 24صفحة

األربعاء  20أيلول 2017

العدد  3279السنة الثانية عشرة
mercredi 20 septembre 2017 n o 3279 12ème année

 1000ليرة

فضيحة «الحربية» ...
إلى «اللفلفة»!
02
عرسال  :2014فتح
ملف موقوفي رومية
04
زياد دويري ...االستشراق
قبل التطبيع
20

ترامب يريد التوطين

[]2

استفتاء «كردستان»
[ 10ـ ]11

الحدث

سوريا

تصعيد بين
أنقرة ودمشق
مغامرة «جهادية»
في حماة

11

تمهيد للقضاء
على االتفاق
النووي
13

فرنسا

«أسبوع اآلالم»
الماكروني
ّ
تظاهرات تهدد الرئيس
بفجيعة انتخابية

14

ّ
تتشبث أربيل بإجراء استفتاء «استقالل كردستان» رغم األصوات المعارضة في الداخل والخارج ،في مشروع أشبه بتثبيت حكم عائلة البرزاني (أ ف ب)

معركة آل البرزاني

2

األربعاء  20أيلول  2017العدد 3279

سياسة
قضية اليوم

ترامب يريد التوطين

باسيل لـ«األخبار» :عودة النازحين إلى بالدهم أرخص ألميركا وأشرف
ّ
ّ
الجمعية العامة لألمم املتحدة،
أمــام
ك ـش ــف ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ت ـ ــرام ـ ــب اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ال ـ ــوالي ـ ــات
املتحدة تجاه الالجئني الهاربني من
الـ ـح ــرب ف ــي س ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق ودول
الـ ـج ــوار ،كــاش ـفــا ف ــي م ـعــرض حــديـثــه
عــن الالجئني تفضيل أميركا توطني
هـ ـ ـ ــؤالء ال ــاجـ ـئ ــن فـ ــي دول اإلق ـل ـي ــم
املحيطة ببالدهم .وبذلك يكون ترامب
قد َظ َّهر إلى العلن ّ
نية أميركا وبعض
مؤسسات األمم املتحدة ،التي تسعى
إل ــى تــوطــن ال ـنــازحــن ال ـســوريــن في
دول جـ ــوارهـ ــم ،ال س ـ ّـي ـم ــا ف ــي لـبـنــان
واألردن .وه ــو مــا يـجــري ال ـت ــداول به
م ـنــذ سـ ـن ــوات ع ـلــى ل ـس ــان مـســؤولــن
لبنانيني ،عن طلبات واقتراحات من
ّ
تصب في
الـسـفــراء األجــانــب ملشاريع
خ ــان ــة ت ــوط ــن الـ ـن ــازح ــن ال ـس ــوري ــن
ف ــي ل ـب ـن ــان .وفـ ــي م ـع ــرض ك ــام ــه عن
الــاجـئــن فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،قــال
تــرامــب إن ــه «بكلفة تــوطــن الج ــئ في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،يمكننا مـســاعــدة
عـ ـش ــرة الجـ ـئ ــن ف ــي م ـن ــاط ـق ـه ــم» ،فــي
إشارة إلى الدول املجاورة للدول التي
تعاني من نزوح أبنائها مثل سوريا
والعراق وأفغانستان.
ّ
وبعد أن علق وزير الخارجية جبران

التيار الوطني الحر:
ال أحد يريد تأجيل االنتخابات
باسيل على كــام الرئيس األميركي،
مضيفًا على كالم ترامب أنه «يمكننا
م ـســاعــدة  100الج ــئ ف ــي ب ـل ــده» ،قــال
باسيل لــ«األخـبــار» إن «أرخــص كلفة
ع ـلــى أم ـي ــرك ــا وال ـع ــال ــم ف ــي مــوضــوع
ال ـنــازحــن ،هــو عــودت ـهــم إل ــى بـلــدهــم،
وليس بقاءهم في بلدان الجوار .هذا
أرخص وأفضل وأشرف».
مـ ــن جـ ـه ــة أ ّخ ـ ـ ـ ــرى ،اسـ ـتـ ـم ــر ال ـس ـج ــال
أمــس في ملف قانون االنتخاب ،بعد
«القنبلة» الـتــي ألقاها الرئيس نبيه
ّ ً
معجال مكررًا
بـ ّـري واقـتــراحــه قانونًا
لتقديم مــوعــد االنـتـخــابــات النيابية،
وهــو ما ّ
يمهد النــدالع أزمــة سياسية
بني رئيس املجلس والرئيسني ميشال
ع ـ ــون وسـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،خ ـصــوصــا
ب ـع ــد ّ
رد ب ــاس ـي ــل ع ـل ــى بـ ـ ـ ّـري وات ـه ــام
رئيس املجلس بـ«عرقلة اإلصالحات

ُ
مصادر عين التينة :لدينا اقتناع بأن البيومترية لن تنجز (حسن ابراهيم)

االنتخابية»ّ .
وغرد باسيل على تويتر
ً
أم ــس ق ــائ ــا إن «الـ ـك ــام ع ــن تقصير
واليـ ـ ــة امل ـج ـل ــس ضـ ــرب ل ــإص ــاح ــات
االنتخابية».
ُ
وم ـ ــع أن ال ـس ـج ــال فـ ـت ــح أم ـ ــس خ ــال
ّ
ج ـل ـســة م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،إل أنـ ــه بــدا
واض ـحــا ع ــدم رغـبــة ب ــري فــي توسيع
النقاش أكثر ،تاركًا األمر إلى الجلسة

املقبلة ،وهــو مــا انعكس صمتًا على
نـ ــواب كـتـلـتــي «الـتـنـمـيــة وال ـت ـحــريــر»
و«الـ ــوفـ ــاء ل ـل ـم ـقــاومــة» ،إذ إن رئـيــس
املجلس النيابي ،عبر النظام والعرف،
اعـ ـت ــاد أن ال يـ ـط ــرح ق ــوان ــن املـعـجــل
امل ـكـ ّـرر فــي الجلسة األول ــى مــن خــارج
جدول األعمال ،بل تركها إلى الجلسة
التالية .وعدا عن الشكل ،تظهر خطوة

رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ك ــأن ـه ــا ف ـس ـح ــة مــن
الوقت ألخذ السجال مداه واستطالع
امل ــواق ــف ،ث ــم ل ـتــرك هــامـ ّـش لـلـمـنــاورة
ّ
والتمسك
والنقاش ،بعيدًا عن التعنت
باملواقف .وأشــار أكثر من مصدر إلى
أن هناك اقتناعًا شبه تـ ّ
ـام لدى حركة
أمــل وح ــزب الـلــه بــأن وزارة الداخلية
لن تستطيع إنجاز إصــدار البطاقات

الـبـيــومـتــريــة ف ــي امل ــوع ــد امل ـح ـ ّـدد قبل
االنتخابات ،وهناك خشية من أن ّ
يتم
اسـتـخــدام هــذا األمــر كذريعة لتأجيل
االنتخابات ،وهو ما يحاول الحريري
فـعـلــه بــأك ـثــر م ــن وس ـي ـل ــة ،خـصــوصــا
بـعــدّ «تـطـيـيــر» االن ـت ـخــابــات الـفــرعـيــة
وغ ــض نـظــر الــرئـيــس ع ــون عــن األم ــر،
في تجاوز واضح للقانون.

تقرير

«فضيحة الكلية الحربية» إلى «اللفلفة»!

ُ
ّ
«الكلية الحربية».
فلفت فضيحة
ُل ِ
أخلي سبيل جميع الموقوفين من
دون أن ُيستجوب ّ
أي ضابط أو عسكري.
ُم ِنع القضاء من االستماع إلى ضباط
يشغلون مناصب رؤساء اللجان المشرفة
على امتحانات القبول في الكلية،
ولم ُيستجوب ّ
أي مسؤول عسكري
ُيشتبه في تورطه في فضيحة الرشوة
والفساد هذه .لم ُيعرف من قبض
األموال ،ويكاد الملف ُيقفل بذريعة
ّ
ٌ
أنه فارغ من األدلة

رضوان مرتضى
ُ ّ
توقعًا أن ُي َ
سدل الستار على
لم يكن م
ملف بحجم فضيحة الكلية الحربية.
فقيادة الجيش كانت قاطعة في شأن
تورط املشتبه فيهم في تقاضي أموال
لقاء تطويع تالمذة ضباط في الكلية.
وه ــي افـتـتـحــت بـيــانـهــا ب ـهــذا ال ـشــأن،
ع ـن ــد اك ـت ـش ــاف ال ـف ـض ـي ـح ــة ،ب ـع ـبــارة
«لدى توافر معلومات مؤكدة!»...
ورغــم الغطاء السياسي للمتورطني،
بــدا أن قـيــادة الجيش ج ــادة فــي فتح
مـ ـلـ ـف ــات ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد داخـ ـ ـ ــل امل ــؤسـ ـس ــة،
بعدما نالت ضوءًا أخضر من رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ــون.
وتـعــزز هــذا الشعور بعد إلـغــاء قائد
الـجـيــش الـعـمــاد جــوزيــف ع ــون دورة

ّ
مجندين فــاحــت منها روائ ــح فساد،
ٌ
وب ـعــدمــا أوقـ ــف ض ــاب ــط مـتـقــاعــد في
األمــن العام وستة مدنيني ،فيما أكد
ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـيـ ّـق ال ـع ـس ـك ــري األول
رياض بو غيدا أنه سيسير في امللف
إلــى ُالنهاية كــرمــى ل ــ«دمــوع األهــالــي
التي ذ ِرفت من أجل رؤية النجوم على
أكتاف أبنائهم»ّ .
لهذا كله ،كان متوقعًا أن يكون مسار
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ف ــي ف ـض ـي ـحــة امل ــدرس ــة
ال ـحــرب ـيــة مـخـتـلـفــا ،ال سـيـمــا بـعــدمــا
تـبـ ّـن أن مــن يـقــف خلفها عسكريون
ومـ ــدن ـ ـيـ ــون عـ ـمـ ـل ــوا عـ ـل ــى ال ـت ــوس ــط
لدخول عناصر ورتباء وضباط إلى
الـجـيــش .لـكــن ،بـقــدرة ق ــادرّ ،
تغير كل
ذلــك بعدما وافــق بو غيدا أمــس على
إخ ـ ــاء ج ـم ـيــع امل ــوق ــوف ــن ف ــي امل ـلــف،

م ـقــابــل ك ـفــالــة مــال ـيــة ق ــدره ــا مـلـيــون
ّ
ليرة ،رغم أن املصادر القضائية كانت
ّ
ّ
ق ــد أكـ ــدت أن الــوقــائــع «ثــاب ـتــة لجهة
تورط املتهمني» ،وأن بعضهم اعترف
بما نسب إليه.
ترك هؤالء بكفالة زهيدة يعني واحدًا
ّ
مــن أمــريــنّ :إم ــا أن املـظـلــة السياسية
حـ ــالـ ــت دون اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال ال ـت ـح ـق ـي ــق،
ُ
ف ــاس ــت ـض ـع ــف امل ــوق ــوف ــون امل ــدن ـي ــون
ُليسجنوا خمسني يومًا بجنحة فقط،
ّ
وكــأن هــؤالء هم وحدهم املسؤولون،
ً
وإما أن امللف فارغ فعال .وفي الحالة
األخ ـي ــرة ،تـطــرح جملة أسـئـلــة برسم
ق ـيــادة الـجـيــش وال ـق ـضــاء الـعـسـكــري:
ّ
هل ُيعقل أن أجهزة التحقيق األمنية
ّ
والقضائية ،بعدما ثبت أن األهــالــي
ً
دفعوا أمواال تجاوزت مئة ألف دوالر،

ل ــم ت ـع ــرف م ــن ق ـب ـض ـه ــا؟! أال يـجـتــاز
املرشحون خمس لجان من الضباط
ق ـبــل ق ـبــول ـهــم ف ــي ال ـك ـل ـيــة ال ـحــرب ـيــة؟
وماذا عن الضباط ّالستة في املجلس
العسكري الذين يوقعون على قبول
إدخ ـ ــال الـتـلـمـيــذ إل ــى ال ـك ـل ـيــة؟ ومل ــاذا
ل ــم ُيـ ـس ــأل ع ــن ع ــام ــة ق ــائ ــد الـجـيــش
التي تعادل  ٪٢٥من املجموع؟ وهل
ُيعقل أن يكون ستة مدنيني وضابط
متقاعد وحدهم املسؤولني ،ال سيما
ّ
أن الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ت ـح ــدي ــد ت ـس ـع ـيــرة
لدخول العسكري والرتيب والضابط
إل ــى الـسـلــك الـعـسـكــري لـيــس جــدي ـدًا؟
وهــل ُيعقل أن ال يكون هناك ضباط
فـ ــي صـ ـف ــوف امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة
مـ ـت ــورط ــن فـ ــي ال ـق ـض ـي ــة؟ وملـ ـ ـ ــاذا لــم
َ
ستدع ّ
أي من هؤالء إلى التحقيق؟
ُي
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ابراهيم األمين

