلك الحني ،شهد وال يزال تحديثات
وإضـ ــافـ ــة خـ ــدمـ ــات جـ ــديـ ــدة ت ــواك ــب
العصر ومتطلبات الـعــرســان ،حتى
ً
بات برنامجًا متكامال ال مثيل له في
لبنان.

قطاع خاص
ّ
«نظم مناسبتك» مع لبنان والمهجر

أطلق كل من بنك لبنان واملهجر وشركة فيزا حملة «قم بتصميم مناسبتك» Design
 your Eventالتي بدأت مطلع أيار الجاري وتنتهي في  31حزيران املقبل .وستمكن
الحملة ،للمرة األول ــى ،حاملي بطاقات بلوم فيزا مــن الـفــوز بجائزة مــن اختيارهم
تبلغ قيمتها  5000دوالر ،عند استخدام بطاقة  BLOM Visaفي لبنان أو الخارج.
وفي نهاية الحملة ،سيفوز عشرة أشخاص ،يمكنهم االختيار بني مشاهدة الحدث
الرياضي املفضل لديهم في الخارج أو السفر إلى وجهتهم املفضلة أو االحتفال بعيد
ميالدهم في لبنان.
وأك ــدت املــديــرة العامة املساعدة مــديــرة الصيرفة بالتجزئة فــي بنك لبنان واملهجر
جوسلني شهوان أن «الحملة هي األولــى من نوعها في لبنان ،وتهدف أساسًا الى
اجتذاب فئة أوسع من العمالء .وسيعطي بنك لبنان واملهجر لعمالئه فرصة تصميم
هديتهم بنفسهم .ويمكن الرابحني االختيار بني السفر ملشاهدة عرض أزياء أو حفل
موسيقي .أو ربما صرف الجائزة لالحتفال بعيد ميالده في لبنان أو الخارج».

ي ـ ـقـ ــدم الـ ـب ــرن ــام ــج خ ـ ــدم ـ ــات ع ــدي ــدة
أبرزها:
ـ ـ إمكانية فتح الحساب من دون ٍّ
حد
أدنى أو رسوم حساب خفية بالليرة
اللبنانية أو بــالــدوالر األمـيــركــي أو
باليورو.
ً
ـ ـ إيداع النقود مباشرة في كل فروع
«خوري هوم» أو إلكترونيًا من خالل

اإلنـتــرنــت وبطريقة سهلة وبسيطة
جدًا.
ـ ـ ـ ـ ع ــدم وج ــود أي ق ـيــود أو ضــوابــط
مـ ـع ـ ّـيـ ـن ــة ح ـ ـيـ ــث بـ ــإم ـ ـكـ ــان الـ ـثـ ـن ــائ ــي
ّ
املجمع بأكمله.
استرجاع املبلغ
ـ ـ كثنائي يمكن القيام بسحب املبلغ
املـجـمــع مــرتــن .امل ــرة الـثــانـيــة تعني
حكمًا إغالق الحساب نهائيًا.

هبات للمشاريع الصغيرة من فرنسبنك

في احتفال أقامه في «مجمع اده ساندس» في جبيل ،وتحت عنوان «معا للتنمية
املـحـلـيــة» ،وزع م ـصــرف فــرنـسـبـنــك ومــؤسـســة مـيـشــال عـيـســى للتنمية املـحـلـيــة،
هبات وقروضا على
بالتعاون مع رابطة مختاري قضاء جبيل وشركة «فيتاس»،
ٍ
ذوي الدخل املحدود في مختلف قرى القضاء لتنمية قدراتهم وتطوير مشاريعهم
الصغيرة.
في املناسبة ،قال نائب املدير العام لفرنسبنك فيليب الحاج إن «مبادرتنا اليوم ليست
األولى التي نطلقها ونخصصها لجبيل بالتحديد ،مع شركائنا االستراتيجيني ،بل
نستكمل ما بدأناه عــام  2008حني أطلقنا مبادرة مماثلة ،مؤكدين مجددا على
مسيرتنا االقـتـصــاديــة» .وأوض ــح أن فرنسبنك سـ ّـدد فــوائــد  30قــرضــا ،قيمتها
ُ 4500دوالر ،ودفع قيمة  20قرضًا ،هبة الى املقترضني من أبناء منطقة جبيل ممن
قبلت طلباتهم ،بقيمة إجمالية قدرها  20ألف دوالر»
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ه ــذا ب ــاإلج ـم ــال .أم ــا ف ــي الـعـمــق فما
ي ــزي ــد م ــن ج ــاذب ـي ــة ب ــرن ــام ــج الئ ـحــة
هدايا ال ــزواج من «خــوري هــوم» هو
أن ــه يـمـنــح الـثـنــائــي حــريــة الـتـصــرف
بــامل ـب ـلــغ امل ـت ــوف ــر ف ــي ال ـح ـس ــاب كما
يرغبان من دون أن يشترط عليهما
ً
استبداله ســواء كامال أو قسمًا منه
بـمـنـتـجــات م ــن ال ـشــركــة .ويمكنهما
في هذه الحالة استرجاع املبلغ عبر
تحويل مالي تقوم به الشركة إما من
خالل شيك أو عبر حساب مصرفي.

التكنولوجيا تخدم العرسان
م ــن أبـ ــرز م ـم ـيــزات ال ـبــرنــامــج إتــاحــة
الـفــرصــة لـلــراغـبــن باملساهمة فــي ال ـ
 Wedding Listبـ ّـال ـق ـيــام ب ــذل ــك عبر
اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت وتـ ـج ــن ــب م ـش ـق ــة ال ـت ـن ـقــل
إلـ ــى الـ ـف ــروع وت ـح ـ ّـم ــل زح ـم ــة الـسـيــر
واالنـتـظــار ،إذ يمكن إج ــراء التحويل

يحصل ّالثنائي على
هدايا قيمة ومتنوعة
فور فتح الحساب

بواسطة  visa cardأو  master cardمن
املنزل أو ّ
أي مكان في لبنان والعالم،
ويـتـل ـقــى ص ــاح ــب ال ـح ـســاب تـلـقــائـيــا
رس ــال ــة نـصـيــة م ـجــان ـيــة  smsتـفـيــده
باسم الشخص وقيمة املبلغ الذي قام
بتحويله إلــى الـحـســاب .وفــي الوقت
عـيـنــه يتلقى الـضـيــف بـ ــدوره رســالــة
فــوريــة باسم العروسني لشكره على
هديته .كما أن الثنائي يمكنه االطالع
يوميًا ومجانًا على التحديثات التي
ت ـط ــرأ ع ـلــى الئ ـح ــة الـ ـه ــداي ــا ،وكـشــف
حـســاب مجاني إمــا مــن خــال املوقع
اإللكتروني لخوري هوم أو من خالل
زيارة ّ
أي فرع من فروع خوري هوم.

حسومات وهدايا
ال تقتصر تسهيالت «خ ــوري هــوم»
على ما ّ
تقدم .ففي حال رغبة الثنائي

بــاس ـت ـخــدام امل ـب ـلــغ ل ـش ــراء منتجات
مــن الـشــركــة يحصل على نسبة %3
من مجمل قيمة حسابه نقدًا ،بغض
النظر عن العروضات والحسومات،
كما يستفيد مــن خصومات بنسبة
 %15ع ـلــى ع ــام ــات «خـ ـ ــوري ه ــوم»
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة (Smeg, Blomberg,
Liebherr, Bissell, Meili, Hisense,
 .)Weberأمــا املبلغ املتبقي إن ُوجــد
ف ـي ـتــم دف ـع ــه إلـ ــى ال ـث ـنــائــي ()%100
ع ـبــر ش ـيــك أو تـحــويـلــه إل ــى حـســاب
مصرفي.
إض ــاف ــة إلـ ــى ذل ـ ــك ،وفـ ــي إط ـ ــار رغـبــة
«خــوري هــوم» بمنح الثنائي أفضل
تجربة ممكنة ،فــإن الـشــركــة تمنحه
هدايا ّ
قيمة ومتنوعة ومتعددة فور
فتح الحساب لديها والتي تتضمن
ح ـس ـمــا ل ـحــد  %50م ــن ANTOINE
SALIBA, WORLD OF JEWELRY
على املجوهرات واألحجار الثمينة،
خ ـص ــم  200دوالر مـ ــن ق ـب ــل شــركــة
 Wild Discoveryإذا كـ ـ ــان سـعــر
تــذاكــر بـطــاقــات الـسـفــر لـقـضــاء شهر
العسل يتخطى  2500دوالر ،خصم
بقيمة  500دوالر مــن MOBALPA
 KITCHENSف ــي ق ـس ـم ـهــا امل ـتــوفــر
فــي ف ــروع «خ ــوري ه ــوم» فــي ال ــدورة
والجناح والرابية واملكلس ،وحسم
بـنـسـبــة  %15م ــن  ،La Maisonقسم
«خـ ـ ــوري ه ـ ــوم» الـ ـخ ــاص بــالــدي ـكــور
املنزلي وأدوات املطبخ والبياضات...
مــن جـهــة أخـ ــرى ،ف ــإن إج ـ ــراءات فتح
الحساب سهلة إلــى أقصى الحدود
وال تـتـطـلــب أك ـثــر م ــن بـضــع دقــائــق.
إذ يـكـفــي فـقــط جـلــب بـطــاقـتــي هوية
الـ ـع ــري ــس وال ـ ـ ـعـ ـ ــروس ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
بـطــاقــة ال ــدع ــوة إل ــى ال ــزف ــاف للتأكد
من تاريخه ،وفي حال لم تكن بطاقة
الدعوة جاهزة يمكن إرسالها الحقًا
عبر البريد اإللكتروني.
ف ــي ال ـن ـهــايــة ومـ ــع اف ـت ـت ــاح ق ـســم La
 Maisonأصبح «خوري هوم» متجرًا
ً
ّ
وألي شخص
شامال يتيح للثنائي
كان فرش منزله من األلف إلى الياء،
م ــن األثـ ـ ــاث واملـ ـف ــروش ــات واألدوات
الكهربائية واملـنــزلـيــة والـبـيــاضــات،
ومــن خــال أكبر تشكيلة ممكنة من
العالمات التجارية العاملية.
(األخبار)

ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن ...ﺑﺬﻛﺎء؟

ﺗﺸﺒﻪ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن  Credit Cardأي ﻗﺮض ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف .إﻧﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮاء ﻓﻲ
ً
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ وﻋﻨﺪ اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮاف ا¨ﻟﻲ،
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺎرﻫﺎ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ أﻧﻔﻘﺘﻬﺎ.

اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺑﺬﻛﺎء
ﻛﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻤﻴﺰاﺗﻬﺎ وﺗﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻚ أﻛﻼﻓ® ﻋﺎﻟﻴﺔ...

ادﻓﻊ اﻟﺤﺪ ادﻧﻰ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي أﻧﻔﻘﺘﻪ
ﻟﺘﺘﺠﻨﺐ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺣﺎول دﻓﻊ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي أﻧﻔﻘﺘﻪ ﻟﺘﺘﺠﻨﺐ
أﻛﻼف اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻴﻪ

اﻟﺤﺪ ا±دﻧﻰ ﻫﻮ 5%

ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  1,5و ٪٢
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ

ATM

ّ
التميز في اإلدارة لفينيسيا بنك
جائزة

نال «فينيسيا بنك» جائزة التميز واإلنجاز املصرفي العربي في مجال اإلدارة واإلمتثال
لسنة  ،2017خالل الحفل الذي نظمه اإلتحاد الدولي للمصرفيني العرب في  12أيار الجاري
في مركز بيروت للمعارض ـ ـ البيال ،بحضور حشد من كبار املصرفيني والشخصيات
الدولية الرقابية من املؤسسات الدولية واإلقليمية .يذكر أن «فينيسيا بنك» ُم ِنح جائزة
«اإلمتياز في العالمة التجارية» العام الفائت من اإلتحاد الدولي للمصرفيني العرب.

الدورة العاشرة من «معرض بيروت لليخوت»

افتتح وزير السياحة أواديس كادنيان ،عصر
السبت ،الــدورة العاشرة من «معرض بيروت
لـلـقــوارب والـيـخــوت» (،)2017 Beirut Boat
في املرفأ السياحي الغربي ـ ـ مارينا سوليدير،
والذي تستمر فعالياته ملدة  4أيام.
ت ـشــارك فــي امل ـعــرض حــوالــى  45شــركــة من
 6ل ـب ـنــان ،تــرك ـيــا ،اإلم ـ ــارات ،ق ـبــرص ،هــولـنــدا
وبريطانيا .وتـتــوزع على مجموعة قطاعات
مــرت ـب ـطــة ب ـكــل م ــا ل ــه ع ــاق ــة ب ــال ـي ـخ ــوت ،مــن
التجهيز إل ــى الـصـيــانــة والـتـصـمـيــم الــداخـلــي
واألدوات ال ــري ــاض ـي ــة ،والـ ـسـ ـي ــارات الـفـخـمــة،
واألزي ــاء واملـجــوهــرات وغيرها وتــوقــع عضو مجلس إدارة «الـشــركــة الــدولـيــة للمعارض»
ّ
املنظمة للحدث إدوار عون «أن يجتذب املعرض هذه السنة أكثر من  20ألف زائر من عشاق
الحياة البحرية ونخبة املجتمع والرائدين في أنماط العيش وكبار الشخصيات واألفــراد
ذوي املداخيل املرتفعة» .يذكر أن املعرض يضم «جناح الفخامة والترف» (Luxury and
ّ
املخصص لعرض األزيــاء واملجوهرات واملنتجات الفخمة ،و«جناح
)Glamour Pavilion
ّ
املخصص لعدد مــن السيارات
الـسـيــارات املترفة» ()Deluxe Automobile Spotlight
الفخمة والرياضية ،كما سيتخلله عرض لليخوت الفاخرة واستضافة بعض من شركات
ّ
ومصمميها ،واملـ ّ
ـورديــن البحريني،
اليخوت الدولية األكثر شهرةُ ،وبناة اليخوت الفاخرة
وشركات الوساطة وتجديد أحواض بناء السفن.

ﺳﺪد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ
ّ
دﻓﻌﺎت ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
إذا ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ إﻋﺎدﺗﻪ
دﻓﻌﺔ واﺣﺪة

ﺗﺠﻨﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﻓﻲ ﺻﺮاف آﻟﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻤﺼﺮف آﺧﺮ
ﻛﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ

Sale

ﻻ ﺗﺴﺤﺐ اﻟﻤﺎل
ﻣﻦ اﻟﺼﺮاف اﻟﻲ إﻻ ﺑﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﺘﻔﺎدي دﻓﻊ ﻋﻤﻮﻟﺔ

اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺸﺮاء
ﻓﻲ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺪل اﻟﻨﻘﺪ
ﻟﺘﺮاﻛﻢ ﻧﻘﺎط اﻟﻮﻻء وﺗﺴﺘﺒﺪﻟﻬﺎ
ﺑﻬﺪاﻳﺎ وﺗﺬاﻛﺮ ﺳﻔﺮ
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«جسر ترامب» بين الرياض وتل أبيب :سنواجه
وصل دونالد ترامب إلى إسرائيل ،آتيًا من الرياض
مباشرة .إشارة التقطها بنيامين نتنياهو الذي تمنى
بدوره السفر إلى الرياض .في إسرائيل ،أعاد ترامب ما
قاله في السعودية :يجب مواجهة إيران… والعرب
مستعدون لذلك
ل ــم ت ـع ـكــس أج ـ ـ ــواء االحـ ـتـ ـف ــال ،ال ـتــي
سادت في إسرائيل ،حجم الترحيب
الذي لقيه الرئيس األميركي ،دونالد
ت ـ ّـرام ــب ،الـ ـق ــادم م ــن ال ـس ـع ــودي ــة ،بل
مــثـلــت أي ـضــا ق ــدرًا كـبـيـرًا مــن الــرضــا
واالرتياح إزاء القمم التي ُعقدت في
الـعــاصـمــة الـسـعــوديــة ،وم ــا تمخض
عنها من اتفاقات وقــرارات ومواقف.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،تـعـمــد رئ ـيــس حـكــومــة
ال ـعــدو ،بنيامني نتنياهو ،اإلش ــارة
إلــى أن رحلة الرئيس األميركي إلى
تــل أبيب أتــت مباشرة مــن الــريــاض،
معبرًا عن أمنيته في أن يأتي اليوم
الـ ــذي يـتـمـكــن ف ـيــه رئ ـيــس الـحـكــومــة
(نتنياهو) مــن التوجه مباشرة من
تل أبيب إلى الرياض.
ل ــم يـ ـف ـ ّـوت ن ـت ـن ـيــاهــو ف ــرص ــة ت ـك ــرار
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزوف ـ ـ ــة اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة ح ـ ــول
تمسكه بـخـيــار ال ـســام مــع السلطة
الفلسطينية ،لكن هــذه املــرة مقرونًا
ّ
ب ـحــرص شــديــد عـلــى أل ي ـبــدو كمن
ـاع ي ـبــذل ـهــا ت ــرام ــب
ي ـع ــرق ــل أي مـ ـس ـ ٍ
لتحريك عملية التسوية .على هذه
ال ـخ ـل ـف ـيــة ،أت ــى مــوق ـفــه ف ــي الـتـعـبـيــر
عــن أمـلــه فــي أن «تـكــون هــذه الــزيــارة
حجر أساس للسالم في املنطقة» .أما
رئيس الدولة رؤوبني ريفلني ،فاختار

نتنياهو :األعداء
القدامى يصبحون اليوم شركاء
التركيز على املـعــادلــة املتداخلة في
الـتـعـبـيــر عــن ال ـحــاجــة املـتـبــادلــة بني
تل أبيب وواشنطن ،وذلك بالقول إن
«الشرق األوســط يحتاج إلى أميركا
قوية ،وأميركا بحاجة إلى اسرائيل
قــويــة» ،فيما قــال تــرامــب لريفلني إن
«هـ ـن ــاك شـ ـع ــورًا واسـ ـع ــا ف ــي ال ـعــالــم
اإلسالمي بأن لديهم قضية مشتركة
ّ
م ـع ـك ــم ،ف ــي ال ـت ـه ــدي ــد الـ ـ ــذي تـشــكـلــه
إيران ،وهي بالتأكيد تهديد ،وال شك
في ذلك».
وأضاف الرئيس األميركي« :ما حدث
مع إيران ّ
قرب الكثير من املناطق في
ال ـش ــرق األوس ـ ــط بــات ـجــاه إســرائ ـيــل،
وإذا ما تحدثتم عن فوائد ،فإن هذه
ه ــي الـ ـف ــائ ــدة ،ألن ـن ــي مل ـســت ش ـعــورًا
مختلفًا تجاه إسرائيل من دول كانت
ال تكن شـعــورًا جـيـدًا تجاهها حتى
وقــت قريب ،وهــذا أمــر إيجابي حقًا،
ونحن سعداء».
م ــع ذلـ ـ ــك ،ي ـن ـت ـظــر ت ــرام ــب عـ ـ ــددًا مــن
امل ـل ـف ــات ال ـت ــي ي ـف ـت ــرض ب ـح ـث ـهــا مــع
نتنياهو ،كذلك تسعى إسرائيل إلى
أن يـحـتــل امل ـلــف اإلي ــران ــي ال ـص ــدارة،
بــل تقديمه على املـلــف الفلسطيني،
ان ـطــاقــا م ــن مـفـهــومــن :األول لـكــون
إي ـ ــران تـشـكــل ت ـهــدي ـدًا اسـتــراتـيـجـيــا
ع ـلــى أم ـن ـهــا ال ـق ــوم ــي ،وخ ــاص ــة مع
الدعم الذي تقدمه إلى قوى املقاومة
ف ــي لـبـنــان وفـلـسـطــن ،وال ـثــانــي هو
االلتفاف على محاوالت جعل امللف
الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي صـ ـ ــدارة الـقـضــايــا
العالقة بني تل أبيب وواشنطن .وفي
هذه الحالة ،سيكون (امللف) موضع
سجال داخلي ويسبب أزمات ضمن
معسكر الـيـمــن ،يعمل األخ ـيــر على
تجنبها.

أي ـ ـضـ ــا ،مـ ــن امل ـس ـل ــم بـ ــه أن ال ـســاحــة
ال ـس ــوري ــة ب ــات ــت ت ـش ـكــل م ـل ـفــا يملك
مرتبة متقدمة في أولويات الطرفني،
ً
فضال عن أنه األكثر إلحاحًا في هذه
املرحلة .وامتدادًا لسياسات سابقة،
س ـي ـع ـمــل ن ـت ـن ـيــاهــو ع ـل ــى اس ـت ـغــال
الــزيــارة للمطالبة باعتراف أميركي
بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن
ال ـ ـس ـ ــوري ،إض ــاف ــة إل ـ ــى ال ـب ـح ــث فــي
العالقات الثنائية بني الطرفني.
واس ـت ـغ ــل ن ـت ـن ـيــاهــو ،ق ـب ـيــل وص ــول
تــرامــب ،م ــرور  50عــامــا على احتالل
إســرائ ـيــل شــرقــي ال ـق ــدس ،ف ــي خــال
حـ ــرب  ،1967ل ـتــوج ـيــه رس ــائ ــل أك ــد
فـيـهــا أنـ ــه جـ ــرى خـ ــال هـ ــذه ال ـحــرب
«تحرير املدينة» ،ال احتاللها ،مؤكدًا
أن «ال ـح ــرم ،وحــائــط ال ـب ــراق (حــائــط
املـبـكــى فــي األدب ـي ــات الـصـهـيــونـيــة)،
سيبقيان إل ــى األب ــد تـحــت الـسـيــادة
اإلسرائيلية».
على خــط م ــوازّ ،
عبر عضو املجلس
ٍ
ال ــوزاري املصغر ي ــوآف غــاالنــت ،عن
الــرؤيــة اإلســرائـيـلـيــة لقمم الــريــاض،
وم ــا تخللها وتــرتــب عـنـهــا ،بالقول
إن «هناك فرصة بمساعدة الواليات
املـتـحــدة لــوقــف الـعــاصـفــة الشيعية،
التي هي املشكلة األكبر إلسرائيل».
وأض ــاف غــاالنــت أن ه ــدف إســرائـيــل
«وق ــف الـعــاصـفــة الـشـيـعـيــة» ،مـحــذرًا
م ـ ــن أن إيـ ـ ـ ـ ــران ت ـس ـع ــى إل ـ ـ ــى «خ ـل ــق
تــواصــل جغرافي يمتد على مسافة
 1500كلم ،من الخليج الفارسي إلى
البحر املتوسط» ،ومؤكدًا أن ما حدث
فــي الــريــاض يشكل «فــرصــة لوقفها،
ورئـيــس الحكومة (نتنياهو) يفهم
ذلــك وتــرامــب أيـضــا ،وأعـتـقــد أن هذا
املوضوع مركزي».
ان ـط ــاق ــا م ــن ال ــرؤي ــة ن ـف ـس ـهــا ،أكـمــل
وزيـ ـ ـ ـ ــر االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــارات يـ ـس ــرائـ ـي ــل

ترامب :ما حدث مع إيران ّ
قرب كثيرين باتجاه إسرائيل (أ ف ب)

ك ــات ــس ،بــالـتـشــديــد ع ـلــى أن «زيـ ــارة
تــرامــب إلــى الـشــرق األوس ــط ستعزز
املعسكر املعادي إليران في املنطقة».
وع ـل ــى هـ ــذه ال ـخ ـل ـف ـيــة ،أتـ ــت دع ــوت ــه
إلــى «إن ـشــاء تحالف اقليمي» تحت
ق ـي ــادة أمـيــركـيــة ب ـهــدف «ص ــد إي ــران
ودفعها إلى التراجع» ،ولفت إلى أنه
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه «يـنـبـغــي الـحـفــاظ
ع ـل ــى الـ ـتـ ـف ــوق ال ـع ـس ـك ــري ال ـن ــوع ــي
إلســرائـيــل» .وأك ــد كــاتــس أن املقاربة
اإلقـلـيـمـيــة يـجــب أن تشمل الـتـعــاون
األمني واملبادرات االقتصادية ،كذلك
فإن هذه الشراكات «يمكن أن تتقدم
إلى جانب املفاوضات غير املشروطة

مع الفلسطينيني».
في غضون ذلك ،أدلى وزير التعاون
اإلقليمي تساحي هنغبي ،بموقفه
الــذي عكس وجــود نوع من اإلجماع
الــرس ـمــي ف ــي تـقــويــم مـفــاعـيــل زي ــارة
ترامب للسعودية وفلسطني املحتلة،
مشيرًا إلى أن «ما يجري في سوريا
يـ ـتـ ـح ــول إلـ ـ ــى كـ ــونـ ــه أك ـ ـثـ ــر ت ـه ــدي ـدًا
بالنسبة إلى إسرائيل» ،وذلك لجهة
ات ـصــالــه بـحـلــف إيـ ــران – ح ــزب الـلــه.
وأوضـ ـ ــح ب ــال ـق ــول إن ه ـن ــاك مسعى
«للربط بني إيــران والبحر املتوسط،
وه ـ ــو أم ـ ــر جـ ــوهـ ــري بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
إسرائيل».

وتساءل هنغبي« :إلى أي مدى يفهم
الرئيس ترامب هذا األمر ،لكن رجاله
يفهمونه ونحن في حوار معهم( ،في
هــذه القضية) رئيس االستخبارات
ال ـع ـس ـك ــري ــة أمـ ـ ــان (الـ ـ ـل ـ ــواء هــرت ـســي
ه ـل ـي ـفــي) ال ـت ـق ــى ق ـب ــل عـ ــدة أي ـ ــام فــي
الــواليــات املتحدة نظيره األميركي،
وأوضـ ـ ـ ــح خ ـ ـطـ ــورة ه ـ ــذا ال ـت ـه ــدي ــد»،
معبرًا عن اعتقاده أن «األمر سيطرح
بصورة واضحة جدًا في املباحثات».
ول ـفــت هنغبي إل ــى أن ه ــذه الــزيــارة
«تشكل فرصة ربما يمكن استغاللها
لرؤية هل الفلسطينيون مستعدون
السـتـغــال الــرئـيــس تــرامــب مــن أجــل

روحاني :نحن وسوريا وحزب الله نواجه اإلرهاب
كـ ـ ـ ـ ـ ّـرس ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ح ـســن
روح ــان ــي أول خ ـطــاب لــه بـعــد إع ــادة
انـ ـتـ ـخ ــاب ــه ،لـ ـلـ ـتـ ـط ـ ّـرق إل ـ ــى مـخـتـلــف
املسائل املحلية واإلقليمية والدولية.
وبـمــا أن عقد هــذا املــؤتـمــر جــاء غــداة
«القمة األميركية ـ ـ اإلســامـيــة» التي
ُعـ ـق ــدت ف ــي الـ ــريـ ــاض ،ف ـق ــد خـ ّـصــص
جزءًا كبيرًا من تصريحاته ّ
للرد على
مــا خــرج عــن هــذه القمة مــن اتهامات
إليــران بـ«دعم اإلرهــاب» ومن دعوات
إلى «عزلها».
وفي هذا املجال ،قال الرئيس اإليراني
إن «االجـ ـتـ ـم ــاع ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة كــان
استعراضًا بدون أي قيمة سياسية»،
م ـض ـي ـفــا أنـ ــه «س ـب ــق ل ـل ـس ـعــوديــة أن
نظمت مثل هــذه ال ـعــروض» .ورفــض
ال ــرئ ـي ــس اإلي ــران ــي االت ـه ــام ــات الـتــي
وج ـه ـهــا ت ــرام ــب وامل ـل ــك س ـل ـمــان إلــى
إي ـ ــران ،وق ــال إن «ال ــذي ــن قــات ـلــوا ضد
اإلرهابيني هم من الشعبني العراقي
وال ـســوري ،ويساعدهم املستشارون
العسكريون اإليــرانـيــون ،وسنواصل
ال ـق ـيــام ب ــذل ــك» .وأشـ ــار أي ـضــا إل ــى أن
«ال ــذي ــن واج ـه ــوا اإلره ـ ــاب ه ــم إي ــران
وس ـ ــوري ـ ــا وحـ ـ ـ ــزب ال ـ ـل ـ ــه» ،مــوض ـحــا

ّ
قمة الرياض استعراضية وال قيمة سياسية لها (أ ف ب)

أن «حـ ـ ــزب الـ ـل ــه م ـج ـمــوعــة لـبـنــانـيــة
انتخبها الشعب اللبناني لتكون في
مجلسه النيابي وحـكــومـتــه ،ويلقى
تأييدًا واسعًا في لبنان بني املسلمني
واملسيحيني في هذا البلد».
وش ــدد روح ــان ــي عـلــى أن «م ــن يدعم

اإلرهابيني ال يستطيع محاربتهم».
وقــال« :ال أعتقد أن الشعب األميركي
سينسى الــدمــاء الـتــي ســالــت فــي 11
أي ـل ــول» ،فــي إش ــارة إل ــى هـجـمــات 11
أيلول .2001
من جهة أخرى ،أكد الرئيس اإليراني

أن ـ ــه «يـ ـج ــب أن ت ـع ــرف ــوا أن ـ ــه ع ـنــدمــا
نحتاج إلى إجراء تجارب صاروخية
م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـف ـن ـيــة ،س ـن ـقــوم بــذلــك
ول ــن نـطـلــب إذنـ ــا م ــن أح ـ ــد» ،مضيفًا
أن «ص ــواريـ ـخـ ـن ــا هـ ــي لـ ـل ــدف ــاع عـنــا
ومــن أجــل السالم ،وليست مصنوعة
للهجوم» .كذلك نـ ّـدد باألخطاء التي
تــرت ـك ـب ـهــا الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وع ــدم
م ـعــرف ـت ـهــا ب ــال ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط .وق ــال
ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق« :ل ـس ــوء ال ـح ــظ ،إن
األميركيني هم دائمًا على خطأ عندما
يتعلق األمــر بمنطقتنا .لقد اخطأوا
بمهاجمة أفـغــانـسـتــان ،كــذلــك فإنهم
كانوا مخطئني حني هاجموا العراق،
كانوا مخطئني عندما فرضوا علينا
ع ـقــوبــات .إن ـهــم عـلــى خ ـط ــأ» .وتــابــع:
«لقد كانوا مخطئني في سوريا .وإذا
ّ
تصرفوا
كنتم تعرفون مكانًا واح ـدًا
فيه دون خطأ ،فقولوا لي أين هو».
وإذ ّ
تطرق إلى االنتخابات الرئاسية
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،أك ـ ــد أنـ ـه ــا ك ــان ــت ب ـم ـثــابــة
رسالة إلى العالم بأن طهران جاهزة
للتوافق مع املجتمع الدولي .وأضاف:
«أردنــا أن نقول للعالم إننا جاهزون
لـ ـلـ ـتـ ـف ــاع ــل عـ ـل ــى أس ـ ـ ـ ــاس االح ـ ـت ـ ــرام
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إيران معًا

العودة إلى املفاوضات».
رغم الطابع السياسي لزيارة ترامب،
ف ــإن ــه حـ ـ ــرص عـ ـل ــى زي ـ ـ ـ ــارة «ح ــائ ــط
امل ـب ـك ــى» ،لـكـنــه ح ــال دون اسـتـثـمــار
حـكــومــة نتنياهو ه ــذه ال ــزي ــارة بما
ق ــد ي ــرب ــك ت ـحــريــك عـمـلـيــة الـتـســويــة
على املسار الفلسطيني .ففي خطوة
ت ـن ـط ــوي ع ـل ــى ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ــرم ــزي ــة
والـ ـ ــداللـ ـ ــة فـ ــي الـ ـ ــوجـ ـ ــدان الـ ـيـ ـه ــودي
واإلســرائـيـلــي ،وصــل تــرامــب معتمرًا
قـلـن ـســوة س ـ ــوداء ال ـل ــون إل ــى حــائــط
الـ ـ ـب ـ ــراق ،وه ـ ــو م ــا دف ـ ــع ال ـع ــدي ــد مــن
املسؤولني السياسيني اإلسرائيليني

ّندد روحاني باألخطاء
التي ترتكبها واشنطن
وعدم معرفتها
بالشرق األوسط

املتبادل واملصالح املشتركة» .ورأى أن
«الشعب اإليراني رسم أجمل املشاهد
ال ــدي ـمــوق ــراط ـي ــة ،ع ـبــر إدالء أك ـث ــر من
 42مليون مــواطــن إيــرانــي بأصواتهم
ف ــي ص ـنــاديــق االق ـ ـتـ ــراع» .وأشـ ــار إلــى
أن «ال ـش ـعــب اإلي ــران ــي ق ــوي بــوحــدتــه
وانـسـجــامــه وتـمـ ّـسـكــه بــدّيـنــه وثــورتــه
وق ــواه الـعـسـكــريــة ،املتمثلة بالجيش
وحرس الثورة اإلسالمية تحت رعاية
قائد الثورة اإلسالمية وتوجيهاته».
وفي إشارة إلى االتفاقات التي وقعتها
الرياض مع ترامب وتجاوزت قيمتها