سليم جريصاتي في خدمة رياض سالمة
م ـ ـصـ ــادر ن ـي ــاب ـي ــة بـ ـ ـ ــارزة فـ ــي ال ـت ـي ــار
ّ
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ـ ّـر أكـ ـ ـ ــدت ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»
أن «الـ ـتـ ـي ــار ل ـي ــس ف ــي وارد تــأج ـيــل
ـرف
االنتخابات النيابية تحت أي ظـ ٍ
كــان ،والهدف من الهوية البيومترية
كان االستفادة من العملية االنتخابية
وتنظيمها عـبــر الـبـطــاقــات وتـطــويــر
األحـ ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة ف ــي آن واح ـ ــد.
ّأمــا إذا كانت وزارة الداخلية عاجزة
عن إجرائها ،فهذا ال يعني أن التيار
س ـي ـ ّ
ـؤج ــل االن ـت ـخ ــاب ــات أو يـلـغـيـهــا».
وق ــال ــت املـ ـص ــادر إن «ال ـح ــل اآلن هو
ّ
تعهد وزارة الداخلية أمــام الحكومة
واملجلس النيابي بإصدار البطاقات
فـ ــي املـ ــواع ـ ـيـ ــد املـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـددة ،وفـ ـ ــي ح ــال
ّ
تخلفها نـعــود إلــى وســائــل التعريف
الـقــديـمــة ولـكــل ح ــادث حــديــث ،لـكــن ال
أحد يريد تأجيل االنتخابات».
فــي املقابل ،قالت مـصــادر عــن التينة
إن «وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة ي ـك ـ ّـرر أن ــه إن لم
يـبــدأ الـعـمــل خ ــال األي ــام املـقـبـلــة ،فــإن
إصدار البطاقات البيومترية سيكون
صعبًا ،وباألمس ،سئل وزير الداخلية
عن قدرة الوزارة على إنجاز اإلصدار،
ّ
ّ
إل أنــه لــم يعلق ولــم يطمئن املجلس
النيابي إلى قــدرة الــوزارة على القيام
بهذا األمر» .وأبدت املصادر امتعاضها
ّ
مــن ات ـهــام ال ــوزي ــر بــاسـيــل ،م ــؤك ــدة أن
ّ
«توتر باسيل غير مفهوم ،فما نقوله
ن ـح ــن ف ــي ال ـع ـل ــن ي ـق ــول ــه ب ــاس ـي ــل فــي
اجتماعات اللجنة الوزارية عن أنه في
ّ
فلنقدم
حــال فشل إصــدار البيومترية ً
م ــوع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات» ،س ــائ ـل ــة «كـيــف
تـحـ ّـول طــرح الرئيس ب ـ ّـري إلــى عرقلة
ل ــإص ــاح ــات؟ ن ـح ــن ن ـ ّ
ـؤي ــد ال ـب ـطــاقــة
واإلصالحات ،ولكن إن كان هناك عجز
فلن نقبل بالتأجيل أو املماطلة».
وح ــول مــوقــف ب ـ ّـري مــن مسألة تلزيم
البيومترية وعقود إجراء االنتخابات
ّ
«تمسكنا
بالتراضي ،قالت املصادر إن
بــإحــالــة األم ــر عـلــى هيئة املناقصات
ّ
م ــوق ــف م ـب ــدئ ــي وق ــان ــون ــي ،لـ ـك ــن إذا
كــان هــذا العائق الوحيد أمــام إصــدار
الـبّـيــومـتــريــة ،فـنـحــن نـسـ ّـجــل موقفنا
ّ
ّ
وليتحمل
لكننا لــن نعطل اإلصـ ــدار،
مــن يــريــد عـقــود الـتــراضــي املسؤولية
وليس نحن .هم يضعوننا تحت األمر
الواقع للقبول بالتراضي تحت ضغط
املهل ،لكن هذه األزمة ثانوية وليست
جوهرية».
(األخبار)

قرر وزير العدل سليم جريصاتي أن يضرب هذه املرة تحت
الحزامّ ،
فوجه كتابًا الى النائب العام التمييزي القاضي سمير
حمود ،طالبه فيه بـ«اتخاذ التدابير واإلجراءات املناسبة ملالحقة
املسؤولني ّ
عما تتعرض له الدولة اللبنانية بسلطاتها وإداراتها
ومؤسساتها التنفيذية واألمنية واالقتصادية واملالية من حملة
ّ
منظمة وممنهجة من الشائعات عبر بعض وسائل االعالم
وشبكات التواصل االجتماعي ،والتي من شأنها أن تؤدي الى
زعزعة ثقة املواطنني بأمنهم وباالستقرار السياسي االمني
واالقتصادي واملالي واالجتماعي الذي أرساه العهد الرئاسي
ً
بحكومة استعادة الثقة ،فضال عن تناول هذه الشائعات متانة
العملة الوطنية وثبات سعر صرفها والوضع املصرفي والسياسة
املالية عامة ،كما التداول بصفقات عرض املشاريع اإلنشائية
واإلنمائية والخدماتية الكبرى ،ما يزعزع أيضًا ثقة املواطن بدولته
واملستثمر بمستوى استثماره في بلد ينام ويستيقظ على
اتهامات الفساد من دون التثبت من صحة أو صوابية أي منها
بالوسائل القانونية والقضائية املتاحة».

كتاب الوزير يجاري الحاكم في حملته لإلطباق
على اإلعالم ومنعه من نقاش سياسات نقدية
جعلت البالد تحت عبء هائل من الديون
التدقيق في كتاب جريصاتي يقول لنا إنه ال يقصد مالحقة
أجهزة االستخبارات الدولية وسفارات أميركا وبريطانيا وفرنسا
وكندا التي «حذرت من أعمال إرهابية وشيكة» ،وال استدعاء
السياسيني من وزراء ونواب الذين يتبادلون االتهامات بشأن
ملفات الكهرباء وامليكانيك واملياه والبطاقة املمغنطة وأعمال
البلديات ووزارات الخدمات العامة .وهو ،حتمًا ،ال يقصد قادة
القوى السياسية والفعاليات التي تستخدم الطائفية واملذهبية
والشقاق وسيلة لتناحرها اليومي على املنابر.
جوهر ما قصده الوزير يرد في منت كتابه ،عندما يطلب مالحقة
الذين يستهدفون «متانة العملة الوطنية وثبات سعر صرفها
والوضع املصرفي والسياسة املالية عامة» .وهو جوهر ما يهتم به
املسؤولون في اآلونة االخيرة ،بعدما ظهرت الى السطح حقائق عن
الوضع النقدي واملالي ّ
السيئني في البالد ،مع التأكيد هنا ،أيضًا،
أن جريصاتي ال يطلب من النيابة العامة استدعاء حاكم مصرف
لبنان أو أعضاء املجلس املركزي أو أصحاب املصارف أو كبار
ّ
املتمولني لسؤالهم حول األمر ،بل هو كان واضحًا في أنه يريد
مالحقة املسؤولني عن «حملة منظمة وممنهجة من الشائعات عبر
بعض وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي».
وهذا ما يوجب مصارحة الوزير بما يجب أن يسمعه:
ً
أوال ،إن هذا الكتاب يستهدف تحريك القضاء بقصد ترهيب الناس
وأصحاب الرأي في البالد ،واعتبار كل نقد للسياسات املالية
واالقتصادية تعريضًا لالستقرار العام للخطر .وهو ،هنا ،يطلب
عمليًا من القضاء مالقاة هواجس حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة ،باعتبار كل ورقة بحث علمية أو أكاديمية ،تطال السياسة
النقدية ،مؤامرة على البالد وعلى االستقرار االقتصادي العام.

ثانيًا ،إن كتاب وزير العدل يعيدنا الى زمن فرض الوصاية على
كل بحث علمي أو أكاديمي .وفيه تهديد صريح ألشخاص مثل
الباحث والخبير توفيق كسبار ،الذي قدم ورقة حول الواقع
املالي والنقدي في لبنان (نشرتها «األخبار») ،وإشعاره بأن
التداول بهذه األوراق أو هذه املعلومات يجب أن يخضع ملوافقة
مسبقة من السلطات املعنية ،سياسية أو مالية ،ما يعزز االقتناع
بأن جريصاتي إنما يريد استخدام القضاء كوسيلة لترهيب
هؤالء الباحثني ،واستدعائهم الى تحقيقات ،يختلط فيها سؤال
ّ
املستدعى عن سبب ما قاله أو كتبه ،بالتمني عليه عدم التطرق الى
ّ
هذه املواضيع ،كي ال يتهم بزعزعة استقرار البالد.
ثالثًا ،إن الكتاب يريد مجاراة حاكم املصرف املركزي في حملته
الدعائية أو غيرها ،من أجل اإلطباق على اإلعالم ومنعه من أي
نقاش حول ما يقوم به من سياسات نقدية جعلت البالد تقع
تحت عبء هائل من الديونّ ،
ووسعت الهوة بني الفئات االجتماعية.
ويبدو كتاب الوزير ّ
ملبيًا لرغبة الحاكم ليس حجب املعلومات
بحجة السرية املصرفية ،بل تهديد اإلعالم واإلعالميني والباحثني،
من نشر ّأي وثائق باعتبارها خاضعة للسرية املصرفية.
رابعًا ،يحاول جريصاتي في كتابه اعتبار كل نقاش مجرد
شائعات أو حملة منظمة تستهدف العهد .وهو ،هنا ،يفعل تمامًا
ما قام به البعض الذي يسعى إلقناع الرئيس ميشال عون بأن
النقاش النقدي مع سياسات املصرف املركزي ،إنما هدفه دفع
البالد الى فوضى وانهيار مالي وتدهور في سعر النقد ،وأن هذا
الهدف سيصيب العهد قبل أي أحد آخر .وهذه الحملة التحريضية
ربما تكون خلف بيان الرئيس عون الذي دعا املواطنني الى «اليقظة
وعدم االنجرار وراء شائعات تستهدف زرع الشك باستقرار
العملة الوطنية ،الى اتهام بعض أركان الدولة بالفساد».
خامسًا ،إن الكتاب ،كما تدل صياغته ،يستهدف ّ
كم األفواه ،ومنع
الصحافة من القيام بدورها ومنعها من مساءلة أركان السلطات
في البالد ،بمن فيهم الحاكم املطلق ،سيما أن الوجهة معروفة،
وهي مزيد من حجب املعلومات عن الجمهور ،وترهيب اإلعالميني
من ّ
مغبة السعي الى الحصول على هذه املعلومات ونشرها أو
التداول بها عبر وسائل التواصل املختلفة.
يحتار املرء بأي أسلوب يناقش وزير العدل؛ هل يدعوه الى التفرغ
ملهماته األساسية في تحسني وضع وزارة العدل ،والى عدم التدخل
في مداوالت مجلس القضاء األعلى ،وعدم التدخل مع قضاة
التحقيق في ما بني أيديهم من أوراق عمل ،أو ضمان احترام
املؤسسات الخارجية سيادة لبنان ،من املحكمة الدولية التي يالحق
الوزير طلباتها التي تنتهك يوميًا حقوق املواطنني على اختالفهم؟!
أليس هناك من يضع حدًا لهذه املهزلة ،أم ان هناك من يريد وضع
اإلعالم في مربع االتهام بتعريض استقرار البالد للخطر؟
مع ذلك ،وجب لفت انتباه الوزير ومن يدعمه في خطواته هذه إلى
ّ
أن زمن حجب املعلومات قد ولى الى غير رجعة ،وأن زمن ترهيب
ّ
ً
اإلعالميني ،وصوال الى الباحثني والخبراء ،قد ولى أيضًا ،وأنه
ّ
يجدر به (وهو الخبير الدستوري) تذكر دوره في حماية حقوق
املواطنني الذين ُوضع الدستور لحمايتهم من ّ
تعسف السلطات
على اختالفها.

ّ
ّ
المصادر القضائية أكدت أن
الوقائع «ثابتة» لجهة تورط
المتهمين (داالتي ونهرا)

طلب الحريري
من جريصاتي ترك
الموقوفين ألن
«الملف فارغ»!

ّ
الى ذلك ،علمت «األخبار» أن الرئيس
ّ
سـعــد ال ـحــريــري ات ـصــل بــوزيــر الـعــدل
س ـل ـيــم ج ــري ـص ــات ــي ط ــال ـب ــا م ـن ــه ت ــرك
امل ــوق ــوف ــن ب ــاع ـت ـب ــار «امل ـ ـلـ ــف ف ــارغ ــا
ومضى على توقيفهم قرابة خمسني
ّ
يومًا» ،فاتصل األخير بدوره بمفوض
ال ـح ـكــومــة لـ ــدى امل ـح ـك ـمــة الـعـسـكــريــة
القاضي صقر صقر الــذي وافــق على

إخ ــاء سبيل جميع املــوقــوفــن ،علمًا
ّ
ّ
بــأن مـصــادر قضائية كانت قــد أكــدت
ّ
ـار» ،صباح أمــس ،أن صــدور
ل ــ«األخ ـبـ ّ
الظني ُ
سيرجأ أسبوعًا إضافيًا
القرار
نتيجة تــوافــر مـعـلــومــات جــديــدة في
امل ـلــف .هـنــا ،أي ـضــا ،تـطــرح أسـئـلــة من
ن ـ ــوع :مل ـ ــاذا ان ـت ـظ ــر ال ـق ــاض ــي ات ـص ــال
وزي ـ ـ ــر؟ وهـ ــل ان ـت ـظ ــار ال ـق ـض ــاء كـلـمــة
السر السياسية مرتبط بالتشكيالت
الـقـضــائـيــة؟ هـنــا ُيـصـبــح ل ــزام ــا طــرح
ه ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـس ـ ــاؤالت :ه ـ ــل ت ـ ــم تــوق ـيــف
أحـ ــد امل ــوق ــوف ــن ب ـس ـبــب ق ـبــض رشــى
ُ ّ
«ي ـخ ــل ــص» م ـعــامــات رئـيــس
أم ألن ــه
الحكومة سعد الحريري في الدوائر
الــرس ـم ـيــة؟ وه ــل أوقـ ــف م ــدي ــر مكتب
جمعية املشاريع ر .ش .بسبب ّ
تورطه
ف ــي ال ــرش ــى وعــاق ـتــه بـقــائــد الـجـيــش

السابق العماد جــان قهوجي ومدير
امل ـخ ــاب ــرات كـمـيــل ضــاهــر أم ألسـبــاب
س ـي ــاس ـي ــة ت ـت ـع ـلــق بــاس ـت ـق ـبــالــه أح ــد
سفراء الدول العربية؟
ّ
تجدر اإلش ــارة إلــى أن تيار املستقبل
م ــارس ضغوطًا كبيرة إلقـفــال امللف،
س ـع ـي ــا إلخ ـ ـ ـ ــراج أحـ ـ ــد أب ـ ـ ــرز امل ـش ـت ـبــه
فيهم فــي الفضيحة ،الــرائــد املتقاعد
مــن األم ــن ال ـعــام أحـمــد ج .وق ــد أوقــف
امل ــذك ــور بـعــدمــا ّادعـ ــى أح ــد الـشـهــود،
وه ــو وال ـ ّـد تلميذ ضــابــط فــي الكلية
الحربية ،أنه نقد الرائد املتقاعد مبلغ
 ٦٠أل ــف دوالر جـ ــراء ض ـمــانــة تـخـ ّـرج
كذلك ذكر أحد آباء
ابنه برتبة ضابطّ .
الـتــامــذة الـضـ ّـبــاط أن ــه دفــع  ٢٠٠ألــف
دوالر لقريبه ليدفعها لـلـمــوقــوف ر.
ّ
لكن األخير ّ
أصر على إنكاره.
ش،.
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سياسة
تقرير

ال جواب حاليًا حول استدعاء
قائد الجيش السابق العماد
جان قهوجي إلى التحقيق
(هيثم الموسوي)

بداية التحقيق حول عرسال 2014

فتح ملف موقوفي رومية

أفلح الضغط السياسي في فتح
التحقيق في ملف أحداث عرسال عام
 2014وتكليف مديرية المخابرات في
الجيش به .التحقيق العسكري يخضع
للموجبات التي تقتضي جالء مالبسات ما
حصل قبل خطف العسكريين وبعده.
والبداية بالتحقيق مع موقوفي
رومية
هيام القصيفي
ك ـش ـفــت م ـع ـل ــوم ــات أم ـن ـي ــة مــوثــوقــة
ل ــ«األخ ـب ــار» أن التحقيق العسكري
فــي أح ــداث عــرســال عــام  ،2014الــذي
بدأته مديرية املخابرات في الجيش
الـلـبـنــانــي ،يـتــركــز عـلــى ش ـقــن :األول
ع ـس ـك ــري داخ ـ ـلـ ــي ،والـ ـث ــان ــي يـتـعـلــق
بـ ــاملـ ــدن ـ ـيـ ــن امل ـ ــوق ـ ــوف ـ ــن فـ ـ ــي س ـجــن
رومية واملتورطني في هذه األحــداث
وفــي خطف العسكريني وقتلهم .أما
الشق الثالث الذي يفترض العمل به
ويتعلق بما أح ــاط بمعركة عرسال
سياسيًا مــن ات ـصــاالت ومـفــاوضــات
وق ـ ــرارات حـكــومـيــة ،ف ـم ـتــروك حــالـيــا
ل ـل ـقــرار ال ـس ـيــاســي ،ف ــي ض ــوء حملة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاذب الـ ـسـ ـي ــاس ــي ب ـ ــن رئ ـي ــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ــون
ورئ ـي ــس الـحـكــومــة سـعــد ال ـحــريــري،
وزي ـ ــارة قــائــد الـجـيــش الـســابــق جــان
قهوجي للسرايا الحكومية ،ودخول
الرئيس نبيه بــري على خــط الدفاع
ع ــن قـهــوجــي والــرئ ـيــس ت ـمــام س ــام،

وضغط نواب تيار املستقبل ووزرائه
لـ ـط ـ ّـي م ـل ــف ال ـت ـح ـق ـيــق ،ل ـت ـت ــرك ه ــذه
الحملة جملة أسئلة عن املسار الذي
ً
قــد ينعكس مستقبال على مستوى
ال ـق ــرار ال ــذي قـضــى حـتــى اآلن بـعــدم
شمول التحقيق املستوى السياسي
م ــن امل ـســؤول ـيــة ع ــن أحـ ــداث عــرســال،
ورمـ ــي ك ــرة ال ـن ــار ب ــن ي ــدي الـجـيــش
وحده.
وفـ ـ ـ ــي ان ـ ـت ـ ـظـ ــار جـ ـ ـ ــاء ن ـت ـي ـج ــة ه ــذا
الضغط ،بــاشــرت مديرية املخابرات
فتح ملف التحقيق ً
بناء على تكليف
القضاء ،والعمل على جملة عناصر
أمنية وعسكرية:
ً
أوال ،باشرت املخابرات إعــادة درس
وفتح ملفات نحو مئة مــوقــوف ،في
س ـج ــن روم ـ ـيـ ــة ،م ـن ـهــم م ــن س ـب ــق أن
اعـ ـت ــرف بـصـلـتــه ب ـخ ـطــف عـسـكــريــن
وذبحهم ،وحوكم على هذا األساس،
وبعضهم من كانت له عالقة مباشرة
أو غ ـي ــر م ـب ــاش ــرة بـ ــأحـ ــداث ع ــرس ــال
ق ـب ــل خ ـط ــف ال ـع ـس ـك ــري ــن وب ـع ــده ــا.
وت ـن ـكــب م ــدي ــري ــة املـ ـخ ــاب ــرات حــالـيــا
على ُدرس هذه امللفات والتحقيقات
التي أجريت مع أصحابها ،ألن جزءًا
أس ــاس ـي ــا م ــن ال ـت ـح ـق ـيــق يـ ـق ــوم عـلــى
توضيح كــل مــا أح ــاط بتلك املرحلة
وكـ ـش ــف ك ــاف ــة املـ ـت ــورط ــن ف ـي ـهــا مــن
مدنيني أسهموا بطريقة أو بأخرى
ف ـ ــي خـ ـط ــف الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن وق ـت ـل ـه ــم.
وإعادة درس هذه امللفات هي توطئة
إلعادة التحقيق مع من ترى األجهزة
املختصة أنـهــم مـتــورطــون وق ــادرون
على إضافة معلومات تفيد في جالء
كافة املالبسات .وهذا الجزء أساسي
ومهم ومتشعب ،وال سيما أن إعادة

ال ـت ـح ـق ـيــق مـ ــع املـ ـت ــورط ــن س ـت ـكــون
على خلفية املستجدات األخيرة وما
ان ـك ـشــف م ــن أحـ ـ ــداث يـعـتـقــد أن لهم
ص ـلــة ب ـه ــا .وهـ ــذا الـتـحـقـيــق يـحـتــاج
أشـ ـهـ ـرًا إلعـ ـ ــادة رسـ ــم الـعـمـلـيــة كلها
وم ــا دار قـبـلـهــا وخــال ـهــا وب ـعــدهــا،
كما يحصل خالل أي عملية إرهابية
تحصل في دول العالم.
ثــان ـيــا ف ــي ال ـش ــق ال ـع ـس ـك ــري ،تـنـكـ ّـب
مـ ــديـ ــريـ ــة امل ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات ح ــالـ ـي ــا ع ـلــى
تركيب «ال ـصــورة الـعــامــة» للتحقيق
ال ـع ـس ـكــري ال ــداخـ ـل ــي ،ورس ـ ــم إطـ ــاره
واتجاهه وتحديد من ستستدعيهم
املديرية للتحقيق .وفقًا لذلك ،لم يبدأ
التحقيق بعد أخــذ مـســاره فــي شقه
الـعـمــانــي ،واأله ــم بحسب مــا أكــدت
مصادر عسكرية بــارزة لــ«األخـبــار»،
أن كــل مــا ي ـقــال عــن م ـســار التحقيق
ـار م ــن ال ـص ـحــة،
ومـ ــا يـ ـج ــري ف ـي ــه عـ ـ ـ ٍ
وبــالـتــالــي إن املــديــريــة لــن تــدخــل في

التحقيق سيركز
على جالء حقيقة كل
ما دار حول معركة
عرسال قبل اندالعها
وبعده من دون
اتهامات مسبقة

ت ـف ــاص ـي ــل ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ،ال اآلن وال
الحقًا ،وكــل ما تضعه من معلومات
سيبقى فــي اإلط ــار الـعــام ال أكثر وال
أق ـ ــل ،ألن ال ـس ــري ــة ف ــي هـ ــذه املــرح ـلــة
واجبة وضرورية لسالمة التحقيق،
وت ــأت ــي ح ــرص ــا ع ـل ــى الـ ــوصـ ــول إل ــى
نتائج مرضية وواضحة.
ثالثًا ،إن التحقيق العسكري الداخلي
واجـ ـ ـ ـ ـ ــب أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـج ـ ـيـ ــش،
لتحديد املسؤوليات وكشف «الثغرة
العسكرية» إذا وجدت .وحتى اآلن ال
يتحدث الجيش عــن أخـطــاء ارتكبت
لـيـجــري الـتـحـقـيــق عـلــى أســاس ـهــا أو
ع ــن تــوج ـيــه اتـ ـه ــام ــات ،إن ـم ــا يـتـكـلــم
عـ ــن حـ ــادثـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة ح ـص ـل ــت فـ ــي 2
آب عـ ـ ــام  ،2014ه ــوجـ ـم ــت خــال ـهــا
مــراكــز عـسـكــريــة وخ ـطــف عسكريون
وحـ ـصـ ـل ــت تـ ـ ـط ـ ــورات خ ـ ـطـ ــرة ،يـجــب
التحقيق فيها ومـعــرفــة حيثياتها.
وأي ت ـطــور يكشفه الـتـحـقـيــق الحقًا
سـيـظـهــر امل ــاب ـس ــات ك ــاف ــة ،وسـيـبــن
ما إذا كانت هناك أخطاء أو ثغرات،
يجر التحقيق حينها
ومعرفة ملاذا لم ِ
فـ ــي ه ـ ــذه املـ ـس ـ ُـائ ــل ،ك ـم ــا ح ـص ــل فــي
التحقيق الذي أجري إثر معركة نهر
ال ـب ــارد .أم ــا اآلن ،فالتحقيق سيركز
على جــاء الحقيقة املتعلقة بكل ما
دار حول معركة عرسال قبل اندالعها
وبـ ـع ــده ،م ــن دون ات ـه ــام ــات مسبقة
بأخطاء وارتكابات.
رابعًا ،يحق للجيش خالل التحقيق
اسـ ـت ــدع ــاء الـ ـضـ ـب ــاط وال ـع ـس ـك ــري ــن
مل ـس ــاء ل ـت ـه ــم ،ووضـ ـ ــع اإلط ـ ـ ــار ال ـع ــام
ً
واس ـت ـي ـضــاح ت ـلــك امل ــرح ـل ــة ،وص ــوال
إلــى التحقيق معهم ،علمًا أن بعض
الـ ـضـ ـب ــاط والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن أص ـب ـح ــوا

مــدن ـيــن ،وتــال ـيــا إن ال ـت ـعــامــل معهم
ـ ـ ـ ـ حـتــى أول ـئ ــك ال ــذي ــن ال ي ــزال ــون في
االحتياط ـ ـ سيكون على أساس أنهم
عسكريون سابقون.
خامسًا ،ال جواب حاليًا لدى الجيش
حول استدعاء قائد الجيش السابق
العماد جــان قهوجي إلــى التحقيق.
ه ــذا األمـ ــر ل ــم ُيـ ـط ـ َـرح ب ـعــد ،كــذلــك لم
ُ
ت ـطـ َـرح أسـمــاء الـضـبــاط الــذيــن يمكن
ُ
َ
أن يـسـتــمــع إلـيـهــم أو استيضاحهم،
ع ـل ـمــا أن ال ـض ـب ــاط ال ــذي ــن ي ـتــركــون
الـخــدمــة الـعـسـكــريــة يــوقـعــون أوراق ــا
يتعهدون فيها بـعــدم التصريح عن
أي معلومات عسكرية حصلت خالل
أدائهم لوظيفتهم .لكن يختلف األمر
حني يستدعون إلى التحقيق.
سادسًا ،ال شك في أن عملية تحقيق

تقرير

طرح بري يغيب عن الجلسة التشريعية
ميسم رزق
ماذا وراء الطرح الذي ّ
فجره الرئيس
نبيه بـ ّـري ،بطرحه إجــراء انتخابات

نـيــابـيــة مـبـكــرة؟ س ــؤال ده ــم مجلس
النواب أمس ،وانعكس «توترًا» بقي
م ـك ـت ــوم ــا .كـ ــان م ـتــوق ـعــا أن تـتـحــول
الجلسة التشريعية التي دعــا إليها

الداخلية توضح مالبسات «البيومترية»
تجدر اإلشارة إلى أنه في بداية الجلسة كان النائب أنطوان زهرا قد تحدث عن تكلفة البطاقة
املمغنطة الباهظة ،كاشفًا عن أن البطاقة الحزبية البيومترية القواتية ال تتعدى تكلفتها 3
دوالرات .فيما ّ
ردت مصادر وزارة «الداخلية» على كالمه الذي بدا وكأنه هجوم مبطن على
ّ
«صفقة» البطاقات ،بالقول إن «هناك معايير عدة تتحكم بسعر البطاقة» .وهذه املعايير
هي «الحياة االفتراضية للبطاقة ،قدرة التزوير ،القدرة على االختراق
ودرجة األمان ،جودة البطاقة» .وقالت املصادر إنه «عادة ما تكون هذه
ً
املعايير في بطاقات املصارف مثال أدنى من معايير مستندات التعريف
الشخصي كالهوية أو جواز السفر ،وكل معيار إضافي ُيمكن أن يزيد من
كلفة البطاقة» .وقالت إن «الشريحة اإللكترونية التي توضع في البطاقات
يمكن شراؤها بدوالر أو أكثر أو ربما أقل ،لكن السعر النهائي يتحكم به
ً
عدد البطاقات» .وتشرح املصادر أنه «في فرنسا مثال ،يصل سعر البطاقة
الكبير للبطاقات ،ونوعيتها حيث تصدر
الواحدة إلى  15يورو ،بسبب العدد ّ
بتقنيات فرنسية» ،بينما «في دبي تكلف البطاقة الواحدة نحو  30دوالرًا،
ً
قياسًا بنوعيتها أوال ،وثانيًا أنه يجري تلزيم شركات أوروبية لتنفيذها ،كذلك في السويد
حيث يصل سعر البطاقة إلى  25يورو».