إلـ ـ ــى ال ـت ـع ـب ـي ــر ع ـ ــن ف ــرح ـت ـه ــم ل ـه ــذا
املشهد ،لكن الرئيس األميركي رفض
أن ي ـص ـط ـح ـبــه ن ـت ـن ـي ــاه ــو فـ ــي ه ــذه
الخطوة .وهو هدف من وراء ذلك إلى
تــوجـيــه رســالــة ضمنية إل ــى الـطــرف
اإلسرائيلي ،وفي الوقت نفسه يحول
دون استغاللها سياسيًا باملستوى
ال ـ ــذي ي ــرب ــك م ـس ـيــرة ال ـت ـس ــوي ــة ،ألن
هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ك ــان ــت س ـت ـف ـهــم عـلــى
أنـهــا إع ــان أمـيــركــي رسـمــي مسبق،
بكون هذه املنطقة جزءًا من السيادة
اإلســرائـيـلـيــة فــي أي تسوية نهائية
مــع ال ـطــرف الفلسطيني ،علمًا بأنه
ن ـفــذهــا ف ــي أع ـق ــاب زي ــارت ــه لكنيسة
القيامة في القدس.
وف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي م ـش ـتــرك مع
نـتـنـيــاهــو ،كـشــف تــرامــب عــن وجــود
إشـ ـ ـ ـ ـ ــارات كـ ـثـ ـي ــرة تـ ــؤكـ ــد أن ف ــرص
الـ ـتـ ـس ــوي ــة فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط ال
تـ ـ ــزال ق ــائ ـم ــة ،وق ـ ـ ــال« :أشـ ـع ــر بــأنـنــا
سنصل إلــى ذلــك فــي نهاية املـطــاف،
رغـ ــم أن الـ ـس ــام ب ــن اإلســرائ ـي ـل ـيــن
والفلسطينيني أمــر صعب للغاية».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :ع ـل ـي ـن ــا دحـ ـ ــر اإلرهـ ـ ـ ــاب،
وكــذلــك وض ــع حــد لـلـنـظــام اإليــرانــي
ال ـ ــذي ي ـغ ــذي ال ـع ـنــف ف ــي امل ـن ـط ـقــة»،
فيما لفت إلى أن إسرائيل والواليات
املتحدة هم «أكثر من أصدقاء ،وإنما
حلفاء عظماء» .ورأى أن «هناك أمورًا
كثيرة بات يمكن أن تحدث ،فيما لم
يكن ذلك ممكنًا في املاضي ،بما في
ذلك االزدهــار والحرب على اإلرهــاب
ومواجهة النظام اإليراني».
في املقابل ،رأى نتنياهو أن «األعداء
الـقــدامــى يصبحون ال ـيــوم شــركــاء»،
فــي إشـ ــارة إل ــى خــريـطــة الـتـحــالـفــات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة بـ ــن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل وأن ـظ ـم ــة
االع ـ ـتـ ــدال ال ـع ــرب ــي ،مـ ـش ــددًا ع ـلــى أن
ال ـ ـقـ ــدس هـ ــي «الـ ـع ــاصـ ـم ــة امل ــوح ــدة
إلسرائيل» .وأكد أنه «يمكن بالتعاون
مع الــواليــات املتحدة دفــع إيــران إلى
التراجع إضافة إلى قطع طموحاتها
للحصول على سالح نووي» ،معربًا
عن أمله في «دفع السالم نحو األمام
فــي املـنـطـقــة بــالـتـعــاون مــع تــرامــب»،
ثــم أثـنــى على الــزعـمــاء الـعــرب الذين
التقاهم في الــريــاض ،مشيرًا إلــى أن
هــؤالء الـقــادة «يمكنهم خلق ظروف
لسالم حقيقي».
(األخبار)

 380مـلـيــار دوالر ،ق ــال روح ــان ــي« :ال
ّ
يمكنكم حل مسألة اإلرهــاب من خالل
منح أموال شعبكم لقوة كبرى» .وبشأن
اتفاقية ش ــراء الـسـعــوديــة الـســاح من
الواليات املتحدة بمبلغ  110مليارات
دوالر ،أكد روحاني أن السعودية قبل
ذلــك أيضًا قد دفعت  100مليار دوالر
خ ــال ال ـح ــرب امل ـفــروضــة عـلــى إيـ ــران.
وق ـ ــال« :ه ـن ــاك الـكـثـيــر م ــن ال ـت ـجــارب،
ونتيجتها حصلت عليها السعودية،
وه ــا ه ــي اآلن ت ـك ـ ّـرر ص ــرف مـثــل هــذه
املئات من املليارات من أمــوال الشعب
السعودي لألميركيني لشراء السالح
مرة أخــرى» .ولفت إلى أن «السعودية
ال يمكن استخدام أسلحتها من دون
األمـيــركـيــن واس ـت ـشــارة األمـيــركـيــن».
ورأى روحـ ـ ــانـ ـ ــي أن «ق ـ ـ ـ ــوة أي ب ـلــد
تكمن عبر قوته الوطنية ،عبر إجــراء
ان ـت ـخــابــات وإدالء الـشـعــب بــأصــواتــه
ف ــي ص ـنــاديــق االقـ ـت ــراع» ،مـشـيـرًا إلــى
أن «الـ ـسـ ـع ــودي ــة س ـت ـخ ـت ــار ي ــوم ــا مــا
صناديق االقـتــراع ،ال ليكون حكامها
وراثيني ،بل منتخبني ،عندها ستكون
السعودية قوية».
(األخبار)

تحديات صعبة أمام إضراب األسرى:
األمل معقود على االنتصار فقط!
على غير شعار «النصر أو
الشهادة» ،يخوض األسرى
الفلسطينيون منذ  37يومًا
معركة ال طريق للعودة
فيها ،وال خيار في نهايتها
إال االنتصار .فكل تجربة إضراب
الحقة رهينة بالسابقة،
لكن هذا اإلضراب تتهدده
تحديات صعبة ،منها ما
هو ذاتي ،وأخرى ناتجة من
خذالن الفصائل ...والشارع
الفلسطيني
عبد الرحمن نصار
سـ ــاد اإلضـ ـ ـ ــراب الـ ـعـ ــام ،م ــا ب ــن شــامــل
وجزئي ،غالبية مدن الضفة واألراضي
املحتلة عــام  1948بجانب الـقــدس يوم
أمس ،وذلك بالتوازي مع إضراب مئات
األس ـ ـ ــرى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ع ــن ال ـط ـع ــام.
اإلضــراب العام الذي جاء (متأخرًا) في
ال ـيــوم ال ـســادس والـثــاثــن مــن إض ــراب
األسـ ـ ـ ــرى ،ه ــو أحـ ــد وج ـ ــوه االح ـت ـج ــاج
الشعبي ال ــذي مـ ّـيــز االنـتـفــاضــة األول ــى
 1987وبدايات الثانية  ،2000لكنه غاب
عن «انتفاضة القدس» الجارية وتباعًا
إضراب األسرى الجاري.
وبينما لــم يشمل إض ــراب أم ــس قطاع
غزة ،فإنه بصورة أو بأخرى يكشف عن
غياب قيادة فلسطينية تستثمر الحدث،
ميدانيًا وسـيــاسـيــا ،بما ينتهي بــوزن
يحسب لــه حساب فــي مـعــادالت العدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي .غ ـي ــاب الـ ـقـ ـي ــادة ،إضــافــة
إلى ضعف التضامن ،وبقاء العمليات
ال ـفــرديــة عـلــى حــال ـهــا ،مـثـلــت كـمــا يــرى
مراقبون جزءًا من العوامل التي أعطت
اإلسرائيليني مساحة مــن امل ـنــاورة في
التعاطي مع إضــراب األســرى الجاري،
بل قمعه واألمل الكبير في إنهائه ،على
أن ينهي ذلــك هــذه الظاهرة بصورتها
الجماعية والفردية.
وحاليًا ،ثمة حقل من «األلغام» يواجه
إضـ ـ ـ ـ ــراب األس ـ ـ ـ ـ ــرى .إحـ ـ ـ ــدى امل ـش ـك ــات
«التكتيكية» أن اختيار التوقيت للبدء
من  17نيسان (يوم األسير الفلسطيني)
كـمـنـطـلــق رمـ ــزي وم ـع ـنــوي ل ــإض ــراب،
صادفه قرب شهر رمضان ـ هذه السنة
ـ ـ ال ــذي يـبــدأ بعد أقــل مــن أسـبــوع ،وهو
(رمضان) ما يراهن عليه اإلسرائيليون
كي ينهي اإلضراب نفسه بنفسه .يقول
بعض األسرى إن إدارة السجون تسير
ض ـمــن تـ ـص ـ ّـور مـبـنــي ع ـلــى أن ال ـصــوم
واإلفطار اإللزامي (حتى لو كان إفطارًا
رمزيًا) يعني أن اإلضراب سيفقد قيمته
الفعلية والرمزية.
وبما أن اإلضرابات الجماعية السابقة
لم يكن أقصاها يتعدى  31يومًا ،وقد
وصــل اإلض ــراب الـجــاري إلــى  37يومًا،
فـ ــإن ث ـمــة ت ـخــوفــا م ــن ص ـعــوبــة إج ـبــار
العدو على التفاوض وتحقيق غالبية
املطالب قبل بــدء رمـضــان ،إال فــي حال
ورد تـقــديــر إســرائـيـلــي يفيد ب ــأن شهر
ال ـص ــوم م ـقــدمــة ل ــدخ ــول بـقـيــة األس ــرى
في اإلض ــراب ،وزي ــادة وتيرة التضامن
خارج السجون.
امل ـش ـك ـل ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ي ـض ـي ــف األس ـ ـ ــرى،
ت ـن ـب ــع م ـ ـ ُـن أن مـ ـجـ ـم ــوع املـ ـض ــرب ــن ال
يتعدى الخمس من مجمل  6500أسير
«ت ـق ــري ـب ــا» ،وبــاس ـت ـث ـنــاء ف ـئ ــات عـ ــدة ال
تـطـلــب مـنـهــا ال ـق ـي ــادة داخـ ــل الـسـجــون
اإلض ـ ـ ــراب (م ـث ــل ك ـب ــار ال ـس ــن وال ـن ـســاء
واألطـ ـف ــال وامل ــرض ــى وامل ـص ــاب ــن) ،فــإن
غ ـ ـيـ ــاب الـ ـتـ ـف ــاه ــم ال ـف ـص ــائ ـل ــي وإقـ ـ ـ ــرار
التنظيمات كــافــة فــي الـسـجــون خوض
املعركة معًا (عــدا املشاركة الرمزية من

قيادة الحركة األسيرة) ،يجعل مجموع
املضربني ال يتعدى عمليًا ثلث األسرى،
وذل ـ ـ ــك رغـ ـ ــم دخ ـ ـ ــول ع ـ ـشـ ــرات األسـ ـ ــرى
ت ـبــاعــا ف ــي اإلضـ ـ ـ ــراب ،وأيـ ـض ــا رغـ ــم أن
ّ
ت ــوزع املضربني على غالبية السجون
ّ
يجعلها مشاركة كلها في اإلضراب.
مــع ذلــك ،تبقى قضيتا التوقيت وعــدد
املـ ـض ــرب ــن «ث ـ ــان ـ ــوي ـ ــة» أمـ ـ ـ ــام امل ـش ـك ـلــة
األساسية ،وهــي التعاطي اإلسرائيلي
مع موضوع اإلضراب على أنه «مشكلة
داخ ـل ـي ــة ف ــي ح ــرك ــة فـ ـت ــح» وال ـت ــروي ــج
ل ــه ع ـلــى ذلـ ــك ،وأن ح ــل اإلضـ ـ ــراب يـبــدأ
مــن ه ــذا الـتـعــريــف ،ال مــن ك ــون دوافـعــه
إن ـس ــان ـي ــة وح ـق ــوق ـي ــة .ح ـت ــى فـ ــي ح ــال
أعطت إسرائيل شيئًا من هذه الحقوق،
فــإن تاريخ السجون يفيد بأنه لن تمر
سنتان في أحسن األحــوال ،إال وتعاود
مـصـلـحــة ال ـس ـجــون ن ــزع ه ــذه املـطــالــب
ً
تدريجيًا ،ثم إضراب جماعي مستقبال،
لكن هــذا ال يعني فــي قــامــوس األســرى
السكوت عن الوضع القائم.
ّ
يتبدى التعنت اإلسرائيلي،
جراء ذلك،
ً
أوال ل ـك ـســر ش ــوك ــة األسـ ـ ـ ــرى وتــدم ـيــر

يعلم المضربون
منذ اليوم األول
لنضالهم أنهم دخلوا
طريق الالرجعة

نـ ـم ــوذج امل ـق ــاوم ــة بـ ــاإلضـ ــراب ،وثــانـيــا
إلدخ ـ ـ ـ ـ ــال ق ـض ـي ـت ـه ــم فـ ـ ــي املـ ـم ــاحـ ـك ــات
السياسية الفلسطينية الداخلية ،التي
تقتل بدورها العمل الوطني في مهده.
ل ــذا ،قــد تــأتــي مـشــاركــة السلطة ،ممثلة
ف ــي م ــدي ــر ج ـه ــاز «امل ـ ـخـ ــابـ ــرات» مــاجــد
فــرج ،ومــديــر «الـشــؤون املدنية» حسني
الشيخ ،ومدير جهاز «األمــن الوقائي»
زي ـ ــاد ه ــب ال ــري ــح ،ف ــي م ـف ــاوض ــات مع
ال ـج ــان ــب اإلس ــرائ ـي ـل ــي ت ـخــص إضـ ــراب
األسـ ـ ــرى ،ل ـتـ ّ
ـرســخ بـطــريـقــة أو بــأخــرى
ما سعت إسرائيل إلــى قوله :اإلضــراب
الــذي يقوده مــروان البرغوثي هو جزء
من مشكلة داخل «فتح» ،ونحن نحلها
مــع «فـتــح» ـ ـ السلطة ال مــع البرغوثي،
ً
فـ ـض ــا ع ــن ال ـت ـش ــدي ــد املـ ـت ــواص ــل عـلــى
ضــرورة «ضبط الضفة» ومنع الوضع
من االنزالق إلى مواجهة.
لم يشمل اإلضراب العام قطاع غزة (أ ف ب)

وبـيـنـمــا ش ــاع حــديــث عــن نـيــة السلطة
نزع خيمة التضامن التي يقيمها أهالي
األســرى في كنيسة املهد في بيت لحم
بسبب زيارة الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب إلــى هـنــاك ،ع ــادت الحكومة في
رام الـ ـل ــه ونـ ـف ــت أمـ ــس صـ ـ ــدور ّ تـعـمـيــم
ع ـن ـهــا إلـ ــى ق ـ ــوات األم ـ ــن «يـ ـح ــض على
وقف الفعاليات الخاصة باألسرى في
محافظتي بيت لحم ورام الله» .وإن كان
ذلك صحيحًا ،فإنه ال ينفي أن السلطة
ل ـي ــس ل ــدي ـه ــا ن ـي ــة ف ــي تـ ـح ـ ّـول ال ـح ــدث
(اإلض ــراب) إلــى مشهد مــن املــواجـهــات،
تحت ذريعة الحفاظ على الهدوء الذي
يخدم املواطن الفلسطيني بدوره!
ه ــذا م ــن جــانــب رام ال ـل ــه .أم ــا ف ــي غ ــزة،
وعلى صعيد حركة «حماس» تحديدًا،
فبقصد أو من دون قصدّ ،أدت األحداث
املتالحقة (وثيقة «حماس» السياسية
الجديدة ـ خطاب خالد مشعل لــإدارة
األم ـيــرك ـيــة ـ ـ ان ـت ـخــاب إسـمــاعـيــل هنية
رئ ـي ـس ــا ل ـل ـم ـك ـتــب ال ـس ـي ــاس ــي لـلـحــركــة
ـ ـ ـ ـ كـ ـش ــف ق ـت ـل ــة الـ ـشـ ـهـ ـي ــد م ـ ـ ـ ــازن ف ـق ـهــا
ومجريات محاكمتهم) إلــى التشويش
على إض ــراب األس ــرى ،بــدءًا مــن الداخل
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ح ـت ــى اإلق ـلـ ـي ــم ال ـع ــرب ــي،
شعبيًا وإعالميًا ،خاصة أن عددًا منها،
كقضية الــوثـيـقــة ،ك ــان يمكن تأجيلها
إلى ما بعد اإلضراب.
وبانتظار «الكلمة املهمة» لهنية التي
غد الخميس،
وعدت بها «حماس» بعد ّ
فإن العدو اإلسرائيلي لم يعقب ـ رسميًا
ع ـلــى األق ـ ــل ـ ـ ـ ع ـلــى ت ـه ــدي ــدات امل ـقــاومــة
الفلسطينية (ال ـص ــادرة مــن «حـمــاس»
و«ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي» فــي األسـبــوعــن
املـ ــاض ـ ـيـ ــن) بـ ـش ــأن إض ـ ـ ـ ــراب األس ـ ـ ــرى،
خ ــاص ــة أن س ـي ــا ّس ــة إدارة ال ـس ـج ــون
ت ـقــوم عـلــى ال ـت ـجــنــب ،ق ــدر اإلمـ ـك ــان ،أن
«يسقط شهداء» خــال اإلض ــراب ،حتى
ال تقدم مبررًا ـ كما تــرى ـ للمقاومة أو
االنتفاضة الشعبية.
وي ــوم أم ــس ،أف ــادت «اللجنة اإلعالمية
إلضـ ـ ـ ـ ـ ــراب ال ـ ـحـ ــريـ ــة والـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرام ـ ـ ــة» بـ ــأن
إدارة س ـ ـجـ ــن ع ـ ـس ـ ـقـ ــان قـ ـ ـ ـ ــررت ن ـقــل
األسـ ــرى امل ـضــربــن داخـ ــل الـسـجــن إلــى
املستشفيات خالل ساعات بعد تدهور
حــالـتـهــم ال ـص ـح ـيــة ،وك ــذل ــك ال ـح ــال في
سـجــون أخ ــرى أقــامــت احتياطات لهذا
ال ـ ـجـ ــانـ ــب .وهـ ـ ـ ــذا ال ي ـع ـن ــي بـ ـ ــأي ح ــال
حرصًا إسرائيليًا على أرواح األســرى
الـتــي يأكلها الـسـجــن ،بــل هــو مواصلة
ف ــي س ـي ــاســة ال ـت ـع ــذي ــب ت ـح ــت م ـعــادلــة
حدودها :ال استجابة فورية للمطالب،
وال اس ـت ـج ــاب ــة ك ـل ـيــة إال ب ـع ــد اإلن ـه ــاك
الـشــديــد ،وال م ــوت حـتــى يكمل األسـيــر
محكوميته.
فــي املـحـصـلــة ،يـتـبـ ّـن أن ه ــذا اإلض ــراب
«ال ـي ـت ـيــم» ل ــم ت ــراف ـق ــه ظ ـ ــروف ضــاغـطــة
ف ـع ـل ـيــا ع ـل ــى إس ــرائـ ـي ــل ل ـل ـت ـج ــاوب مــع
م ـ ـطـ ــالـ ــب األس ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،خ ـ ــاص ـ ــة مـ ـ ــع رفـ ــع
املـ ـضـ ــربـ ــن سـ ـق ــف م ـط ــال ـب ـه ــم نـتـيـجــة
الـتـجــارب الـتــي تفيد ب ــأن عـلــى األسـيــر
طلب أعـلــى مــا يمكن ليحصل على ما
يريد.
ن ـت ـي ـجــة ذل ـ ـ ــك ،ق ــال ــت «ل ـج ـن ــة امل ـتــاب ـعــة
واإلسناد إلضراب الكرامة» ،أمس ،إنها
لم تصل إلى حل مع مصلحة السجون
لفك اإلضراب ،وإن كل ما تم اإلعالن عنه
بـشــأن مـفــاوضــات وق ــرب الـتــوصــل إلــى
حل إنما هو «خداع وتضليل» للشارع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي مـ ــن أج ـ ــل ت ـم ــري ــر زي ـ ــارة
ترامب من دون احتجاجات.
ـزدادون
ـ
ي
ـرى
وأضافت اللجنة أن «األسـ
ّ
ع ـن ــادًا بــال ـقــدر نـفـســه الـ ــذي تـتـعــنــت به
معهم إدارة ال ـس ـجــون ،لكنهم بحاجة
إل ــى امل ــزي ــد م ــن الـضـغــط ف ــي ال ـخ ــارج»،
وذل ـ ـ ــك ألنـ ـه ــم ي ـع ـل ـم ــون م ـن ــذ ال ـل ـح ـظــة
األولى أنهم دخلوا في طريق الالرجعة،
وأن انـكـســارهــم يعني ن ــزع أه ــم ســاح
ي ـم ـت ـل ـكــونــه (اإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــراب) ،فـ ــي حـ ــن أن
حـصــولـهــم عـلــى أق ــل م ــا يـتــوقـعــون من
مطالب يعني انتصار إدارة السجون
عليهم.
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مقابلة

المهندس لـ«األخبار» :سنمسك الحدود
في ّ
مقر «القيادة والسيطرة» في بلدة تل عبطة ،جنوب غربي الموصل ،يقود نائب رئيس «هيئة
الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس ،عمليات «محمد رسول الله  ،»2التي تهدف للوصول إلى الحدود
العراقية ـ السورية .هناك ،التقت «األخبار» بالمهندس ،الذي يتمسك بـ«قاعدة» االنتماء إلى الدولة
خطاب دفاعي مقابل االتهام بالعمل وفق أجندات
الوزراء ،في
والعمل تحت لواء
ٍ
رئاسة ّ
العراقيةّ ،
ّ
خارجية ،مؤكدًا ضرورة احتواء أي «توتر» مع حيدر العبادي« .حرب الحدود» ،قد تذهب بـ«الحشد» إلى
سوريا ،وعودة القوات األميركية قد ّ
احتكاك أو اشتباك معه ،أما العملية السياسية فليست
تؤدي إلى
ٍ
ضمن برامجه .استراتيجية «الحشد» ،حسب المهندس ،تحرص على تثبيت الهوية «نحن مؤسسة أمنية ـ
عسكرية ،وجزء من قيادة العمليات المشتركة»
تل عبطة ــ نور أيوب
الـ ــرجـ ــل ال ـس ـت ـي ـن ــي يـ ـب ــدو ب ـح ـيــويــة
ال ـش ـبــاب .وه ــو فــي املـكـتــب مجتمعًا
ّ
يتوجه دون ســابــق إنــذار
بضيوفه،
ّإلى خطوط التماس .يختفي .تسمع
ّ
أن ــه حــط فــي سنجار لــإشــراف على
إنـجــاز مهمةٍ مستعجلة .يصل ليله
بنهاره ،ما عكس إرهاقًا على وجهه،
فـ ـيـ ـح ــاول إخـ ـ ـف ـ ــاء ذلـ ـ ــك ب ــاب ـت ـس ــام ــةٍ

نسمع النقد...
ونأخذ بالمالحظات
ّ
لهجمة
يتعرض «الحشد»
منذ تأسيسه،
ٍ
إعالمية مستمرة ،تهدف إلى شيطنته
واعتباره ميليشيات خارجة عن سيطرة
الدولة ،وهو ٌ
أمر تنفيه قيادة «الحشد» ،التي
باتت جزءًا من «قيادة العمليات املشتركة،
فقد أضيف شعار «الحشد» أخيرًا إلى
جانب شعار العمليات املشتركة ،والتي
تضم أيضًا شعارات األجهزة العسكرية
واألمنية للدولة العراقية .إعالنات املهندس
ّ
بالتمسك بخيار الدولة واالنتماء
ـ الدائمة ـ
إلى أجهزتها ،تثبته العالقة معها .نحن لم
نصطدم في خالل السنوات الثالث مع
ّ
قرارات الدولة» ،مؤكدًا الحفاظ على «العالقة
الطبيعية مع مختلف القوى السياسية».
ّ
يرحب باالستماع إلى النقد،
كذلك ،فإنه
ّ
ّ
جديًا باملالحظات املقدمة إلى
واألخذ
قيادة «الحشد» .املهندس الذي يرفض ّ
زج
«الحشد» في اللعبة السياسية ،مكتفيًا
بـ«إطالع القيادات السياسية على املجريات
امليدانية» ،يستحضر خطواته إزاء العمليات
القائمة ،حيث «أجرىينا ثالث زيارات ألربيل
للتنسيق مع اإلخوة هناك».

سوريا

فصائل «التحالف
األميركي»
ّ
تتوعد الجيش في
«بركان البادية»

طــوال الحديث .أبو مهدي املهندس،
أو «ال ـ ـحـ ـ ّـجـ ــي» ك ـم ــا ي ـح ـل ــو ملـحـبـيــه
أن يـ ـ ـن ـ ــادوه ،يـ ـح ــرص ع ـل ــى تــرت ـيــب
غ ــرفـ ـت ـ ٌـه ،وب ـت ـفــاص ـي ـل ـهــا ال ـص ـغ ـي ــرة:
ٌ ُّ
س ـت ــدي ــرة ات ـ ـخـ ــذت لـتـكــون
طـ ــاولـ ــة م ـ ّ
مكتبًا مصغرًا ،ومكانًا لالجتماعات
ٌ
ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ،وس ــري ـ ٌـر بـسـيــط «ه ـجــره»
ليكون في امليدان.
يـ ـ ـ ـ ـ ــروي امل ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــدس قـ ـ ـ ّـصـ ـ ــة «ح ـ ـ ــرب
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدود» ،مـ ـن ــذ إط ـ ـ ـ ــاق ع ـم ـل ـي ــات
استعادة مدينة الحضر أو «محمد
رســول الله  ،»1التي «ج ــاءت عوضًا
عــن معركة تلعفر»ّ .
يثبت املهندس
ف ــي ح ــدي ـث ــه ق ــاع ــدة «االنـ ـتـ ـم ــاء إل ــى
الدولة» ،فـ«الحشد يعمل تحت إمرة
القائد العام للقوات املسلحة رئيس
ال ــوزراء حيدر العبادي» ،الــذي طلب
م ــن قـ ـي ــادة «الـ ـحـ ـش ــد» الـ ـت ـ ّ
ـوج ــه إل ــى
ٌ
الـ ـح ــدود بــوصـفـهــا «م ـش ـك ـلــة واج ــب
ّ
حلها».
ّ
ب ــدأت املـعــركــة بعد أن تـحــول الجهد
العملياتي من غربي مدينة املوصل
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ـنـ ــوب ـ ـهـ ــا .اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــدت ق ـ ـيـ ــادة
«الحشد» على «تكتيك قطع األوصال
ع ـ ــن م ــديـ ـن ــة امل ـ ـ ــوص ـ ـ ــل» .ف ــال ـط ــري ــق
الـ ــذي سـلـكــه مـسـلـحــو «داع ـ ـ ــش» في
إسقاطهم للموصل (حزيران )2014
ساقط عسكريًا.
بات شبه
ٍ
«هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـشـ ــريـ ــان ه ـ ــو الـ ـ ـ ــذي أس ـق ــط
املـ ــوصـ ــل ج ـي ـن ــا (أتـ ـيـ ـن ــا) ن ـق ـط ـعــه»،
يـ ـ ـق ـ ــول امل ـ ـه ـ ـن ـ ــدس ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا« :هـ ــو
الـ ـط ــري ــق ن ـف ـس ــه ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان تـنـظـيــم
ال ـقــاعــدة يـتـخــذه لـلـعـبــور م ــن تركيا
باتجاه العراق ،حيث كان مسلحوه
يجتازون الحدود التركية ـ السورية
ف ـم ــدن ال ـب ـع ــاج ـ ـ ـ الـ ـقـ ـي ــروان ـ ـ ـ تلعفر
ً
الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى امل ــوص ــل».
ويتابع في حديثه :أما «اليوم ،فإننا
ن ـحــاصــر تـلـعـفــر ب ـ ـ ــ 360درجـ ـ ــة ،بعد
ّ
ّ
أن وص ـل ـن ــا خ ــط ـن ــا ال ــدف ــاع ــي ب ـخــط
قــوات البيشمركة في سنجار .كذلك
اقتربنا أيضًا من استعادة القيروان،
لنتوجه تاليًا إلى البعاج ،فالحدود
السورية».
وي ـس ـع ــى «الـ ـحـ ـش ــد» ف ــي الـعـمـلـيــات
ال ـ ـجـ ــاريـ ــة إل ـ ـ ــى «تـ ـنـ ـظـ ـي ــف امل ـن ـط ـقــة
الغربية ملحافظة نينوى وإغالقها

ت ـت ـج ــه م ـ ـعـ ــارك بـ ــاديـ ــة ال ـ ـشـ ــام نـحــو
تـ ـصـ ـعـ ـي ــد إضـ ـ ــافـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى ج ـب ـه ــات
ال ـج ـي ــش وح ـل ـف ــائ ــه ضـ ــد ال ـف ـصــائــل
الـ ـت ــي ت ــدي ــره ــا الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
وحـ ـلـ ـف ــاؤه ــا ،ع ـق ــب إعـ ـ ــان األخـ ـي ــرة
إلطـ ــاق عـمـلـيــة ج ــدي ــدة ض ــد مــواقــع
الجيش تحت اسم «بركان البادية».
ويـعــد ه ــذا اإلع ــان ت ـطـ ّـورًا الفـتــا في
نـشــاط فـصــائــل «الـجـيــش ال ـحــر» في
البادية ،التي اكتفت منذ إنشائها ـ
بنسخها املختلفة ـ بغارات متقطعة
على مواقع رخوة لتنظيم «داعــش»،
منتشرة على طول املنطقة املحاذية
لحدود العراق .كذلك يأتي بالتوازي
مع إعــان وصــول تعزيزات برية من
قوات «التحالف الدولي» إلى قاعدة
الـ ـتـ ـن ــف ،تـ ـه ــدف إلـ ـ ــى «رف ـ ـ ــع وتـ ـي ــرة

بــال ـكــامــل ،وم ـســك ال ـح ــدود ـ ـ ه ـنــاك ـ
فــي املــرحـلــة األول ـ ــى» .لـكــن املـهـنــدس
ال يستبعد أيـضــا مـطــاردة «داع ــش»
داخـ ــل األراض ـ ــي ال ـس ــوري ــة ،مستندًا
إل ـ ــى ش ـ ـهـ ــادة الـ ـعـ ـب ــادي وم ـس ـت ـشــار
األمن الوطني فالح ّ
الفياض في هذا
األمر« .ال يمكن بلدًا يحترم نفسه ،أن
يقبل بــوجــود قــواعــد إره ــاب تنطلق
ّ
متمسكًا بـ«حقنا
إليه وال يطاردها»،
الـطـبـيـعــي وال ـق ـط ـعــي ف ــي أن نــواجــه

اإلره ــاب فــي ســوريــا» .استراتيجية
املهندس بضرب ّاإلرهاب في معاقله
ال يمكن أن تتحقق إال بـ«التنسيق
واالت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق بـ ـ ــن حـ ـك ــومـ ـت ــي بـ ـغـ ــداد
ودم ـش ــق ،فــال ـعــراق ي ــرى فــي ســوريــا
دولة ذات سيادة وحكومة شرعية».
بسؤال
وتدفع قصة «حرب الحدود»
ٍ
عن ّ
توجه «الحشد» إلى غرب األنبار،
َ
واستعادة مدن عنه ،وراوه ،والقائم،
ّ
فيجيب ب ــأن «ه ـنــاك خــطــة ملـســك كل
ـوان مــن الـصـمــت ،يطرح
ال ـح ــدود» .ث ـ
ٍ ً
ـؤاال« :ه ــل ه ـنــاك ٍّ
تحد
«ال ـحـ ّـجــي» س ـ ـ
بــأنـنــا سـنــذهــب إل ــى األن ـب ــار أم ال؟».
ّ
يـعــاجــل بــالـ ّـرد ب ــأن «الـفـلــوجــة كانت
ندخل
أصــل املــوضــوع .قيل إنـنــا لــن
ً
ودخ ـ ـل ـ ـنـ ــا ،فـ ــالـ ــذهـ ــاب لـ ـي ــس رغ ـ ـبـ ــة،
ب ــل ح ــاج ــة» .ي ـك ـ ّـرر امل ـه ـنــدس قــاعــدة
حــا
«االنـ ـتـ ـم ــاء إل ـ ــى ال ـ ــدول ـ ــة» ،مــوضـ ّ
أن ــه «إذا طلبت الـقـيــادة الـعــامــة منا
أن نــذهــب إل ــى هـنــاك سـنــذهــب ،وإذا
استطاعت الحكومة مسك الـحــدود،
فليس هناك من حاجةٍ للذهاب إلى
هناك» ،فـ«أعمال الحشد تأتي ضمن