ّ
بري أمس إلى حفلة ردود ال تنتهي
على «مفاجأته» ،لكن ذلك لم يحصل.
لكن الهدوء السياسي لم يخف توترًا
بني ُصاحب الطرح ـ ـ رئيس املجلس
ـ ـ ـ ـ وامل ـحــرجــن م ـنــه ،خـصــوصــا تيار
ّ
الحر.
املستقبل والتيار الوطني
ـأت
ـ
ـ
ي
ـم
ـ
ـ
ل
ـه
ـ
س
والـ ـغ ــري ــب أن ب ـ ــري ن ـف ـ
ِ
عـلــى ذكــر الـطــرح إال بشكل عــرضــي،
متمنيًا «إدراج ــه على ج ــدول أعمال
الجلسة املقبلة» ،األمــر الــذي ّ
فسرته
مصادر نيابية بأنه «خرطشة سالح
س ـي ــاس ــي» ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـل ـف ـتــرة املـقـبـلــة.
والغريب أيضًا أن أيًا من نواب كتلة
«ال ـ ــوف ـ ــاء ل ـل ـم ـق ــاوم ــة» ل ــم ي ـ ــأت عـلــى
ذكــره فــي الجولة الصباحية .وحــده
الـنــائــب بـطــرس ح ــرب ت ـنــاول الـطــرح
باملباشر ،وقال للرئيس ّ
بري« :أؤيد
طرح مشروعك لتقديم االنتخابات»،
وطـ ــالـ ــب الـ ـن ــائ ــب وائـ ـ ــل أب ـ ــو ف ــاع ــور
ال ـ ــرئ ـ ــاسـ ـ ـت ـ ــن ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة وال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة
بــ«الــوصــول إلــى تفاهم أســاســه عدم
االنتخابات» ،ما ُعـ ّـد بمثابة
تأجيل ّ
رفــض مقنع القتراح رئيس املجلس
من صديقه األقرب وليد جنبالط.
وفيما ظهر طرح ّ
بري كخطوة أولى
لـتـعــريــة اقـ ـت ــراح ال ـب ـطــاقــة املمغنطة
ت ـم ـه ـي ـدًا إلل ـغــائ ـهــا ،ت ـن ــاول عـ ــدد من
ال ـن ــواب الــذيــن تـعــاقـبــوا عـلــى الـكــام
ف ــي األوراق الـ ـ ــواردة ه ــذه ا ًلـبـطــاقــة،
م ـلـ ّـم ـحــن إلـ ــى كــون ـهــا خ ـط ــأ ارتـكـبــه

امل ـج ـلــس ي ــوم إع ـ ــداد ال ـق ــان ــون ال ــذي
أدرج فيه بنودًا غير قابلة للتحقيق،
أو تحتاج إلى جهود مالية وتقنية،
وم ــن ضـمـنـهــا ه ــذه ال ـب ـطــاقــة .فـســأل
الـنــائــب أن ــور الخليل عنها وأم ــل أن
«يكون هناك رد من رئيس الحكومة،
إذ لــم تتخذ أي خطوة بعد  3أشهر
على إقــرار القانون» .فيما رأى حرب
أن «الـ ـبـ ـط ــاق ــة امل ـم ـغ ـن ـط ــة ال يـمـكــن
ً
تطبيقها أو إنجازها» ،سائال وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة «ع ـ ّـم ــا إذا ك ــان ــت تـتـعـهــد
ّ
وتتحمل املسؤولية» .من جهة
بذلك
أخـ ـ ــرى ،ط ـغــت ال ـش ـك ــاوى اإلن ـمــائ ـيــة
على كالم النواب ،فأسهب معظمهم
فـ ــي الـ ـح ــدي ــث عـ ــن أزم ـ ـتـ ــي ال ـت ـق ـنــن
الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي وال ـ ـط ـ ــرق ـ ــات ،م ـ ــا دف ــع
ب ـ ّـري إل ــى تــأجـيــل الـقـســم الـثــانــي من
املداخالت الى جلسة اليوم.
وك ــان الفـتــا أن غــالـبـيــة أع ـضــاء كتلة
«ال ــوف ــاء ل ـل ـم ـقــاومــة» ك ــان ــوا م ــن بني
الـ ــذيـ ــن س ـج ـل ــوا أسـ ـم ــاء ه ــم ل ـل ـكــام،
وركزوا على امللفات اإلنمائية ،فطالب
النائب نــواف املوسوي بتنفيذ سكة
حديد تربط بيروت بالناقورة .ودعا
ال ـن ــائ ــب ع ـلــي ف ـي ــاض إلـ ــى ح ــل أزم ــة
ّ
الكهرباء في الجنوب ،في ظل التقنني
الـقــاســي فــي ســاعــات الـتـغــذيــة .فيما
ّ
دعـ ــا ال ـن ــائ ــب بـ ــال ف ــرح ــات إلـ ــى حــل
أزم ـتــي الـكـهــربــاء وامل ـي ــاه ،وال سيما
أن محطة كهرباء الضاحية أصبحت

جــاهــزة مـنــذ أش ـهــر .وت ـنــاول الـنــواب
اآلخرون موضوع تطيير االنتخابات
الفرعية (بطرس حرب) ،والتعويض
على مــزارعــي التفاح (إيـلــي كـيــروز)،
(علي فواز)

االشتراكي رفض
مواربة طرح رئيس
المجلس ودعا إلى
«تفاهم الرئاستين
الثانية والثالثة»
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سياسة

ّ
روسية :اين تذهب الثروة؟
دروس
عامر محسن

واس ـ ـعـ ــة وم ـت ـش ـع ـب ــة بـ ـه ــذا ال ـح ـج ــم،
تحتاج إلى فريق عمل كبير ،وحاليًا
بدأت املديرية تحديد إطار عام لهذا
الفريق ،علمًا أنها تحتاج إلــى جهد
اس ـت ـث ـنــائــي ل ـت ــوزي ــع م ـه ـمــات ـهــا بــن
م ـتــاب ـعــة م ـج ــري ــات ــه وم ـت ــاب ـع ــة مـلــف
اإلره ــاب .ومــا شهدته األيــام األخيرة
فــي ملف اإلرهـ ــاب ،س ــواء عبر كشف
شبكات إرهابية أو متابعة الخاليا
الـ ـن ــائـ ـم ــة ،وال ـ ــذئ ـ ــاب املـ ـنـ ـف ــردة ال ـتــي
ت ـحــدث عـنـهــا قــائــد ال ـج ـيــش ج ــوزف
عـ ــون ف ــي اح ـت ـف ــال ت ـكــريــم ال ــوح ــدات
التي شاركت في عملية فجر الجرود،
ي ـ ـ ــدل عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــل األمـ ـن ــي
االس ـت ـخ ـب ــارات ــي ح ــال ـي ــا مل ــواك ـب ــة مــا
قــد يتسلل عبر الشبكات اإلرهــابـيــة
مجددًا إلى الساحة الداخلية.

ومـ ـشـ ـكـ ـل ــة املـ ـ ـط ـ ــار (روب ـ ـ ـيـ ـ ــر غـ ــانـ ــم).
وكعادته انتقد رئيس حزب الكتائب
ّ
الجميل عدم االستقرار
النائب سامي
املؤسساتي والتشريعي ،وتحدث عن
أهمية البدء بمناقشة موازنة الـ،2018
«عـلــى رغ ــم أنـنــا لــم نـقــر بـعــد مــوازنــة
ال ـ ـ ـ ــ .»2017وأش ـ ــار إل ــى أن «ال ـتــاعــب
باملواعيد الدستورية أمر مقلق».
أس ـئ ـل ــة الـ ـ ـن ـ ــواب اسـ ـت ــدع ــت ردًا مــن
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري ،رفـ ـ ـ ــض ف ـيــه
«املـ ــزايـ ــدات»ّ .
ورد عـلــى ك ــل الـنـقــاط،
مشيرًا إلــى «خطة لتوسعة املـطــار»،
مذكرًا بـ «الضجة التي أثيرت عندما
ط ــرح الــرئـيــس رفـيــق الـحــريــري بناء
مطار بسعة  6مــايــن ،بينما اليوم
يصل العدد الى  10ماليني» .وأكد أن
«مـشــاكــل الـكـهــربــاء تـعــود إلــى نقص
ال ـت ـم ــوي ــل م ـن ــذ ع ـ ــام  ،2010وه ـن ــاك
خطة لبناء  5معامل وكل التمديدات
لـخـطــوط الـتــوتــر تـجــري فــي ال ـهــواء،
ولــن يـكــون هـنــاك تمييز بــن منطقة
وأخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى» .وأك ـ ـ ـ ــد حـ ـ ـص ـ ــول «خـ ـ ــرق
لـ ـل ــدسـ ـت ــور ،س ـ ــواء فـ ــي ع ـ ــدم تـعـيــن
امل ــوظ ـف ــن ال ـن ــاج ـح ــن وع ـ ــدم إجـ ــراء
ً
االنتخابات الفرعية» ،محمال «القوى
ال ـس ـيــاس ـيــة مـجـتـمـعــة امل ـس ــؤول ـي ــة».
كــذلــك أك ــد «الـ ـت ــزام ال ـح ـكــومــة وضــع
الـبـطــاقــة االنـتـخــابـيــة الـبـيــومـتــريــة»،
وشـ ــدد عـلــى «أن ـن ــا ل ــن نـقـبــل بـعــودة
النفايات إلى الطريق أيًا يكن األمر».

في إطــار مشروعه إلعــداد بيانات إحصائية تاريخية ـ ـ قابلة للمقارنة ـ ـ
عن توزيع ّالدخل في أكثر دول العالم ،نشر االقتصادي الفرنسي توماس
ّ
الخاصة
بيكيتي (مع زميليه ّ فيليب نوفوكميت وغابرييل زوكمان) الدراسة
ّ
املمتدة من سبعينيات القرن التاسع عشر
بروسيا ،وهي تغطي املرحلة
ً
وصوال الى عام  ،2015لتشمل بذلك مراحل الحكم القيصري والشيوعيةّ
و ،أخيرًا ،االنفتاح ّ
والسوق ّ
الحر بعد سقوط االتحاد السوفياتي .سنعرض
«ملحات» فحسب ،أو خالصات إحصائية ،قبل أن
من هذه ّالدراسات ثالث
ٍ
ّ
نبدأ النقاش:
ّ
ّ
الخالصة األولى تتعلق ّ
بتطور الدخل في روسيا .يقوم بيكيتي وزمالؤه
قرن
بمقارنة دخل الراشد الروسي مع ّنظيره في اوروبا الغربية على طول ٍ
القيصرية ،كان دخل
ونصف قرن ليخرج معنا املسار التالي :طوال
املرحلة ّ
ً
ً
ّ
ّ
الروسي يوازي ثلث دخل االوروبي (أو أكثر قليال أو أقل قليال) ،ثم شهد
ّ
ّ
الدخل الروسي ارتفاعًا حادًا وسريعًا خالل فتر ٍة قصيرة بدأت في أواخر
ّ
العشرينيات (أي مع انطالق املرحلة الستالينية) ،حتى أصبح دخل املواطن
ّ
الروسي يوازي أكثر من  %65من دخل االوروبي في أواخر األربعينيات.
ّ
لم ّ
بشكل كبير بعد هذه «القفزة» ،وتراوحت بني %55
تتغير هذه النسبة
ٍ
و %70مـنــذ الخمسينيات وال ــى حــن سـقــوط االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي ،حني
شهدت مرحلة التسعينيات و«ع ــاج الـصــدمــة» انـهـيــارًا كبيرًا فــي الناتج
ّ
القومي الـ ّـروســي ،حتى عــاد دخــل املــواطــن مقارنة بــاالوروبــي الــى النسبة
ّ
ذاتها التي كان عليها ّأيام القيصرية ـ ـ الثلث .منذ أواخر التسعينيات ،مع
ّ
والنموّ ،أدى اإلزدهار الى ارتفاع دخل
رحيل يلتسني وارتفاع أسعار النفط
ّ
الروسي ّ
ّ
مجددًا حتى وصل الى ما كان عليه في الخمسينيات والسبعينيات
ّ
(مــع فــارق العدالة ًفــي تــوزيــع الــدخــل ،فاالتحاد السوفياتي كــان مــن أكثر
االقتصاديات عدالة في توزيع املداخيل ،فيما روسيا حاليًا ،بحسب أرقام
بيكيتي وزوكمان ونوفوكميت ،قد ارتفعت فيها الفوارق باضطراد منذ
ّ
حتى أصبحت األرقــام ـ ـ ّ
حصة العشرة في املئة الذين هم «فــوق»،
1990
واألربعني في املئة في املنتصف ،والخمسني في املئة الذين هم «تحت» ـ ـ ـ
كامل تقريبًا مع ما كانت عليه في العهد القيصري.
بشكل
تتطابق
ٍ
ٍ
ّالنقطة الثانية هي حول الثروات الخاصة وامللكية ّ
العامة .تقول الدراسة ّإن
حجم األصول املالية التي كانت تمتلكها األسر الروسية عام  ،1990أواخر
من الناتج الوطني
أيام االتحاد
ٌ
السوفياتي ،كانت توازي  70ـ ـ  %80تقريبًا ّ
الـسـنــوي ،وه ــي نـسـبــة منخفضة باملقاييس الـغــربـيــة وكــلـهــا عـلــى شكل
حسابات مصرفية للمواطنني .املدهش ،بحسب قول كاتبي ّالدراسة ،هو
ّ
ّأن هذه الثروة قد تناقصت بشكل ّ
حاد خالل التسعينياتّ ،ومحا التضخم
ٍ
ّ
ّ
حتى وصل حجم ثروة ّ
الروس الى أقل من  %30من
املدخرات السوفياتية،
الناتج القومي .املفارقة هنا هي ّأن هذه الفترة ،تحديدًا ،قد شهدت تخصيص
أكثر أمالك ّالدولة (التي كانت تساوي أكثر من أربعة أضعاف الناتج الوطني
أسهم في شركات وسندات.
السنوي) و«توزيعها على الناس» ،على شكل
ٍ
ّ
امللكية العامة ّتم تسييلها ،ولكنها لم تظهر في جيوب الناس ،فأين ذهبت
ّ
كل هذه الثروة؟ بعد االزدهار الروسي في عهد بوتني وميدفيديف ،تقول
الــدراســة ،ارتفعت األصــول املالية للروس مـجـ ّـددًا ،ووصلت الــى ّ
الحد الذي

كانت عليه عــام  ،1990أي أننا نقارن بأسوأ مراحل االتحاد السوفياتي
ٌ
قابل للتفسير ،تقول
وسنوات االنـحــدار واالنهيار (وهنا ايضًا أمــر غير ٍ
بأشكال
الورقة ،فاملواطن الروسي اليوم يمكنه الحصول على أصول مالية
ٍ
ال تحصى :م ــال ،سـنــدات ،أسـهــم ،اسـتـثـمــارات ،ال ــخ .فيما ك ــان ،فــي الفترة
ّ
السوفياتية ،ال يمتلك «أدوات مالية» باستثناء ما يوفره من راتبه القليل).
ّ
املفارقة الثالثة هي عن عالقة روسيا بالسوق الـ ّـدولــي .تقول الدراسة ّإنه
يوجد ،ايضًاٌ ،
لغز ما هنا .روسيا ،منذ سقوط االتحاد السوفياتي ،تحقق