مـنـظــومــة عـمــل ال ـق ـيــادة (الـعـمـلـيــات)
املشتركة».
ع ـم ـل ـيــة اسـ ـتـ ـع ــادة م ــدي ـن ــة ال ـف ـلــوجــة
ً
ك ــان ــت مـ ـث ــاال اس ـت ـح ـضــره امل ـه ـنــدس
أكثر مــن م ـ ّـرة ،وعند االستفسار عن
«ف ـي ـتــو» ح ــول ت ـح ـ ّـرك ــات «ال ـح ـشــد»،
ينفي وجــوده .يقول« :هذه الفلوجة،
أعـلـنــوا أن الـحـشــد لــن يــدخــل إلـيـهــا،
ومـ ـ ـ ـ ــن ثـ ـ ـ ــم دخـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــاه ـ ــا ب ـ ـط ـ ـلـ ــب م ــن
الـعـمـلـيــات املـشـتــركــة بـعــد أن عصت
عـلــى الـشــرطــة االت ـحــاديــة ومكافحة
انتصار
اإلره ــاب» ،رافـضــا نسب أي
ٍ
إلى «الحشد» فقط ،واصفًا ما ُينجز
ب ــأن ــه «ان ـ ـت ـ ـصـ ـ ٌ
ـار ل ـج ـم ـيــع األجـ ـه ــزة
ال ـ ــرس ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ،وم ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات ال ـ ــدول ـ ــة
العسكرية واألمنية».
يـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــع امل ـ ـه ـ ـن ـ ــدس قـ ـ ـ ّـصـ ـ ــة «ح ـ ـ ــرب
الـحــدود»« .هــل السباق إلــى الحدود
هــو س ـبــاق مــع األم ـي ــرك ــي؟» ،نـســألــه.
يـ ـ ـن ـ ــاور «الـ ـ ـش ـ ــاي ـ ــب» بـ ــاإلجـ ـ ّـابـ ــة عــن
ال ـس ــؤال ،فــي دالل ــةٍ عـلــى تحفظه عن
اإلجــابــة« .نحن في سباق مع الزمن
ل ـض ـم ــان أم ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــراق ،وال ـن ـه ــوض

المهندس« :الحشد» لن يذهب في اتجاه المنافسة السياسية (األخبار)

العمليات» نحو منطقة وادي الفرات،
وخاصة في محيط البوكمال.
وب ـعــد االنــدفــاعــة الـســريـعــة للجيش
التنف وبادية السويداء
على طريق ّ
ال ـش ــرق ـي ــة ،خ ــف ــت وتـ ـي ــرة الـعـمـلـيــات
واتجهت نحو محور جديد جنوب
مـطــار الـســن .وسيتيح الـتـقــدم على
ه ـ ــذا الـ ـخ ــط حـ ـص ــار م ــواق ــع فـصـيــل
«أس ـ ـ ـ ـ ــود ال ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة» فـ ـ ــي الـ ـبـ ـل ــدات
املحاذية لطريق دمشق ـ السويداء،
وت ـ ـ ـحـ ـ ــدي ـ ـ ـدًا ش ـ ـ ـ ــرق م ـ ـط ـ ــار خ ـل ـخ ـل ــة
العسكري.
وبالتوازي ،يتقدم الجيش السوري
وح ـلـ ـف ــاؤه ف ــي ريـ ــف ح ـل ــب ال ـشــرقــي
نحو املعقل األخير لتنظيم «داعش»
ضمن ال ـحــدود اإلداريـ ــة للمحافظة،
في بلدة مسكنة .وستتيح السيطرة

ع ـل ــى م ـح ـيــط م ـس ـك ـنــة وغ ــرب ــا نـحــو
سـبـخــة ال ـج ـ ّـب ــول ،إم ـكــان ـيــة الـهـجــوم
ع ـلــى م ــواق ــع الـتـنـظـيــم شـ ــرق طــريــق
حـلــب الــوح ـيــد ،بــن بـلــدتــي خناصر
وإث ــري ــا ،بـمــا يـتـكــامــل مــع العمليات
ال ـج ــاري ــة ف ــي ري ـف ــي ح ـم ــاه وحـمــص
الشرقيني.
ك ــذل ــك ،ش ـه ــدت ج ّـب ـهــات ديـ ــر الـ ــزور
أمــس ،نشاطًا مكثفًا لسالحي الجو
واملــدفـعـيــة ضــد مــواقــع «داعـ ــش» في
منطقة املقابر ومفرق الثردة ومحيط
الـ ـب ــان ــورام ــا وال ـ ـفـ ــوج  .137وأط ـل ــق
ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» ب ـ ـ ــدوره عـ ـ ــددًا مــن
القذائف على حي هرابش في مدينة
دير الزور ،أدت إلى استشهاد مدني
وإصــابــة  13آخــريــن ب ـجــراح .ونقلت
وك ــال ــة «س ــان ــا» الــرس ـم ـيــة ع ــن مــديــر

شدد دي ميستورا
على إمكانية عقد
جولة محادثات
جديدة في حزيران

ال ـص ـحــة ف ــي امل ـحــاف ـظــة ،ع ـبــد الـنـجــم
العبيد ،قوله إن «من املرجح ارتفاع
عدد الشهداء ألن معظم الجرحى في
حالة حرجة».
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العالم

السورية ...وقد نشتبك مع األميركي
ّ
مجددًا ،دون أن نعتمد على
بالبالد
تـ ـح ــالـ ـف ــات قـ ــد يـ ـك ــون ف ّـي ـه ــا شـبـهــة
ـل» .يـتــابــع
احـ ـت ــال أو ش ـب ـهــة ّتـ ــدخـ ـ ً
مقدمًا رؤية تناغي
املهندس حديثه،
إجـ ــابـ ــة م ـت ــوق ـع ــة مـ ـن ــه« .األمـ ـي ــرك ــي
صاحب مشروع قديم ،وهو مشروع
الـسـيـطــرة عـلــى امل ـن ـطـقــة» .يـعـ ّـبــر عن
ّ
موقفه الشخصي ،مؤكدًا أنه موقف
السواد األعظم من العراقيني الرافض
للوجود األميركي .لكنه يعذر الدولة
والـحـكــومــة لتحالفها مــع واشنطن
في الحرب على «داعش»ُ .يلزم نفسه
ـ ـ رغ ــم ع ــدم اقـتـنــاعــه بــالـتـحــالــف مع
واشـنـطــن ـ ـ ب ـضــرورة اح ـتـ ٌـرام ق ــرارت
الــدولــة .فالحكومة مقتنعة بجدوى
قـ ــوى «ال ـت ـح ــال ــف» ،إال أنـ ــه يـتـمـ ّـســك
بقناعته الشخصية «ب ــأن مــا يقوم
بـ ــه ال ـت ـح ــال ــف عـ ـم ــوم ــا ،واألمـ ـي ــرك ــي
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ،ل ـ ـيـ ــس م ـ ـجـ ــديـ ــا وغـ ـي ــر
مفيد ،وأن العراق في ً
غنى عنه ،وال
يحتاجهم فــي واق ــع األم ــر» .يستدل
على ذلك ّمن خالل «إنجازات الحشد
الـ ـت ــي ح ــقـ ـق ــت ب ــإمـ ـك ــان ــات م ـع ـقــولــة

وإم ـكــانــات ال ــدول ــة» ،مستشهدًا بما
«ي ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــه ط ـ ـيـ ــران الـ ـجـ ـي ــش وال ـ ـقـ ـ ّـوة
ّ
الجوية في هذه الصحراء الشاسعة
الـتــي نـمـشــي بـهــا (غــربــي نـيـنــوى)»،
بوصفه «جهدًا ممتازًا وكافيًا».
املهندس ال ــذي يــرفــض دخ ــول بــاده
«حلف» أحادي الجانب (على
في أي
ٍ
ّ ّ
غــرار «التحالف الــدولــي») ،يــؤكــد أن
ـروع
الـ ـع ــراق الـ ـي ــوم ف ــي ص ـلــب «مـ ـش ـ ٍ
إق ـل ـي ـم ــي» يـ ـتـ ـع ــاون مـ ــن خ ــال ــه مــع
جيرانه في مكافحة اإلرهاب .يوضح
أن «الحكومتني السابقة والحالية،
ّ
الجوي
قد اتخذتا قرارًا بفتح املجال
لـ ـلـ ـط ــائ ــرات اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة وال ــروسـ ـي ــة
إلسـ ـ ـن ـ ــاد سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،رغ ـ ـ ــم ال ـض ـغ ــوط
ّ
املستمرة بمنع بغداد من
األميركية
ّ
جوي بني طهران ودمشق»،
فتح خط
الفتًا إلــى أن «أمننا القومي يتحقق
ب ــأم ــن س ـ ــوري ـ ــا ،ول ـ ـب ـ ـنـ ــان ،وال ـي ـم ــن،
وجميع دول املنطقة».

مواجهة مرتقبة مع األميركي؟
ثالثة أعوام على تأسيس «التحالف

الدولي» ،واملهندس ال يرى «أي قيمة
مضافة لــه فــي الـحــرب على داعــش»،
وه ـ ــو أمـ ـ ـ ٌـر ي ـن ـس ـحــب ع ـل ــى ال ــوج ــود
األمـ ـي ــرك ــي فـ ــي ال ـ ـع ـ ــراق ،ال ـ ـ ــذي بـلــغ
إزاء الـعـشــريــن أل ــف ج ـنــدي ،بحسب
مـعـلــومــات «األخـ ـب ــار» .ال ـحــديــث عن
«عـ ــودة األم ـيــركــي» إل ــى ال ـع ــراق ،من
ن ـ ــاف ـ ــذة «ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب عـ ـل ــى اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب»،
ي ــرفـ ـض ــه امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس ،فـ ــ«نـ ـحـ ــن ضــد
الوجود األجنبي مطلقًا ،أكان وجودًا
شركات
عسكريًا أم أمنيًا (على شكل
ٍ
أمـ ـنـ ـي ــة) ،وال ن ـع ـت ـقــد ب ـ ـجـ ــدوى ه ــذا
الحضور أبدًا».
ورغم التزامه القرارات الحكومية ،إال
أنه يبدي عتبًا مبطنًا على األحــزاب
والقوى السياسية التي وافقت على
هذا الوجود .التزام القرار الحكومي
ال يلزم املهندس و«الحشد» بالقبول
والصمت إزاء ما يجري ،بل يدفعهم
إلـ ـ ــى «امل ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة ال ــدقـ ـيـ ـق ــة ع ـس ـكــريــا
وأمـ ـنـ ـي ــا» ،وال ـت ـح ــذي ــر م ــن «ازدي ـ ـ ــاد
ُ
أعدادهم ،التي باتت تستقدم بذريعة
حـمــايــة م ـطــار ،أو حـمــايــة طــريــق ،أو

حضور مستشاري
حزب الله إلى العراق
هو بعلم الدولة
وموافقتها

ح ـمــايــة ح ـ ـ ــدود» .وي ـص ــف املـهـنــدس
ال ـ ـح ـ ـضـ ــور األج ـ ـن ـ ـبـ ــي ـ ـ ـ ـ ب ـم ـخ ـت ـلــف
م ـشــاربــه وأل ــوان ــه ـ ـ ـ ف ــي ال ـب ــاد بــأنــه
ّ
ويشدد
«خط أحمر قاتم ّبلون الدم».
على أن ذلــك «يــؤثــر بالسيادة ،فيما
الحكومة والقوى السياسية تعتقد
ب ــأن ــه ال يـ ــؤثـ ــر» ،داعـ ـي ــا ّإيـ ــاهـ ــم إل ــى
«إعادة النظر في هذا املوضوع».
وأم ـ ـ ــام ه ـ ــذا املـ ـشـ ـه ــد ،ف ـ ــإن إم ـكــان ـيــة
حدوث احتكاك أو اشتباك بني قوات
«ال ـح ـش ــد» والـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة أم ـ ٌـر
ٌ
وارد ج ـ ّـدًا ،وال يستبعده املـهـنــدس،
وذلك «إذا جرى التعدي على سيادة
الـ ـع ــراق» ،الف ـتــا إل ــى أن ــه «ح ـتــى اآلن
ل ــم ي ـح ــدث ذل ـ ــك ،ف ـق ـي ــادة الـعـمـلـيــات
املـشـتــركــة ،الـتــي تـتــواصــل مــع قـيــادة
التحالف ،ال تسمح بوقوع مثل هذا
االحتكاك».

ال للسياسة

جاهزون للتحقيق

ّ
ُيتهم «الحشد» من قبل بعض األطياف العراقية بالخطف والسرقة.
ٌ
فاالختفاء القسري في العراق موجود في كل املناطق ،في ديالى ،واألنبار،
واملوصل «واملوضوع ليس له أي عالقة بالحشد» .ويصف املهندس ما يتهم
به «الحشد» بأنه «ادعاءات» ،الفتًا إلى أن «قيادة الحشد تتابع تلك القضايا
بدقة من خالل جهاز األمن» .ويبدي استعداده للتحقيق في تلك القضايا،
ً
متسائال« :من اختطفهم؟ الحشد؟ ضاعوا؟ فصيل؟ أنا مستعد للتحقيق
في كل شيء ،ومستعد أيضًا للمحاسبة» .ويعيد املهندس طرح سؤاله:
«نحن قضيتنا اإلنسانّ ،
ً
نرتكب جريمة؟ وليش
ودماء ،فكيف
نقدم أرواحًا
ّ
ً
نخطف؟ أصال قانونًا ،نستطيع اعتقال أي شخص ونسلمه للقضاء ،وإذا
في حوادث جاهزون للتحقيق» ،مضيفًا أنه «لم تسجل علينا حادثة واحدة
إلى هذه اللحظة ،ألننا ال نريد أن نعمل خارج القانون».

وف ــي ال ـج ـن ــوب ،عـ ــادت االش ـت ـبــاكــات
للتجدد فــي حــي املنشية فــي مدينة
درع ــا ،بــال ـتــوازي مــع قـصــف متبادل
بني الجيش والفصائل املسلحة في
ّ
أحياء املدينة الجنوبية .وبينما تركز
الـقـصــف املــدفـعــي وال ـج ــوي للجيش
أحياء درعا القديمة ،استهدفت عدة
قــذائــف صاروخية أحـيــاء السحاري
وال ـض ــاح ـي ــة واملـ ـس ــاك ــن ال ـع ـس ـكــريــة
ومـ ـيـ ـسـ ـل ــون ،الـ ـت ــي ي ـس ـي ـطــر عـلـيـهــا
ال ـج ـيــش ،وأدت إل ــى إص ــاب ــة خمسة
م ــواطـ ـن ــن ب ـ ـجـ ــراح ووقـ ـ ـ ــوع أض ـ ــرار
مـ ـ ــاديـ ـ ــة .وت ـ ـضـ ــع االش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات فــي
املــدي ـنــة املـشـمــولــة بــات ـفــاق «مـنــاطــق
تخفيف التصعيد» أسئلة كثيرة عن
مدى قدرته على الصمود في مجمل
امل ـ ـي ـ ــدان ،ل ـي ـت ـيــح اس ـت ـك ـم ــال ن ـشــاط

املحادثات في جنيف.
وف ــي سـيــاق مـتـصــل ،أع ــرب املبعوث
األم ـمــي ستيفان دي مـيـسـتــورا ،عن
ثقته التامة بإمكانية انعقاد جولة
ســابـعــة مــن مـحــادثــات جنيف خــال
ش ـه ــر حـ ــزيـ ــران امل ـق ـب ــل .وقـ ـ ــال خ ــال
ع ــرض ــه ت ـق ــري ـرًا أم ـ ــام مـجـلــس األم ــن
الــدولــي عــن الـجــولــة ال ـســادســة التي
انتهت الجمعة املــاضــي ،إن «جميع
ّ ً
تقبال لفكرة أن دعوة
االطــراف أبــدت
األمـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة لـ ـج ــول ــة س ــابـ ـع ــة».
وأضــاف أنه «للمرة األولــى ،حصلنا
على موافقة جميع األطراف ليناقشوا
معنا على مستوى الخبراء» ،معتبرًا
أن هــذه «مرحلة جــديــدة فــي اإلع ــداد
ملـفــاوضــات حـقـيـقـيــة» .ولـفــت إل ــى أن
اجتماعات الخبراء «لــم يكن هدفها

أن تحل محل املفاوضات الرسمية»،
وأن األمـ ــم امل ـت ـح ــدة «ال تـسـعــى إلــى
ص ـيــاغــة دس ـت ــور سـ ــوري جــديــد في
جنيف ...بل التمهيد للحظة سيقوم
فيها الـســوريــون بــذلــك» .وأش ــار إلى
أن «اتفاق (مناطق تخفيف التوتر)...
كــان واعـ ـدًا وحـقــق تغيرًا ملموسًا»،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أنـ ـ ـ ـ ــه «يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن أن ي ــدع ــم
محادثات جنيف التي بدورها يمكن
أن تــدعــم مـحــادثــات أسـتــانــا» .وأدان
اعـتــداء تنظيم «داع ــش» على أحياء
مدينة دير الــزور وعلى قرية عقارب
الصافية في منطقة السلمية.
إلى ذلك ،بحث نائب وزير الخارجية
الــروســي ميخائيل بــوغــدانــوف ،مع
السفير السوري لدى موسكو رياض
ح ــداد ،ت ـطــورات الــوضــع فــي ســوريــا

ثالثة أعوام على تأسيس «الحشد»،
الــذي يصفه املهندس بأنه «مشروع
جـ ـه ــادي» ،ف ــ«ال ـح ـشــد اب ــن ال ـف ـتــوى،
وأصله شعبي ،وله إطاره القانوني،
وهو هيئة الحشد»ّ .
قصة «الحشد»
ال ــذي بــات الـيــوم ج ــزءًا مــن املؤسسة
األمنية ـ العسكرية املشتركة ،بعد أن
ُ
أق ـ ّـره الـبــرملــان ،ال يجب أن تكتب لها
ٌ
فـصــول سياسية« :الحشد ليس من
املفروض أن يشتغل في السياسة ،بل
علينا أن نحمي العملية السياسية،
وال ن ــدخ ــل فـ ــي تـ ـن ــاف ــس س ـي ــاس ــي،
هــذا خـلــط» .نقاطع املـهـنــدس« :مــاذا
تعني بحماية العملية السياسية؟»،
ي ـج ـيــب« :ن ـح ـمــي ال ـن ـظ ــام ال ـبــرملــانــي
االتحادي ،وفقًا ملا جاء به الدستور.
ونـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــي م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــاتـ ـ ـن ـ ــا ،ونـ ـ ـظ ـ ــام
الحكم ،والـنــاس ،واألرض ،ونحارب
اإلرهاب».
م ـه ـمــة «ال ـح ـش ــد» ل ــن تـنـحـصــر عند
ّ
هذا الحد ،بل يرى املهندس أن علينا
واجب «املساعدة في فك االشتباكات
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــاق ـ ـ ـضـ ـ ــات بـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـكـ ـ ـ ّـونـ ـ ــات
العراقية» .فشيطنة «الحشد» يمكن
أن ت ـج ـعــل م ـن ــه ع ــام ــل ف ـت ـن ــة ،إال أن
املهندس يريده أن يمارس «دور فك

«م ـ ــع ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ م ــذك ــرة
(مـنــاطــق خـفــض ال ـتــوتــر) ،لتخفيف
العنف وتحسني وصــول املساعدات
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة» .ولـ ـف ــت بـ ـي ــان ل ـ ـ ــوزارة
الـخــارجـيــة إل ــى أن الــديـبـلــومــاسـ َّـيــن
«بحثا في كيفية توفير ظروف إعادة
إع ـمــار الـبـنــى األســاسـيــة فــي الـبــاد،
وعــودة الالجئني الطوعية ،وتنظيم
الـتـ َســويــة ال ـس ـيــاس ـيــة» ،مـضـيـفــا أنــه
نوقشت نتائج الجولة األخـيــرة من
محادثات جنيف.
(األخبار)
ّ
تجددت ّاالشتباكات
في حي المنشية
في مدينة درعا
(أ ف ب)

االشتباكات املوجودة غرب املوصل،
ول ــن نـسـمــح بــوقــوع ن ــزاع أو انـتـقــام
في املنطقة ،ولن نكون طرفًا مع فالن
ضد فالن ،فالحشد يفترض أن يبقى
ق ــوة مـحــايــدة سليمة للجميع ،قــدر
اإلمكان».
يـ ـح ـ ّـدد امل ـه ـن ــدس وج ـه ــة «ال ـح ـش ــد»
في نيسان  2018موعد االنتخابات
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،خـ ـص ــوص ــا أن
الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث عـ ـ ــن خـ ـ ـ ــوض «ال ـ ـح ـ ـشـ ــد»
لــانـتـخــابــات ب ــات يـتـصـ ّـدر نقاشات
ـزم،
األروق ـ ــة الـسـيــاسـيــة املـغـلـقــة .ب ـحـ ٍ
ي ـح ـس ــم الـ ـق ــائ ــد امل ـ ــوق ـ ــف« :ال ـح ـش ــد
ل ــن ي ــذه ــب ف ــي اتـ ـج ــاه امل ـنــاف ـســة في
العملية السياسية ،وإذا دخلنا في
ـرف
قــائـمــة كـحـشــد أصـبـحـنــا ك ــأي طـ ٍ
سـيــاســي» ،م ـشـ ّـددًا على أن «الحشد
جـ ـه ــاز أمـ ـن ــي ـ ـ ـ عـ ـسـ ـك ــري ،إذ نـعـمــل
حاليًا على دمج التشكيالت (التابعة
ل ـ ـ ــأح ـ ـ ــزاب والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوى الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة)
داخـ ــل ال ـح ـشــد ،وفـ ـ ّـك ارت ـبــاط ـهــا عن
فصائلها».

عن مغنية وبدر الدين

قـ ــد يـ ـك ــون ال ـس ـب ــب ّ
األول لـشـيـطـنــة
«ال ـح ـش ــد» م ــن ق ـبــل اإلع ـ ــام الـغــربــي
ع ـ ـمـ ــومـ ــا ،والـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي خ ـص ــوص ــا،
الــدور اإليــرانــي في تشكيله .ال ينكر
املهندس ذلك ،بل يعترف ويذهب ّ
حد
«االفتخار واالعتزاز» ،فـ«إليران دورٌ
ّ
كبير في احتضان الشيعة ،والسنة،
والـكــرد ّإب ــان حكم النظام السابق»،
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أن ـ ـ ـهـ ـ ــا «أس ـ ـ ـه ـ ـ ـمـ ـ ــت ف ــي
تأسيس قواتنا الجهادية ،وطورتها
ـ ـ ـ أه ـم ـه ــا م ـن ـظ ـمــة ب ـ ــدر ـ ـ ـ ف ــال ـح ــرس
دعـ ـمـ ـن ــا ،ودربـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا» .وب ـ ـعـ ــد س ـق ــوط
نظام الرئيس صدام حسني (نيسان
« ،)2003ســانــدت إي ــران ال ـعــراق بكل
شـ ــيء ،م ــادي ــا ،ومــال ـيــا ،وسـيــاسـيــا».
وف ــي ح ــزي ــران « ،2014حـيـنـمــا لـ ّـبــى
الـعــراقـيــون ن ــداء املرجعية ،كــان دور
الحرس الـثــوري واضحًا في تدريب
قواتنا».
ع ــاق ــات امل ـه ـنــدس تـمـتــد إل ــى لبنان
أيـ ـض ــا .ي ـس ـتــذكــر ال ـش ـه ـيــديــن ع ـمــاد
مـ ـغـ ـنـ ـي ــة ومـ ـصـ ـطـ ـف ــى بـ ـ ـ ــدر ال ـ ــدي ـ ــن،
فـ«عالقتي الشخصية معهما قديمة،
وم ـ ـ ــع ب ـق ـي ــة اإلخـ ـ ـ ـ ــوة ف ـ ــي املـ ـق ــاوم ــة
واألمني العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله» ،كاشفًا أن «أولــى الخاليا
الـ ـجـ ـه ــادي ــة لـ ـلـ ـمـ ـع ــارض ــة امل ـس ـل ـحــة
العراقية في عام  1982كان قد دربها
ع ـمــاد وم ـص ـط ـفــى ،وق ــد دربـ ــا أيـضــا
أولى الخاليا للمقاومة ضد االحتالل
ب ـ ـعـ ــد  .»2003ويـ ـ ـص ـ ــف املـ ـهـ ـن ــدس
مشاركة حزب الله كـ«مستشارين في
الحرب ضد داعش باملهمة ّ
جدًا ،وقد
ّ
قدموا شهداء وجرحى» ،الفتًا إلى أن
«نصرالله أرسل شبابًا إلى هنا بعلم
الدولة العراقية ،وبموافقتها».
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تركيا

ال شفاء من «االنقالب» :المحاكمات تنطلق

ٌ
أحداث متسارعة تشهدها
تركيا هذه األيامّ ،
تكرس
صورة القبضة الحديدية لحزب
«العدالة والتنمية» الحاكم
الذي عاد رجب طيب أردوغان
إلى زعامته .محاكمات
واعتقاالت مستمرة على
خلفية محاولة االنقالب
الفاشل الذي يبدو أن تركيا لن
تشفى من آثاره في المدى
القريب

ع ـل ــى م ـس ــاف ــة أي ـ ـ ــام مـ ــن ب ـ ــدء تـنـفـيــذ
التعديالت الدستورية األخيرة التي
ت ـغـ ّـيــر ال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي ف ــي تــركـيــا
وق ــونـ ـن ــت ت ـض ـي ـي ــق امل ـ ـجـ ــال ال ـ ـعـ ــام،
بـ ــدأت ي ــوم أم ــس مـحــاكـمــة أك ـث ــر من
 220شـخـصــا ،عـلــى خـلـفـيــة مـحــاولــة
االنـقــاب الفاشلة في تموز املاضي،
الـ ـت ــي ال تـ ـ ــزال الـ ـب ــاد ت ـع ـيــش تـحــت
وطأتها على مستويات مختلفة.
ف ـبــال ـتــزامــن م ــع بـ ــدء امل ـحــاك ـمــة الـتــي
ق ُــد تـ ــؤول إل ــى أح ـك ــام ب ــاإلع ــدام على
املـ ــدانـ ــن ،ال تـ ــزال حـمـلــة «الـتـطـهـيــر»
ال ـت ــي ط ــاول ــت مــوظ ـفــي ال ــدول ــة على
الخلفية نفسها ،تتفاعل في الشارع
الـ ـت ــرك ــي ،ح ـي ــث اع ـت ـق ـلــت أنـ ـق ــرة أول
مــن أم ــس ،أسـتــاذة جامعية ومــدرســا
مضربني عن الطعام ،ما أجج الغضب
واالحتجاجات وردود فعل منظمات
دولية ،خصوصًا بعدما أعلنت وزارة
الــداخ ـل ـيــة ال ـتــرك ـيــة يـ ــوم أم ـ ــس ،أنـهــا
اعتقلت  1284مشتبهًا فيه بمداهمات
ن ـفــذت ـهــا ف ــي األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،فــي
«إطار مكافحة اإلرهاب» ،بينهم نحو
أل ــف شـخــص قــالــت إن ـهــا تـشـتـبــه في
عالقتهم بالداعية فتح الله غولن.
األح ـ ــداث الـقـضــائـيــة واألم ـن ـيــة ه ــذه،
تأتي غداة عودة الرئيس رجب طيب
أردوغـ ــان إل ــى زعــامــة ح ــزب ّ«الـعــدالــة
وال ـت ـن ـم ـي ــة» ،ف ــي إج ـ ـ ــراء ي ـن ــف ــذ أح ــد
الـتـعــديــات الــدس ـتــوريــة ،لكنه األول
م ــن ن ــوع ــه ف ــي ت ــاري ــخ ال ـج ـم ـهــوريــة،
ويـ ـ ـك ـ ـ ّـرس الـ ـي ــد الـ ـح ــدي ــدي ــة ل ـل ـحــزب
الحاكم ورئيسه في املشهد العام.

قوات األمن تواجه محتجين في أنقرة ضد اعتقال أستاذين مضربين عن الطعام (أ ف ب)

ومــن بــن األش ـخــاص الــذيــن اقتيدوا
ً
إل ــى املـحــاكـمــة ي ــوم أم ــس  26ج ـنــراال
تــرك ـيــا ،تـتـهـمـهــم الـسـلـطــات الـتــركـيــة
بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ق ــام ــت
بمحاولة االنقالب املذكور.
وتـجـمــع مـتـظــاهــرون خ ــارج املحكمة
ل ـل ـم ـطــال ـبــة بـتـنـفـيــذ ع ـق ــوب ــة اإلع ـ ــدام
بحق املتهمني ،رافـعــن الفـتــات كتب
عليها «مــن أجــل شـهــداء وجـنــود 15
ت ـم ــوز ،نــريــد ع ـقــوبــة اإلعـ ـ ـ ــدام» .وفــي
حركة رمزية ،ألقى املتظاهرون حبال
املشانق املعقودة على املتهمني الذين
اقتيدوا ّ
مكبلي اليدين إلــى املحكمة
ّ
وسط صفني من عناصر األمن الذين
أمسكوا بهم أمام عدسات الكاميرات،
فـ ــي مـ ــا ي ـش ـب ــه االس ـ ـت ـ ـعـ ــراض الـ ــذي

يعكس أهمية الـحــدث بالنسبة إلى
أنقرة.
وعلى الــرغــم مــن إلـغــاء تركيا عقوبة
اإلع ـ ــدام م ــن ضـمــن م ـحــاوالت ـهــا على
مدى سنوات لالنضمام إلى االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ف ـ ــإن أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ك ـ ــان قــد
أشــار إلــى أن العقوبة قــد تطبق مرة
ثانية «مــن أجــل التعامل مــع مدبري
االنقالب».
ومن ضمن الجنراالت املتهمني ،يبرز
قــائــد ال ـق ــوات ال ـجــويــة ال ـســابــق أكــن
أوزتـ ـ ـ ـ ــورك ،وم ـح ـم ــد دشـ ـل ــي ،شـقـيــق
النائب عن حزب «العدالة والتنمية»
الـ ـح ــاك ــم شـ ـعـ ـب ــان دش ـ ـلـ ــي .وت ـش ـمــل
امل ـح ــاك ـم ــة ك ــذل ــك م ـس ــاع ــد أردوغ ـ ـ ــان
العسكري الـســابــق ،الكولونيل علي

كان ّأردوغان
قد لوح بإمكانية
اللجوء إلى اإلعدام
للتعامل مع هؤالء
ُ
يــازجــي ،واملـقــدم ليفنت تــركــان الــذي
كــان مساعد رئيس األرك ــان الجنرال
خلوصي أكار.
إلــى جانب هــؤالء ،يتهم نحو  40من

الخاضعني للمحاكمة باالنتماء إلى
«م ـجـلــس ال ـس ــام ف ــي ال ــدي ــار» ،وهــو
االسم الذي يقال إن مدبري االنقالب
أطـلـقــوه على أنفسهم ليلة املحاولة
ال ـ ـفـ ــاش ـ ـلـ ــة .وتـ ـتـ ـضـ ـم ــن االت ـ ـهـ ــامـ ــات
املـ ــوج ـ ـهـ ــة إل ـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ــؤالء «اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
اإلكــراه والعنف في محاولة إلطاحة
البرملان والحكومة التركية ،مــا أدى
إلى استشهاد  250مواطنًا ومحاولة
قـتــل  2735آخ ــري ــن» .وش ـهــدت بــدايــة
الجلسات تــوتـرًا ،حيث صــرخ أقرباء
ضـ ـح ــاي ــا االنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب« :ال ـ ـش ـ ـه ـ ــداء ال
يموتون ،الــوطــن ال يمكن تقسيمه»،
وهـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـبـ ـ ــارة يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدمـ ـه ــا عـ ـ ــادة
امل ــواطـ ـن ــون وال ـس ـي ــاس ـي ــون تـكــريـمــا
للذين قتلوا خالل محاولة االنقالب.

مصر

صدمة بين رجال األعمال بعد رفع الفائدة؟
«ال ح ــول وال ق ــوة إال بــال ـلــه ...ال ـنــاس لــن تـجــد مـيــاه الـشــرب نقطة (أساس دفعة واحــدة) ،في خطوة ألقى رجال األعمال
ً
فضال عن األكل ...آخر واحد خارج يطفئ النور ...مصيبة ...باللوم فيها على صندوق النقد الدولي .لكن البنك املركزي
كــارثــة» .هــذه عـبــارات ال نسمعها عــادة مــن ّرجــال األعـمــال ،ع ــزا ق ــراره إل ــى مـحــاولــة الـسـيـطــرة عـلــى التضخم السنوي
لكنها خرجت منهم على نحو عفوي لتسلط الضوء على والوصول به إلى مستوى في حــدود  13في املئة في الربع
حالة الصدمة عقب قرار البنك املركزي املصري رفع أسعار األخير من  ،2018إذ كان التضخم السنوي قد قفز في املدن
إلى أعلى مستوى له في ثالثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه
الفائدة.
وكان مجتمع املال واألعمال على موعد مع مفاجأة جديدة في تشرين الثاني املاضي ،وسجل  31.5في املئة في نيسان
من البنك املركزي مساء أول من أمس ،إذ لم يكن أحد يتوقع املاضي.
رفــع تكاليف االقـتــراض ،وال أن تكون الــزيــادة بمقدار  200ورفــع البنك املركزي خالل اجتماع للجنة السياسة النقدية
التابعة لــه سعر الفائدة على الــودائــع ألجــل ليلة واح ــدة إلى
(أ ف ب)  16.75ف ــي امل ـئــة م ــن  14.75ف ــي امل ـئ ــة ،ورفـ ــع سـعــر فــائــدة
اإلقراض لليلة واحدة إلى  17.75في املئة من  15.75في املئة.
وكان  13من بني  14خبيرًا اقتصاديًا استطلعت «رويترز»
آراءهــم األسبوع املاضي توقعوا أن ُيبقي البنك على أسعار
الفائدة من دون تغيير ،فيما قال مسؤول حكومي ّإن «القرار
متوقع منذ فترة ...إذ إنها توصيات صندوق النقد للسيطرة
على التضخم».
ووفق «رويترز»ّ ،
فإن البنك املركزي املصري يحاول «تحقيق
تــوازن صعب بني دعم النمو واحتواء التضخم ،لكن القرار
األخـيــر «يعطي أولــويــة واضـحــة ملكافحة ارت ـفــاع األسـعــار»

الذي بات الشغل الشاغل للمصريني ،غير أن البعض يبدي
ّ
تشككه في نجاح استخدام آلية رفع الفائدة لهذا الغرض».
وت ـس ــاءل م ـســؤول مــالــي فــي حــديـثــه إل ــى «رويـ ـت ــرز»« :مل ــاذا
نرفع الـفــائــدة؟ التضخم عالقة بــن عــرضــن ،عــرض السلع
والخدمات وعرض نقدي ،ولخفضه ال بد من زيادة السلع أو
ً
تقليل عرض النقود .ال توجد سيولة أصال حتى نمتصها.
ما حدث يخلق فجوة تضخمية أخرى( ،خاصة) ّأن أحدًا لم
يشتك من أسعار الفائدة املوجودة حتى نقوم بزيادتها!».
واتخذت الحكومة في أواخــر  2015سلسلة إج ــراءات قالت
إنها تهدف إلــى «احـتــواء ارتـفــاع أسـعــار» السلع األساسية،
خاصة بعد «تعويم الجنيه» ،واستخدمت شاحنات الجيش
ووزارة الـتـمــويــن لـتــوزيــع املـ ــواد الـغــذائـيــة بــأسـعــار مــدعـمــة،
بجانب زي ــادة عــدد املتاجر الـتــي يديرها الجيش وتحديث
جميع املتاجر التابعة ل ــوزارة التموين .لكن أسـعــار السلع
األساسية ال تشهدّ أي تراجعات منذ نحو عامني ،بل تسجل
قفزات متتالية .وعلق رئيس «غرفة الصناعات الغذائية» في
ً
«اتـحــاد الصناعات» على الـقــرار قــائــا« :األكـيــد أنــه سيرفع
تكلفة الصناعة ،ما سيكون له أثر في زيادة األسعار» .ورأى
ّأن «حركة السوق ستتباطأ أكثر».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،وص ـ ــف رئـ ـي ــس «امل ـج ـل ــس ال ـت ـصــديــري

للصناعات الغذائية» ،هاني بــرزي ،قرار البنك املركزي بأنه
«م ـفــاجــأة غـيــر س ــارة وضــربــة مــوجـعــة لــاسـتـثـمــار ويــزيــد
مــن عــبء االقـتــراض ويضغط على املــوازنــة العامة للدولة»،
معتبرًا ّأن «كل الدول في حالة الركود تتجه إلى خفض سعر
اإلق ــراض لتشجيع االستثمار بــدال من االدخ ــار» .وفــي لغة
سيطرت عليها حــالــة الـصــدمــة مــن ال ـقــرار ،قــال عــاء سبع
مــن «غــرفــة الـسـيــارات باتحاد الـغــرف التجارية» ّإن «الـقــرار
يعالج التضخم بالتضخم ...ما يحدث تهريج ،إذ ّإن األسعار
ستتضخم مرة أخرى» ،مضيفًا «ال أعلم كيف ُيقدمون على
مثل هذه الخطوة؟ كيف يمتثلون لكل طلبات الصندوق؟».
وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر ،كريس
غــارفـيــس ،قــد شــدد فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الـشـهــر ،على
ض ــرورة كبح التضخم .وكــان وفــد مــن صـنــدوق النقد زار
القاهرة نهاية نيسان املاضي إلجراء مراجعة بهدف تقييم
«مشجع» إلى ّ
ّ
حد كبير صدر
جهود «اإلصالح» .وفي بيان
يوم الجمعة ،قال الصندوق إن البرنامج شهد بداية جيدة،
وإنه وافق مبدئيًا على صرف الشريحة الثانية من القرض
البالغة قيمته اإلجمالية  12مليار دوالر «لدعم اإلصالحات
االقتصادية».
(األخبار ،رويترز)
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مقالة

ٌ
تونس :حرث في الرمال؟
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ت ـس ـل ـيــط ال ـض ــوء
على هــذه املـحــاكـمــة ،إال أنـهــا واحــدة
من محاكمات عــدة تشهدها مناطق
ع ــدة فــي تــرك ـيــا ،فــي مــا ُوص ــف بــأنــه
أكبر إجراء قانوني في تاريخ البالد
ال ـح ــدي ــث .وك ــان ــت مـحـكـمــة سـنـجــان
قــد شـهــدت فــي شـهــر شـبــاط املــاضــي
اف ـت ـتــاح مـحــاكـمــة  330مـشـتـبـهــا فيه
متهمني بالقتل أو محاولة القتل في
ليلة االنقالب الفاشل.
وفي سياق متصل ،اعتقلت الشرطة
الـتــركـيــة األس ـت ــاذة الجامعية نــوريــا
جــوملــان واملـ ــدرس االب ـتــدائــي سميح
أواكـتـشــا ،املضربني عــن الطعام منذ
أك ـث ــر م ــن ش ـه ــري ــن ،اح ـت ـجــاجــا عـلــى
فصلهما من العمل ،في إطار الحملة
التي أعقبت محاولة االنقالب .وهذان
املــدرســان اللذان تدهورت صحتهما
من جراء اإلضراب ،هما من بني أكثر
من مئة ألف موظف حكومي أوقفتهم
السلطات عن العمل أو فصلتهم ،في
الحملة التي أعقبت االنقالب الفاشل.
وتـجـمــع نـحــو  150أل ــف شـخــص في
أنـقــرة مــع انـشــار نبأ اعتقال جوملان
وأوزاك ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــا« ،دفـ ـ ــاعـ ـ ــا ع ـ ــن ح ـق ــوق
ال ـع ـمــال» .وص ــدر عــن منظمة العفو
الدولية تقرير أكــد أن فصل موظفي
الدولة نفذ بطريقة تعسفية ،وكان له
تأثير كارثي على حياتهم .وأضــاف
التقرير الذي صدر أمس ،أن «تقاعس
السلطات عن تحديد معايير واضحة
لعمليات الفصل أو تقديم أدلــة على
وقــوع مخالفات تطعن في مزاعمها
بأن جميع عمليات الفصل ضرورية
ملكافحة اإلرهاب».
فــي سـيــاق منفصل ،اسـتــدعــت وزارة
الخارجية التركية السفير األميركي
لــدى أنـقــرة لالحتجاج على معاملة
مسؤولني أمنيني أتــراك في الواليات
املـتـحــدة خ ــال زي ــارة الــرئـيــس رجــب
ط ـيــب إردوغـ ـ ـ ــان ،األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي،
ب ـعــدمــا ان ــدل ــع ش ـجــار ب ــن محتجني
وأف ــراد مــن األم ــن الـتــركــي خ ــارج مقر
إقــامــة السفير التركي فــي واشنطن،
مــا دف ــع تــركـيــا إل ــى إل ـقــاء ال ـلــوم على
م ـت ـظــاهــريــن ق ــال ــت إن ـه ــم ع ـلــى صلة
بحزب «العمال الكردستاني».
وك ــان ــت ال ـشــرطــة ال ـتــرك ـيــة ق ــد ذك ــرت
أن  11شـخـصــا أص ـي ـبــوا ،مــن بينهم
ض ــاب ــط م ــن ش ــرط ــة واشـ ـنـ ـط ــن ،وأن
ُ
شخصني اعتقال ،أحدهما على األقل
م ــن امل ـت ـظ ــاه ــري ــن .وق ــال ــت واش ـن ـطــن
األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي إنـ ـه ــا عـ ـب ــرت عــن
«قلقها البالغ» لتركيا إزاء الواقعة.
(األخبار)

ما قل
ودل
وصل المبعوث الدولي
إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى العاصمة
صنعاء أمس ،في إطار جولة إقليمية
إلحياء المشاورات المتعثرة منذ أواخر
العام الماضي ،وإبرام «هدنة إنسانية»
جديدة قبل شهر رمضان .وفي
مطار صنعاء ،حيث ّ
تجمع عدد من
المتظاهرين احتجاجًا على زيارته ،قال
ولد الشيخ في تصريح صحافي إنه ينوي
«مناقشة توفير ممر إنساني لميناء
الحديدة ومنع مهاجمته» .وتعليقًا
على الزيارة ،قال المتحدث باسم «أنصار
الله» ،محمد عبد السالم ،إن «تعامل
األمم المتحدة مع القضية اليمنية بات
ّ
يمثل دعمًا للعدوان وتسترًا عليه»،
معتبرًا أن «استمرار اللقاءات مع األمم
المتحدة بات جزءًا من العبث».
(األخبار)

محمود مروة
تشهد تونس تبدالت كثيرة ،مقارنة بما كانت
عليه في األعوام التالية لـ«ثورة  ،»2011وباألخص
مقارنة بما كانت عليه في عام  2013الذي ُي َع ّد
مفصليًا؛ إذ شهد أشـ ّـد أزمــة سياسية كــان من
شأنها إطــاحــة املــرحـلــة االنتقالية مــن نـظــام بن
علي وحكمه ،باتجاه التأسيس لنظام سياسي
ُ ّ
ديموقراطي .وقد تصنف التبدالت بأنها سلبية،
خــاصــة فــي ظــل تــزايــد مــؤشــرات االنـكـفــاء العام
عــن االهـتـمــام بــالـشــأن الـسـيــاســي وال ـغــرق أكثر
فــي مسائل الحياة اليومية بالنظر إلــى الوضع
االقتصادي ذي املؤشرات السلبية.
ومن باب محاولة قراءة املشهد التونسي ،فلعله
بات من البديهي االفتراض ّأن انتخابات ،2014
ُ
بـشـقـيـهــا الـتـشــريـعــي وال ــرئ ــاس ــي ،ل ــم ت ـن ـ ِه ،ولــو
ً
رمــزيــا ،املرحلة االنتقالية كما كــان مــأمــوال ،بل
زادت مــن عقباتها ووضـعــت عــراقـيــل إضافية
أمامها .ويبدو ذلك واضحًا في تقرير «مجموعة
األزمـ ــات الــدول ـيــة» األخ ـيــر ،إذ يـقــول فــي بــدايـتــه:
ّ
«إن التوافق السياسي الــذي جرى التوصل إليه
بعد انتخابات  ،2014نجح في إيجاد استقرار
لـلـمـشـهــد الـسـيــاســي ال ـتــون ـســي ،لـكـنــه ب ــدأ يبلغ
حدوده» في الوقت الراهن .ويضيف التقرير في
مقدمته« :إذا كانت مدائح املجتمع الدولي لتونس،
ال ت ـتــراجــع ،فــي وق ــت يـطـغــى فـيــه ه ــدوء نسبي
على البالد برغم من السياقني اإلقليمي والدولي
غير املشجعني ،فـ ّ
ـإن الشعور بغموض املشهد
السياسي أصبح ينتشر أكثر فأكثر».
إشــارتــا التقرير تــدفــع بــدايــة إلــى طــرح فرضية
أخرى تقوم على فكرة ّأن انتخابات  2014جرت
في إطار ديموقراطي ،لكنها في األســاس كانت
ُت ّ
عبر عن صراعات بني أقطاب من زمن ما قبل
 :2011كانت أقطاب تتنازع على مقدرات ماكينة
«حــزب التجمع» (حــزب بــن علي ،املنحل) ،على
غــرار «نــداء تونس» الــذي نجح زعيمه في حسم
هــذا الـصــراع؛ بينما كانت أطــراف أخــرى تسعى
إل ــى تثبيت حـضــورهــا املجتمعي فــي مختلف
أرجاء البالد ،على غرار «النهضة».
وفـ ـ ـ ـ ــي نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ل ـ ـ ـهـ ـ ــذه االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات «غـ ـي ــر
الديموقراطية» ،فال أحد يحكم اليوم ،واألسباب
ً
ع ــدة :أوال ،مــا ُيسمى «االئ ـتــاف الـحــاكــم» يبدو
أنه ال يدير إال خالفاته الداخلية ،خاصة في ظل
التفكك املتواصل لـ«نداء تونس» الذي خرج فائزًا
فــي استحقاق 2014؛ ثانيًا صــراعــات «النفوذ
ُ
ُ
االقـتـصــادي» لم تحسم ،وهــي تـعـ ّـري صراعات
املتنفذين االقـتـصــاديــن الـكـبــار ،إل ــى درج ــة أنــه
أصـبــح الحديث الـعــام عــن خــافــات «مثلث مدن
الـســاحــل وصـفــاقــس وم ــدن ال ــداخ ــل» عــاديــا في
الـشــارع التونسي .حتى ّأن تفسير اإلشـكــاالت
السياسية واالقـتـصــاديــة ُيـخـتــزل ل ــدى البعض
بهذا املنظار.
وم ــن ال ـعــوامــل ال ـتــي تـسـ ّـعــر اح ـت ـقــان صــراعــات
ّ
النفوذ وتجعل الفساد متفشيًا ،أنه «منذ سقوط
النظام االستبدادي ،كان الفاعلون االقتصاديون
يـحــاولــون وض ــع أيــديـهــم عـلــى مـفــاصــل اإلدارة،
إذ يــريــدون تحقيق ت ـعــاون مــع املــوظـفــن الــذيــن
ّ
ي ـش ـغ ـل ــون م ـن ــاص ــب مـ ـه ـ ّـم ــة ،م ــا ي ـمــك ـن ـهــم مــن
ال ـت ـح ـكــم ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـلــى الـ ـق ــروض وعـلــى
الـصـفـقــات وم ـســانــدة الـشـخـصـيــات السياسية
التي تتبنى هــؤالء املوظفني اإلداري ــن .وهــذا ما
يفسر الـتــوتــرات السياسية واالجتماعية أكثر
مــن االنـقـســامــات اإليــديــولــوجـيــة (وال سيما بني
اإلســامـيــن ومـنــاهـضـيـهــم) الـتــي تعطي ذرائ ــع
لهذه التوترات أكثر مما تفسرها» ،يقول تقرير
«مجموعة األزمات».
وبينما يتزايد استشراء الفساد في املؤسسات
وفي السياسةّ ،
فإن ما يعزز حالة اهتراء الواقع
السياسي ّأن األح ــزاب فــي مجملها (باستثناء
«النهضة» نسبيًا) ،لم تعد ُت ّ
عبر عن الشارع ،وهي
بغالبيتها لــم تعد تـقـ ّـدم لهذا الـشــارع «عروضًا

ً
سياسية» أص ــا .على سبيل املـثــالّ ،إن حركة
«مــان ـيــش م ـســامــح» الــراف ـضــة «م ـش ــروع قــانــون
املصالحة» ال ــذي يطرحه الــرئـيــس الـبــاجــي قائد
السبسي إلع ــادة دمــج املتنفذين الـســابـقــن (ال
بل التطبيع معهم برغم كل التبريرات ّ
املقدمة)،
تلقي الـضــوء على الحالة الهامشية التي باتت
تعيشها أحــزاب عريقة (على الرغم من ّأن نص
مشروع املصالحة مع تلك الشخصيات يوجب
تقنية لــهّ ،
قــراءة ّ
لكن متابعًا يقول ّإن السبسي
ّ
يرد َّالدين لهؤالء ،بعدما ساندوه في انتخابات
.)2014
«األح ــزاب تتعرى» بتعبير بعض الفاعلني ،في
وق ــت ّأن تـسـمـيــات األح ـ ــزاب ال ـجــديــدة م ــا زال ــت
تغرق في األدلجة وفي إيهام الناس باملشاريع،
وفي محاولة إيهامهم ّ
بأن مجرد تغيير الواجهة
(الفيترينة) من شأنه تغيير أوضاع البالد!
وق ــد تـبــدو ص ــورة األحـ ــزاب أوض ــح حــن يكون

يستشري
بينما
ّ
الفساد فإن ضعف
األحزاب يعزز اهتراء
الواقع السياسي

تلقي حركة «مانيش مسامح» الضوء على الحالة
الهامشية التي باتت تعيشها أحزاب عريقة (األناضول)

الـحــديــث عــن الـحــركــات االحـتـجــاجـيــة واملطلبية
امل ـت ــواص ـل ــة ف ــي مـخـتـلــف امل ـن ــاط ــق ،خ ــاص ــة أنــه
يصعب على األحزاب تكريس سيطرتها ضمن
ه ــذه ال ـت ـح ــرك ــات .وبـ ـص ــورة م ـث ـيــرة لــاهـتـمــام،
قــد تلقي تلك التحركات الـضــوء أيضًا على ّأن
الـعــاصـمــة الـسـيــاسـيــة (تــونــس) لــم تـعــد تحتكر
بـصــورة كبيرة صــوغ األط ــر السياسية للحياة
العامة .ومــن هنا قد يمكن القول ّإن التحركات
االح ـت ـج ــاج ـي ــة وامل ـط ـل ـب ـيــة ب ــات ــت ،بـ ـص ــورة م ــا،
ُ
تحاصر تقاسم السلطة السياسية القائم راهنًا.
«امل ـ ـن ـ ـتـ ــدى الـ ـت ــونـ ـس ــي ل ـل ـح ـق ــوق االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واالجتماعية» يشير في تقريره لشهر نيسان/
أفــريــل املــاضــي إلــى ّأن «مــن بــن األح ــداث املهمة
التي بــرزت بنحو جلي خــال هــذا الشهر ،كان
ت ـطــور االح ـت ـجــاجــات االجـتـمــاعـيــة ف ــي املـنــاطــق
الداخلية( ....وبسبب) األوضاع االجتماعية التي
هي في حالة اهتراء شامل ،فيكفي أي سبب ـ ولو
ّ
ويحوله إلى حالة
كان واهيًا ـ أن يفجر الغضب
احـتـقــان فاحتجاج ضمني واحـتـجــاج ميداني،
ومــن ثــم إلــى اعـتـصــامــات وغـلــق طــرقــات وعنف
ومــواجـهــات مــع األم ــن ،لينتهي األم ــر إلــى شكل
من أشكال العصيان املدني» .ويشرح التقرير ّأن
ً
«االحتجاج في هذه املناطق (الداخلية) كان فعال

كـلـيــا ،ت ـجــاوز األحـ ــزاب الـسـيــاسـيــة والجمعيات
واملـ ـنـ ـظـ ـم ــات .ف ـه ــو ف ـع ــل اج ـت ـم ــاع ــي وج ـمــاعــي
بامتياز ،وكل الذين يرفضون رؤية ذلك من هذه
حرث الرمال».
الزاوية يواصلون ٌ
«حرث الرمال»! عبارة قد تختصر نقاشات عدة
قائمة حاليًا ،في وقت تتصاعد فيه االحتجاجات
فــي محافظة تطاوين الجنوبية ،وقــد أدت أمس
إلــى مقتل محتج ،وشـهــدت إط ــاق قنابل الغاز
من قبل قوات األمن ،وفق ما قال اإلعالم الحلي.
ويــأتــي هــذا التصاعد فــي حركة االحتجاج بعد
أيام من قول الرئيس التونسي إنه قد يلجأ إلى
الجيش للتهدئة (وصف البعض ذلك بأنه «بيان
رقم  »1من قبل الرئاسة ،لكن لإلشارة ّ
فإن هؤالء
يدورون في فلك شخصية سياسية كانت قريبة
من السبسي ،وهي ّ
توسع نفوذها اآلن باالعتماد
على املساندة من دولة اإلمارات وغيرها).
ً
السبسي نفسه بــدأ يفقد السلطة تدريجًا :أوال
ضمن «نداء تونس» الذي أسسه قبل نحو خمس
سنوات وكرسه أداة الكتساب الحكم ُ(ي ُّ
عد دور
نجله إحــدى أبــرز أزمــات الـحــزب ،فهو يبدو من
بعيد كمن يريد إعــادة تجربة جمال مبارك في
مـصــر) ،وثانيًا ّإن الــرئــاســة لــم تعد ق ــادرة على
إنتاج نموذج حكم شبيه بما كانت عليه تونس
َ
ما قبل  ،2011أو باألحرى ّإن السبسي لم يلق
في قصر قرطاج الرئاسي الذي دخله عام 2014
كنتيجة لدعمه من قبل «ماكينة النظام السابق»
وبفعل التوافق الثنائي الذي توصل إليه مع زعيم
«النهضة» راشــد الغنوشي ،السلطة التي كانت
فيه فــي مــا قبل  ،2011خــاصــة بعدما أسهمت
ع ــوام ــل عـ ــدة ف ــي ت ـعــريــة خ ـصــوص ـيــات «دولـ ــة
االستقالل» وآليات حكمها حتى «عام الثورة».
وفي ظل ما يشهده حزب الباجي قائد السبسي
(ال ـنــداء) مــن تـمــزقــات داخـلـيــة وانـشـقــاقــات ،فـ ّ
ـإن
«النهضة» من جهتها ،تواصل تمددها األفقي
فــي الـبــاد وفــي املـجـتـمــع ،بـصــورة تـمــاثــل تمدد
أحـ ـ ـ ــزاب ع ـق ــائ ــدي ــة (خـ ــاصـ ــة إسـ ــام ـ ـيـ ــة) ،عـبــر
املــؤسـســات والـسـطــوة الـعـقــائــديــة( .إضــافــة إلــى
ذل ــك ،ف ـ ّ
ّ
تسجل
ـإن الـشـبـكــات اإلقليمية للحركة
ت ـط ــورًا وتــوس ـعــا ك ـب ـيــريــن ،ي ـصــل ال ـب ـعــض إلــى
الـحـكــم عـلـيــه بــأنــه ب ــات «أض ـخ ــم» م ــن شبكات
الدولة!) .وقد ُيسهم هذا الواقع في تحقيق «حلم»
زعيم «النهضة» راشد الغنوشيّ ،
بتبوء الرئاسة
التونسية قريبًا ،على الرغم من العوائق أمام ذلك.
ويـ ـب ــدو ّأن ال ـس ـب ـســي َ ي ـض ـعــف إلـ ــى درج ـ ــة أنــه
أصـبــح يمكن رئـيـســة هيئة حكومية أن تـ ّ
ـوجــه
صفعة سياسية إلـيــه .ووف ــق الـبـعــض ،ف ـ ّ
ـإن هذا
ما فعلته رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام
بن ســدريــن ،يــوم الجمعة املــاضــي ،حني واجهت
م ـس ــاع ــي ال ـس ـب ـســي ف ــي م ــا ي ـخ ــص «م ـش ــروع
املصالحة» من خالل بث هيئتها على التلفزيون
الرسمي شهادة مصورة لعماد الطرابلسي ،ابن
شقيق ليلى الطرابلسي زوجــة بــن علي الثانية
وأحد رموز فساد الحقبة السابقة ،بشأن تغلغل
الفساد في النظام السابق .وقد أثار ذلك ضجة
عارمة ،فيما قال موظف كبير سابق في الدولة
التونسية« :إنها ضربة قمار ناجحة قامت بها
بــن ســدريــن ضــد مـشــروع الـسـبـســي» .وتأكيدًا
ل ــذل ــك ،قــالــت رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة أمـ ــسّ ،إن وزي ــر
الـعــدل قــرر «ب ــإذن مــن رئـيــس الحكومة يوسف
الشاهد ،إشعار النيابة العمومية بفتح تحقيق
فـ ــي م ــابـ ـس ــات وظـ ـ ـ ــروف ت ـص ــري ـح ــات ع ـمــاد
الطرابلسي».
ه ــذه ال ـصــورة (الـقــاتـمــة فــي أج ــزاء مـنًـهــا) ،التي
تـشـ ّـجــع الـبـعــض عـلــى إع ــان ص ــراح ــة «الـحـنــن
إلــى زمــن بــن علي» (تجد ذلــك حتى عند بعض
املــوظـفــن العموميني) ،تخترقها عــوامــل تفاؤل
ً
ع ــدة .ف ـيــوم األح ــد م ـثــا ،نـجــح ش ـبــاب ك ــان في
الـصـفــوف األولـ ــى «ل ـث ــورة  »2011فــي اكـتـســاح
انتخابات نقابة الصحافيني ،برغم كل الضغوط
والحروب التي واجهوها ...وهذا ـ وحده ـ كفيل
ببعث األمل من جديد.
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تقرير

اتفاق عراقي ـ سعودي لخفض إنتاج النفط

زار الوزير السعودي بغداد للحصول على موافقة عراقية (أ ف ب)

اتفق أكبر منتجين للنفط في منظمة «أوبك»
العراق والسعودية ،أمس على الحاجة لتمديد خفض
عالمي إلنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية ،في مسعى
لدعم األسعار

ب ـع ــد اجـ ـتـ ـم ــاع مـ ــع ن ـظ ـي ــره ال ـع ــراق ــي
جبار اللعيبي ،في بغداد ،أعلن وزير
الطاقة السعودي خالد الفالح ،أمس،
أنـ ـ ــه ال يـ ـت ــوق ــع أي مـ ـع ــارض ــة داخـ ــل
م ـن ـظ ـمــة الـ ـبـ ـل ــدان امل ـ ـصـ ــدرة ل ـل ـب ـتــرول
(أوبـ ــك) لـتـمــديــد خـفــض إن ـتــاج النفط
لتسعة أشهر أخ ــرى .وأض ــاف الوزير
الـ ـسـ ـع ــودي خ ـ ــال م ــؤت ـم ــر ص ـحــافــي
م ـ ـش ـ ـتـ ــرك مـ ـ ــع ن ـ ـظ ـ ـيـ ــره ال ـ ـع ـ ــراق ـ ــي إن
الـ ـ ـع ـ ــراق أعـ ـط ــى «الـ ـ ـض ـ ــوء األخـ ـض ــر»
سي َّ
ملقترح بتمديد لتسعة أشهر ُ
قدم
الجـتـمــاع ال ــدول األع ـضــاء فــي «أوب ــك»
في العاصمة النمسوية فيينا ،خالل
األسبوع الجاري.
وت ـج ـت ـمــع ت ـلــك الـ ـ ــدول يـ ــوم الـخـمـيــس
لـبـحــث تـمــديــد االت ـف ــاق األص ـلــي الــذي
ج ــرى الـتــوصــل إلـيــه فــي كــانــون األول
امل ــاض ــي ،والـ ــذي اتـفـقــت املـنـظـمــة و11
دول ـ ــة خ ــارج ـه ــا ،م ــن بـيـنـهــا روس ـي ــا،
بـمــوجـبــه عـلــى خـفــض اإلن ـت ــاج بنحو
 1.8مليون برميل يوميًا في النصف
األول م ــن  .2017وب ـه ــذا الـخـصــوص،
قــال الفالح إنــه سيجري التوصل إلى
اتفاق جديد سيكون مشابهًا لالتفاق
السابق مع تغييرات طفيفة ،مضيفًا
أن أي ق ـ ــرار ل ــن ي ــوض ــع ف ــي صـيـغـتــه
النهائية حتى تجتمع «أوبك».
وب ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــب م ـ ـ ـسـ ـ ــح أج ـ ـ ـ ــرت ـ ـ ـ ــه وكـ ـ ــالـ ـ ــة

ّ
«األنــاضــول» التركية ،فــإن عــدد الــدول
امل ـ ــؤي ـ ــدة رسـ ـمـ ـي ــا القـ ـ ـت ـ ــراح ال ـت ـم ــدي ــد
ل ـت ـس ـع ــة أش ـ ـه ـ ــر ،ه ـ ــي نـ ـح ــو خ ـم ــس،
إضافة إلى السعودية وروسيا ،ليصل
اإلجمالي إلى سبع دول .وكانت ُعمان
والكويت والجزائر والعراق وفنزويال،
قــد انـضـمــت إل ــى الـسـعــوديــة وروسـيــا
في دعم تمديد العمل باتفاق «أوبــك»
لـخـفــض اإلنـ ـت ــاج ،وذلـ ــك ح ـتــى نـهــايــة
الربع األول من العام املقبل.
وكــان الفالح قد وصــل إلــى العراق في

في يوم واحد التقى
العبادي وزيرًا سعوديًا وتسلم
دعوة لزيارة الدوحة
زي ـ ــارة ن ـ ــادرة ض ـمــن ج ـه ــود م ــن أكـبــر
منتج للنفط في «أوبك» إلقناع العراق،
وهـ ــو ع ـضــو ب ـ ــارز آخـ ــر ف ــي املـنـظـمــة،
بتمديد خـفــض اإلن ـتــاج تسعة أشهر
إضافية لتخفيف تخمة املعروض من
الخام في األسواق العاملية .وهذه هي
املرة األولى في ثالثة عقود التي يزور
فيها م ـســؤول س ـعــودي كبير بقطاع
الطاقة بغداد.
وف ـ ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ،ال ـت ـق ــى
ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـسـ ـع ــودي رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
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أفقيا

 -1ماركة ساعات شهيرة –  -2ابن ابراهيم الخليل من هاجر املصرية – نهر وسهل
إيطالي –  -3مراكبهم – ماركة سيارات – ّ -4
تهيأ للحملة في الحرب – مرفأ بلغاري
شهير بمسابحه السياحية ُيعرف بلؤلؤة البحر األسود –  -5تقوى وايمان – غني
كثير املــال – صرخة باألجنبية –  -6مشتاق أو كثير الرغبة والشوق – أمــر وقتي
وظرفي – َ -7ي ُ
نتفه أو يأخذه عنوة – للتعريف – ً -8يبس الخبز أو اللحم – عاصمة
ً
ً
ً
ُ
أوروبية –  -9سعل – مرفأ في اسكتلندا يعتبر مركزا تجاريا وصناعيا هاما – -10
فيلسوف يوناني تلميذ أفالطون ومعلم اإلسكندر األكبر

عموديًا
 -1راهــب روســي مشعوذ مــارس سحره على القيصر الــروســي نقوال الثاني وعلى
امرأته –  -2يكثر من شرب املاء – عائلة شاعر فرنسي راحل من رواد النهضة األدبية –
ّ -3
محرمات – شعور أو حركة وصوت خفي –  -4من يعطي بدون مقابل – خشونة مع
ّ
تقشر تصيب الشفتني واليدين مع مالقاة ريح شديدة البرودة –  -5جواب القبول –
عائلة شاعر وكاتب فرنسي راحل من أعالم الحركة الرومنطيقية –  -6نعم باألجنبية
– عائلة كاتب فرنسي من القرن التاسع عشر كان له الفضل في تأسيس ما يعرف
بــأدب الخيال العلمي – مــزج –  -7سلطان املماليك البرجيني ُعــرف بامللك الظاهر –
أفريقية هي داهومي
أحــرف متشابهة –  -8ورك – تالميذ السيد املسيح –  ُ -9دولــة ً
سابقًا – رياضة التزلج باألجنبية –  -10شجرة حرجية تعرف أيضا بشجرة الكينا

أفقيا

ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي أمـ ــس ،ح ـيــث تـحــدث
عــن «أه ـم ـيــة دور ال ـع ــراق فــي املنطقة
وال ـخ ـطــوات الحثيثة الـتــي يخطوها
في جميع املجاالت» ،مبديًا في الوقت
نفسه «استعداد الشركات السعودية
ل ـل ـت ـع ــاون واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي الـ ـع ــراق
ورغبة السوق السعودية في الحصول
على املنتجات العراقية».
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،قـ ــال ب ـي ــان ص ـ ــادر عن
مكتب العبادي إنه «جرى خالل اللقاء
مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بني
البلدين في مجاالت النفط والصناعة
والـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـمـ ـي ــائـ ـي ــات والـ ـكـ ـه ــرب ــاء
واملـعــادن والـتـجــارة وامل ـصــارف ،كذلك
ج ــرت مناقشة الـتـعــاون لــدعــم أسـعــار
النفط في منظمة اوبك».
من جهة أخــرى ،استقبل العبادي في
الـيــوم نفسه وزيــر الخارجية القطري
محمد بــن عـبــد الــرحـمــن ،ال ــذي سلمه
دعــوة رسمية لــزيــارة الــدوحــة .وأشــار
ّ
البيان إلــى أن رئيس ال ــوزراء العراقي
«تسلم دعوة من أمير دولة قطر تميم
بن حمد ...لزيارة الــدوحــة» ،فيما نقل
عن وزير خارجية قطر تأكيده «أهمية
تـعــزيــز ال ـعــاقــات مــع ال ـع ــراق والـعـمــل
س ــوي ــة م ــن أج ــل مــواج ـهــة الـتـحــديــات
التي تواجه املنطقة».
(األخبار ،رويترز)

شروط اللعبة

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

1

 -1كوكب الشرق –  -2روبن هود – فا –  -3رهو – قنال –  -4آسيا – بند –  -5ملا – ك و ا ر ب ف –
 -6ن ن – دساكر –  -7ديوجينوس –  -8ما – ماهر – لو –  -9ف ف – ينطا –  -10كاظم الساهر
 -1كرة القدم –  -2و و – سم – يافا –  -3كبريانو – فظ –  -4بنها – نجم –  -5أهو – يارا – -6
نبك – هطل –  -10الدفرسوار
لو – هندوس –  -7شدق – اسوريس –  -8نبراس – نا –  -9قفا ِ
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مشاهير 2585

حلول الشبكة السابقة

عموديًا

حل الشبكة 2584

إعداد
نعوم
مسعود
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روائ ــي إنكليزي (ُ )1870 -1812يعتبر بإجماع النقاد أعظم الروائيني
ّ
يتميز أسلوبه بالدعابة والسخرية .من أعماله
اإلنكليز بال إستثناء
«أنشودة عيد امليالد»
 = 6+10+9+5+3املال املدفون في األرض ■  = 7+4+2+1تخرج عن طاعة
الله ■  = 8+11هيئة املالبس

حل الشبكة الماضية :فتحية العسال

نتائج اللوتو
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لإلصدار الرقم ؟؟؟ وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 6 :ـ ـ  8ـ ـ  10ـ ـ  18ـ ـ  22ـ ـ 42
الرقم اإلضافي11 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة:
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم
اإلضافي):
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة:
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
ـ ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 55,915,560ل ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 35 :شبكة.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1,597,587 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 55,915,560ل .ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 1,308 :ل.ل.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 42,749 :ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
ـ ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 151,528,000ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 18,941 :شبكة.
ـ ـ الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولة
للسحب املقبل 1,234,470,846 :ل .ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولة
للسحب املقبل 50,046,010 :ل.ل.
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 93863
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح93863 :
¶ الجائزة االولى
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية 32,947,136 :ل .ل.
ـ ـ عدد األوراق الرابحة2 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 16,473,568 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.3863 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم 863 :ل.ل.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.63 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب"يومية "رقم 341
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة681 :
• يومية أربعة5536 :
• يومية خمسة 67650:

الثالثاء  23أيار  2017العدد 3182

إعالنات
◄ وفيات ►
رقد على رجاء القيامة املرحوم
الدكتور
منصور أسعد الشمالي
والـ ــدتـ ــه امل ــرح ــوم ــة س ـم ـ ّـي ــة سـلـيــم
ّ
مسلم
زوجته فاديا بولس مخلوف
ب ـنــاتــه رن ــا زوجـ ــة نـبـيــل اب ــي عــاد
وعائلتهما
سمر وعائلتها
غناء
ش ـق ـي ـق ــاه ام ـ ـ ــال وزوجـ ـ ـت ـ ــه رديـ ـن ــة
نصار وعائلتهما
نـ ـه ــاد وزوجـ ـ ـت ـ ــه كـ ــاديـ ــس افـ ـ ــرام
وعائلتهما
شقيقتاه مـنــى زوج ــة ف ــؤاد عبيد
وعائلتهما
ف ـي ـل ــوم ــان زوجـ ـ ــة م ـي ـش ــال م ـب ــارك
وعائلتهما
ح ـم ــات ــه م ــرغ ــري ــت ارم ـ ـلـ ــة بــولــس
مخلوف واوالدها وعائالتهم
وانسباؤهم ينعونه اليكم
تقبل الـتـعــازي ال ـيــوم الـثــاثــاء 23
ف ــي ص ــال ــون ك ـن ـي ـســة مـ ــار ع ـب ــدا ،
ً
ابتداء من الساعة الحادية
سهيله
عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة
ً
مساء.