كل سنة بال استثناء ـ ـ بفضل صادرات الغاز والنفط واملــوارد الطبيعية ـ ـ
فوائض تجارية هائلة في عالقتها مع العالمّ ،
بمعدل  %10من كامل الناتج
ّ
ّ
سنة ،طوال ربع القرن املاضي (حتى نفهم الحجم األسطوري
الوطني ،كل ٍ
ّ
لهذه الفوائض ،تورد الدراسة أن ّ
الصني ،بصناعاتها وصادراتها ،لم يمثل
ّ
فائضها التجاري أكثر من  %3من الناتج الوطني كمعدل خــال الفترة
ّ
ّ
تصدر أكثر مما تستورد بكثير ،وهذا التراكم
ذاتها) .بمعنى آخر ،روسيا
ً
ّ
مــن املفترض أن ُيترجم أص ــوال روســيــة ضخمة فــي الـخــارج ،على شكل
أرصــد ٍة أجنبية ومعادن واستثمارات وغيرها ،تفوق قيمتها  %200من
الناتج السنوي الروسي (وثالثة أضعافه ،تضيف الــدراســة ،اذا احتسبنا
العوائد على هذه الرساميل خالل تلك الفترة) .في الحقيقة ،فـ ّ
ـإن رصيد
روسيا الخارجي اليوم (أي الفارق بني ما تمتلكه في العالم ومــا يمتلكه
أجانب في روسيا) ال يزيد على ربع الناتج القومي السنوي،
مستثمرون ّ
كل هذا املال؟ السبب األساسي الذي خرج به ّ
معدو الدراسة
فأين اختفى
هو ّأن هذه الــدوالرات قد ّتم ،ببساطة ،تهريبها الى خارج البلد ولم تدخل
الحسابات الرسمية ،وهي اليوم موجودة على شكل أرصدة في سويسرا
وعقارات في لندن وفي نيويوركّ .
تقدر ّالدراسة حجم ثروة الـ«أوفشور»
الروسية هذه ،اليوم ،بأكثر من  70ـ ـ  %80من الناتج الوطني ،أي ما يساوي
تمامًا كامل ثروة املواطنني الروس في روسيا (بكلمات أخرىّ ،
فإن املصالح
ورجال األعمال الذين سيطروا على االقتصاد ّ
ويهربون املال الروسي الى
الخارج قد عقدوا مع مواطنيهم الصفقة التالية :نحن سنحصل على نصف
الثروة وانتم ،الـ 140مليونًا ،سيبقى لكم النصف اآلخر).

أن تبني اقتصادًا وطنيًا
ّ
ـرب ،مــن األرق ــام أع ــاه؟ فــي هــذه الـسـجــات اإلحصائية
م ــاذا نتعلم ،كـعـ
ٍ
ّ
أمثولتان ،ليستا ّ
خفيتني أو جديدتني ولكنهما تتعارضان بالكامل مع

مبادىء ّ
«السوق ّ
الحرة» والسياسات التي ينصح بها «توافق واشنطن»
ّ ً
ّ
ّ
ّ
النيوليبرالي .أوال ،أن مرحلة النمو والتقدم االقتصادي الذي يفيد األغلبية
ال تأتي ّال حني تقوم ّ
ّ
قصدي،
بشكل
الدولة بحشد وتوجيه موارد البلد
ٍ
الثالثينيات ،وليس حني تترك السوق لعقاله وتفتح الباب
كما في روسيا
ّ
ونملك البلد لــأثــريــاء؛ ّ
وأن ّ
للدولة
األساسية
ة
املهم
ـة»
ـ
ي
ـرد
ل ـ «املـبــادرة الـفـ
ٌ
ّ
ّ
النامية هي في تحقيق هــذا املستوى من التنظيم (ويــوجــد هنا ارتباط
ٌ
ّ
ٌ
واضح بني ّ
العسكرية).
االقتصادية وتلك
املهمة
وتشابه
ّ
ّ
ّ
ثانيًا ،نكتشف ّ أنــه حتى فــي ظــل «األداء الـجـ ّـيــد» ،حــن تـصــدر أكثر مما
ّ
تـسـتــورد وتـحــقــق نـمـ ّـوًا فــي العمل واالنـتــاجـ ّـيــة ،فــإنــك قــد تـخــرج خاسرًا
ّ
باستمرار إن كنت ال تتحكم بعالقتك وعالقة أصحاب األموال في بلدك
مــع الـســوق الــدولــي؛ أو ،بمعنى آخ ــر ،إن خـســرت الـسـيــادة االقـتـصــاديـ ّـة.
ّ
ـض أقــل
يــذكــر التقرير ّأن الـ ّـصــن ،مــع أنـهــا
تحصل ـ ـ نسبيًا ـ ـ على فــائـ ٍ
ّ ّ
من روسيا في تبادلها مع الـخــارج ،ال أنها قد راكمت احتياطًا أجنبيًا
ّ
والسبب ،يضيف البحث ،هو ّأن ّ
أكبر بكثير من روسيا ّ
الصني تتحكم
ٍ
بالرساميل وتضع قيودًا على خروجها ،وتمنع األجانب من االستثمار
عـلــى هــواهــم فــي الـبـلــد ،وت ـصـ ّـر عـلــى مـبــدأ الـسـيــادة االقـتـصــاديــة (كــانــت
تلك املـ ّـرة األولــى التي أقــرأ فيها التعبير في نـ ٍّـص اقتصادي ليبرالي في
صيغة ايجابية) .احدى النقاط املضيئة في االقتصاد الروسي في العقد
ٍ
األخير كانت الصناعات الغذائية واالنتاج ّ
الزراعي ،حيث ّ
تحولت روسيا
ّ
مستورد للحبوب الى ّ
مصدري القمح
أكبر
سنوات قليلة ـ ـ من
خالل
ٍ
ٍ
ــ َ
قاطبة؛ وقد استعادت ،في العام املاضي ،مستوى االنتاج السوفياتي في
ٌ
الثمانينيات .هذا ّ
ٌ
وحيد وواضــح :العقوبات املتبادلة
سبب
التقدم كان له
بني روسيا والغرب ،التي عزلت البلد عن سوق األغذية األوروبي وأجبرته
واع ،قد
على تطوير امكانياته ـ ـ هنا ايضًا ،من دون سياسة
ٍ
وتنسيق ٍ
حفنة من الشركات الزراعية الضخمة في
يذهب أغلب هــذا السوق الــى
ٍ
روسـيــا ،التي يملكها مليارديرات مـعــروفــون ،ويـتـ ّـم التعامل معها كـ ّ
ـأي
(تهرب ثماره ،في نهاية األمر ،خارج البالد) ،وال ّ
استثمار رأسمالي ّ
يتم
ٍ
ّ
الناس وخلق دورة تعززّ
أعداد كبير ٍة من
استخدام هذه ّ الفرصة لتشغيل
ٍ
ٍ
االقتصاد ككل.
ّ
في أحــد البيانات اإلحصائية في تقرير بيكيتيّ ،
يقدر املؤلفون توزيع
ّ
الـنـمـ ّـو ال ــروس ــي خ ـ ّـال الـعـقــود املــاضـيــة عـلــى مـخـتـلــف طـبـقــات الــشـعــب،
ّ
والنتيجة مذهلة .حقق االقتصاد الروسي ،منذ عام ّ ،1990
بمعدل
نموًا
ّ
 1.9في املئة ،وهــو رقـ ٌـم ّ
جيد باملعنى املـقــارن .ال ّأن  %99من ثمار هذا
الـنـمـ ّـو ،بــن التسعينيات وع ــام  ،2015قــد ذهـبــت ملصلحة الـعـشــرة في
ّ
املئة األكثر ثـ ً
ـراء من الشعب .األربـعــون في املئة الذين هم في الوسط لم
ّ
ّ
ّ
يحصلوا ال على  %16من مجمل النمو ،في حني أن أفقر خمسني في
ّ
ّ
(حرفيًا) ما يــوازي  %15من ّ
النمو
املئة من الشعب الـ ّـروســي قد خسر
«توزيع غير عادل»
العام .بمعنى آخر ،الطبقات الفقيرة لم تحصل على
ٍ
مــن ثـمــار الـنـمـ ّـو ،كـمــا نـقــرأ فــي األدب ـي ــات االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة ،بــل هــي خسرت
ّ
وتراجعت ونزفت من دخلها ،حتى حني كان االقتصاد يزدهر ،ملصلحة
من هم فــوق .هكذا تعمل |«ال ـ ّـدورة الرأسمالية» في دول الجنوب :تنتقل
ّ
النخبة ،ومن ّثم ّ
تهربها النخبة الى الخارج.
الفقيرة الى
الثروة من الطبقات
ّ
دول كمصر وســوريــا واألردن،
ـي
ـ
ف
ـرى
ـ
ج
ـا
ـ
م
ـة
ـ
ـدق
ـ
ب
تصف
هــذه العملية
ٍ
ٍ
حيث ترافق ّ
إفقار لغالبية الشعب (وال ريب
مع
لالقتصاد
الظاهري
النمو
ٍ
في ّأنك لو ّ
طبقت املنهجية ذاتها على مصر لخرجت بنتائج أكثر فظاعة
بكثير).
ّ
الفرضية االشتراكية

اقتصاد ال ينزف
الخالصة هي ّأن هــذه العوامل التي ال غنى عنها لبناء
ٍ
ّ
سياسية بالكامل ،وال عالقة لها
الثروة وشعبًا منتجًا يراكم املعرفة هي
بالجوانب «التقنية» مــن علم االقـتـصــاد ،وال بالنماذج والـتــوصـيــات التي
أدبيات «خالية من السياسة».
باستمرار وفي
تنتجها املؤسسات الغربية ـ ـ
ٍ
ٍ
ّ
الشروط التي طرحناها أعاله (السيادة االقتصادية ،توجيه الدولة لالنتاج
واالستهالك ،الحرص على توزيع عادل للدخل) لها ،ببساطةٌ ،
اسم وعنوان:
ٍ
ٍّ
وألن املـســألــة سياسية ،فــإنّ
الجميعّ .
الكلمة الـتـ ًـي يتجنبها
االشـتــراكـ ّـيــة،
ّ
ّ
ّ
االشتراكية ستظل غائبة عن خطاب النخب التي خلقها ّ
السوق (من رجال
ّ
متساو،
األعمال الى نجوم اإلعالم) :من منهم يريد ،حقًا ،أن يعيش ّفي ّ ٍ
بلد ّ ٍ
ّ
ّ
السريع،
للنجومية والتسلق
بمجهولية وكرامة ،وال مكان فيه
تعمل فيه
وال يـهـ ّـم فيه مــا اســم عائلتك أو مــن هــم أصــدقــاؤك؟ هــل يــريــدون عــاملــا ال
ّ
مكان ّفيه ألكثرّ وظائف النخب املهيمنة اليوم ،من وكيل الشركة األجنبية
ّ
ّ
الى موظف املنظمة الغربية؟ أكثر هذه النخب تفضل الحديث عن ّ«املسألة
ً
ّ
شيء
الزراعية» ،وهي باملناسبة أساس كل
الديمقراطية» بدال من «املسألة
ٍ
ُ
ّ
في دول ّ
االشتراكية (في ّأي
باستمرار لشيطنة
الجنوب؛ وستبذل الجهود
ٍ
ّ
ّ
الرأسمالية الليبرالية ،كما يتخيلها لهم
ٍ
صيغة) وإقناع شعوب الجنوب بأن ُ
الغرب ،هي الطريق األفضل أو الوحيد املتاح.
ٍّ
تلفزيوني أخير ،شرح امللياردير املصري (والسياسي من دون
لقاء
في ٍ
ّ
ّ
منصب) نجيب سويرس بـ ّ
ـأن مشكلته مع عبد الناصر هي أنــه «أراد أن
ً
ّ
ربنا» (الحظوا في ّأي سياق يظهر ّ
بدال عن ّ
التدين والورع).
يوزع األرزاق
ٍ
وملــاذا تكون انــت ّ
ثريًا وغيرك ال؟ «اســأل الله» ،يجيب سويرس ،فاملسألة
وأي محاولة لشرحها وتفسيرها هي تحدٍّ
ّ
ّ
روحانية بالكامل،
بالنسبة اليه
ٍ
ّ
ّ
ّ
للناموس االلهي .حني يصل املتحكمون الى هذه الدرجة من الثقة بالنفس،
ً
ً
ال يعود أمام «من هم تحت» ـ ـ لو أرادوا مستقبال وأمال ـ ـ سوى أن يثبتوا
ّ
بشكل خاطئ تماما ،وأن
لسويرس ومن مثله أنهم قد فهموا اإلرادة االلهية
ٍ
الله ليس الى جانبهم كما ّ
ٌ
غاضب عليهم الى
يتخيلون بل هو ،في الحقيقة،
أقصى ّ
حد.
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مجتمع وإقتصاد
ُ
ّ
تقرير
أقر المجلس النيابي في جلسته التشريعية ،أمس ،قانون األحكام الضريبية المتعلقة باألنشطة البترولية ،الذي أدرج
بندًا أول على جدول أعمال الجلسة ،والمؤلفً من  26مادة أضيفت إليها مادة وحيدة تلزم وزارة الطاقة بتقديم تقرير إلى
مجلس النواب كل أربعة أشهر يتضمن تفصيال عن كل مراحل عملية االستكشاف واإلنتاج

ّ
ّ
المجلس النيابي يقر قانون الضرائب على األنشطة البترولية

إعفاءات بالجملة للشركات
فيفيان عقيقي
حـ ـ ــدد قـ ــانـ ــون األحـ ـ ـك ـ ــام ال ـضــري ـب ـيــة
املتعلقة باألنشطة البترولية نسبة
اإلتـ ـ ـ ـ ــاوة بـ ـ ـ ـ ــ ،%4وم ـ ـعـ ــدل ال ـض ــري ـب ــة
عـلــى أربـ ــاح ال ـشــركــات بـنـسـبــة %20
م ــن الـنـتـيـجــة ال ـخــاض ـعــة لـلـضــريـبــة
امل ـح ـت ـس ـبــة ،أي م ـج ـمــوع اإلي ـ ـ ــرادات
الناتجة من األنشطة البترولية بعد
تنزيل جميع النفقات واألعباء التي
تقتضيها مــزاولــة األنشطة ،على أن
تحدد ضريبة الدخل املستحقة على
الشركات في قانون إنشاء الصندوق
السيادي ،وكذلك األمر بالنسبة إلى
ضريبة التوزيع.