بتسليم لـقـضــاء الـلــه وق ــدره ننعى
إليكم املرحوم
السيد علي أمني ترحيني
(أبو حسني)
أوالده :املـهـنــدس حـســن ،املهندس
ف ـ ــرج ،ال ـس ـيــد ف ـه ــد ،ال ـس ـيــد حـســن،
الـسـيــد مـحـمــد ،املـهـنــدس إبــراهـيــم،
ال ــدك ـت ــور أحـ ـم ــد ،امل ـه ـن ــدس خـلـيــل،
والدكتور عباس
بـنــاتــه :الـسـيــدة مــريــم زوج ــة السيد
خـ ـط ــار بـ ـيـ ـض ــون ،الـ ـسـ ـي ــدة زيـ ـن ــة،
والسيدة جهان زوجة الدكتور أنور
ترحيني (مدير الجامعة اإلسالمية
في لبنان  -فرع صور)
أخ ـ ــوت ـ ــه :الـ ـسـ ـي ــد يـ ــوسـ ــف ،ال ـس ـيــد
مـصـطـفــى ،ال ـس ـيــد م ــوس ــى ،الـسـيــد
م ـ ـح ـ ـمـ ــود ،امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم ف ـ ـضـ ــل ال ـ ـلـ ــه،
واملرحوم شكرالله
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـيــوم ال ـثــاثــاء في
 ٢٣أيـ ــار  ،٢٠١٧ف ــي م ـنــزلــه الـكــائــن
ف ــي ب ـلــدتــه ع ـب ــا -ق ـض ــاء الـنـبـطـيــة؛
وغدًا األربعاء في  ٢٤أيار  ٢٠١٧من
الساعة الثالثة عصرًا إلــى الساعة
الـســابـعــة م ـسـ ً
ـاء ،فــي مــركــز جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي
الكائن في بيروت – الرملة البيضاء
– قرب املديرية العامة ألمن الدولة.
اآلسفون :آل ترحيني وعموم أهالي
بلدة عبا

◄ مبوب ►
للبيع او لإليجار
خانة شقق للبيع املنت الجنوبي بعبدا
الحازمية شقة مساحة 163م 2ـ ـ  3نوم
صالون سفرة بلكون مقفل بالزجاج
مـ ـج ــددة ب ــارك ـي ــه ـ ـ ـ ـ  ACـ ـ ـ ـ ج ـف ـصــن ـ ـ ـ
مغر 267000
وحـمــام ،موقفني بسعر ٍ
Le Simon Real Estate 03/362009 .$

بعبدا بطشاي  108م 2ـ ـ  2نــوم كبار
ـ ـ بناء جديد ـ ـ صالون ـ ـ غرفة سفرة ـ ـ
حمامان ـ ـ موقفان $ 163000
Le Simon Real Estate 03/362009

خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
ال ـحــازم ـيــة مــارت ـقــا  255م 2ـ ـ ـ  4نــوم
شــوفــاج ـ ـ  4حمام ـ ـ  2صــالــون .سفرة
Chemineeـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ ــرف ــة خ ــادم ــة 4 .حـمــام
موقفني$415000 .
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate

خانة شقق لإليجار املنت الجنوبي بعبدا
ال ـح ــازم ـي ــة ش ـقــة  170م 2ـ ـ ـ ـ م ـفــروشــه
فرش رائع  3نوم ـ ـ  3حمام ـ ـ شوفاج ـ ـ
موقف تحت األرض ،ستة أشهر سلف
 $ 900شهريًاLe Simon Real Estate .
03/362009
خانة بعبدا املنت الجنوبي أرض للبيع
الحازمية غاردينيا في أفخم الشوارع
أرض م ـس ــاح ــة  605م 2ب ـس ـعــر رائ ــع
 $ 2650للمتر املربع Le Simon Real
Estate 03/362009

الحازمية ـ ـ مــار تقال الساحة  205م2
ـ ـ  3نــوم صــالــون ـ ـ غرفة سفرة ـ ـ غرفة
خادمة ـ ـ  4حمامات موقفان ـ ـ شوفاج ـ ـ
مغر Le Simon Real $ 350000
بسعر ٍ
Estate 03/362009

خانة اراضي للبيع املنت الجنوبي بعبدا
الــري ـحــان ـيــة ف ـيــاض ـيــة أرض مـســاحــة
 1450م 2كــاش ـفــة وال تـحـجــب مــوقــع
ممتاز  $ 1550للمتر الواحد Le Simon
Real Estate
03/362009

الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ  263م 2ـ ـ  4نوم ـ ـ
باركية صالونان كبار ـ ـ غرفة سفرة ـ ـ
مجددة بالكامل ـ ـ شوفاج  ACـ ـ موقف
بسعر رائع Le Simon Real $ 460000
Estate 03/362009

خانة بعبدا ـــ املنت الجنوبي شقة للبيع
الحازمية شقة طابق أول فوق االرض
مع تراس كبير ـ ـ  3نوم ـ ـ  3حمام بحالة
ممتازة Hot Deal
Le Simon Real Estate $ 305000
03/362009
الـحــازمـيــة م ــار تـقــا  270م 2ـ ـ ـ  4نــوم
صالونني سفرة شــوفــاج  ACمجددة
مغر
بالكامل موقف بناء قديم ـ ـ بسعر ٍ
Hot Deal $ 460000
Le Simon Real Estate 03/362009
الحازمية مار تقال في أفخم الشوارع
شقة مساحة  205م 2ـ ـ  3نوم صالون
سـفــرة غــرفــة خــادمــة شــوفــاج موقفني
مغر  $ 355000تلفون
بسعر ٍ
Le Simon Real Estate 03/362009
خانة بعبدا ـــ املنت الجنوبي ـــ محل للبيع
محل مساحة  30م 2ـ ـ مجهز ملحمة
 $ 210.000وس ــط ال ـس ــوق ال ـت ـجــاري
والسكني (يصلح ملطعم صغير) Hot
Deal
Le Simon Real Estate 03/362009
خانة بعبدا املنت الجنوبي ـــ بعبدا
مستودع للبيع
الحازمية غاردينيا مستودع يصلح
ملكتب أيضًا مساحة  230م 2موقفني
مغر Hot Deal $ 210.000
بسعر ٍ
Le Simon Real Estate 03/362009
خانة بعبدا املنت الجنوبي شقق لإليجار
الحازمية مار تقال في أفخم الشوارع ـ ـ
شقة مساحة  210م 2ـ ـ  3نوم ـ ـ صالون
س ـف ــرة غ ــرفــة خ ــادم ــة كــاش ـفــة جــزئـيــا.
ط اول ف ــوق األرض مــع ت ــراس خلفي
بسعر مغري  $ 1300شهريًا
Le Simon Real Estate 03/362009

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

مغر $ 270000
جفصني .بسعر ٍ
Le Simon Real Estate 03/362009

03/362009
Le simon Real Estate

ب ـع ـبــدا ـ ـ ـ ـ بــرزي ـل ـيــا ط ــاب ــق سـفـلــي أول
ـ ـ كــاشــف ال يحجب  230م 2ـ ـ  3نــوم ـ ـ
غرفة جلوس ـ ـ شوفاج  ACـ ـ موقفان
ـ ـ تــراس  150مLe Simon $ 520000 2
Real Estate 03/362009

جسر الباشا ـ ـ الطريق العام ـ ـ  170م.2
طابق أخير تصلح للسكن أو مكتب أو
عيادة ـ ـ  3نوم كبار ـ ـ حمامان ـ ـ صالون
س ـف ــرة ـ ـ ـ ـ م ـط ـبــخ  $ 175000بـحــاجــة
ال ــى تـجــديــد Le Simon Real Estate
03/362009

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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الحازمية  160م 2ـ ـ  3نوم مع باركية ـ ـ
صالون ـ ـ سفرة شرفة مغلقة بالزجاج
ـ ـ ـ ـ م ـج ــددة بــال ـكــامــل م ــوق ـف ــان ـ ـ ـ ـ  ACـ ـ

الحازمية ـ ـ مــار تقال  212م 2ـ ـ كاشفة
كــل ب ـيــروت م ـجــددة بــالـكــامــل ـ ـ ـ  3نــوم
ك ـبــار مــع خــزائــن حــديـثــة ـ ـ ـ صــالــونــان
غرفة سفرة ـ ـ غرفة جلوس ـ ـ شوفاج
ـ ـ ـ  ACـ ـ ـ بــاركـيــة مــوقــف Le $ 465000
Simon Real Estate 03/362009
الحازمية مــار تقال ـ ـ  235م 2ـ ـ  3نوم
كـبــار ـ ـ صــالــونــان غــرفــة سـفــرة ـ ـ غرفة
خ ــادم ــة ش ــوف ــاج ـ ـ ـ ـ م ــوق ــف كــاش ـفــه ال
تـ ـحـ ـج ــب ك ـ ــل طـ ــابـ ــق شـ ـق ــة 410000
 $ن ـه ــائ ــي Le Simon Real Estate
03/362009
الـحــازمـيــة ـ ـ ـ م ــار تـقــا الـســاحــة ـ ـ ـ 320
م 2كــاشـفــة بــارك ـيــه ـ ـ ـ غــرفــة ج ـلــوس ـ ـ
صالونان ـ ـ غرفة جلوس ـ ـ  5حمامات
ـ ـ ـ طــاقــة شـمـسـيــة ـ ـ ـ غــرفــة خ ــادم ــةLe .
Simon Real Estate 03/362009
الـحــازمـيــة مـسـتــودع  450م نــزلــة بيك
اب Le Simon Real Estate $ 450000
03/362009
ال ـح ــازم ـي ــة غ ــاردي ـن ـي ــا ـ ـ ـ ـ م ـس ـت ــودع ـ ـ ـ
يصلح ملكتب  215م 2موقفان بسعر
رائع  $ 200000نهائي Le Simon Real
Estate 03/362009
ال ـح ــازم ـي ــة ـ ـ ـ ـ م ـك ـتــب ط ــاب ـق ــان  85م2
قريب من الطريق العام بناء جديد ـ ـ
مصعدان ـ ـ موقف تحت األرض بسعر
مغر Le Simon Real Estate $ 155000
ٍ
03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ طابق سفلي اول
كاشفة ال تحجب ـ ـ مجددة بالكامل ـ ـ
 270م 2سند ـ ـ مع تراس شوفاج ـ ـ AC
ـ ـ موقفان Le Simon Real $ 390000
Estate 03/362009
الحازمية مار تقال طابق أخير ـ ـ 245
م 2ـ ـ ـ  4ن ــوم صــالــونــان ـ ـ ـ شــومـيـنـيــة ـ ـ
 4حـمــامــات ـ ـ ـ غــرفــة خــادمــة مــوقـفــان ـ ـ
ش ــوف ــاج Le Simon Real $ 415000
Estate 03/362009
خانة املنت الجنوبي شقق ـــ للبيع بعبدا
الحازمية مارتقال في افخم الشوارع
 205م 2ـ ـ ـ  3ن ــوم م ــع خ ــزائ ــن صــالــون
سفرة شوفاج غرفة خادمة ـ ـ  4حمام
موقفني $355000 Hot Deal

خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
ال ـحــازم ـيــة مــارت ـقــا  157م 2ـ ـ ـ  3نــوم
ح ـمــامــن ـ ـ ـ ـ ص ــال ــون ـ ـ ـ ـ سـ ـف ــرة .ش ــارع
هادئ.
مغر$257000 .
بسعر
موقف.
ٍ
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
الحازمية مارتقال  389م 2ـ ـ  4صالون.
 3مــاس ـتــر ـ ـ ـ ج ـل ــوس .جـفـصــن ـ ـ ـ A.C
ـ ـ ـ شــوفــاج ـ ـ ـ بــاركـيــه ،ت ــراس  40م 2ـ ـ ـ 3
مواقف كاف .موتور.
$650000
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
بـعـبــدا ال ـل ــوي ــزة .ســوبــر فـخـمــة  3نــوم
ـ ـ غرفة خــادمــة ـ ـ  4حمام ـ ـ  3مــواقــف ـ ـ
ديكور رائــع 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
بعبدا الـلــويــزة 4 .نــوم ـ ـ  2ماستر ـ ـ 3
صالون ـ ـ سفرة ـ ـ غرفة خادمة ـ ـ مطبخ
اوروبـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ديـ ـك ــور ج ـف ـصــن بــارك ـيــه
ـ ـ ـ طــاقــة شـمـسـيــة ش ــوف ــاج ـ ـ ـ  A.Cـ ـ ـ 3
مــواقــف ـ ـ ـ مــوتــور ـ ـ ـ ك ــاف ـ ـ ـ كــاشـفــة وال
تحجب ـ ـ موقع رائع.
$585000
Hot Deal
03/962009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق لإليجار
الحازمية مارتقال ـ ـ شقة  195م 2ـ ـ 3
نــوم ـ ـ  3حـمــام ـ ـ مــع حديقة وت ــراس ـ ـ
شوفاج موقف $950 .شهريًا
ستة أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate
مكاتب للبيع ـــ املنت الجنوبي بعبدا.
ال ـحــازم ـيــة غــاردي ـن ـيــا مـكـتــب  125م2
ـ ـ ـ مـقـطــع ال ــى ع ــدة غ ــرف دي ـك ــور رائ ــع
$280000
موقفني متالصقني
03/362009
Le simon Real Estate
الحازمية غاردينيا مكتب مساحة 95
م 2ـ 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
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس علي سيف الدين
املعاملة التنفيذية 2016/15 :استنابة
امل ـن ـفــذ :ب ـنــك ســوسـيـتــه ج ـن ــرال ف ــي لـبـنــان
ش.م.ل .بوكالة املحامي بطرس عدوان
املنفذ عليهم :ورثة املرحوم محمد ابراهيم
اللقيس وهــم اوليفيا ولــوكــاديــا وسوسن
وميرنا ولوندا وسامر وتامر اوالد محمد
اللقيس وزوجته راوية نواف ياغي.
ـ ـ ـ ـ ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي وق ـي ـمــة ال ــدي ــن :تسع
س ـ ـن ـ ــدات دي ـ ـ ــن م ـس ـت ـح ـق ــة االداء ب ـق ـي ـمــة
 /580875/دوالر أم ـي ــرك ــي م ــع ال ـف ــوائ ــد
موضوع استنابة دائرة تنفيذ بيروت رقم
 1995/103والفائدة القانونية حتى الدفع
الفعلي والرسوم واملصاريف القانونية.
ـ ـ تــاريــخ التنفيذ فــي دائ ــرة تنفيذ بـيــروت:
1995/2/8
ـ ـ تــاريــخ التنفيذ فــي دائ ــرة تنفيذ بعلبك:
2016/3/22
ـ ـ ـ ـ ـ ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـب ـل ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار2015/3/9 :
و2015/12/1
ـ ـ تاريخ قرار الحجز2004/10/11 :
ـ ـ ـ تــاريــخ تـحــويــل الـحـجــز االحـتـيــاطــي الــى
حجز تنفيذي رقم 1995/32
ـ ـ تاريخ تسجيله2005/1/4 :
ـ ـ تاريخ محضر وصف العقار2016/10/31 :
ـ ـ تاريخ تسجيله2016/11/12 :
ـ ـ بيان العقار املحجوز ومشتمالته:
 1066.5سـهـمــا بــالـعـقــار رق ــم  440ـ ـ ـ الـعــن
ـ ـ ـ ام ـي ــري مـحـلــة ت ـحــت ال ـت ــن .ح ـصــة ورث ــة
امل ــرح ــوم مـحـمــد ابــراه ـيــم الـلـقـيــس .الـعـقــار
يبعد حوالي  300متر عن طريق عام العني
ـ ـ الفاكهة.
ً
نــزوال باتجاه منطقة زبــود ويوجد ضمن
العقار ثالثة ابنية:
أ ـ ـ بناء وقديم من حجر الدبش والسقف من
الباطون بمساحة حوالي  55م 2عبارة عن
غرفتني وبيت خالء خارجي.
ب ـ ـ بناء ثاني من اللنب غير مورق مساحته
 65م 2عبارة عن غرفتني ومنتفعاتهم.
ج ـ ـ ـ ـ ب ـن ــاء ث ــال ــث م ــن ح ـجــر ال ــدب ــش سقفه
مــن الـبــاطــون مــؤلــف مــن ثــاث غــرف وبيت
خ ــاء خ ــارج ــي م ـســاح ـتــه  90م .2ويــوجــد
ضـمـنــه فـسـحــة ارض وغ ــرف ــة مـسـتـقـلــة من
ال ـب ــاط ــون  16م 2وع ــري ـش ــة م ــرف ــوع ــة على
اع ـمــدة حــديــديــة واش ـجــار مـثـمــرة متنوعة
عددها اثنان وثالثون شجرة دوالــي عنب
وي ــوج ــد ض ـم ــن ال ـع ـق ــار اربـ ـع ــة ج ـل ــول مــن
الحجر الصخري القديم على امتداد العقار
مــن الـجـنــوب الــى الـشـمــال والـعـقــار مصون
بتصوينة من الباطون من الجهة الغربية.
ـ ـ مساحته 6709 :متر مربع
ـ ـ ـ حـ ــدوده :يـحــده غــربــا طــريــق ع ــام وشــرقــا
ً
العقارين رقم  438و 439وشماال العقار رقم
 441وجنوبًا طريق عام.
ـ ـ الحقوق العينية :لهذا العقار حي االنتفاع
بــالــري مــن مـيــاه راس امل ــاء حسب العوائد
القديمة.
ي ــوم ــي  213تـ ــاريـ ــخ  1995/2/22حـجــز
اح ـت ـي ــاط ــي ع ـل ــى ح ـص ــة م ـح ـم ــد اب ــراه ـي ــم
ال ـل ـق ـيــس صـ ـ ــادر ع ــن دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ تـحــت
رق ــم  1995/32ملـصـلـحــة ال ـب ـنــك الـلـبـنــانــي
الباكستاني املتحد ش.م.ل.
ـ ـ يومي  214تاريخ  1995/2/22طلب تنفيذ
م ـق ــدم م ــن ال ـب ـنــك ال ـل ـب ـنــانــي الـبــاكـسـتــانــي
امل ـت ـحــد ش.م.ل .ض ــد امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه محمد
اب ــراهـ ـي ــم ال ـل ـق ـيــس ي ـط ـلــب ت ـن ـف ـيــذ الـحـجــز
االحتياطي اعاله.
ـ ـ يومي  14تاريخ  2005/1/4حجز تنفيذي
على حصة محمد ابراهيم اللقيس ملصلحة
بـنــك ســوسـيـتــه ج ـن ــرال ف ــي لـبـنــان ش.م.ل.
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت رقم 95/103
بملفه.
ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  809ت ــاري ــخ  2005/5/21حجز
تنفيذي اشـتــراك بالحجز التنفيذي اعاله
على حصة محمد ابراهيم اللقيس ملصلحة
االعتماد اللبناني ش.م.ل .صادر عن دائرة
تنفيذ بيروت رقم  95/102بحلفه.
ـ ـ ـ يــومــي  4189ت ــاري ــخ  2012/12/18قيد
احتياطي ورد عقد بيع واقرار وتعهد على
ح ـص ـتــي س ـعـيــد مـحـمــد ال ـل ـق ـيــس وف ــوزي ــة
احمد دعيبس اللقيس البالغة  1067سهم
ملصلحة ركان مصطفى دندش اعيد ملعاون
بعلبك التمام النواقص.
ـ ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  769تـ ــاريـ ــخ  2014/3/11قـيــد
احتياطي اشــارة على سبيل العلم بــورود
عـقــد بـيــع عـلــى  149سـهــم مــن حـصــة ركــان
مصطفى دنــدش االحتياطية يومي 4189
و 2012/419اعــاه ـ ـ ملصلحة فــؤاد محمود

خليل اعيد ملعاون بعلبك لضم النواقص.
ـ ـ يومي  4170تاريخ  2016/11/12محضر
وص ـ ــف ال ـع ـق ــار رق ـ ــم  2016/15اس ـت ـنــابــة
مصدر الحجز دائرة تنفيذ بعلبك :الحاجز
بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.
املحجوز عليه :محمد ابراهيم اللقيس.
ـ ـ التخمني بالليرة اللبنانية177.216.750 :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح بـ ــال ـ ـل ـ ـيـ ــرة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة:
106.330.000
ـ ـ موعد جلسة املزايدة ومكان اجرائها :نهار
االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فــي  2017/7/12الـســاعــة
الحادية عشرة والنصف ظهرًا امام حضرة
رئيس دائرة التنفيذ في قصر عدل بعلبك.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ال ـن ـف ـقــات امل ـتــوجــب دفـعـهــا
ع ــاوة عـلــى الـثـمــن طــوابــع االح ــال ــة ورســم
ال ــدالل ــة لـلـبـلــديــة  %5وع ـلــى راغـ ــب ال ـشــراء
الـحـضــور بــاملــوعــد املـعــن وان ي ــودع باسم
رئيس دائرة التنفيذ قبل املباشرة باملزايدة
ل ــدى ص ـنــدوق الـخــزيـنــة أو أح ــد امل ـصــارف
املقبولة مبلغًا موازيًا لبدل الطرح أو تقديم
كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ لتخوله
ه ــذه ال ــدائ ــرة الــدخــول بــاملــزايــدة وعـلـيــه ان
ً
ي ـخ ـتــار م ـح ــا القــام ـتــه ض ـمــن ن ـط ــاق هــذه
ّ
ال ــدائ ــرة واال ع ــد قلمها مـقــامــا م ـخ ـتــارًا له
وعـلـيــه خ ــال ثــاثــة ايـ ــام م ــن صـ ــدور ق ــرار
االحــالــة اي ــداع الثمن تحت طائلة اعتباره
ً
ناكال واعــادة املزايدة على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه في
خالل عشرين يومًا من تاريخ صــدور قرار
االحالة دفع املبلغ والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن تلزيم مشروع أشغال ّ
غب الطلب إلنشاء
خـطــوط تــوتــر مـتــوســط ومـحـطــات تحويل
ه ــوائ ـي ــة ف ــي م ـحــاف ـظ ـتــي ال ـب ـق ــاع ال ـغــربــي
وبعلبك ـ ـ الهرمل
الساعة التاسعة من يــوم الخميس الواقع
فيه الثامن من شهر حزيران  ،2017تجري
ادارة املناقصات ـ ـ فــي مركزها الكائن في
بناية بيضون ـ ـ شــارع ب ــوردو ـ ـ الصنايع
ـ ـ ب ـيــروت ،لحساب وزارة الـطــاقــة وامل ـيــاه ـ ـ
املديرية العامة للموارد املائية والكهربائية
ـ ـ مناقصة تلزيم مشروع أشغال ّ
غب الطلب
إلن ـشــاء خـطــوط تــوتــر مـتــوســط ومحطات
ت ـح ــوي ــل ه ــوائ ـي ــة ف ــي م ـحــاف ـظ ـتــي ال ـب ـقــاع
الغربي وبعلبك ـ ـ الهرمل.
ـ ـ ـ ال ـتــأمــن امل ــؤق ــت :فـقــط خـمـســة وارب ـع ــون
مليون ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــون امل ـ ـق ـ ـبـ ــولـ ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
املسجلون وفقًا الحكام املرسوم رقم 3688
تاريخ  1966/1/25واملصنفون في الدرجة
االولى لتنفيذ صفقات االشغال الكهربائية
ّ
اضافية.
الجدول رقم  1/4وشروط
تقدم العروض ،وفق نصوص دفتر الشروط
ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع والـحـصــول
عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان ف ــي املــديــريــة
العامة للموارد املائية 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 938
إعالن تلزيم مشروع أشغال ّ
غب الطلب إلنشاء
خـطــوط تــوتــر مـتــوســط ومـحـطــات تحويل
هوائية في محافظتي الجنوب والنبطية
الساعة التاسعة من يوم االثنني الواقع فيه
الثاني عشر من شهر حزيران  ،2017تجري
ادارة املناقصات ـ ـ فــي مركزها الكائن في
بناية بيضون ـ ـ شــارع ب ــوردو ـ ـ الصنايع
ـ ـ ب ـيــروت ،لحساب وزارة الـطــاقــة وامل ـيــاه ـ ـ
املديرية العامة للموارد املائية والكهربائية
ـ ـ مناقصة تلزيم مشروع أشغال ّ
غب الطلب
إلن ـشــاء خـطــوط تــوتــر مـتــوســط ومحطات
تـحــويــل هــوائ ـيــة ف ــي مـحــافـظـتــي الـجـنــوب
والنبطية.
ـ ـ ـ ال ـتــأمــن امل ــؤق ــت :فـقــط خـمـســة وارب ـع ــون
مليون ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــون امل ـ ـق ـ ـبـ ــولـ ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
املسجلون وفقًا الحكام املرسوم رقم 3688
تاريخ  1966/1/25واملصنفون في الدرجة
االولى لتنفيذ صفقات االشغال الكهربائية
ّ
اضافية.
الجدول رقم  1/4وشروط
تقدم العروض ،وفق نصوص دفتر الشروط
ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع والـحـصــول
عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان ف ــي املــديــريــة

العامة للموارد املائية 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 939

إعالن تلزيم مشروع انشاء شبكة ّري في بلدة رأس
الحرف ـــ قضاء بعبدا
الساعة التاسعة من يــوم االربـعــاء الواقع
فيه الحادي والعشرون من شهر حزيران
 ،2017تجري ادارة املناقصات ـ ـ في مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
وامل ـيــاه ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة لـلـمــوارد املائية
والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تـلــزيــم مـشــروع
انـشــاء شبكة ّ
ري فــي بـلــدة رأس الـحــرف ـ ـ
قضاء بعبدا.
ـ ـ التأمني املؤقت :فقط خمسة 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
امل ـص ـن ـف ــون ف ــي الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــال ـث ــة ح ـص ـرًا
لتنفيذ صفقات االشغال املائية املسجلون
وف ـقــا الح ـك ــام امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ
 1966/1/25وتـعــديــاتــه الــذيــن ال يوجد
بعهدتهم اكثر من اربع صفقات مائية لم
يجر استالمها مؤقتًا بعد.
ِ
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان
فـ ــي املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية.
التكليف 936
إعالن شطب مؤسسة
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ب ـنـ ً
ـاء للطلب امل ـقــدم بـتــاريــخ 2017/5/12
صـ ـ ــدر بـ ـت ــاري ــخ  2017/5/15ق ـ ـ ـ ــرارًا عــن
ح ـضــرة ال ـقــاضــي امل ـش ــرف ق ـضــى بشطب
قـيــد املــؤس ـســة ال ـتـجــاريــة امل ـعــروفــة بــاســم
"م ــؤس ـس ــة ه ـن ــاء فـ ــوزي ك ـب ــارة ال ـت ـجــاريــة
(مــؤس ـســة ال ـه ـنــاء) م ــن الـسـجــل الـتـجــاري
الخاص ذات الرقم  4255تاريخ .1990/9/4
رقم التسجيل في وزارة املالية .191561
للمتضرر مهلة عشرة ايام من تاريخ
النشر لالعتراض على هذا االجراء.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن شطب تاجر
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ب ـنـ ً
ـاء للطلب امل ـقــدم بـتــاريــخ 2017/5/12
صـ ـ ــدر بـ ـت ــاري ــخ  2017/5/15ق ـ ـ ـ ــرارًا عــن
ح ـضــرة ال ـقــاضــي امل ـش ــرف ق ـضــى بشطب

ق ـيــد امل ـس ـتــدع ـيــة ه ـن ــاء ف ـ ــوزي كـ ـب ــارة من
الـسـجــل الـتـجــاري ال ـعــام ذات الــرقــم 4932
تاريخ  ،1990/9/4االسم التجاري "الهناء
ل ـل ـس ـيــاحــة والـ ـسـ ـف ــر" ،رقـ ــم ال ـت ـس ـج ـيــل في
وزارة املالية .191561
للمتضرر مهلة عشرة ايام من تاريخ
النشر لالعتراض على هذا االجراء.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن شطب شركة
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ب ـن ـ ً
ـاء لـلـطـلــب امل ـق ــدم ب ـتــاريــخ 2017/5/9
ومـحـضــري اجـتـمــاع الجمعية العمومية
غ ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــاديـ ـ ــة امل ـ ـن ـ ـع ـ ـقـ ــدتـ ــن ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2014/10/3و  ،2017/4/29صدر بتاريخ
 2017/5/11ق ـ ــرارًا ع ــن ح ـضــرة الـقــاضــي
املـشــرف قضى بشطب قيد شركة "الــديــار
املتقدمة الدولية ش.م.م ".املمثلة باملفوضب
الـتــوقـيــع الـسـيــد عـبــد الـلــه سليمان عبيد
باالنفراد من السجل التجاري العام ذات
الــرقــم  3006118تــاريــخ  ،2011/10/7رقم
التسجيل في وزارة املالية .2584857
للمتضرر مهلة عشرة ايام من تاريخ
النشر لالعتراض على هذا االجراء.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن
ص ــادر عــن الـغــرفــة االبـتــدائـيــة الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/933
م ــوج ــه ال ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــم :جــرجــس
فــرح الــرويـهــب وجــرجــس وغـطــاس نخول
غـطــاس ـ ـ ـ مــن الـبـتــرون ســابـقــا ومجهولي
محل االقامة حاليًا.
تدعوكم هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومــرفـقــاتــه املــرفــوع ضــدكــم مــن املستدعي
هاني نجيب الحكيم بوكالة املحامي ايلي
الـبـيــروتــي ،بــدعــوى ازال ــة الـشـيــوع املقامة
ع ـل ــى ال ـع ـق ــاري ــن رقـ ــم  747و 748مـنـطـقــة
الـ ـبـ ـت ــرون الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،وذلـ ـ ــك خ ـ ــال مـهـلــة
عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن
واتـخــاذ مقامًا لكم يقع ضمن نطاق هذه
املحكمة وابــداء مالحظاتكم الخطية على
ال ــدع ــوى خ ــال مـهـلــة خـمـســة ع ـشــر يــومــا
مــن تــاريــخ التبليغ ،واال يعتبر كــل تبليغ
ل ـكــم لـصـقــا ع ـلــى ب ــاب املـحـكـمــة صحيحًا
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن استدراج عروض
تعلن وزارة االتـصــاالت ـ ـ املديرية العامة
لإلنشاء والتجهيز عن استقصاء اسعار
لتلزيم اشغال توسعة الشبكات الهاتفية
بواسطة كوابل الياف ضوئية ونحاسية
فــي مختلف املـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة (املــرحـلــة
السابعة) وذلك في تمام الساعة العاشرة
مـ ــن صـ ـب ــاح يـ ـ ــوم االرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع فـيــه
 2017/06/14على خمس مجموعات