إعفاءات ضريبية بالجملة!
ل ـكــن ،تـحــت س ـتــار تحفيز الـشــركــات

اقترح النائب نواف الموسوي
رفع الضريبة على األرباح إلى %25
واسـ ـتـ ـقـ ـط ــابـ ـه ــا ل ـل ـع ـم ــل ف ـ ــي املـ ـي ــاه
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،ي ـم ـن ــح ال ـ ـقـ ــانـ ــون ه ــذه
الشركات الكبرى إعـفــاءات ضريبية
بالجملة.
ي ـ ـلـ ــزم ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ـشـ ــركـ ــة ص ــاح ـب ــة
الـحــق الـبـتــرولــي الــراغـبــة فــي تعيني
شركة مرتبطة بها لتوقيع اتفاقية
ُ
االسـتـكـشــاف واإلن ـت ــاج ،أن تنشئها
في لبنان ،وأن تكون شركة مساهمة
خاضعة لألحكام املنصوص عليها
ف ــي دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص ب ــدورة
التراخيص ،مع إعفائها من موجب
أحـكــام املــادتــن  78و 144مــن قانون
الـ ـتـ ـج ــارة ،أي م ــن وج ـ ــوب أن يـكــون
ثلث رأسمالها ملساهمني لبنانيني
وأن ت ـك ــون أك ـث ــري ــة أعـ ـض ــاء اإلدارة
مــن الـلـبـنــانـيــن ،فــي مـقــابــل إبقائها
خــاضـعــة ألح ـك ــام ال ـب ــاب ال ـثــالــث من
ق ــان ــون ض ــري ـب ــة الـ ــدخـ ــل ،وإخ ـض ــاع
ّ
الضريبية
التعديالت على النتيجة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـج ــريـ ـه ــا لـ ـض ــريـ ـب ــة رؤوس
األموال املنقولة ،والتي تعود بالنفع
بـطــريـقــة م ـبــاشــرة أو غ ـيــر مـبــاشــرة

عـلــى مـســاهـمــن أو ج ـهــات مرتبطة
او ن ــاتـ ـج ــة م ـ ــن عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـت ـه ــرب
ً
الضريبي ،فضال عن إلزامها بإعالم
ّ
ّ
ّ
الضريبية بــأي عملية تفرغ
اإلدارة
مـ ـب ــاش ــر أو غـ ـي ــر مـ ـب ــاش ــر ،كـ ـل ــي أو
جــزئــي ،عــن أسهمها خــال شهر من
حـصــولـهــا وال ـح ـصــول عـلــى مــوافـقــة
مجلس الوزراء.
كـ ــذلـ ــك أع ـ ـفـ ــى الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون إن ـ ـش ـ ــاءات
ال ـش ــرك ــات ومــرك ـبــات ـهــا املـسـتـخــدمــة
ل ـل ـق ـيــام ب ــاألن ـش ـط ــة ال ـب ـت ــرول ـ ّـي ــة مــن
ض ــري ـب ــة األمـ ـ ـ ــاك امل ـب ـن ـي ــة ،وأع ـط ــى
الشركات املساهمة الحق بأن تطلب
إخـ ـض ــاعـ ـه ــا اخـ ـتـ ـي ــاري ــا ل ـل ـضــري ـبــة
على القيمة املضافة ،وإعفاء عملية
تسليم أو نقل املنتجات البترولية
ّ
اللبنانية
إلى خارج األراضي واملياه
مــن الـضــريـبــة عـلــى الـقـيـمــة املـضــافــة
م ــع ح ــق ال ـح ـســم .وأع ـط ــى الـشــركــات
املـ ـس ــاهـ ـم ــة م ـ ــن أص ـ ـح ـ ــاب ال ـح ـق ــوق
ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ـ ـيـ ــة وأصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب الـ ـحـ ـق ــوق
الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة املـ ـشـ ـغـ ـل ــة ،ح ـ ــق ح ـســم
الـ ـض ــريـ ـب ــة عـ ـل ــى الـ ـقـ ـيـ ـم ــة امل ـض ــاف ــة
املـ ــدفـ ــوعـ ــة حـ ـت ــى قـ ـب ــل ت ـح ـق ـي ــق أي
إيــرادات .إذ يحق للشركات ،بموجب
هــذا الـقــانــون ،حسم كــامــل الضريبة
على القيمة املضافة املتكبدة بهدف
ت ـص ـم ـي ــم ،ش ـ ـ ـ ــراء ،إنـ ـ ـش ـ ــاء ،ت ــرك ـي ــب،
تـشـغـيــل وص ـيــانــة اآلالت وامل ـع ــدات،
حتى ولــو كــانــت مــدفــوعــة على بناء
هـ ــذه اآلالت وامل ـ ـعـ ــدات وت ـطــويــرهــا.
كذلك أعفى العمليات بني الشركات
الـ ـت ــي ت ـش ـت ـمــل ف ـق ــط ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــات
توزيع املصاريف من الضريبة على
القيمة املضافة.

اعتراضات
أب ــرز املناقشات طــاولــت امل ــادة  7من
الـقــانــون ال ــذي يـحـ ّـدد الضريبة على
األربـ ــاح بنسبة  ،%20وال ـتــي صـ ّـدق
ع ـل ـي ـه ــا املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــون ف ـ ــي ال ـج ـل ـس ــة،
ـاء ال ـنــائــب نـ ــواف املــوســوي
بــاسـتـثـنـ ّ
ال ـ ــذي ت ـحــفــظ وط ــال ــب بــرف ـع ـهــا إلــى
 .%25إذ شـ ـه ــدت ال ـج ـل ـس ــة ن ـقــاشــا
حادًا بني املوسوي والسنيورة ،الذي
اقترح إلغاء ضريبة التوزيع وضمها

طالب السنيورة بدمج ضريبتي األرباح والتوزيع (أ ف ب)

إلى ضريبة األرباح.
ب ـ ــداي ـ ــة ،اق ـ ـتـ ــرح الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة «إلـ ـغ ــاء
ضريبة التوزيع وضمها إلى ضريبة
األرب ــاح وجعلها بنسبة ت ــراوح بني
 ،%28-25ب ـم ــا ي ـس ـمــح ب ـت ــاف ــي أي

ازدواج ضــري ـبــي ،وي ـع ــزز املـنــافـســة
ويحفز الـشــركــات على املـشــاركــة في
عمليات استخراج النفط» ،فاعترض
امل ـ ـ ــوس ـ ـ ــوي مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ـ ـ ــى أن «هـ ـ ــذه
الضريبة كان من املفترض تحديدها

بـنـسـبــة  ،%25ك ـمــا اق ـت ــرح ــت بــدايــة
وزارة املــال ـيــة خ ــال امل ـنــاق ـشــات في
ً
مجلس الوزراء ،فضال عن عدم إلغاء
ضريبة التوزيع ،ألن اتفاقيات ّتالفي
االزدواج ال ـض ــري ـب ــي الـ ـ ــذي وق ـع ـهــا

تقرير

معركة األقساط المدرسية :النزاع مع المعلمين وهمي
ال ـن ـق ــاش ال ــدائ ــر ف ــي وزارة الـتــربـيــة
ح ـ ـ ــول ق ـض ـي ــة األق ـ ـ ـسـ ـ ــاط امل ــدرسـ ـي ــة
ّ
يصوب البوصلة باتجاه ما يسميه
املتحاورون مواد ملتبسة في قانون
سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب الــرقــم ،46
فيما يجري تحييد أصحاب املدارس
ال ـخــاصــة وأربــاح ـهــم غـيــر املـشــروعــة
وموازناتهم غير املدققة.
ففي اجتماع اللجنة التقنية املنبثقة
ع ــن "ل ـج ـنــة الـ ـط ــوارئ لـتـكــويــن رؤي ــة
مـ ــوحـ ــدة حـ ـ ــول تـ ـح ــدي ــد األقـ ـ ـس ـ ــاط"،
والذي قاطعه املعلمون ،أصر ممثلو
م ـج ــال ــس األهـ ـ ــل ع ـل ــى ع ـ ــدم دف ـ ــع أي
زيـ ـ ـ ـ ــادة ،م ـط ــال ـب ــن ب ـت ـع ـل ـيــق تـنـفـيــذ
القانون لحني إيجاد صيغة ال ترتب
ت ـكــال ـيــف إض ــاف ـي ــة ع ـل ــى األه ـ ـ ــل .أم ــا
ممثلو املؤسسات التربوية فتحدثوا
عــن تــأمــن سلسلة عــادلــة ومـتــوازنــة
ت ـت ـن ــاس ــب مـ ــع ال ـ ــواق ـ ــع االقـ ـتـ ـص ــادي

ّ
الـ ـح ــال ــي ،أي أن ـ ـ ــه فـ ــي ح ـ ــال إص ـ ــرار
الـحـكــومــة عـلــى وح ــدة الـتـشــريــع فال
بد من وحدة التمويل أو اللجوء إلى
فصل التشريع.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا لـ ــوحـ ــت نـ ـق ــاب ــة امل ـع ـل ـم ــن
ب ـم ـقــاط ـعــة الـ ـع ــام ال ـ ــدراس ـ ــي "إذا لــم
تـ ـس ــدد رواتـ ـ ـ ــب ت ـش ــري ــن األول وف ــق
ق ــان ــون ال ـس ـل ـس ـل ــة" ،واصـ ـل ــت بـعــض
لـجــان األه ــل ،وال سيما فــي امل ــدارس
ال ـك ــاث ــول ـي ـك ـي ــة فـ ــي كـ ــل مـ ــن بـ ـي ــروت
واملــن ،إظهار ميولها لالنخراط في
املعركة إلى جانب أصحاب املــدارس.
وأك ـ ـ ــدت هـ ــذه ال ـل ـج ــان أنـ ـه ــا ل ــم تـكــن
ضد حقوق املعلمني ،كما لم تكن إال
داع ـم ــة مل ــدارس ـه ــا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه،
رافضة رفضًا قاطعًا أي تعطيل للعام
الـ ــدراسـ ــي م ــن أي نـ ــوع ك ـ ــان .وفـيـمــا
أصــرت اللجان على رفــض أي زيــادة
على األقساط ناجمة عن القانون ،46

أعلنت التزامها عدم التوقيع على أي
موازنة تتضمن مثل هذه الزيادة ،من
دون أن تأتي على ذكرغياب مراقبة
موازنات املدارس الخاصة وأرباحها.
ف ــي امل ـقــابــل ،أص ـ ــدرت هـيـئــة تنسيق
ل ـج ــان األه ـ ــل ف ــي امل ـ ـ ــدارس ال ـخــاصــة
وحملة منع رفع األقساط في املدارس
الـكــاثــولـيـكـيــة ول ـجــان األه ــل البديلة
بيانًا مشتركًا ،أوضحت فيه ما يأتي:
 الزيادات على األقساط ال عالقة لهابالسلسلة وال ـقــانــون  46إال جــزئـيــا،
وإال ملــا ارتـفـعــت األق ـس ــاط بــن 2007
و 2016ما نسبته  ،%200بينما رواتب
املـ ـعـ ـلـ ـم ــن/ات لـ ــم تـ ـتـ ـج ــاوز الـ ــزيـ ــادة
عليها  %85مــع الـسـلـسـلــة ،وإذا كــان
األه ــل ال يستطيعون تحمل زي ــادات
ّ
على األقساط ،فإن تحميل املعلمني/
ات امل ـس ــؤول ـي ــة ل ـت ـف ــادي ف ـت ــح امل ـلــف
املالي للمدارس هو أمر غير مقبول.

ّ
 إن تطبيق الـقــانــون  515والتشددف ــي مــراق ـبــة املـ ــوازنـ ــات سيخفضان
األقـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاط بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  30إلـ ـ ـ ــى %50
فـ ــي أغـ ـل ــب امل ـ ـ ـ ــدارس وبـ ـع ــد تـطـبـيــق
السلسلة ،بـنـ ً
ـاء على دراس ــات سبق
ّ
أن قدمت للوزارة تبي حجم األرباح

تطبيق القانون 515
ومراقبة الموازنات
سيخفضان األقساط
بنسبة  30إلى %50

غير املشروعة التي يجنيها العديد
من املدارس.
 ال ـت ـه ـج ــم عـ ـل ــى قـ ـ ـ ــرار ال ـج ـم ـع ـي ــاتالعمومية للمعلمني وتحويل النزاع
ال ــذي ت ـقــوده املـ ــدارس مــع األه ــل الــى
نـ ــزاع ب ــن األهـ ــل وامل ـع ـل ـم ــن/ات ،هو
ن ــزاع وه ـمــي ،فــاألهــل واملـعـلـمــن/ات
هم جسم واحــد ،فما سيطال أوالدنــا
هو نفسه ما سيطال أوالدهم.
 امل ـك ــون األس ــاس ــي ل ـل ـمــدرســة ليسامل ـب ــان ــي ،ب ــل األه ـ ــل وامل ـع ـل ـم ــون/ات.
ولـطــاملــا ك ــان كــذلــك مــن أي ــام مــدرســة
"تـحــت الـسـنــديــانــة" ،أمــا اإلدارة فهي
لتيسير أمور تقنية لوجستية.
ّ
ورأت هـيـئــة الـتـنـسـيــق أن «املـشـكـلــة
هــي فــي فـتــح امل ـلــف املــالــي لـلـمــدارس
ال ـخ ــاص ــة وال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي زي ــادات ـه ــا
ط ـ ـ ـ ــوال  5س ـ ـ ـنـ ـ ــوات مل ـ ـعـ ــرفـ ــة أح ـق ـي ــة
الزيادات التي حصلوا عليها أو التي
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ّ
توفيق كسبار ّيرد على رد رياض سالمة
مصرف لبنان هو من يحدد معدالت الفوائد ال قوى السوق

توفيق كسبار

لـبـنــان ،ت ــؤدي إل ــى خـصــم نـسـبــة من
الضريبة التي تدفعها الشركة على
أربــاح ـهــا ف ــي بـلــدهــا األم ال ف ــي بلد
النشاط ،وتاليًا إن دمج الضريبتني
ّ
يؤدي فعليًا إلى خفض ّ
حصة الدولة
ّ
اإلجمالية من  %20إلى .»%17
ارتـفــاع حـ ّـدة النقاش بـ ّـن السنيورة
واملوسويّ ،أدى إلى تدخل وزير املال،
مشيرًا إلــى أن «الـفـصــل بــن األرب ــاح
ّ
وال ـتــوزيــع هــو ال ـحــل األف ـضــل ،لكون
الدمج سيؤدي إلى تأجيل تحصيل
الدولة لوارداتها إلى حني بدء اإلنتاج
وحصول التوزيع في الشركات .كما
أن هذه الصيغة املقترحة في مشروع
ال ـقــانــون نــوقـشــت مــع االسـتـشــاريــن
وهي مطابقة لنماذج كثيرة معمول
بها حول العالم».
ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ال ـ ـثـ ــانـ ــي طـ ـ ـ ـ ــاول الـ ـفـ ـق ــرة
ال ـ ـخـ ــام ـ ـسـ ــة مـ ـ ــن املـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـت ــاسـ ـع ــة
ال ـتــي ت ـلــزم ال ـشــركــات إع ــام اإلدارة
ّ
ّ
عملية ّ
تفرغ مباشر
الضريبية بأي
أو غير مـبــاشــر ،كلي أو جــزئــي ،عن
أسـ ـهـ ـمـ ـه ــا ،ب ـح ـي ــث اق ـ ـتـ ــرح ال ـن ــائ ــب
ياسني جابر ضرورة الحصول على
«موافقة مجلس الــوزراء عليها بما
ي ـض ـم ــن م ـع ــرف ــة ه ــوي ــة امل ـســاه ـمــن
ّ
فـ ــي ك ـ ــل ش ــرك ــة ع ــام ـل ــة فـ ــي ل ـب ـن ــان،
وشـطــب ع ـبــارة غـيــر مـبــاشــرة كــي ال
ت ـط ــاول أع ـمــال ـهــا ف ــي ب ــاد أخـ ــرى»،
فـ ّ
ـرد عليه وزي ــر الـطــاقــة سـيــزار أبــي
خـلـيــل ،مـشـيـرًا إل ــى أن امل ــادة  70من
قــانــون النفط رقــم  ،132يضمن ذلك
لـ ـك ــون ــه «يـ ـمـ ـن ــع أي ش ــرك ــة مــؤه ـلــة
مـ ــن الـ ـتـ ـن ــازل أو ت ـح ــوي ــل ال ـح ـق ــوق
ّ
البترولية املمنوحة لها أو أسهمها
إل ـ ـ ــى شـ ــركـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى دون م ــوافـ ـق ــة
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء» ،وه ـ ــو مـ ــا أيـ ــده
املوسوي ،رافضًا «استثناء أعمالها
غـيــر امل ـبــاشــرة ،مـسـتـنـدًا إل ــى تقرير
مــالــي لــاس ـت ـشــاري Ernst&Young
ّ
وص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق الـ ـنـ ـق ــد الـ ـ ــدولـ ـ ــي ي ــؤك ــد
«وجوب وضع ضريبة على األرباح
ّ
ّ
فصدق النواب
التفرع»،
الناشئة عن
على املادة مع تأكيد وجوب موافقة
مجلس الوزراء عن أي نقل أسهم أو
تنازل عن حقوق.

يطالبون بها الـيــوم» ،مؤكدة «حقنا
في أن نفهم أين ذهبت أموالنا وحقنا
بــاسـتـعــادتـهــا بـحـســب املـ ــادة  17من
القانون  ،515فنحن ،أي األهل ،شركاء
ونحن املمولون واملساهمون في كل
مدرسة ،ونحن نشكل مجلس إدارتها
الفعلي ولسنا املستفيدين من خدمة
في شركة خاصة».
ّ
ولفتت هيئة التنسيق إلى أن املشكلة
األســاس ـيــة لـيـســت فــي الـسـلـسـلــة ،بل
ف ــي ت ـتــابــع ال ـت ـج ــاوزات وامل ـخــال ـفــات
م ــن أطـ ــراف ع ــدة ،مـنـهــا تـلـكــؤ معظم
أول ـ ـي ـ ــاء األمـ ـ ـ ــر عـ ــن انـ ـتـ ـخ ــاب ل ـج ــان
أه ــل وامل ـشــاركــة الفعلية فــي الـحـيــاة
املدرسية.
وطــال ـبــت بـمــراقـبــة ان ـت ـخــابــات لـجــان
األهل من قبل أطراف ثالثة ،وتشكيل
املجالس التحكيمية.
(األخبار)

أصدر مصرف لبنان تقريرًا بتاريخ  13أيلول 2017
ُ
(نشر في "االخـبــار" في العدد  ٣٢٧٤يــوم الخميس
 ١٤أيلول  )٢٠١٧ردًا على الورقة التي أعددتها تحت
عـنــوان "األزم ــة املالية فــي لبنان" ،والـتــي صــدرت في
آب  2017عــن "بـيــت املستقبل" ومــؤسـســة "كــونــراد
ُ
أدي ـن ــاور" (ن ـش ــرت فــي "االخ ـب ــار" عـلــى حلقتني في
العدد  ٣٢٦٥والعدد  ٣٢٦٦يومي االثنني والثالثاء في
 4و 5أيـلــول  .)٢٠١٧فــي مــا يلي ّ
ردي على النقاط
األساسية التي أثارها ّ هذا التقرير:
 -1ب ــداي ـ ًـةّ ،
أود أن أت ــوق ــف م ــن جــديــد عـنــد الــرســالــة
ّ
املضمنة في ورقتي ،والتي يبدو أن معظم
األساسية
ال ــردود أغفلتها ولــم تقرأها كما يجب .يواجه سعر
صرف الليرة والقطاع املصرفي مخاطر متصاعدة
بسبب اآلثــار التراكمية للسياسات النقدية واملالية.
َ
املستخدمة دعمًا لهذا االستنتاج هي اآلتية:
املؤشرات
ُّ
تحول صافي االحتياطي النقدي لدى مصرف لبنان
إل ــى ســالــب؛ أكـثــر مــن  %60مــن إجـمــالــي مــوجــودات
املصارف هي عبارة حاليًا عن ائتمان للقطاع العام،
م ــا يـعـنــي أن ال ــوض ــع امل ــال ــي ل ـل ـم ـصــارف ق ــد أصـبــح
ّ
معرضًا لعدم استقرار املالية العامة والليرة اللبنانية؛
ارتـفــاع العجز املالي والــديــن العام الناتج من اإلنفاق
الحكومي على النفقات الجارية وليس على املشاريع
اإلنتاجية؛ والعجز املستمر في ميزان املدفوعات منذ
عــام  ،2011على الرغم من ّ الهندسة املالية التي قام
بها مصرف لبنان والتي حققت فائضًا مؤقتًا وغير
مستدام عام ً .2016
هــذه العوامل مجتمعة ،وبغض النظر عن أي عوامل
أخرى مرتبطة بالنمو والتضخم والالجئني السوريني،
إلخ ،.تستدعي من الحكومة ومصرف لبنان املبادرة
ّ
وملحة إلى وضع سياسات إصالحية
بصورة عاجلة
ّ
فعالة ،وفق ما ورد في الورقة .من األفضل تخصيص
امل ـ ـ ــوارد والـ ـط ــاق ــات ل ــوض ــع س ـي ــاس ــات تصحيحية
ً
وتطبيقها بــدال من هدرها على الحمالت اإلعالمية.
إنه ٌ
ألمر مؤسف أن العديد من التقارير واملقاالت في
ّ
وســائــل اإلع ــام ادع ــت ،بـصــورة مغلوطة ،أن الــورقــة
"ت ـت ـنـ ّـبــأ" بــانـهـيــار ال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة واملـ ـص ــارف .من
الواضح أن الورقة ال ّتدعي ذلك وال يمكنها أن ّتدعيه.
ال أحــد يمكنه أن ّيدعي ذلــك ،بــأي درجــة من درجــات
اليقني ،ألنه سيكون كالمًا غير مسؤول وال أساس
له من الصحة.
ّ
يؤكد تقرير مصرف لبنان في ّ
مقدمته أن الورقة
-2
تنتقد سياسة تثبيت سعر الصرف التي انتهجها
مصرف لبنان .هــذا غير صحيح .ال تتطرق الورقة
السياسة أو تجري أي تقييم لها ،ال سيما
إلــى تلك
ّ
وأنها مسألة معقدة كما أنــه ال صلة لها باملوضوع
األس ــاس ــي املـ ـط ــروح ف ــي الـ ــورقـ ــة .ف ــي الـ ــواقـ ــع ،ليس
مصرف لبنان َمن فرض تثبيت سعر الصرف ،بل ّإن
ذلك جاء نتيجة قرار سياسي في مطلع التسعينيات
إبان التدهور الحاد في سعر صرف الليرة (وفق ما
ورد في الورقة ،ص.)5 .
هناك نقطتان أساسيتان في رد مصرف لبنان على
الــورقــة :صافي احتياطي مصرف لبنان وسياسته
في مجال معدالت الفوائد.
 -3يـشـيــر م ـصــرف لـبـنــان إل ــى أن ت ـقــديــرات الــورقــة
ملوجوداته بالعمالت األجنبية "غير دقيقة" .ال تأتي
الــورقــة على ذكــر املــوجــودات بل حجم االحتياطيات
بالعمالت األجنبية ،والــذي استقيناه من املنشورات
الدولي.
الصادرة عن مصرف لبنان وصندوق النقد
ّ
"االحتياطيات" مختلفة عن "املــوجــودات"؛ إنها تمثل
الـسـيــولــة بــالـعـمــات األجـنـبـيــة ،بـمــا فــي ذل ــك الــذهــب،
ول ـي ــس أي م ــوج ــودات أخـ ــرى بــال ـع ـمــات األجـنـبـيــة.
ي ـجــري تـحــديــدهــا ح ـص ـرًا بـمــوجــب منهجية دولـيــة
وضعها صندوق النقد الدولي .لكن على األرجح أنه
ملصرف لبنان احتياطيات أخرى بالعمالت األجنبية
غير منشورة بوضوح في ميزانيته العمومية ،إنما
تجري اإلش ــارة إليها فــي أمــاكــن أخــرى عبر موقعه
اإلل ـك ـتــرونــي بـ ـ ـ ــ"األوراق املــال ـيــة بــالـعـمــات األجـنـبـيــة"
تـحــت ع ـنــوان "م ــوج ــودات مـصــرف لـبـنــان بالعمالت

ُ
درج ـ ـ ـ ــت ف ــي الـ ــورقـ ــة ف ــي إط ــار
األج ـن ـب ـي ــة" ،والـ ـت ــي أ ِ
االحتياطيات بالعمالت األجنبية .قد تكون ملصرف
لبنان مــوجــودات أخ ــرى بالعمالت األجـنـبـيــة ،لكنها
غير مذكورة في ميزانيته العمومية التي ُت ّ
حدد قيمة
"املوجودات األخرى بالعمالت األجنبية" بأنها صفر
منذ عام  .2001بإمكان مصرف لبنان معالجة هذه
املسألة عبر إقدامه ببساطة على نشر تفاصيل عن
احتياطياته وكــامــل مــوجــوداتــه بالعمالت األجنبية،
وهو ما ال يقوم به.
ّ
ً
بدال من ذلك ،كان األجــدى بمصرف لبنان أن يسلط
ّ
الضوء على النقطة التي تركز عليها الورقة ،وهي أن
التزامات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية للمصارف
املحلية ال تستحق كلها على الفور بل إن "جزءًا كبيرًا
مـنـهــا يـشـمــل دي ــون ــا طــوي ـلــة األجـ ــل تـسـتـحــق خــال
سنوات الحقة" (ص .)8 .غير أن الورقة تشير بوضوح
إلــى أنــه يجري احتساب "صافي االحتياطيات" على
أســاس أنــه صافي االحتياطيات بالعمالت األجنبية
من مجموع ودائــع املصارف بالعمالت األجنبية لدى
مصرف لبنان ،عبر استخدام مقاربة َ
معتمدة أيضًا
ً
من قبل صندوق الدولي ،مثال في تقرير غير منشور
يعود إلى صيف ( 2016صندوق النقد الدولي ،2016
ص ،9 .الفقرة  ،)4وأترك ملصرف لبنان قرار اإلشارة
إلى ما ورد فيه في حال وجد ذلك مناسبًا.
 -4خالفًا ملا يــرد في التقرير ،معدالت الفائدة التي
يــدفـعـهــا م ـصــرف لـبـنــان لـلـمـصــارف عـلــى ودائـعـهــا
بــال ـع ـمــات األج ـن ـب ـيــة ال ت ـح ـ ّـدده ــا ق ــوى الـ ـس ــوق؛ بل
ّ
إن مـصــرف لبنان هــو مــن يـحـ ّـددهــا .هــذا مــا يــؤكــده
صندوق النقد الدولي ( ،2016ص ،43 .الفقرة .)88
ً
عـ ــاوة عـلــى ذل ــك ،ال ي ـقــوم م ـصــرف لـبـنــان بــإصــدار

يدفع مصرف لبنان
أسعار فوائد سخية
للمصارف منذ سنوات

سـنــدات يــوروبــونــد فــي األس ــواق الــدولـيــة ،وعليه فإن
الـعــوائــد عـلــى س ـنــدات الـيــوروبــونــد ومـبــادلــة مخاطر
االئ ـت ـم ــان ال ت ـســاهــم ف ــي ت ـحــديــد مـ ـع ــدالت ال ـفــائــدة
على ودائ ــع املـصــارف لــدى مصرف لبنان .يقترض
مـصــرف لـبـنــان مــن امل ـص ــارف املـحـلـيــة ،ولـيــس لهذه
املصارف بديل عن أموالها بالعمالت األجنبية بعد
ّ
اإلق ــراض فــي الــداخــل ســوى أسـعــار الـفــوائــد املتدنية
جدًا السائدة منذ سنوات في أسواق العمالت الدولية
األس ــاس ـي ــة .إذًا م ــن أج ــل تـقـيـيــم م ـس ـتــوى م ـعــدالت
ال ـفــوائــد ال ـتــي ي ـسـ ّـددهــا م ـصــرف لـبـنــان عـلــى ودائ ــع
املصارف بالعمالت األجنبية لديه ،يجب مقارنة هذه
املعدالت بالبدائل املتاحة فعليًا أمام املصارف ،وهي
سعر ليبور (سعر الفائدة السائد على ال ــدوالر بني
بنوك لـنــدن) أو فــي أفضل األح ــوال سـنــدات الخزينة
األميركية ملدة  10سنوات .باملقارنة مع هذه املعدالت
املرجعية ،يدفع مصرف لبنان أسعار فوائد سخية
للمصارف منذ سنوات.
هــذا السخاء أظهرته بطريقة واضـحــة ال لبس فيها
عملية "الـهـنــدســة ّ املــالـيــة" ملـصــرف لبنان فــي صيف
 ،2016حيث تخطت العائدات للمصارف  ،%40وفق
مــا أش ــار إل ـيــه ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ( ،2017ص.
 .)11مــا الــذي ّ
يفسر هــذا االرتـفــاع املفاجئ والكبير
في معدالت الفوائد التي كان مصرف لبنان يدفعها،
ال سيما وأن عمليات الهندسة املالية مستمرة حتى
يومنا هذا؟ من الواضح أن ذلك ال يتوافق مع السياسة
َ
ّ ُ
وت ّ
حددها
املعلن عنها بتطبيق أسعار فوائد مستقرة
قوى السوق.
 -5يـتـطــرق تـقــريــر م ـصــرف لـبـنــان إل ــى ال ـعــديــد من
املـســائــل األخ ــرى .نتوقف سريعًا فــي مــا يــأتــي عند

الرد على بعض النقاط املهمة التي أثيرت في التقرير:
• يزعم مصرف لبنان أنه عمد إلى "توسيع ميزانيته
العمومية" كما تفعل مصارف مركزية أخــرى .غير
أن املـصــارف املركزية في أوروب ــا والــواليــات املتحدة
فعلت ذلــك مــن أجــل تحفيز االقـتـصــاد ،فــي حــن أن
مصرف لبنان لجأ إلــى توسيع ميزانيته العمومية
عن طريق جلب مزيد من الودائع بالعمالت األجنبية
من املصارف عبر منحها أسعار فوائد أعلى بكثير
ّ
م ــن أج ــل حــضـهــا عـلــى نـقــل ال ــودائ ــع م ــن امل ـصــارف
املــراس ـلــة فــي ال ـخ ــارج وإيــداع ـهــا لــديــه .مــن األس ـبــاب
األخ ــرى لتوسيع املـيــزانـيــة الـعـمــومـيــة ،ال سيما عــام
 ،2016األرباح الطائلة التي دفعها مصرف لبنان إلى
املصارف بالليرة اللبنانية عن طريق إصــدار ودائــع
بالليرة اللبنانية للمصارف.
ّ
يتحسن مـيــزان املــدفــوعــات مــن خــال مــزيــج من:
•
تحسني إنتاجية االقتصاد ،زيادة الصادرات ،خفض
الواردات ،زيادة االستثمارات والتحويالت الخارجية،
إلخ .إنما ليس عن طريق عملية "هندسة مالية" ،كما
ّيدعي مصرف لبنان .واملصارف املركزية هي األدرى
فترض .في الــواقــعّ ،
ّ
بذلك كما ُي َ
التحسن في
تبي أن
ميزان املدفوعات عام  2016ليس مستدامًا ،وقد بلغ
العجز في األشهر السبعة األولى من عام  2017نحو
مليار دوالر أميركي.
• ُت َّ
حدد أربــاح مصرف لبنان أو خسائره في بيان
بــاألربــاح والـخـســائــر ،ولـيــس مــن خــال اإلش ــارة إلى
أن مصرف لبنان يقوم بتحويالت إلى الخزينة .بلغ
م ـعـ ّـدل ه ــذه الـتـحــويــات  29مـلـيــون دوالر فـقــط في
السنة بحسب نتائج املــوازنــات املنشورة ،ولــم يعمد
مصرف لبنان إلى نشر بيان باألرباح والخسائر منذ
عــام  .2002مجددًا ،يمكن معالجة هــذه املسألة عبر
إقــدام مصرف لبنان ببساطة على نشر هــذا البيان
كما كان يفعل بصورة منتظمة منذ عام ّ .1965
• على النقيض من املزاعم الواردة في التقرير ،ظلت
القاعدة الرأسمالية للمصارف على حالها عمليًا بني
أواخر حزيران  – 2016عندما بدأت عملية "الهندسة
املالية" على نطاق واســع – وأواخ ــر حــزيــران ،2017
كما أن حجم االئتمان للقطاع الخاص ارتفع بنسبة
أقــل من الــزيــادة في سعر الفائدة على االئتمان ،في
حني تراجع حجم االئتمان للقطاع العام.
ُ
فــي ال ـخ ـتــام ،يبقى مـســار الـتـحــرك األف ـضــل أن تـقـ ّـر
السلطات ومصرف لبنان بأن املخاطر املالية كبيرة
وبأنها تسلك خطًا تصاعديًا ،وبأن اعتماد سياسات
تصحيحية ،ولو كانت صعبةٌ ،
أمر ممكن وواجب .من
الواضح أنه من الضروري إجراء خفض تدريجي في
العجز املالي على امتداد عدد من السنوات ،بحسب
ما تشرحه الورقة .أما في ما يتعلق بمصرف لبنان،
فيمكنه الـشــروع ،باالتفاق مع املـصــارف ،في عملية
لخفض هــامــش أسـعــار الـفــوائــد الـتــي يـسـ ّـددهــا على
ودائ ـع ـه ــا ،فـيـمــا يـفـطــم نـفـســه تــدري ـجــا ع ــن الـحــاجــة
املتزايدة باستمرار إلى الودائع بالعمالت األجنبية من
املصارف.
المراجع
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عيادة

سرطان الرحم{ :هيداك} المرض الصامت
أين يكمن "الحظ" في
النجاة من السرطان؟ في
الكشف المبكر .هذه ليست
كلمة عابرة ،هذه مفتاح
العودة إلى الحياة .في
سرطان بطانة الرحم ،يلعب
هذ األمر دورًا أساسيًا في
لسبب أساسي ،وهو
الحمايةٍ ،
أنه سرطان "صامت" ال تظهر
أعراضه إال بعد فوات األوان
غسان جعفر *
ً
ليس السرطان قاتال في كل الحاالت.
ول ـي ــس ال ـح ــظ دائ ـم ــا م ــا يـلـعــب دورًا
فــي "ال ـعــودة" إلــى الـحـيــاة ،كما ُي ّ
خيل
لـلـكـثـيــر م ــن امل ـصــابــن ب ــه .فــالـنـجــاة،
فــي ال ــواق ــع ،مــرتـبـطــة ب ــ"رق ــم" املــرحـلــة
التي ّ
يمر بها املرض ،وغالبًا ما تكون
فــرص الـنـجــاة محسومة فــي املــراحــل
األول ــى .تلك الـتــي تـغــور كلما تراجع
املرض درجة ،لتنعدم مع وصوله إلى
الدرجة الرابعة .هذه الخالصة تشمل
كل أنــواع السرطانات .ال واح ـدًا دون
سـ ــواه .وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،يـمـكــن أخــذ
ســرطــان "بـطــانــة الــرحــم" كـمـثــال على
تـلــك ال ـخــاصــة ،إذ تـشـيــر ال ــدراس ــات
ّ
العلمية إلى أن نسبة الشفاء من هذا
امل ــرض تـتــراوح مــا بــن  70إلــى % 90
عند اكتشافه في املرحلة األولى .تلك
ّ
النسبة تقل كلما انتقل املــرض نحو

مــرحـلــة أخـ ــرى ،لـتـصـبــح م ــع املــرحـلــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة  .%50وكـ ــذلـ ــك ال ـ ـحـ ــال مــع
االن ـت ـقــال إل ــى امل ــراح ــل الــاح ـقــة ،فــإذا
ُ
اكــتـشــف فــي املــرحـلــة الـثــالـثــة ،تصبح
ه ــذه الـنـسـبــة  .%30أم ــا ف ــي املــرحـلــة
الرابعة ،واألخيرة ،فإن نسبة الشفاء
الرحم تصبح  .%5وهي
من سرطان
ّ
ّ
املرحلة التي يتدخل فيها الحظ.
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ت ـلــك ال ـن ـســب ،ي ـعـ ّـد مــرض
سرطان الرحم من األنواع التي يتأخر
اكتشافها ،إذ ال تظهر أعــراضـهــا إال
في املراحل املتأخرة .تلك التي تشمل
الشعور بآالم شديدة في منطقة أسفل
ال ـحــوض ،املـتــرافـقــة مــع نــزيــف دمــوي
غــزيــر .هــذا األمــر إن عنى شيئًا ،فهو
يـعـنــي ضـ ــرورة الـتــوعـيــة عـلــى إج ــراء
الكشف املبكر الكتشاف السرطان في
مراحله األولى قبل فوات األوان.
وغــالـبــا مــا ي ـجــري اكـتـشــاف ســرطــان
ال ــرح ــم ع ــن ط ــري ــق ف ـح ــص ال ـح ــوض
وأخذ عينات من أنسجة بطانة الرحم
ل ـف ـح ـص ـهــا تـ ـح ــت املـ ـجـ ـه ــر .وت ـج ـلــب
ه ــذه الـعـيـنــات إم ــا بــأس ـلــوب الكشط
أو ال ـش ـف ــط ،وي ـم ـكــن ع ــن ط ــري ــق هــذه
االخ ـت ـب ــارات اك ـت ـشــاف ن ــذر اإلصــابــة
ب ــالـ ـس ــرط ــان أو اكـ ـتـ ـش ــاف اإلص ــاب ــة
الفعلية ب ــه .أم ــا ،مــا هــو ه ــذا الـنــوع؟
ومن يصيب؟ وكيف؟ يطال هذا النوع
من السرطان بطانة رحم املرأة ،ولكنه
ال يـقــف عـنــد ه ــذا ال ـحــد ،إذ قــد يمتد
ليصيب عنق الرحم وأجزاء أخرى من
الجسم فــي املــراحــل املتقدمة .وغالبًا
مـ ــا يـ ـك ــون امل ـس ـب ــب األسـ ـ ـ ــاس لـ ــه هــو
تناول املرأة لهرمونات "اإلستروجني"
الـصـنــاعـيــة بـجــرعــات ك ـث ـيــرة ،كبديل
ّ
لعالج أعراض سن اليأس لديها .وهو
سن "نهاية الدورة الشهرية".

الوقاية خير من ألف عالج
ثـمــة طــريــق واح ــدة قــد تحمي الــرحــم
مـ ــن "هـ ـ ـي ـ ــداك املـ ـ ـ ـ ــرض" ،وه ـ ــي طــريــق
الوقاية .لطاملا كانت "الوقاية خير من
ألف عــاج" .وانطالقًا من هذا الشعار
األبـ ـ ـ ـ ــدي ،تـ ـع ـ ّـد مـ ـم ــارس ــة ال ـت ـم ــاري ــن
ال ــري ــاضـ ـي ــة ،امل ـت ــراف ـق ــة مـ ــع الـتـقـلـيــل
مــن نسبة األطـعـمــة الــدسـمــة ،أســاســا
للحماية من هذا املرض.

هل تعلم؟

االستئصال الجزئي أو الكلي
تعتبر الـجــراحــة الـطــريـقــة الرئيسية
لعالج سرطان الرحم .فهي الحل الذي
يـعــود بنسب شـفــاء مرتفعة .وتقسم
هـ ــذه ال ـج ــراح ــة ق ـس ـمــن ،إمـ ــا عـمـلـيــة
جراحية شاملة عبر إزالة عنق الرحم

سرطان الرحم هو المسبب
السابع للوفيات من بين
انواع السرطانات
ـ وفي بعض الحاالت قد تشمل إزالة
أحد املبيضني أو كليهما ـ وإما عملية
اسـتـئـصــال فــرع ـيــة ،حـيــث ُيـسـتــأصــل
الــرحــم وقـنــاتــا "ف ــال ــوب" .إضــافــة إلــى
الـ ـج ــراح ــة ،هـ ـن ــاك م ــرح ـل ــة امل ـعــال ـجــة
اإلش ـع ــاع ـي ــة ال ـت ــي ت ـج ــري م ــن خ ــال

رم ــي ال ـخــايــا ال ـســرطــان ـيــة بــاألشـعــة
السينية أو جسيمات من مواد مشعة
مثل "الكوبالت  "60و"الــراديــوم" .ومن
املعلوم أن املرور بتلك املراحل سيفقد
املـ ــرأة قــدرتـهــا عـلــى إن ـجــاب األط ـفــال.
فما عــاد هـنــاك رح ــم .وأكـثــر مــن ذلــك،
قد يساور املــرأة شعور بالقلق بأنها
فـقــدت ج ــزءًا مــن أنــوثـتـهــا .وغــالـبــا ما
يكون الشعور بمثل هذه األحاسيس
شيئًا طبيعيًا.
وإذا م ــا شـمـلــت الـعـمـلـيــة اسـتـئـصــال
املبيضني ،فستشعر امل ــرأة بــأعــراض
انقطاع الطمث املبكر.
غ ـيــر أن ه ــذا األم ـ ــر ،يـمـكــن معالجته
بــواسـطــة بـعــض األدويـ ــة الهرمونية
الـ ـت ــي ي ـص ـف ـهــا ال ـط ـب ـي ــب ،ف ـي ـم ــا ع ــدا
ذل ــك ،ف ــإن امل ــرأة تبقى كــامـلــة األنــوثــة
وق ــادرة على "الـعـطــاء" مثل أي امــرأة
أخرى.

• أن إصــابــة املـ ــرأة بـســرطــان الــرحــم
مـ ــرت ـ ـبـ ــط بـ ـشـ ـك ــل م ـ ـبـ ــاشـ ــر ب ـ ــزي ـ ــادة
مستويات هــرمــون اإلسـتــروجــن في
دمها؟
• أن تـ ـن ــاول ح ـب ــوب م ـنــع ال ـح ـمــل ال
ي ــزي ــد مـ ــن احـ ـتـ ـم ــال ح ـ ـ ــدوث س ــرط ــان
بطانة الرحم ،بل على العكس من ذلك
تمامًا ،فقد وجدت الدراسات أن النساء
ال ـلــواتــي ت ـنــاولــن ح ـبــوب مـنــع الحمل
لفترات طويلة من