امل ـج ـمــوعــة األول ـ ــى :بـ ـي ــروت ،ج ـبــل لـبـنــان
الثالثة
امل ـج ـمــوعــة ال ـث ــان ـي ــة :ج ـبــل ل ـب ـنــان األولـ ــى
والثانية
املجموعة الثالثة :الشمال
املجموعة الرابعة :الجنوب
املجموعة الخامسة :البقاع
الـتــأمــن املــؤقــت 100 :ال ــف دوالر أميركي
لكل مجموعة.
ط ــريـ ـق ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم :تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض لـكــل
مجموعة على حــدة ،في ظرفني مستقلني
لكل مجموعة (ظــرف إداري وفني ـ ـ ظرف
مالي).
العارضون املقبولون :الذين تتوفر فيهم
ال ـش ــروط امل ـح ــددة فــي امل ــادة  40مــن دفتر
الشروط الخاصة.
تقدم العروض قبل الساعة الثانية عشرة
ت ـم ــام ــا مـ ــن ظ ـه ــر ي ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء امل ــواف ــق
فـيــه  2017/06/13وف ــق ن ـصــوص دفــاتــر
ال ـشــروط الـتــي يمكن االط ــاع والـحـصــول
ع ـل ـي ـه ــا مـ ــن املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــإن ـش ــاء
والتجهيز (الكائنة في وزارة االتصاالت
الطابق الرابع)
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـع ـ ــروض ال ـ ــى دي ـ ــوان
املــديــريــة الـعــامــة لــإنـشــاء والتجهيز قبل
الـســاعــة الثانية عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل
يسبق تــاريــخ استقصاء األس ـعــار ال ــوارد
ذكره أعاله.
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وزير االتصاالت
جمال جراح
التكليف 950
إعالن الى املشتركني
في مشروع ري القاسمية ورأس العني
ومشروع ري صيدا ـ ـ جزين
تعلن املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
الى املشتركني بمياه الري في اطار مشروع
ري القاسمية ورأس الـعــن ومـشــروع ري
صيدا ـ ـ جزين انها وضعت قيد التحصيل
ج ــداول التحقق عــن ال ـعــام  2017وتطلب
م ــن املـشـتــركــن ال ـك ــرام ال ــذي ــن ل ــم ي ـســددوا
بــدل اشتراكاتهم امل ـبــادرة فــورًا الــى مركز
الجباية في صيدا ومكاتب املصلحة في
القاسمية ولبعا لدفع ما يتوجب عليهم
في مهلة اقصاها  2017/6/30علمًا بانه
اعتبارًاَ من  2017/7/1يتوجب عن املبالغ
املـسـتـحـقــة وغ ـي ــر م ـس ــددة غ ــرام ــة تــأخـيــر
مـقــدراهــا  %2عــن كــل شـهــر ويـعـتـبــر كسر
ً
الشهر شهرًا كامال.
ك ـمــا ت ـن ــذر االدارة امل ـش ـتــركــن املـتـخـلـفــن
ع ــن دفـ ــع اش ـت ــراك ــات ـه ــم املـسـتـحـقــة لـغــايــة
 2016/12/31امل ـب ــادرة ف ــورًا ال ــى دف ــع ما
ي ـتــرتــب عـلـيـهــم واال سـتـضـطــر آس ـفــة الــى
مالحقتهم تبعًا للقوانني واالنظمة املرعية
االجراء لتحصيل املبالغ املستحقة عليهم
وكذلك قطع املياه عن اشتراكاتهم.
املدير العام باالنابة
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
املهندس عادل حوماني
التكليف 941
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إعالنات

تبليغ فقرة حكمية
تبلغ الى :اميل الشدياق
نـبـلـغـكـمــا ان ــه ب ـتــاريــخ  2017/3/9صــدر
قرار نهائي برقم  2017/18قضى بإعطاء
ال ـص ـي ـغــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ـلــوص ـيــة املـنـظـمــة
بتاريخ  1997/1/22لــدى مكتب املحامي
دج ــام ـي ــو اديـ ـب ــو ك ــات ــب عـ ــدل ك ــوت ــون ــو ـ ـ ـ
جـمـهــوريــة بـيـنــان وال ـص ــادرة عــن السيدة
فهيمة الشعار املتوفاة فــي كانو بتاريخ
 1999/11/26ف ــي ال ــدع ــوى امل ـقــامــة ام ــام
محكمة استئناف بعبدا املدنية بموضوع
اع ـط ــاء صـيـغــة تـنـفـيــذيــة اسـ ــاس 2017/3
م ــن س ــام ــي ريـ ـم ــون ن ـج ــم ع ـل ـمــا ان مـهـلــة
االعتراض ثالثني يومًا من تاريخ التبلغ.
رئيسة القلم
تانيا زخور
إعالن تلزيم
الساعة العاشرة من يوم السبت الواقع في
2017/6/3
تـ ـج ــري وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات /
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ــأحـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة،
اس ـت ــدراج ع ــروض لتلزيم ش ــراء وتركيب
م ـك ـي ـف ــات ه ـ ـ ــواء ل ـ ـ ــزوم امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة
لألحوال الشخصية ،الكائن في مقر وزارة
الداخلية والـبـلــديــات  /منطقة الـحـمــراء/
مقابل مصرف لبنان.
ال ـتــأمــن امل ــؤق ــت 3.000.000 :ل.ل( .ثــاثــة
ماليني ليرة لبنانية).
الـتــأمــن الـنـهــائــي %10 :عـشــرة بــاملـئــة من
قيمة ما يرسو على امللتزم.
طــريـقــة ال ـت ـلــزيــم :تـقــديــم ال ـع ــرض بمغلف
مقفل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض وفـ ـق ــا ل ـن ـص ــوص دف ـتــر
الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص ال ــذي ــن يـمـكــن االط ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه مـ ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لالحوال الشخصية  /قلم املدير العام.
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وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق
التكليف 951
إعالن مزايدة
صادر عن دائــرة تنفيذ زحلة ـ ـ الرئيسة
رلى أبو خاطر
امل ـن ـف ــذ :الـ ـي ــاس ي ــوس ــف ال ـس ـي ــدن ــاوي ـ ـ
وكيلته املحامي اليز تامر
املنفذ عليه :طوني امــن حجار ـ ـ زحلة
ـ ـ الراسية
بــامل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2015/257
ينفذ طالب التنفيذ شك بقيمة /40300/
دوالر أم ـيــركــي ع ــدا ال ــرس ــوم وال ـفــوائــد
واملصاريف.
ً
اوال :امل ـط ــروح لـلـبـيــع /800/ :سـهــم من
العقار رقم  /4110/أراضي زحلة
م ـس ــاح ـت ــه /558/ :م 2ي ـقــع ع ـل ــى يـمــن
طريق عام زحلة ـ ـ ضهور الشوير مفرق
م ـقــابــل مـطـعــم ال ـتــاي ـتــان ـيــك وي ـب ـعــد عن
الطريق العام حوالي  /400/متر بالقرب
مــن بـنــايــة " "Ostaويـبـعــد عـنـهــا حــوالــي
 /200/م ـت ــر وتـ ـص ــل الـ ـي ــه ع ـب ــر طـلـعــة
صـغـيــرة مـعـبــدة بــاالسـفـلــت وال ـبــاطــون
وهــو عـبــارة عــن قطعة ارض مؤلفة من
ثــاث جلول ويــوجــد فيه بعض اشجار
الـ ـس ــرو وال ـص ـن ــوب ــر وب ـع ــض االش ـج ــار
امل ـث ـم ــرة امل ـت ـن ــوع ــة وت ـص ــل ال ـي ــه شـبـكــة
ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـه ــات ــف وال ـب ـن ــى الـتـحـتـيــة
واالنــارة وماء الشفة والصرف الصحي
ويقع ضمن منطقة سكنية.
حدوده :يحده غربًا العقار رقم /4112/
طريق خاص وشرقًا العقار رقم /4167/
ً
وش ـمــاال الـعـقــار رق ــم  /4109/وجـنــوبــا:
العقار ./4111/
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :يـ ـشـ ـت ــرك بـمـلـكـيــة
ال ـط ــري ــق ال ـخ ــاص رق ــم  ،/4112/حجز
تنفيذي ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ زحلة
رقم  2015/257ملصلحة الحاجز الياس
يوسف السيدناوي على حصة املحجوز
عليه طوني امني الحجار ،حجز تنفيذي
صـ ـ ـ ــادر عـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ زح ـ ـلـ ــة رق ــم
 2015/684ملصلحة الحاجز جوزف اميل
رومية على حصة املحجوز عليه طوني
أمني الحجار ،محضر وصف العقار رقم
 2015/257صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
ملصلحة الياس السيدناوي.
قـ ـيـ ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /55800/ :خ ـم ـســة
وخ ـ ـم ـ ـسـ ــون ال ـ ـ ــف وثـ ـم ــانـ ـم ــاي ــة دوالر
أميركي.
ب ــدل ال ـط ــرح /33480/ :ثــاثــة وثــاثــون

الف واربعماية وثمانون دوالر أميركي.
ثانيًا :املطروح للبيع /1200/ :سهم من
العقار رقم  /4111/أراضي زحلة.
م ـس ــاح ـت ــه /814/ :م 2ي ـقــع ع ـل ــى يـمــن
طريق عام زحلة ـ ـ ضهور الشوير مفرق
م ـقــابــل مـطـعــم ال ـتــاي ـتــان ـيــك وي ـب ـعــد عن
الطريق العام حوالي  /400/متر
بــالـقــرب مــن بـنــايــة " "Ostaويـبـعــد عنها
ح ــوال ــي  /200/م ـتــر وت ـص ــل ال ـي ــه عبر
طلعة صغيرة معبدة بالباطون ضمن
مـنـطـقــة سـكـنـيــة وه ــو ع ـب ــارة ع ــن قطعة
ارض مؤلفة من ثالث جلول ويوجد فيه
بعض اشجار السرو والصنوبر وبعض
االش ـ ـ ـجـ ـ ــار امل ـ ـث ـ ـمـ ــرة املـ ـتـ ـن ــوع ــة وت ـص ــل
الـيــه شبكة الـكـهــربــاء والـهــاتــف والبنى
التحتية واالنــارة وماء الشفة والصرف
الصحي.
حدوده :يحده غربًا العقار رقم /4112/
طريق خاص وشرقًا العقار رقم /4167/
ً
وش ـمــاال الـعـقــار رق ــم  /4110/وجـنــوبــا:
طريق عام.
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :يـ ـشـ ـت ــرك بـمـلـكـيــة
ال ـط ــري ــق ال ـخ ــاص رق ــم  ،/4112/حجز
تنفيذي ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ زحلة
رقم  2015/257ملصلحة الحاجز الياس
يوسف السيدناوي على حصة املحجوز
عليه طوني امني الحجار ،حجز تنفيذي
صـ ـ ـ ــادر عـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ زح ـ ـلـ ــة رق ــم
 2015/684ملـصـلـحــة ال ـح ــاج ــز ج ــوزف
اميل رومـيــة على حصة املحجوز عليه
ط ــون ــي أمـ ــن ال ـح ـج ــار ،م ـح ـضــر وصــف
العقار رقــم  2015/257ملصلحة الياس
السيدناوي.
قيمة التخمني /122100/ :ماية واثنني
وعشرون الف وماية دوالر أميركي.
بــدل ال ـطــرح /73260/ :ثــاثــة وسبعون
الف ومئتان وستون دوالر أميركي.
موعد املــزايــدة ومكانها :يــوم الخميس
الــواقــع فيه  2017/6/22الساعة 12.25
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ زحلة في
قاعة املحكمة.
شــروط املزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ان يودع باسم
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ زحـلــة قيمة الطرح
في صندوق الخزينة او مصرف مقبول
أو تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة وعـلـيــه اتـخــاذ
مـحــل اق ــام ــة ضـمــن ن ـطــاق دائـ ــرة تنفيذ
زح ـلــة اذا ل ــم يـكــن ل ــه م ـقــام ف ـيــه ،وعليه
خالل ثالثة ايام من صدور قرار االحالة
ً
ايــداع الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال
واع ـ ــادة امل ــزاي ــدة عـلــى عـهــدتــه فيضمن
النقص وال يستفيد من الــزيــادة وعليه
ف ــي خـ ــال ث ــاث ــة اي ـ ــام م ــن ص ـ ــدور ق ــرار
االحالة دفع رسم الداللة.
مأمور تنفيذ زحلة
محمد أبو حمدان
إعالن قضائي
صادر عن محكمة األحوال الشخصية في
طرابلس
غرفة القاضي فاطمة ماجد
بتاريخ  2015/9/30تقدم املستدعي عمر
محمد طالب أمام هذه املحكمة باستدعاء
طلب بموجبه اعــان وفــاة املرحومة آمنة
حسني بعيذق في القبة ـ ـ طرابلس بتاريخ
 1986/11/6وحصر ارثها بزوجها محمد
ديب بن علي طالب وبأوالدها منه وهم:
عـبــد ال ـســام وع ـب ــدال ــرزاق وعـمــر وفاطمة
وح ـل ـي ـم ــة ومـ ـحـ ـم ــود ول ـط ـي ـف ــة وض ـح ــى
وسميا وال وارث لها سواهم وأن والديها
متوفيني قبلها.
فكل ذي مصلحة يــريــد االع ـتــراض تقديم
مالحظاته الخطية خالل املهلة القانونية
التي تلي مهلة النشر واللصق.
رئيس القلم
أحمد عبد الخالق
إعالن قضائي
صادر عن محكمة األحوال الشخصية في
طرابلس
غرفة القاضي فاطمة ماجد
ب ـت ــاري ــخ  2016/11/12ت ـق ــدم املـسـتــدعــي
بـ ـس ــام أحـ ـم ــد نـ ـش ــار أمـ ـ ــام ه ـ ــذه املـحـكـمــة
باستدعاء رقــم  2016/413طلب بموجبه
إعالن وفاة املرحوم والده أحمد مصطفى
نـشــار فــي طــرابـلــس بـتــاريــخ 2009/3/15
وح ـص ــر إرثـ ــه بــزوج ـتــه م ـم ــدوح ــة محمد
رشاد بارودي وبأوالده منها وهم :حسام
وبــارعــة وبـســام وروع ــة وجـمــانــة ومحمد
ربيع نشار وال وارث له سواهم وإن والديه

متوفيني قبله.
فلكل ذي مصلحة يريد االعتراض تقديم
مالحظاته الخطية خالل املهلة القانونية
التي تلي مهلة النشر واللصق.
رئيس القلم
أحمد عبد الخالق
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
ق ـ ــرر الـ ـق ــاض ــي الـ ـعـ ـق ــاري فـ ــي ال ـج ـن ــوب
إعــادة تكوين الصحيفة املؤقتة للعقار
رق ــم  2418مـنـطـقــة كـفــرمـلـكــي الـعـقــاريــة
واالقـســام املـفــرزة عنها بصورة نهائية
وبالصورة القضائية وتكليف الخبيرة
مــريــم جــونــي للكشف على العقار نهار
الثالثاء بتاريخ  2017/6/6وتعيني يوم
الثالثاء بتاريخ  2017/7/4موعدًا أمام
ه ــذه املـحـكـمــة العـ ــادة الـتـكــويــن ودع ــوة
من له عالقة بالصحيفة لتقديم طلباته
حسب االصول.
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طـلــب املـحــامــي مصطفى قــاســم فــرحــات
ب ــوك ــال ـت ــه عـ ــن م ـح ـم ــود م ـح ـم ــد مــرعــي
ب ـص ـف ـت ــه وريـ ـ ـ ــث م ـح ـم ــد اح ـ ـمـ ــد م ــرع ــي
ش ـهــادة قـيــد مــؤقـتــة ب ــدل ضــائــع للعقار
رق ــم  125بنعفول بــاســم امل ــورث محمد
أحمد مرعي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي
محمد الحاج علي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب ع ـبــدال ـلــه الـ ـي ــاس أس ـب ــر ال ـخ ــوري
ملــورثـيــه يــوســف حبيب أسـبــر الـخــوري
وزب ـيــدة جــرجــس ك ـتــوره سـنــدي تمليك
بدل ضائع العقارين  397و 398صور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب حسن زين الحاج علي سند تمليك
بدل ضائع العقار  368ديركيفا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـل ـبــت امل ـح ــام ـي ــة ع ـب ـيــر ع ــدن ــان دب ــوق
بــوكــالـتـهــا ع ــن ســامــي خـلـيــل ع ــز الــديــن
وك ـيــل خـلـيــل ابــراه ـيــم عــزالــديــن ملــورثــه
ابراهيم خليل عزالدين سند تمليك بدل
ضائع  607باريش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـ ـل ــب امل ـ ـحـ ــامـ ــي رون ـ ـ ـ ــي لـ ـي ــو س ــاس ــن
بوكالته عن يوسف حسن دايخ ملورثيه
ف ـ ـيـ ــاض حـ ـس ــن دايـ ـ ـ ــخ وخـ ـي ــري ــة حـســن
ص ـع ـي ــدي سـ ـن ــدي ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ضــائــع
العقار  10جويا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـلــب عـلــي حـســن عـبــدالـلــه الـعـيـســائــي
(سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي) مل ـ ــورث ـ ــه حـ ـس ــن ع ـب ــدال ـل ــه
العيسائي (سـعــودي) سند تمليك بدل
ع ــن ض ــائ ــع ع ــن ح ـصــة م ــورث ــه بــالـعـقــار
 2298رأس بيروت.
للمعترض مراجعه األمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
تعلن شركة ميرامار السياحية ش.م.ل.
سـ ـج ــل ت ـ ـجـ ــاري رقـ ـ ــم  1989/3055أن

أص ـ ــف م ـح ـم ــود م ـن ــا ق ــد تـ ـق ــدم بـطـلــب
االسـتـحـصــال عـلــى ب ــدل عــن ضــائــع عن
شـ ـ ـه ـ ــادات األس ـ ـهـ ــم الـ ـت ــي ي ـم ـل ـك ـهــا فــي
الشركة (شـهــادة ملكية أسهم وشهادة
حق تمتع رقم  )34موضوع االسهم من
الرقم  97681الى الرقم  98340فئة ب.2
فـعـلــى كــل مــن لــديــه اع ـت ــراض أن يتقدم
ب ــذل ــك مـ ــن ادارة الـ ـش ــرك ــة الـ ـك ــائ ــن فــي
طــراب ـلــس الـقـلـمــون خ ــال مـهـلــة خمسة
عشر يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس مجلس ادارة شركة ميرامار
السياحية
إعالن عن فقدان سند تمليك
يعلن السيد تنال محمد صباح بأنه فقد
سند تمليك بحري رقــم  1/4642تاريخ
 2005/4/22الـعــائــد ل ـلــزورق GALINA
 2رقم التسجيل /8302ب ويعلن رئيس
مرفأ بيروت عما اذا كان أحد لديه مطلب
أو إعتراض بهذا الشأن ،عليه االتصال
برئاسة مرفأ بيروت خالل خمسة عشر
يومًا من تاريخ النشر هذا اإلعالن.
رئيس مرفأ بيروت
محمد املولى
إعالن
 .1إن شركة  Goproperty S.A.R.Lتدعو
إلى حضور الجمعية العمومية العادية
والغير عادية وذلك يوم الخميس الواقع
في  25حزيران  2017ـ ـ الساعة العاشرة
صباحًا ،املكان الحازمية شــارع سعيد
فريحة سنتر غالب طابق الرابع مكتب
محامي الشركة.
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◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العامله االثيوبيه
zewedye hundie bekele
م ــن عـنــد مـخــدومـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئًا اإلت ـص ــال على
الرقم 71/571720
غادرت العامله البنغالدشيه
zunu begum
م ــن عـنــد مـخــدومـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئًا اإلت ـص ــال على
الرقم 70/748240
غـ ـ ـ ـ ــادرت الـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـب ـن ـغ ــادش ـي ــة
BSIRON AKTER
من مكان عملها في النبطية ،الرجاء
مـمــن يـعــرف عنها شيئًا االت ـصــال
على الرقم 70/649093

◄ مفقود ►
فقدت العاملة اإلثيوبية
AYNALEM GIRMA YIRGA
ج ــواز سـفــرهــا ال ــرج ــاء مـمــن يجده
اإلتصال بالرقم03/964492 :

ُتعلن الجامعة اإلسالم ّية يف لبنان عن حاجتها للتعاقد
مع أساتذة للتعليم يف اإلختصاصات التالية:

 -1تقويم النطق
 -2القبالة القانون ّية
 -3العالج الفيزيايئ
 -4تحاليل مخربية ورسيرية
 -5التغذية وتنظيم الوجبات
عىل الراغبني تقديم الطلب يف املركز الرئييس يف خلدة – الطابق السادس – مكتب
العالقات العامة – من الساعة العارشة ولغاية الثانية بعد الضهر .
إعالن بيع للمرة الثالثة

صادرة عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 99/420
الرئيسة عون
طالب التنفيذ :هاني محمود قبيسي وكيله املحامي انطوان ابي نادر
املنفذ عليه :حسن محمود حيدر وكيله املحامي علي قنديل
بتاريخ  98/3/16و 99/4/13تقرر القاء الحجز التنفيذي وسجل على الصحائف
ً
العينية بتاريخ  98/3/23و  99/4/19تحصيال لدين املنفذ البالغ مائتي وخمسني
الف د .اميركي باالضافة الى الفوائد واللواحق.
املطروح للبيع بعد التخفيض :كامل القسم  4 /5221الشياح:
مساحته  510م 2سفلي ثاني ـ ـ مستودع ولدى الكشف تبني ان ما ذكر اعاله ينطبق
عـلــى الــواقــع بــاالضــافــة الــى وج ــود تـعــد عـلــى هــذا الـقـســم بـبـنــاء خ ــزان مـيــاه للعقار
بمسافة تقريبية  140م.م .خاضع لنظام امللكية ـ ـ تخطيط باملرسوم  970 /14424ـ ـ
يشترك بملكية الحقوق  1و 3Aو  3وما ورد على القسم االول وضع يد قرار 96/26
وقرار ايداع رقم  96 /25ينتفع باملرور على العقار  6446ـ ـ مصاب بتخطيط مصدق
بمرسوم  968 /11431ـ ـ ويقع ضمن ارتفاق املطار ـ ـ اشارة امتياز للخزينة بضريبة
التحسني.
حدود العقار  5221الشياح:
ً
يحده غربًا  5219وشرقًا  5080وشماال  5220وجنوبًا .6446
الثمن د .اميركي
حصص املنفذ عليه
229500
 1ـ ـ كامل القسم  4 /5221الشياح

ثمن الطرح املخفض د .اميركي
90.345

تاريخ ومكان املزايدة:
وقد تحدد موعد املزايدة نهار الثالثاء الواقع في  2017/6/13الساعة الحادية عشرة
صباحًا امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع:
فعلى الراغب في الشراء وقبل املباشرة باملزايدة ايــداع مبلغ مواز لثمن الطرح في
صندوق الخزينة أو في مصرف مقبول باسم رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا او تقديم
كفالة مصرفية تضمن املبلغ وات ـخــاذ محل اقــامــة ضمن نـطــاق الــدائــرة كما عليه
وخالل ثالثة ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة
بزيادة العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين يومًا تلي االحالة دفع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
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رياضة

التحدي األصعب للمهندسين هو في إنشاء حلبة في شوارع المدينة من دون ّ
المس بهيكلية شوارعها كما حصل في باكو (خاص األخبار)

تحقيق

أطماع اقتصادية وراء استضافة سباقات الفورموال 1

المحركات تحرق ماليين الدوالرات
ال شك في أن الفورموال
هو رياضة تجذب اليها
ً 1
دوال وحكومات طامعة
في استضافة سباقاتها
وتسويق نفسها من
خاللها ،ما ينشطها سياحيًا
واقتصاديًا .لكن تنظيم
سباق للفئة الملكة هو
ٍّ
تحد من الطراز األول على
مختلف االصعدة البشرية،
االقتصادية واللوجستية

باكو ــ ناهد ّ
صيوح
 20سـبــاقــا تـعــرفـهــا روزن ــام ــة بطولة
العالم لسباقات سـيــارات الفورموال
 1في املوسم ،وسط تزايد شعبيتها
واتـســاع رقعتها الجغرافية ،في ظل
تـنــافــس ب ـلــدان مــن ال ـق ــارات املختلفة
لـ ــان ـ ـض ـ ـمـ ــام ال ـ ـ ـ ــى عـ ــائ ـ ـلـ ــة س ـل ـس ـلــة
السباقات األقوى في العالم.
ل ـكــن ف ـكــرة اس ـت ـضــافــة ج ــائ ــزة كـبــرى
ال يمكن أن تكون وليدة الساعة ،بل
تـتـطـلــب تـخـطـيـطــا دق ـي ـق ــا ،وت ـعــاونــا
ـات
وث ـ ـي ـ ـقـ ــا ب ـ ـ ــن مـ ـخـ ـتـ ـل ــف املـ ـنـ ـظـ ـم ـ ً
الحكومية وغير الحكومية ،اضافة
الــى أمــوال طائلة يتضاعف حجمها
ف ـ ــي ك ـ ــل م ـ ـ ــرة ت ـ ـضـ ــاف ال ـ ـ ــى ال ـح ـل ـبــة
والـسـبــاق نفسه تحسينات مطلوبة
وض ـ ـ ــروري ـ ـ ــة لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى ش ــرف
االستضافة السنوية.
وي ـ ـم ـ ـكـ ــن أخـ ـ ـ ــذ جـ ـ ــائـ ـ ــزة آذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان
ال ـك ـب ــرى ،ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـحــت مسمى
جائزة أوروب ــا العام املــاضــي ،كمثال
ب ــارز عـلــى ه ــذا ال ـكــام ،كــونـهــا كانت
آخــر الـضـيــوف الـجــدد على روزنــامــة
سـبــاقــات الـفـئــة االولـ ــى ،ووس ــط عــدم
إخـ ـف ــاء املـ ـس ــؤول ــن ع ــن ح ـل ـبــة بــاكــو
االرقــام التي صرفوها إلقامة الحدث
الـ ــذي تـطـلــب ال ـع ـمــل ع ـلــى الـحـصــول
عليه أعوامًا عدة إلقناع ّ
القيمني على
الفورموال  1بإمكانية إقامته في تلك
املدينة القديمة.
الفكرة جــاءت أواخــر عــام  ،2013وقد
طــرحـتـهــا ال ـح ـكــومــة املـحـلـيــة بـهــدف
وضــع البالد على الخارطة العاملية،
وذلـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة إطـ ـ ـ ـ ــاق ح ـم ـلــة
لـتـشـجـيــع ال ـسـيــاحــة ف ــي ال ـب ــاد عبر

شبكات اعالمية عاملية على رأسها
"سي أن أن" االميركية.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد ي ـ ـقـ ــول ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي لحلبة باكو عارف رحيموف
حديث مع "األخبار"" :أجروا تقييمًا
في
ٍ
عميقًا ملا يمكنهم القيام به لتنشيط
االقـتـصــاد ودع ــم السياحة والـتــرويــج
للبالد ونشر اسمها في جميع انحاء
ال ـعــالــم .وم ــع ط ــرح خ ـي ــارات مـتـعــددة،
ح ــاول ــوا الـبـحــث ف ــي األف ـك ــار ال ـتــي تم

أنفقت باكو مبلغ
 12مليون دوالر
لتحسين وضع االسفلت
على المسارات

تطبيقها ح ــول الـعــالــم لتحقيق هــذه
األهـ ـ ـ ـ ــداف ،ف ـ ـقـ ــرروا الـ ــذهـ ــاب بــات ـجــاه
الفورموال ."1

ّ
الحلبة تكلف الماليين

مـ ـ ــا إن تـ ـ ــم ال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـحـ ــدث
وتـخـصـيــص امل ـي ــزان ـي ــات ال ــازم ــة لــه،
بـمــزيــج مــن الــدعــم الـحـكــومــي وبعض
الـ ـجـ ـه ــات الـ ـخ ــاص ــة ف ــي ب ــاك ــو ،حـتــى
ك ــان تـحــديــد مـكــان إن ـشــاء الحلبة هو
التحدي األكبر.
أما الكلفة النهائية ،فكان من الصعب

تـ ـح ــدي ــده ــا ،ل ـك ــن م ـ ـصـ ــادر ح ـكــوم ـيـ ًـة
أفادت "األخبار" ببعض منها ،شارحة
أن الـكـلـفــة ت ـكــون غــالـبــا أق ــل بالنسبة
الى حلبة شوارع ،بما أن معظم البنى
ً
التحتية موجودة أصال .وعلى سبيل
امل ـث ــال ،أنـفـقــت بــاكــو مـبـلــغ  12مليون
دوالر أميركي لتحسني وضع االسفلت
ع ـل ــى امل ـ ـس ـ ــارات الـ ـت ــي سـتـسـتـضـيــف
السباق.
وخـ ـ ــال ع ــام ــن ،ع ـم ــل ح ــوال ــى 1000
ش ـخ ــص ،ب ـمــن ف ـي ـهــم  5000م ـت ـطــوع،
تمت االستعانة بهم لإلعداد للحدث.
كذلك تمت االستعانة بمراقبي املسار
من البحرين إلدارة السباق األول.
ُ
تنفق معظم الحلبات عشرات ماليني
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ك ـ ــل س ـ ـنـ ــة ،م ـ ــع ت ـصــاعــد
ه ــذه الكلفة تــدريـجـيــا .لـكــن بالنسبة
إل ــى س ـبــاقــات امل ـ ــدن ،يـجــب أن تــؤخــذ
تـكـلـفــة إق ــام ــة ال ـس ـب ــاق س ـنــويــا بعني
االعـتـبــار .وهــذا االمــر يرتبط تحديدًا
ـى جــانـبــي املـســار
بـبـنــاء امل ــدرج ــات عـلـ ً
ث ــم تـفـكـيـكـهــا ،إض ــاف ــة ال ــى ال ـحــواجــز
وجـ ـ ـ ـ ــدران األمـ ـ ـ ـ ــان .وكـ ـ ــل هـ ـ ــذا ال ـع ـمــل
ي ـت ـط ـلــب إغـ ـ ــاق ق ـل ــب امل ــديـ ـن ــة ل ـف ـتــرة
ليست بالقصيرة.
ويكشف رحيموف شارحًا" :من ناحية
بـ ـن ــاء ال ـح ـل ـب ــة وتـ ــأمـ ــن ا ّل ـت ـس ـه ـيــات
وامل ـن ـشــآت ال ــازم ــة ،تـمـكــنــا مــن إتـمــام
ذلك بكلفة  80ميلون دوالر .وللسنوات
املقبلة ،قد ننفق ما ُيقارب  15مليون
دوالر لـتــركـيــب وفـ ـ ّـك ك ــل الـتـجـهـيــزات
سنويًا".

عباقرة تصمم الحلبات
ال يمكن ألي مـهـنــدس تصميم حلبة
لـ ـلـ ـف ــورم ــوال  ،1بـ ــل هـ ـن ــاك أش ـخ ــاص

متخصصون في هذا املجال ،ال بل إنه
ال مبالغة في القول إن املهندس االملاني
هيرمان تيلكه هــو االشـهــر واملطلوب
ال ــدائ ــم ل ـهــذا ال ـن ــوع م ــن االعـ ـم ــال ،فقد
أش ــرف على تصميم جميع الحلبات
التي انضمت إلى روزنامة البطولة في
األلفية الـجــديــدة ،وخصوصًا حلبات
الشوارع ،إضافة إلى حلبات البحرين،
وأوسـ ـ ــن األم ـي ــرك ـي ــة ،وح ـل ـبــة مــرســى
ياس في أبو ظبي...
ّ
توسع دور تيلكه من تصميم الحلبات
إل ــى تـصـمـيــم امل ـن ـشــآت والـتـسـهـيــات
املحيطة بالحلبة ،مثل موقع منطقة
ال ـح ـظــائــر وم ـك ــات ــب اإلداريـ ـ ـ ــن وامل ـقــر
ً
اإلعــامــي واملــركــز الطبي وص ــوال إلى
أدق الـتـفــاصـيــل ،مـثــل تـمــديــدات املـيــاه
والكهرباء والبنى التحتية األخرى.
وي ـ ـقـ ــول ت ـي ـل ـك ــه" :ح ـل ـب ــة امل ــديـ ـن ــة هــي
ال ـت ـحــدي االص ـع ــب ،إذ عـلـيــك الـتــريــث
ً
وال ـن ـظــر ب ـمــا ل ــدي ــك؛ ف ـفــي بــاكــو م ـثــا،
جئنا بثالثة تصاميم للحلبة ،لكنهم
اخـ ـت ــاروا األك ـث ــر ت ـع ـق ـي ـدًا" .ويـضـيــف:
ّ
"هناك دائمًا مشاكل كثيرة عليك حلها
عندما يرتبط االمر بحلبة شوارع ،فال
يمكنك هــدم مبنى ،بل عليك التعامل
مــع الـشــوارع املــوجــودة لديك مــن دون
ّ
املس بها".
إذًا م ـبــالــغ خ ـيــال ـيــة ي ـج ــري إن ـفــاق ـهــا،
إضافة إلى تسخير الكثير من الطاقات
وال ــوق ــت ل ــال ـتــزام ب ـحــدث عــاملــي مثل
الفورموال  ،1لكن األمر يستحق العناء
عـنــدمــا تـعــرف أن هـنــاك أكـثــر مــن 500
ميلون شخص حول العالم يجلسون
خلف شاشات التلفزة وهم يشاهدون
السيارات السريعة تجوب مدينتك في
نهاية األسبوع.
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رياضة
سوق االنتقاالت

كرة الصاالت

دي ماريا في المشروع الجديد لبرشلونة
هل ّ
يوجه برشلونة اإلسباني ضربة
لـغــريـمــه األزل ـ ــي ريـ ــال م ــدري ــد بضم
نجمه السابق األرجنتيني أنخل دي
مــاريــا الع ــب بــاريــس س ــان جـيــرمــان
الفرنسي؟
صـحـيـفــة "إل م ــون ــدو دي ـبــورت ـي ـفــو"
اإلسبانية أشــارت الــى أن دي ماريا
انفصل عن مدير أعماله البرتغالي
جورجي منديش وتعاقد مع وكيل
أرجـنـتـيـنــي ت ــواص ــل م ـعــه مـســؤولــو
"الـ ـب ــرس ــا" الس ـت ـط ــاع رأي ال ــاع ــب
فــي إمكانية االنـضـمــام إلــى مشروع
النادي تحت قيادة املدرب الجديد.
وأض ــاف ــت الـصـحـيـفــة أن دي مــاريــا
ي ـم ـيــل ك ـث ـي ـرًا لـ ـلـ ـع ــودة مـ ـج ــددًا إل ــى
أجـ ـ ــواء "ال ـل ـي ـغ ــا" ألسـ ـب ــاب ريــاض ـيــة
وأس ـ ـ ــري ـ ـ ــة ،حـ ـي ــث يـ ـقـ ـض ــي إجـ ــازتـ ــه
الـ ـسـ ـن ــوي ــة ف ـ ــي إسـ ـب ــانـ ـي ــا وي ـت ـم ـتــع
بـعــاقــة قــويــة مــع مــواطـنـيــه خافيير
ماسكيرانو وليونيل ميسي.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي
الكاتالوني حاولت التعاقد مع دي
ماريا عندما كــان العبًا في صفوف
مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،لكن
كـ ـ ــان هـ ـن ــاك شـ ـ ــرط جـ ــزائـ ــي وض ـع ــه

امللكي في الصفقة إلغالق الباب أمام
عــودتــه إلــى إسبانيا ،وتـحــديـدًا إلى
غريمه ،وهــذا مــا ال يوجد فــي عقده
الحالي مع النادي الباريسي.
وفي فرنسا ،شدد الروسي دميتري
ريبولوفليف مالك موناكو على أنه
ال يمكن االحتفاظ بالعب يرغب في
الرحيل عــن ال ـنــادي ،ملمحًا االثنني
إل ـ ــى إم ـ ـكـ ــان ال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن امل ـه ــاج ــم

الـشــاب كيليان مبابي فــي حــال أراد
ذلك.
وق ــال ريـبــولــوفـلـيــف فــي مـقــابـلــة مع
صـحـيـفــة "ل ـي ـك ـيــب" ال ـفــرن ـس ـيــة لــدى
ســؤالــه عــن مـبــابــي ( 18عــامــا) الــذي
أثـ ــار اه ـت ـمــام أن ــدي ــة عـ ــدة" :ال نسير
أبـ ـ ـ ـدًا ب ـع ـك ــس االتـ ـ ـج ـ ــاه وال ن ـف ــرض
األمور أبدًا .لنترك املوضوع يتطور"،
مـضـيـفــا" :ال ـس ــوق ت ـحــدد ذل ــك وه ــذا

اجتمع مسؤولو «البرسا» مع مدير أعمال دي ماريا (أرشيف)

قاس لشباب
خروج
ٍ
الفوتسال من آسيا
يتعلق بمن هو مستعد لالستثمار
في هذا الالعب" .وفي إيطاليا ،أعلن
م ـي ــان ع ـبــر ح ـســابــاتــه ع ـلــى مــواقــع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي تــوصـلــه إلــى
ات ـ ـفـ ــاق ل ـض ــم األرج ـن ـت ـي ـن ــي مــات ـيــو
موساكيو قادمًا من صفوف فياريال
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي .وب ـح ـس ــب الـ ـع ــدي ــد مــن
التقارير ،سيحصل فياريال على 20
ً
مليون يورو بدال النتقال موساكيو
( 26عــامــا) إلــى الـنــادي اللومباردي
الذي كان قريبًا من ضمه قبل عام.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ذكـ ــرت وك ــال ــة "ك ـي ــودو"
لــأن ـبــاء أن كـيـســوكــي ه ــون ــدا العــب
وس ــط مـنـتـخــب ال ـيــابــان أك ــد رحيله
عن ميالن في نهاية املوسم.
وفـ ــي أمل ــان ـي ــا ،س ـيــرحــل ري ـن ـيــه أدل ــر
ح ــارس منتخب أملــانـيــا الـســابــق عن
هــامـبــورغ فــي نهاية حــزيــران املقبل
بـعــدمــا قــرر عــدم تـمــديــد تـعــاقــده مع
النادي.
إلى ذلك ،أعلن ماينتس انفصاله عن
مــدربــه الـســويـســري مــارتــن شميدت
ّ
املخيبة للفريق الذي
بسبب النتائج
حافظ بعد معاناة هذا املوسم على
مكانه في الدرجة األولى.

كاس العالم للشباب

فرنسا تبدأ بقوة في مونديال الشباب
املنتخب الفرنسي انطباعًا قويًا
ترك
ّ
بــأنــه مــرشــح لـلـفــوز بـلـقــب مــونــديــال
الشباب لالعبني دون  20عامًا املقام
فــي كــوريــا الـجـنــوبـيــة ،مـنــذ امل ـبــاراة
ً
األول ــى الـتــي حقق فيها ف ــوزًا سهال
على هندوراس  ،0-3ضمن املجموعة
الخامسة.
وافـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــح ج ـ ـ ـ ــان كـ ـيـ ـف ــن أوغـ ـسـ ـت ــن
التسجيل لـفــرنـســا فــي الــدقـيـقــة ،15
ثــم ع ــزز "ال ــدي ــوك" تـقـ ّـدمـهــم بــالـهــدف
الثاني قبل دقيقة واحــدة من نهاية
الشوط األول عبر أمني هارت .وقبل
ت ـســع دق ــائ ــق ع ـلــى ن ـهــايــة املـ ـب ــاراة،
اختتم مــارتــن تيريير ،مهاجم ليل،
التسجيل بإحرازه الهدف الثالث.
وفي املجموعة عينها ،سقط منتخب
فييتنام في فخ التعادل السلبي أمام
نظيره النيوزيلندي.
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وفـ ــي امل ـج ـمــوعــة الـ ـس ــادس ــة ،أفـلـتــت
الــواليــات املـتـحــدة مــن كـبــوة مبكرة،
ً
وان ـ ـ ـتـ ـ ــزعـ ـ ــت ت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادال م ـ ـث ـ ـي ـ ـرًا أم ـ ــام
اإلكوادور .3-3
ّ
وتقدم املنتخب اإلكــوادوري بهدفني
م ـب ـك ــري ــن س ـج ـل ـه ـمــا ه ـي ــرل ــن لـيـنــو
وبـ ـ ــريـ ـ ــان أل ـ ـفـ ــريـ ــدو كـ ــاب ـ ـيـ ــزاس فــي
الدقيقتني الخامسة والسابعة على
ّ
التوالي ،ثم قلص املنتخب األميركي
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارق بـ ـ ـه ـ ــدف أح ـ ـ ـ ـ ــرزه جـ ــوشـ ــوا
سارجنت في الدقيقة .36
وعــاد الــاعــب ذاتــه ليمنح الــواليــات
امل ـت ـح ــدة ال ـت ـع ــادل ف ــي الــدق ـي ـقــة ،54
ل ـك ــن م ـن ـت ـخــب اإلك ـ ـ ـ ــوادور ت ـق ــدم مــن
جديد بالهدف الثاني لكابيزاس في
الدقيقة .64
وب ـي ـن ـم ــا كـ ــانـ ــت اإلك ـ ـ ـ ـ ـ ــوادور ت ـت ـجــه
ل ـح ـص ــد الـ ـ ـف ـ ــوز ،خ ـط ـف ــت الـ ــواليـ ــات

املتحدة التعادل في الثواني األخيرة
عبر لوكا دي التوري.
وفـ ـ ـ ــي امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة عـ ـيـ ـنـ ـه ــا ،أسـ ـق ــط
منتخب السنغال نظيره السعودي
.0-2
ودفـ ـ ـ ـ ــع "األخ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــر" ث ـ ـمـ ــن ه ـف ــوت ــن
دفــاعـيـتــن مبكرتني سجلت منهما
السنغال هدفيها عبر إبراهيما نيان
وأوساينو ديانيه في الدقيقتني 13
و 15على التوالي.
وف ــي الـجــولــة الـثــانـيــة ال ـي ــوم ،تلعب
إنـكـلـتــرا مــع غـيـنـيــا (ال ـســاعــة 10,00
صـبــاحــا بتوقيت ب ـي ــروت) ،وكــوريــا
الـجـنــوبـيــة م ــع األرج ـن ـت ــن ()13,00
ضـمــن املـجـمــوعــة األول ــى ،وفـنــزويــا
مــع فــانــواتــو ( )10,00واملـكـسـيــك مع
أمل ــان ـي ــا ( )13,00ض ـم ــن امل ـج ـمــوعــة
الثانية.

أخبار رياضية

تأجيل لقاء هومنتمن
والرياضي الى اليوم

فرحة فرنسية بأحد األهداف
الثالثة (إنترنت)

الدوري األميركي للمحترفين

بوسطن ينتفض على ملعب كليفالند ()2-1

منع العبو بوسطن «الملك» جيمس من تسجيل اكثر من  11نقطة (أ ف ب)

استفاق بوسطن سلتيكس من سباته
بعد خسارته املباراتني األوليني على
أرضه وتأخره بفارق كبير في الشوط
األول لـيـقـلـبــه إل ــى ف ــوز م ـفــاجــئ على
مـضـيـفــه كـلـيـفــانــد كــافــالـيـيــرز حــامــل
الـ ـلـ ـق ــب ،م ـل ـح ـقــا ب ــه ال ـه ــزي ـم ــة األول ـ ــى
فــي ال ــ"بــاي اوف" هــذا الـعــام بنتيجة
 ،108-111فــي امل ـب ــاراة الـثــالـثــة ضمن
الــدور نصف النهائي (نهائي املنطقة
ال ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة) ،ف ـ ــي دوري ك ـ ــرة ال ـس ـلــة
األميركي الشمالي للمحترفني.
وس ـقــط كـلـيـفــانــد بـعــدمــا هـيـمــن على
ال ـ ـشـ ــوط األول وأوصـ ـ ـ ــل الـ ـ ـف ـ ــارق فــي
بـعــض املــراحــل إل ــى  21نـقـطــة ،قـبــل أن
يفقد العبوه التركيز في الربع األخير
ويتعرضوا ألول خسارة بعدما حققوا
انتصارين متتاليني.
ويدين بوسطن الــذي تعرض لهزيمة
نـكــراء على أرضــه وأم ــام جمهوره في
امل ـبــاراة الـثــانـيــة  130-86ويـغـيــب عنه
نجمه أيــزيــاه تــومــاس ،بشكل خــاص
إلى ايفيري برادلي الذي سجل ثالثية
قـ ـب ــل جـ ـ ــزء واحـ ـ ـ ــد فـ ـق ــط مـ ــن ال ـث ــان ـي ــة
ّ
األخ ـيــرة ،ليقلص الـفــارق الــى  2-1في
هذه السلسلة.
وت ــأل ــق الع ـب ــو كـلـيـفــانــد ف ــي ال ـشــوط

خرج منتخب لبنان من بطولة آسيا
للشباب دون  20عامًا بكرة الصاالت ،إثر
خسارته القاسية أمام نظيره اإليراني - 2
 6ضمن الدور ربع النهائي بعد مباراة قوية
احتضنتها صالة هوا مارك في بانكوك.
وتأهل منتخب إيران إلى الدور نصف
النهائي ملواجهة منتخب تايالند املضيف
الذي تغلب على إندونيسيا .2-4
وأظهرت املباراة املستوى الحقيقي
للمنتخب اإليراني ومدى قدراته العالية
كمنافس هو األوفر حظًا إلحراز اللقب ،إذ
عرف العبوه كيف يتعاملون مع الحماسة
اللبنانية التي أثمرت عن هدف التقدم
بواسطة حسني البابا في الدقيقة الرابعة.
ولم ينتظر "تيم ميللي" أكثر من دقيقة
ليدرك التعادل بواسطة البديل أوميد خاني،
وسرعان ما انتزع التقدم بواسطة حمزة
كادهودا.
وأجرى املدرب اإليراني شهاب الدين
سوفلمانيش بعض التغييرات ودفع بدماء
جديدة ،لكن خطأ دفاعيًا فادحًا أتاح
للمحترف في روسيا توحيد لطفي إضافة
الهدف الثالث .وقبل الدخول الى غرف
املالبس بلحظات ،ارتدت الكرة من البابا الى
الشباك ليسجل بالخطأ في مرماه وتصبح
النتيجة .1 - 4
وفي الشوط الثاني ،وبعد تسع دقائق
على البداية ،أضاف محمد طاهري الهدف
الخامس .وفيما كان مدرب املنتخب
اللبناني يحضر نفسه لخطة الـ"باور
بالير" ،قلص ستيف كوكزيان النتيجة الى
 .5 - 2وقبل  5دقائق على النهاية ،سجل
اإليرانيون أجمل أهداف املباراة بعد هجمة
سريعة وسلسلة تمريرات متقنة أنهاها
لطفي في الشباك هدفًا سادسًا.

األول وت ـقـ ّـدمــوا ب ـفــارق  16نـقـطــة -66
 ،50سجل  22نقطة منها كيفن لوف
الذي أنهى اللقاء برصيد  28نقطة مع
 10متابعات ،بينما كــان زميله كيري
ايــرفـيـنــغ أف ـضــل مـسـجــل بـ ـ  29نقطة،
بينما لــم يكن "املـلــك" ليبرون جيمس
ف ــي أف ـض ــل أي ــام ــه واك ـت ـف ــى بتسجيل
 11نقطة .وعـلــى الـطــرف اآلخ ــر ،ورغــم
غ ـي ــاب ت ــوم ــاس ح ـتــى ن ـهــايــة املــوســم
بسبب إصابة في وركه األيمن ،برز من
بوسطن ماركوس سمارت بـ  27نقطة،
وبرادلي صاحب  20نقطة.
وي ـل ـع ــب ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي ن ـه ــائ ــي امل ـن ـط ـقــة
ال ـغ ــرب ـي ــة سـ ــان أن ـط ــون ـي ــو سـ ـب ــرز مــع
غــولــدن سـتــايــت ووريـ ــرز ال ــذي يتقدم
 .0-3وبــالـحــديــث عــن س ــان أنـطــونـيــو،
فـقــد كـشــف الـجــورجــي زازا باتشوليا
العب ارتكاز غولدن ستايت أن عائلته
تلقت تهديدات بعدما تسبب بإصابة
نجم سبرز كــاوهــي لينارد والـحــؤول
دون م ـش ــارك ـت ــه ف ــي ن ـه ــائ ــي املـنـطـقــة
ال ـغ ــرب ـي ــة .ون ـق ــل امل ــوق ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي
ل ـص ـح ـي ـفــة "ي ـ ــو أس آي ت ـ ـ ـ ــوداي" عــن
باتشوليا قــولــه" :بإمكانكم تهديدي،
لكن ال تهددوا زوجتي أو تتحدثوا عن
أوالدي ...هذا أمر مؤلم".

ّ
أجلت األمانة العامة لالتحاد اللبناني لكرة
السلة املباراة الخامسة بني هومنتمن وضيفه
الرياضي ضمن سلسلة نهائي بطولة لبنان
لكرة السلة الى اليوم عند الساعة 20.30
ً
على ملعب مزهر بدال من إقامتها أمس .ولم
تحدد األمانة العامة سبب التأجيل ،بل اكتفت
بإرسال برنامج ّ
معدل ،ما فتح الباب أمام
التكهنات والشائعات والتساؤالت حول أسباب
التأجيل .فما بني الكالم عن محاوالت اتحادية
ملعالجة اإلشكال الذي حصل أول من أمس
بني هومنتمن والرياضي بعد مباراة الفريقني
الرابعة واالجتماع الذي عقد في مقر االتحاد
أمس ،الى الكالم عن نيات ّ
مبيتة إلفساح املجال
أمام العب هومنتمن فادي الخطيب ليصبح
قادرًا على املشاركة ،تعددت األسباب وبقي
التوضيح غائبًا.

مهرجان كرة المنار الـ 21اليوم

تقيم املجموعة اللبنانية لإلعالم قناة  -املنار
مهرجان كرة املنار بنسخته الـ 21الليلة ،الساعة
التاسعة والنصف ،وينقل مباشرة على الهواء.
وبعد اعتماد مبدأ  3العبني للمنافسة على كل
ً
مركز بدال من أربعة ،كانت املنافسة شرسة
على بعض املراكز التي حسمت بفارق ضئيل
ملصلحة أحد املتنافسني ،خاصة في مركزي
الظهير .كذلك كانت املنافسة قوية على مركز
حراسة املرمى وعلى املركز الثاني لالعب
االرتكاز.
أما جائزة أفضل العب ،التي تعتبر األهم في
ً
املهرجان ،فقد كانت املهمة صعبة جدًا أوال
الختيار االسماء التي ستتنافس على الجائزة،
لكن االصعب كان عملية التصويت ،حيث
أظهرت عمليات الفرز تقاربًا كبيرًا بني الالعبني.
إشارة الى أنه ،للموسم الثاني على التوالي،
سيتم حجب الجوائز املخصصة للحكام.
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ثقافة وناس

ّ
مستمرة منذ أكثر من نصف قرن .إلى جانب نضالها الحثيث لصمود ّ«مسرح المدينة» بل ازدهاره وانفتاحه على الشباب
تحية تجربة رائدة وحيوية
ّ
تنوي «سيدة المسرح اللبناني» تأسيس فرقة خاصة بها ،وتتحضر لمشروع كبير العام المقبل ،فيما تقدم عرضها
في محيط يزداد اضطرابًا وحروبًاّ ،
الجديد «مش من زمان» في رمضان .إنه سيرتها الذاتية بطريقة مغناة وممسرحة

«حكاية
نضال»

ّ
ّ
ّ
«الجامعة األنطونية» تكرم سيدة الخشبة اللبنانية

ّ
نضال األشقر ...المقاومة مستمرة

نادين كنعان
ال حـ ـل ــول وسـ ـط ــى فـ ــي حـ ـي ــاة ن ـضــال
األشقر .هي تفعل كل شيء بجوارحها:
ّ
التمرد ،والعشق ،والفن ،وحب الوطن،
ّ
وت ـق ــدي ــس ال ـ ـحـ ــريـ ــة ...م ــع ك ــل إن ـج ــاز
جــديــد تـحـقـ ّقــه ،تــؤكــد «س ـ ّـيــدة املـســرح
اللبناني» أنها امــرأة استثنائية .في
ّ
ّ
يترسخ يقيننا بأن
كل مـ ّـرة نلتقيها،
ُ
السنني ،بحالوتها ومـ ّـرهــا ،لــم ترهق
عزيمتها واندفاعها للحياة عمومًا،
واملسرح خصوصًا ...في داخل «الست
نـضــال» الكثير مــن الصبا والحيوية
واإلقــدام على االبتكار والتجديد ،إلى
درجـ ــة ت ـف ــوق م ــا ل ــدى ع ــدد كـبـيــر من
شباب اليوم.
مع الــوقــت ،وبفعل تجربة فنية رائــدة
ّ
مستمرة منذ أكـثــر مــن نصف
وغنية
قـ ــرن ،ن ــال ــت «زن ــوب ـي ــا» ت ـكــري ـمــات في
دول ّ
عدة .لكن اليوم ،سيكون االحتفاء
ً
ّ
ل ـب ـنــان ـيــا ومـ ـتـ ـم ــيـ ـزًا .م ـ ـسـ ــاء ،تـحـتـفــي
ّ
األنطونية» (الحدث ـ بعبدا)
«الجامعة
ّ
بنضال األشقر ،وستوزع كتاب «اسم
ع ـل ــم» بـنـسـخـتــه ال ـ ـ  ،11ت ـحــت ع ـنــوان
«نضال األشقر ...حكاية نضال» (راجع
ال ـ ـكـ ــادر) .م ـ ِّ
ـؤس ـســة «م ـس ــرح املــدي ـنــة»
(الـحـمــرا ـ ـ بـيــروت) سعيدة ج ـدًا بهذه
امل ـ ـبـ ــادرة «الـ ـت ــي ال ُي ـم ـك ــن رف ـض ـه ــا»،
ّ
ّ
«األنطونية» تحمل بذور
خصوصًا أن
ً
ّ
«الثقافة واإلنسانية والتحرر ،فضال
عن اهتمامها الكبير باللغة العربية».
هـ ــذا م ــا ت ــؤك ــده ل ـن ــا إب ـن ــة ال ـس ـيــاســي
والقيادي في «الحزب السوري القومي
االج ـت ـم ــاع ــي» أسـ ــد األشـ ـق ــر ( 1908ـ ـ
 )1986أثـ ـن ــاء دردش ـ ــة ص ـبــاح ـيــة فــي
منزلها في كليمنصو.
خـطــوة ال ب ـ ّـد مــن تثمينها طـبـعــا ،في
ّ
ّ
ب ـل ــد ال ي ـت ــذك ــر كـ ـب ــاره ع ـ ـ ــادة إال بـعــد
رحيلهم .تخصيص الفنانة املولودة
في األربعينيات بهذا التكريم ،أقل ما
يمكن فعله بالنسبة أليقونة نادرة من
أي ـقــونــات لـبـنــان الـنـهـضــة ،والـتـنــويــر،
ّ
التقدمي.
والفكر
من منزل أهلها في قرية ديــك املحدي
(ج ـ ـ ـبـ ـ ــل ل ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــان) ،ان ـ ـط ـ ـل ـ ـقـ ــت نـ ـض ــال

األشـقــر إلــى عالم التمثيل .التحقت بـ
«األكاديمية امللكية للفنون الدرامية»
( )RADAعام  ،1960تزامنًا مع انقالب
القوميني الذي ُسجن والدها على أثره.
بـعــد س ـن ــوات م ــن ال ــدراس ــة املـمــزوجــة
باالحتراف ،عادت املسرحية اللبنانية
الشهيرة إلى بلدها حيث برز اسمها
فــي عــدد مــن األعـمــال ،فــي الــوقــت الــذي
ك ـ ّـرت فـيــه سبحة األع ـمــال مــع روجـيــه
عـ ـ ّـسـ ــاف ،بـ ـ ــدءًا م ــن «اآلن ـ ـسـ ــة ج ــول ــي»
(ت ـعــريــب ال ــراح ــل أن ـســي الـ ـح ــاج) ،من
دون أن ننسى بــاكــورتـهــا اإلخــراجـ ّـيــة
ّ
«املـفــتــش ال ـعــام» مــع رضــا كبريت عن
نص لغوغول.
جمعتها
ـي
ـ
ت
ـ
ل
ا
ـع
ـ
ي
ـار
ـ
ش
ـ
مل
إل ــى جــانــب ا
ّ
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـس ـ ـ ــاف ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــة ،مـ ــثـ ــل
تـ ــأس ـ ـي ـ ـس ـ ـه ـ ـمـ ــا «م ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــرف بـ ـ ـي ـ ــروت
ل ـل ـم ـســرح» ( )1968مــرح ـلــة مـحــوريــة
ومفصلية في تاريخ املسرح اللبناني،
ّ
ّ
سيما أن ــه تـحـ ّـول إلــى مقصد لألقالم
ا ّلـنــاقــدة والـشـعــراء والـفـنــانــن .واألهــم
ّ
أن ــه شــكــل مـخـتـبـرًا فـكــريــا وسـيــاسـيــا.
ّ
ثم حان موعد «مجدلون» التي ولدت
م ــواجـ ـه ــة ش ــرس ــة ال س ــاب ــق ل ـه ــا مــع
الــرقــابــة ،ليستمر الخطاب السياسي
ّ
املتمسك باملقاومة وااللـتــزام
الـجــريء
بــالـقـضــايــا املـحـقــة وم ـحــاربــة الـفـســاد
مـ ــع م ـس ــرح ـي ــات ع ـ ـ ـ ـ ّـدة ،ع ـل ــى رأس ـه ــا
«ك ــارت بــانــش» ( 1970ـ ـ نــص عصام
محفوظ) ،و«أنتيغون» التي أخرجها
فــؤاد نعيم في  ،1973ثم تـ ّ
ـزوج نضال
في العام نفسه .الحرب األهلية ،دفعت
ال ـث ـنــائــي إل ــى األردن ( .)1974ه ـنــاك،
تـعـ ّـرفــت نـضــال إل ــى فـنــانــن وشــاركــت
في مهرجانات عربية .كل هذا جعلها
تـ ّ
ـؤســس فــرقــة «املـمـثـلــون ال ـع ــرب» مع
املـ ـس ــرح ــي املـ ـغ ــرب ــي الـ ــراحـ ــل ال ـط ـ ّيــب
الـصــديـقــي .تـجــربــة ت ــرى األش ـقــر أنـهــا
«االمتداد العربي» لـ «محترف بيروت
للمسرح».
ب ـعــد ع ـ ّـم ــان ،أم ـض ــت بـطـلــة مـســرحـيــة
«إضـ ـ ــراب ال ـحــرام ـيــة» ( )1971خمس
سـ ـ ـن ـ ــوات ف ـ ــي ق ـ ـبـ ــرص م ـ ــع أوالدهـ ـ ـ ـ ــا،
ّ
ث ــم حــطــت ف ــي ب ـي ــروت ف ــي ع ــام 1992
ل ـتـ ّ
ـؤســس ب ـعــد ذل ــك ب ـعــامــن «م ـســرح

امل ـ ــدي ـ ـن ـ ــة» .يـ ــومـ ــا بـ ـع ــد ي ـ ـ ـ ــوم ،ورغ ـ ــم
ك ــل ال ـع ـق ـب ــات ،ي ـت ـمـ ّـســك هـ ــذا ال ـص ــرح
ال ـ ـب ـ ـيـ ــروتـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي فــي
اح ـت ـضــان امل ــواه ــب ال ـشــابــة الـشـغــوفــة
بالفن واملـســرح .وراء هــذا الــدور ،تقف
س ـ ّـي ــدة م ـج ـبــولــة بــال ـع ـنــاد واإلصـ ـ ــرار
ع ـ ـلـ ــى رف ـ ـ ـ ــض االس ـ ـت ـ ـس ـ ــام ل ـ ـظـ ــروف
البلد الـقــاسـيــة ،والـصـعــوبــات املــاديــة،
وال ـت ـش ــرذم ال ـحــاصــل بـفـعــل ال ـح ــروب
املتنقلة في املنطقة العربية.
لـكــن مــا ال ــذي ُيـبـقــي «نـ ــار» الـحـمــاســة
مـشـتـعـلــة ف ــي داخ ـ ــل ن ـض ــال األش ـق ــر؟
«ح ـم ــاس ـت ــي أس ـت ـم ـ ّـده ــا م ــن ال ـش ـبــاب
ّ
الـ ـخ ــاق ال ــراغ ــب ف ــي ال ـع ـمــل ،ل ـكــن في
ال ـ ّع ــام امل ــاض ــي ت ـحــدي ـدًا ،زدت إيـمــانــا
بأنني أسير على الطريق السليم» .ثم
تــوضــح« :الـنـجــاح الكبير لالحتفالية

تعزيز االنفتاح على الجمهور
العربي في هذه الظروف
بالعشرية الثانية لتأسيس «مسرح
املـ ــدي ـ ـنـ ــة» ،وإقـ ـ ـب ـ ــال ال ـ ـنـ ــاس ال ـك ـث ـيــف
ع ـلــى الـ ـع ــروض ،أوص ــان ــي إل ــى هــذه
النتيجة».
كـثـيــرة هــي املـشــاريــع املــوضــوعــة على
جدول أعمال األشقر الرامية إلى تعزيز
االن ـف ـتــاح عـلــى الـجـمـهــور الـعــربــي في
هذه الظروفّ ،
أهمها الليالي الخاصة
بدعم مسرحها ،وكان آخرها تلك التي
أحيتها مايا دياب مع الراقص البلدي
أليكس بوليكيفتش في ّ 15أيار (مايو)
الـحــالــي .تــرفــض «الـســت نـضــال» الـ ّ
ـرد
على منتقدي استضافة دياب في هذا
الصرح الفني ،وتكتفي بالقول« :هذا
امل ـك ــان يـتـســع لـلـجـمـيــع ول ـك ــل أش ـكــال
ال ـف ــن ،م ــن الـتـمـثـيــل إل ــى ال ـك ـبــاريــه ّ .لم
ّ
تتردد مايا في مساعدتنا ،ويكفي أننا
جمعنا أكبر مبلغ منذ البدء بتنظيم
أنشطة مماثلة» .وتردف« :سأكمل في
هذه الحفالت من وقت إلى آخرّ ،
سيما
ّ
ّ
أن األم ـ ــوال املــؤم ـنــة مـنـهــا تـســاعــدنــي
في تقليص الكلفة بالنسبة للشباب.

وآمـ ــل أن تـلـبــي هـيـفــا وه ـبــي دعــوتـنــا
في املـ ّـرة املقبلة .املسرح زبــدة الفنون،
وه ـ ـ ــو ف ـ ـضـ ــاء مـ ــدنـ ــي بـ ـعـ ـي ــد ع ـ ــن كــل
أش ـكــال الطائفية والـتـعـ ّـصــب ،ويجب
أن يبقى كــذلــك» .وفـ ّـي سـيــاق متصل،
تشدد األشقر على أنــه في وقــت صار
فـيــه املـثـقـفــون أب ـعــد عــن بـعـضـهــم من
أي وق ــت م ـضــى بـسـبــب ال ـس ـيــاســة ،ال
ب ــد م ــن إيـ ـج ــاد أرضـ ـي ــة ج ــامـ ـع ــة .مــع
ّ
العلم بــأن السنوات الخمس األخيرة،
شهدت حركة مسرحية نشطة جدًا في
العاصمة اللبنانية».
تأسيس
نضال
تنوي
من هذا املنطلق،
ّ
فرقة مسرحية خاصة بها ،وتتحضر
لعمل مسرحي كبير العام املقبل على
طــراز «منمنمات» و« 3نسوان طــوال»
وغـ ـي ــرهـ ـم ــا .أم ـ ــا فـ ــي ش ـه ــر رمـ ـض ــان،
فـسـتـقـ ّـدم عــرضـهــا ال ـجــديــد «م ــش من
االشقر
زم ــان» (وض ــع وتنفيذ نـضــال
ّ
ـ ف ــي  20و 21ح ــزي ــران /يــون ـيــو) .إن ــه
ّ
سيرتها الذاتية ،وعبارة عن مذكرات
مغناة ممسرحة ،بمرافقة املوسيقيني:
خالد العبد الله ،ومحمد عقيل ،ونبيل
األحمر ،وإبراهيم عقيل.
قـبــل ذلـ ــك ،ي ـق ـ ّـدم سـيـمــون شــاهــن في
 12حـ ـ ــزيـ ـ ــران ح ـف ـل ــة م ــوس ـي ـق ـي ــة فــي
مناسبة منحه الدكتوراه الفخرية في
«الجامعة األميركية في بيروت».
ومــن  6حتى  15حــزيــران ،يطل جورج
خ ـ ّـب ــاز ف ــي م ـســرح ـيــة «املـ ـل ــك ي ـم ــوت»
(ل ـي ــوج ــن اي ــون ـس ـك ــو ـ ـ ـ إخ ـ ـ ــراج ف ــؤاد
ن ـع ـي ــم) ،م ــن ب ـط ــول ــة ي ـ ــارا ب ــو ن ـص ــار،
وب ــات ــريـ ـسـ ـي ــا سـ ـمـ ـي ــرة ،وم ـ ــي أغ ـ ــدت
س ـم ـيــث ،وم ــوري ــس م ـع ـل ــوف ،وول ـيــد
جــابــر ،مــع املوسيقيني :محمد عقيل،
ونبيل األحمر ،وعماد حشيشو.
ب ـهــذه ال ـبــرم ـجــة ,تــؤكــد ن ـضــال أهمية
انفتاح «املدينة» على مختلف أشكال
اإلبـ ـ ــداع وال ـف ـن ــون ال ـت ــي ت ـتــوجــه إلــى
الجمهور ّ
بتنوعه وميوله العديدة.
*احتفالية «حكاية نضال» تكريمًا لنضال
األشقر :اليوم ـ الساعة السادسة والنصف
ّ
ً
األنطونية» (الحدث ـ
مساء ـ حرم «الجامعة
بعبدا) .لالستعالم05/927000 :

منذ سنوات ،تعمل «الجامعة
ّ
األنطونية» على إعــاء شأن
الـ ـثـ ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـك ــر واإلب ـ ـ ـ ــداع
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــوار .وفـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق
أنشطتها الرامية إلــى تكريم
أسـ ـم ــاء بـ ـ ــارزة ف ــي ال ـســاحــة
الثقافية ،اخ ـتــارت املؤسسة
التعليمية التي يرأسها األب
جـ ـ ــرمـ ـ ــانـ ـ ــوس جـ ــرمـ ــانـ ــوس
االح ـت ـف ــاء ب ـن ـضــال األش ـق ــر.
ل ــن ي ـك ــون امل ــوع ــد ه ــذه امل ـ ّـرة
كــالـتـكــريـمــات الـتـقـلـيــديــة ،إذ
سـيـتـخـلـلــه ت ــوزي ــع الـنـسـخــة
الـ ـ ـ َـ ـ  11مـ ـ ــن كـ ـ ـت ـ ــاب «إسـ ـ ــم
َعــلــم» تـحــت ع ـنــوان« :نـضــال
األشـ ـ ـق ـ ــر ...ح ـك ــاي ــة ن ـض ــال»
(تقديم ّ
منسق اللغة العربية
ف ـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة اإلع ـ ــام ـ ــي
ب ـ ّـس ــام ب ـ ـ ـ ـ ّـراك) .ي ـت ــأل ــف ه ــذا
اإلص ـ ــدار م ــن ثــاثــة أق ـســام،
هي« :الحكاية بأقالم اليوم»،
و«الحكاية ذات أمــس» ،و«من
ُ
ح ـكــايــة امل ـ ـسـ ــرح» .س ــت ــروى
ه ــذه الـحـكــايــة امل ـت ـمـ ّـيــزة عبر
ُ
أربعني شهادة ،بعضها كتب
خصيصًا للمناسبة ،وأخرى
من أرشيف «مسرح املدينة»،
ّ
تولت الجامعة إعادة طباعتها
وتوثيقها .ومن بني األسماء،
ن ـ ــذك ـ ــر :ال ـ ـشـ ــاعـ ــر والـ ـك ــات ــب
ع ـي ـســى م ـخ ـل ــوف ،وامل ـم ـث ـلــة
ج ــول ـي ــا ق ـ ّـص ــار ،وال ـش ــاع ــرة
سلوى الخليل األمني ،واملمثل
أس ـع ــد رش ـ ـ ــدان ،واإلع ــام ــي
ري ـ ـ ـكـ ـ ــاردو كـ ـ ـ ــرم ،وزوج ـ ـهـ ــا
ال ـص ـح ــاف ــي وامل ـ ـخـ ــرج ف ــؤاد
نعيم ،والروائية علوية صبح،
إلى جانب مقاالت ومقابالت
من الصحافة العربية.
هـ ـ ـ ــذا ل ـ ـيـ ــس كـ ـ ــل شـ ـ ـ ـ ــيء ،إذ
سنجد في الكتاب مشهدين
من مسرحية «كارت بالنش»
التي ّ
تفردت بخطاب سياسي
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريء ،ك ـ ـمـ ــا خ ـص ـص ــت
«ال ـ ـسـ ــت ن ـ ـضـ ــال» ال ـجــام ـعــة
ّ
مسرحيتها الـجــديــدة
بـنــص
«مش من زمان».
وفـ ــي ال ـك ـت ــاب أيـ ـض ــا ،صــور
باأللوان من حياتها العائلية
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وم ـج ـمــوعــة
مــن األدوار ال ـتــي بــرعــت في
تقديمها في مسرحيات على
شــاكـلــة« :صـبــح واملـنـصــور»،
و«الـ ـ ـ ـ ــواويـ ـ ـ ـ ــة» ،و«زن ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــا»،
و«امل ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ـ ّـردة» ،و«األجـ ـنـ ـح ــة
ّ
املتكسرة» ،وغيرها.
وض ـ ـمـ ــن مـ ـحـ ـط ــات الـ ـح ــدث
ُ
ال ـيــوم ،ســتـعــرض عـلــى ثــاث
ّ
مصورة (30
مراحل مقابلة
ّ
د) أج ــراه ــا ب ـ ّـس ــام ب ـ ــراك مع
امل ـك ــرم ــة ف ــي م ـن ــزل ـه ــا ،وف ــي
شــارع الحمرا ،وفــي «مسرح
املدينة» .وسيكون الحضور
على موعد مع كلمة من ّبراك
ّ
االفتتاحية ،ومــن رئيس
فــي
ال ـجــام ـعــة ،وم ــن ن ـضــال الـتــي
ستقرأ بصوتها الرخيم من
كتابات جبران خليل جبران
وف ـ ـ ـ ــؤاد سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ،قـ ـب ــل أن
ُيختتم اللقاء بتقديم الريشة
الـفـضـيــة ورف ــع ال ـس ـتــارة عن
جدارية تحمل اسمها.
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ليبان جاز

المغنية البريطانية تنتظركم عند الواجهة البحرية لبيروت

 ALA.NIصوت الجاز والبلوز« ...برودواي ستايل»

بشير صفير
ّ
ع ـل ــى غـ ـ ــرار مل ـ ــة م ــن م ـغ ـن ـي ــات ال ـج ــاز
ُ َّ
والـبـلــوز الـصــاعــدات الـلــواتــي دعــاهــن
«ليبان جاز» لتقديم أمسية (تعريفية
بالنسبة إلــى الغالبية الساحقة من
الجمهور اللبناني) في «ميوزكهول»
(الــواج ـهــة الـبـحــريــة) ،يـتـجـ ّـدد املــوعــد
هــذه امل ـ ّـرة مــع املغنية اإلنكليزية آال.
ني ( .)ALA.NIتأتي الحفلة املرتقبة
مساء األربـعــاء بعد الرحلة الصادقة
َ
وامل ـت ــواض ـع ــة (س ـن ـع ــود إلـ ــى ه ــات ــن
َ
الصفتني بعد قليل) التي اصطحبتنا
فيها معها املغنية املغربية أم الغيث
بن الصحراوي (املعروفة بـ «أم») إلى
عوالم موسيقى الصحارى املغاربية
َّ
وج ـ ـ ّـوه ـ ــا الـ ـ ــدافـ ـ ــئ /ال ـ ـب ـ ــارد املـ ــولـ ــف
بأسلوب معاصر.
«أم» ك ــان ــت م ــن ال ـف ـن ــان ــن ال ــزائ ــري ــن
الـقــائــل الــذيــن ال يـنـضــح حـضــورهــم
ع ـلــى امل ـس ــرح بـ ـ ّ
ـاالدعـ ــاء وال ـت ـع ـجــرف
ّ
أو أي ـ ـضـ ــا ب ـب ـع ــض الـ ـخـ ـب ــث امل ـب ــط ــن
ّ
ب ـ ـك ـ ــام م ـ ـ ــط ـ ـ ــاط ع ـ ـ ــن ج ـ ـم ـ ــال الـ ـبـ ـل ــد
امل ـض ـي ــف وع ـظ ـم ــة ش ـع ـب ــه .ربـ ـم ــا لــم
َ
ن ـحــظ ـ ـ ـ ت ـحــدي ـدًا ف ــي «ل ـي ـبــان ج ــاز» ـ ـ
بـفـنــان حـقـيـقــي (لـنــاحـيــة شخصيته
ون ـ ـف ـ ـس ـ ـي ـ ـتـ ـ ّـه ،ب ـ ـ ـصـ ـ ــرف الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر ع ــن
مستواه الفني) مثل ّ
«أم» منذ زيــارة
عـ ــازف ال ـتــروم ـبــت اإلي ـطــالــي أنــريـكــو
رافـ ــا ،تـمــامــا بـعـكــس املـغـنـيــة وعــازفــة
ال ـغ ـي ـت ــار اآلت ـ ـيـ ــة مـ ــن ف ــرن ـس ــا (ح ـيــث
ت ـع ـيــش) ب ـعــد م ــال ــي (ح ـي ــث ول ـ ــدت)،
فــاتــومــاتــا ديـ ـ ــاوارا ال ـتــي زارت ـن ــا قبل
أسابيع قليلة .وهنا نعود فــورًا إلى
َ
َ
الـصـفــتــن امل ــذك ــورت ــن أعـ ــاه .اآلنـســة
َّ
ديــاوارا ،األفريقية املسلحة باعتراف
واح ـ ـت ـ ـضـ ــان امل ـس ـت ـع ـ ِـم ــر األوروبـ ـ ـ ـ ــي،
صاحبة املساهمة شــديــدة التواضع
كمًا ونوعًاَ ،
في املوسيقى ّ
بدت كأنها
تعتقد نفسها إيــا فيتزجيرالد وقد
ع ــادت مــن امل ــوت لتقيم حفلة واحــدة
أخيرة ،وتنقل لنا آخــر أخبار لويس
آرمـسـتــروغ مــن اآلخ ــرة! قبل حفلتها
ال ــوحـ ـي ــدة ف ــي «مـ ـي ــوزكـ ـه ــول» (أم ـ ــام
بضعة عشرات) وليس في الـ «بيال»
ّ
(أم ـ ــام اآلالف) ،نــظ ـمــت «دار الـنـمــر»
ل ـقـ ً
ـاء مـعـهــا لـلـكــام عــن «تــرســانـتـهــا»

ال ـف ـن ـيــة امل ــؤل ـف ـًـة م ــن ب ـض ــع أغ ـن ـي ــات،
ّ
فــأتــت مـتــأبــطــة أس ـهــل آل ــة موسيقية
على اإلطالق (غيتار كهربائي) لتبث
عجرفتها على مجموعة من املثقفني
ومحبي املوسيقى .جلست تـ ّ
ّ
ـرد على
أس ـئ ـل ــة ال ـح ـض ــور م ــن ع ـل ــى عــرشـهــا
الـ ـفـ ـن ــي ،ب ــأسـ ـل ــوب ف ـي ــه ازدراء رغ ــم
سطحيته (وهكذا فعلت في حفلتها
«الـتــاريـخـيــة») ،ناهيكم عــن ّ األخـطــاء
النظرية املوسيقية التي تلفظت بها
ّ
بـثـقــة املـعـتـ ِقــد ب ــأن لـيــس بــن «ه ــؤالء
َ
َ
ال ـ َـج ـ َـه ــل ــة» الـ ـح ــاض ــري ــن م ـ ــن يـمـكـنــه
ْ
ِّ
أن ي ـح ــاس ــب .ي ــوم ـه ــا ،س ــأل ـن ــا مـنــظــم
ّ
زيارتها إلى لبنان ،كريم غطاس ،عن
سبب هــذا السلوك غير الــائــق ،فــردَّ:
ّ
«لــم تنم جـيـدًا»! أضــف إلــى ذلــك أن ــه ـ ـ

على سيرة األخطاء ـ ورد في اإلعالن
ّ
عن حفلة ديــاوارا آنــذاك ،أن موسيقى
فيلم «تمبكتو» (للمخرج املوريتاني
ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن س ـي ـس ــاك ــو) ال ـح ــائ ــزة
أوس ـكــارًا عــن فئتها (مــوسـيـقــى فيلم
أصلية) ،تحمل توقيعها ،وهــذا غير
صحيح .لكن الـفـتــاة العابسة َ
لعبت
جيدًا دور «املــؤلــف املوسيقي» ،علمًا
أن ـنــا أش ــرن ــا ف ــي امل ـقــالــة ال ـتــي سبقت
حفلتها إلــى واضــع موسيقى الفيلم
املــوريـتــانــي امل ــذك ــور ،وه ــو التونسي
الشاب أمني بوحافة.
ّ
نتعرف
بــالـعــودة إلــى  ALA.NIالـتــي
إل ـي ـه ــا ع ــن قـ ــرب ف ــي ل ـق ــاء م ـع ـهــا فــي
«دار الـنـمــر» (مـســاء الـيــوم الـثــاثــاء)،
ثــم إلــى أدائـهــا فــي األمسية الوحيدة

ـول» (مـ ّســاء
ال ـتــي تـقــدمـهــا «م ـيــوزك ـهـ ً
غ ـ ٍـد األربـ ـع ــاء) ،يـجــب ب ــداي ــة الـتــوقــف
عـ ـن ــد الـ ـلـ ـق ــب امل ـ ــرف ـ ــق بـ ـ ــاإلعـ ـ ــان عــن
ح ـف ـل ـت ـه ــا وهـ ـ ــو م ـ ــأخ ـ ــوذ م ـ ــن م ـقــالــة
فـ ــي الـ ـ ـ ـ «غـ ـ ـ ــارديـ ـ ـ ــان» ،وقـ ـ ــد ت ـنــاق ـل ـتــه

تعتمد تركيبات مختلفة
لمرافقتها الموسيقية
الــوســائــل اإلعــامـيــة املحلية مــن دون
ُ َ
«منزل» من
تدقيق… على اعتبار أنه
سـلـطــة عــالـيــة جـ ـدًا .سـ ّـمــاهــا زمــاؤنــا
اللندنيون «بيلي هوليداي الجديدة».
م ـ ـ ــاذا؟ هـ ــذا م ـم ـك ــن ،ألن الـ ـت ــاري ــخ قــد

يفاجئنا فــي أي لحظة ب ـ «هــولـيــداي
جــديــدة» ورب ـمــا بــأحـســن مـنـهــا .لكن،
ب ـكــل ب ـس ــاط ــة ،هـ ــذا ل ــم ي ـح ـصــل بـعــد،
ِّ
ّ
«غاردياني» مضلل
بالتالي اللقب الـ
ويـ ـن ـ ّـم إمـ ــا ع ــن دعـ ــم م ـب ــال ــغ ،إمـ ــا عن
جهل بـصــوت بيلي هــولـيــداي (وهــذا
مستبعد) .فصوت السمراء الصاعدة
جميل ،نعم ،وأصيل لناحية ارتباط
نبرته بــالـجــاز والـبـلــوز وال ـب ــرودواي
س ـتــايــل ،بــالـتــأكـًيــد ،لـكـنــه… مـحــدود
الـطــاقــات (نـسـبــة إلــى مغنيات الجاز
ال البوب) .هي مغنية كــورس سابقًا.
ّ
ردت خـ ـل ــف مـ ـ ـ ــاري ج ـ ـ ــاي بـ ــايـ ــدج،
ّ
وأن ـ ــدري ـ ــا ب ــوت ـش ـي ــل ــي ،وك ــذل ــك فــرقــة
ال ـ ــروك ال ـبــري ـطــان ـيــة ال ـش ـه ـيــرة .Blur
مسيرتها املنفردة ليست قديمة وال
ّ
غـنـيــة ك ـمــا .اسـتـقــلــت بتجربتها عــام
 2015حني أصــدرت في فصل الربيع
من تلك السنة ألبومًا قصيرًا ( EPمن
ثالث أغنيات) ،أتبعته بثالث مماثلة
ف ــي ال ـف ـصــول األخـ ــرى عـلــى ال ـتــوالــي،
ل ـت ـج ـم ــع الح ـ ـقـ ــا أغ ـ ـن ـ ـيـ ــات ال ـف ـص ــول
األرب ـ ـعـ ــة ف ــي ألـ ـب ــوم ّأول ع ـ ــام 2016
ً
ـوان  ،You and Iحـ ــوى أع ـم ــاال
ب ـع ـن ـ ً
خ ــاص ــة ج ــدي ــدة وك ــاس ـي ـك ـي ــات .مــن
جهة ثــانـيــة ،تعتمد آال.ن ــي تركيبات
م ـخ ـت ـل ـفــة ملــراف ـق ـت ـهــا امل ــوس ـي ـق ـي ــة ،إذ
ُ
تختصر غالبًا بآلة واحدة (غيتار أو
بيانو أو كونترباص) ،ما يجعل الجو
الـهــادئ طاغيًا على العمل بالعموم،
ً
أو تـتـ ّ
ـوســع إلــى عــدد يبقى قليال من
اآلالت (اث ـن ـت ــان أو ثـ ــاث ،بــاإلضــافــة
أحيانًا إلى خلفية صوتية).
ال يساوي هذا الكالم عملية االستماع
ّ
ّ
للتعرف إلــى فــن آال.
إلــى موسيقاها،
ني .وال تساوي مشاهدة فيديوهاتها
ّ
للتعرف إلى
قـ ّـوة اللقاء املباشر بها،
ّ
شخصيتها ،عـنــدمــا تغني (غـ ـدًا في
«مـ ـي ــوزكـ ـه ــول») أو ع ـن ــدم ــا ت ـنــاقــش
(الليلة في «دار النمر»).
* «احـكـيـنــي مــوسـيـقــى» :ل ـقــاء م ــع آال.ن ــي
ب ـ ـ ــإدارة ك ــري ــم غ ـط ــاس وب ـي ــار أبـ ــي صعب
ـ ـ ـ س 19:00:م ـس ــاء الـ ـي ــوم ـ «دار ال ـن ـمــر»
(كليمنصو) ـ لالستعالم367013/01 :
* ح ـف ـل ــة غـ ـ ـ ـدًا األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء :س 21:00:ـ ـ ـ
«ميوزكهول» (الواجهة البحرية)

رقص

دانيا حمود ليس لبنت اإلنسان أين تسند جسدها
روان عز الدين
اخـ ـتـ ـتـ ـم ــت دان ـ ـي ـ ــا ح ـ ـمـ ــود أول مــن
أمـ ـ ــس ع ــرضـ ـه ــا ال ـ ــراق ـ ــص ال ـج ــدي ــد
«استراحة على منحدر» ( 40د) في
ق ـبــو «كـنـيـســة م ــار ي ــوس ــف» (مــونــو
ـ ـ ـ بـ ـي ــروت) .ي ــائ ــم ال ـف ـض ــاء ال ـضـ ّـيــق
والصغير ،شـ ّـح الـحــركــة ،أو الحركة
ّ
املصممة والراقصة اللبنانية.
جسم
أم ـ ـ ـ ــام إضـ ـ ـ ـ ــاء ة خـ ــاف ـ ـتـ ــة ،ومـ ـس ــاح ــة
خالية مــن ّ
أي عنصر سينوغرافي،
ّ
ـت ح ـم ــود رق ـص ـت ـهــا الـضـئـيـلــة
ق ــدم ـ ّ
واملـ ـك ــثـ ـف ــة .ت ـس ـت ـل ـقــي ع ـل ــى األرض.
ّ
ت ـت ـقــلــب ب ـمــا ي ـش ـبــه ال ـت ـم ـل ـمــل .تــرفــع
ي ــدي ـه ــا وق ــدم ـي ـه ــا ب ـث ـق ــل .ب ـح ـضــور
ّ
الفـ ـ ــت ل ـت ـع ــاب ـي ــر الـ ــوجـ ــه (تـ ـع ــززه ــا
ّ
تحدق حمود
خلفيتها املسرحية)،
بـ ــال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ،ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـصـ ـب ــح أحـ ــد
ّ
املحركة للعمل ،بشكل أو
العناصر
بآخر ،كاملوسيقى املباشرة لشريف
ص ـ ـح ـ ـنـ ــاوي ال ـ ـ ـ ــذي راف ـ ـق ـ ـهـ ــا طـ ـ ــوال
العرض (غيتار كهربائي ومؤثرات
الكترونية) .تمحي املسافة الفاصلة
بني جسد الراقصة والجمهور الذي

ي ـص ـب ــح وج ـ ـ ـ ــوده رم ـ ــزي ـ ــة ل ـل ـف ـضــاء
ّ
يتخبط الجسد به
الـخــارجــي ال ــذي
طوال العرض.
عـمـلـهــا ال ـجــديــد م ـش ـ ّـرع عـلــى عــرض
ّ
«مـ ـ ـح ـ ــل ـ ــي» ( )2013وبـ ـ ـح ـ ــث حـ ــول
ال ـج ـســد وت ـج ـل ـيــاتــه .ف ــي «اس ـتــراحــة
عـلــى م ـن ـحــدر» ،تـتـبــع بـحــث الجسد
املستحيل عــن الــراحــة واالسـتـكــانــة،
وس ـ ـ ــط صـ ـخ ــب املـ ـنـ ـطـ ـق ــة س ـي ــاس ـي ــا
والضغط االجتماعي الخارجي في
ّ
املطلق ،والهواجس الداخلية .تقلص
ح ـ ّـم ــود ه ـ ــذه ال ـع ــاق ــة كــوري ـغــراف ـيــا
ـره ـقــة هــي فعل
إل ــى حــركــة واحـ ــدة مـ ِ
النهوض وما يسبقه ،بما يحمله من
دالالت تالمس االنخراط االجتماعي
املـ ـت ـ ّ
ـردد أب ـ ـدًا ،ف ــي بـحــث الـجـســد عن
وجود له.
ال ـق ـســم ّ
األول واألكـ ـب ــر م ــن ال ـعــرض
ي ــرتـ ـك ــز إلـ ـ ــى تـ ـل ــك ال ـت ـخ ـب ـط ــات بــن
الجسد ورغبته باللحاق بالخارج،
وتوقه ،في الوقت نفسه ،إلــى األمــان
اآلت ـ ـ ــي مـ ــن االنـ ـشـ ـق ــاق عـ ــن امل ـح ـي ــط.
الكوريغرافيا خاضعة لبحث ّ
حمود
ّ
ع ــن وجـ ــود لـجـســدهــا ك ـك ـيــان م ــادي

ومـ ـلّـ ـم ــوس .اخ ـ ـتـ ــارت ف ـع ــل ال ـت ـم ـ ّـدد
بتقشفه وانـغــاقــه ،ملـســاء لــة الجسد
وحـ ـض ــوره بــامل ـط ـلــق .ال ـج ـســد مـ ـ ّ
ـادة

دانيا حمود
وشريف
صحناوي في
عرض «استراحة
على منحدر»
(طوني عليا)

ص ــامـ ـت ــة وراك ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،تـ ـ ـ ـ ــوازي ال ـ ـنـ ــوم،
والالحركة ،لكنه ،رغم ذلــك ،ال ينجو
من تلك األصــوات امللحة والضاغطة

(ض ـ ــرب ـ ــات ش ــري ــف ص ـ ـح ـ ـنـ ــاوي) .ال
هدنة ّ
تامة أو هدوء في العرض .رغم
ّ
وضعية االستلقاء والوتيرة املتمهلة
ل ـل ـحــركــة ،ي ـص ـطــدم ال ـج ـســد بنفسه،
واليدين ...تلك
وبأعضائه ،بالقدمني ّ
التي تزيد انكماشه .يتكثف حضور
الـجـســد وحــرك ـتــه .تـتـغـ ّـيــر مــواضـعــه
ب ـب ــطء ش ــدي ــد ،ب ـمــا ي ـش ـبــه ال ـض ـجــر،
لكن ليس خارج نطاق األرض .تثقل
حمود فعل النهوض بمعان فلسفية
أشـ ـ ـم ـ ــل ،ف ـي ـص ـب ــح ه ـ ــو الـ ـقـ ـي ــام ــة أو
الــوالدة من منظور أنثوي .أن يكون
ال ـج ـســد أو ال يـ ـك ــون ،ض ـمــن ح ــدود
ّ
رغـبـتــه ،املتطلبة ج ـدًا ،فــي النهوض
أو ع ــدم ـه ــا .ت ـلـ ّـبــي حـ ـم ــود ،م ـتــأخــرة
ّ
يضيق عليها
هــذا الـنــداء ،الــذي كــان
طوال فترة العرض .اآلن وإذ ينتصب
الـجـســد ،بعد ال ـت ـ ّـواءات كـثـيــرة ،فإنه
ّ
يواجه
ال يتخلى عن تعثره .الجسد
ّ
ّ
ّ
امل ـح ـيــط بـ ـت ــردد ّأك ـب ــر ربـ ـم ــا .تـتـعــثــر
ح ــوض،
ال ـح ــرك ــة ف ــي ت ـنــق ـل ـهــا م ــن ال ـ ّ
فالفخذ فالركبة فالقدم ،تتعثر قبل
أن ّتـنــزلــق بـمــا يشبه االرت ـج ــاج إلــى
حافة الرقص اآللي.
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هانيكه والنثيموس وموساوي

رسالة كان

موعد مع العدمية!

«في انتظار السنونوات» للجزائري كريم موساوي

كان ــ عثمان تزغارت
مع بداية عروض األسبوع الثاني من
«مهرجان كــان» ،كانت الكروازيت،
أمــس ،على موعد مع العدمية في
ُ
أشكالها األكثر عنفًا وقتامة .ترجم
ذلك من خالل ثالثة أفالم ،في مقدمتها «نهاية
سعيدة» للمعلم النمساوي مايكل هانيكه ،الذي لم
يحمل من السعادة سوى عنوانه املخاتل ،و«اغتيال
األيل املقدس»ّ ،
لعراب السينما الغرائبية ،اليوناني
يورغوس النثيموس ،الذي نجح في أن يعود بفيلم
أكثر قتامة من رائعته «جراد البحر» ،التي صدمت
وأبــهــرت الــكــروازيــت ،في آن معًا ،قبل عامني.
فيلما هانيكه والنثيموس ينافسان ،بالطبع ،على
السعفة الذهبية .أما الجزائري كريم موساوي،
ّ
فقد سلط في فيلمه «في انتظار السنونوات»
ُ(عرض ضمن تظاهرة «نظرة ما» وينافس أيضًا

من «نهاية سعيدة» للنمساوي مايكل هانيكه

على «الكاميرا الذهبية» ،بوصفه العمل األول
ملخرجه) ،نظرة مغرقة في اليأس وصفاء الرؤيا
ــ في آن معًا ــ على بالده املشلولة التي تراوح
مكانها ،متخبطة بني كوابيس ماضيها الدموي
وآفاق املستقبل املسدودة ،في انتظار بوادر ربيع
طال تأجيله.
بالرغم من عنوانه املخادع ،قطع هانيكه في
«نهاية سعيدة» شوطًا إضافيًا على درب العنف
العدمي ،مستعيدًا تيمة الشيخوخة ،التي ّ
صور
فجائعها وخيباتها ،ودفعت بشخوصه الى اليأس
واالنتحار في رائعته «حب» (السعفة الذهبية –
 .)2012بطل «حب» النجم جان لوي ترانتينيان،
يعود هنا ليلعب دور جد سبيعيني يحاول االنتحار
مـــرارًا ،بعدما أقــدم على خنق زوجته العجوز،
لتحريرها من معاناة صــراع دام ثــاث سنوات
ضد مرض مستعص على العالج .لكن هانيكه لم
يكتف بعدمية اليأس من الحياة الناجمة عن آالم

الشيخوخة ،بل جعلها تتقاطع وتتفاعل مع جيل
ّ
جديد من العدميني الشباب ،الذين ربتهم شبكات
التواصل االجتماعي .برز ذلك في الفيلم من خالل
«إيف» (حواء) ،حفيدة جان لوي ترانتينيان (جورج
لوران) ،التي تتسلى بتسميم فأرة أهديت لها في
عيد ميالدها ،لكسب الاليكات على فايسبوك.
وإذا بها تكرر فعلتها مع والدتها ،إثر خالف عابر
بينهما! حني يعلم جدها باألمر ،يجد فيها ضالته
إليجاد وسيلة فعالة لالنتحار .تساعده ،بالفعل،
في وضع كرسيه املتحرك على حافة البحر .لكن
ابنه (ماثيو كاسوفيتش) وابنته (إيزابيل أوبير)
يلحقان به ،في آخر لحظة ،قبل أن يغرق .وهناك
تكمن «النهاية السعيدة» املزعومة للفيلم!
في «اغتيال األيل املقدس» ،يواصل النثيموس
مرافعته العدمية املعتادة ضد العائلة ومؤسسة
الــزواج ،التي احتلت مكانة مركزية في أعماله
كافة ،من «أنياب» (الجائزة الكبرى – «نظرة ما»

–  )2006الى «جراد البحر» (جائزة أفضل سيناريو
ّ
يصب جنونه
–  .)2015العائلة التي اختار هنا أن
وخياله الجامح عليها ،تعيش حياة برجوازية
هانئة ورتيبة ،فاألب جراح شهير وزوجته طبيبة
عيون .ابناهما متألقان ونابغان دراسيًا .فجأة،
يتعلق الجراح بـ «مارتان» ،وهو مراهق مات والده
إثر جراحة قلبية أجراها له .لكن الفتى ،الذي يبدو
ً
في البداية خجوال ومنغلقًا ،لن يلبث أن يكشف عن
روح شيطانية .وإذا به يقوم بتسميم زوجة الجراح
وابنيه ،بوسيلة غامضة تستعصي على العالج،
ويخبره أنهم سيصابون تباعًا بالشلل ،ثم باالمتناع
عن األكل ،ثم تبدأ عيونهم بالبكاء دمًا .ينتهي
بهم األمر الى املوت ،ما لم يختر األب الجراح واحدًا
للتضحية به كأيل مقدس ،تكفيرًا عن تسببه في
مقتل والد الفتى الشيطاني!
من جهته ،سعى كريم موساوي ليرسم بورتريهًا
جماعيًا لبالده ،التي تعاني انسداد األفق على كافة
الصعد السياسية واالقتصادية واالجتماعية:
رجــل اعــمــال نــزيــه ،يكاد يفقد رشــده بسبب
البيروقراطية والفساد .عاشق شاب يحمل اسم
«جمال» ،لكنه ينضح قبحًا وخنوعًا ،ويقبل بأن
يرافق بسيارته عائلة الجيران التي تزف ابنتها
(حبيبته) لزوج مجهول في مدينة نائية .طبيب
محبوب ومحترم تطارده أشباح املاضي ،أيام كان
رهينة (رفيق درب) الجماعات «الجهادية» في
الجبال ،ليجد نفسه مالحقًا من قبل أم تعرضت
الغتصاب جماعي من قبل اإلرهابيني (ناديا قاسي
في أحد أجمل أدوارها منذ رائعة مرزاق علواش «باب
الواد سيتي» –  ،)1993وتطالبه بأن يمنح اسمه
البنها الذي ُولد من جريمة االغتصاب.
فــي لحظة م ــا ،تــحــاول كــل واحــــدة مــن هــذه
الشخصيات أن تتمرد وتتحدى األمر الواقع ،لكنها
ال تلبث أن تختار الخنوع والعدمية ،مفضلة
السالمة على مجازفة االنتفاض من أجل التغيير،
مما يجعل سنونوات الربيع التي يبشر بها عنوان
الفيلم مجرد سراب مخادع!

IN COLLABORATION WITH

PRESENTS

جولي مراد
تهتف للروح

«الثقافي الجنوبي»:
التحرير وبناء الدولة

فيلليني عند «زيكو»
والدعوة ...إشتراكية

ُ
في مناسبة إصدار كتاب «هتاف
ّ
الروح ـ شعراء األرمن» (دار
املراد) للصحافية اللبنانية
جولي مراد (الصورة) ،تحتضن
«جامعة القديس يوسف» ،في
ً
 31أيار (مايو) الحالي ،احتفاال
ثقافيًا ،برعاية وحضور رئيسها
ّ
األب والبروفسور سليم دكاش
اليسوعي ،وبمشاركة املؤلف
املوسيقي غي مانوكيان وفرقته.
االحتفال الذي يحضره أيضًا
الوزير السابق إيلي الفرزلي
واإلعالمي إيلي أحوش،
َّ
سيسبقه توقيع للمؤلف الجديد
(بدءًا من الساعة السابعة
ً
مساء).
والنصف

في الذكرى الـ  17لتحرير
لبنان من العدو اإلسرائيلي،
ّ
ينظم «املجلس الثقافي للبنان
غد الخميس
الجنوبي» ،بعد ٍ
في ّ
مقره البيروتي ،ندوة
ّ
بعنوان «التحرير ومهمات
بناء الدولة» .يشارك في هذا
اللقاء ّ
مفوض اإلعالم في
«الحزب التقدمي اإلشتراكي»
رامي الريس (الصورة)،
قصير،
والصحافي قاسم
ّ
والباحث محمد علي مقلد،
على أن ّ
يقدمه ويديره نائب
أمني عام املجلس ،عبد الله
رزق.

يدعو «املنتدى اإلشتراكي» ،بعد
غد الخميس ،إلى حضور ّفيلم
ٍ
« 1963( »½8ـ  138د) للمعلم
اإليطالي الراحل فيديريكو
فيلليني ( 1920ـ /1993
ّالصورة) ،في «زيكو هاوس».
إنه شريط بيوغرافي لفيلليني
عن املحاوالت والصعوبات
في صناعة األفالم ،عبر قصة
«غيدو» املخرج السينمائي
الناجح الذي يفشل في
ْ
االستراحة بسبب إلحاح َمن
عملوا معه في املاضي عليه
للبحث لهم عن املزيد من العمل.
ورغم محاوالته الحثيثة ،ال
يطلع بأي فكرة جديدة .وخالل
تفكيره ،يتذكر أحداثًا أساسية
في حياته ،وكل النساء اللواتي
ّ
أحبهن وتركهن.

احتفال ثقافي في مناسبة إصدار
كتاب ُ«هتاف ّالروح ـ شعراء األرمن»:
األربعاء  31أيار ـ الساعة الثامنة
ً
مساء ـ قاعة بيار أبو
والنصف
خاطر في «جامعة القديس يوسف»
(طريق الشام ـ بيروت).
لالستعالم01/494894 :

ّ
ومهمات بناء
* ندوة «التحرير
الدولة» :الخميس ّ 25أيار ـ الساعة
ً
مساء ـ قاعة «املجلس
السادسة
الثقافي للبنان الجنوبي» في
بيروت (نزلة برج أبو حيدر ـ
خلف محطة «توتال») .لالستعالم:
 01/703630أو
www.althakafi-aljanoubi.com

عرض فيلم « :»½8الخميس ّ 25أيار
(مايو) الحالي ـ الساعة الثامنة مساءً
ـ «زيكو هاوس» (الصنائع ـ بيروت).
لالستعالم01/746769 :

ALA.NI
WED MAY 24 - 9PM

TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE

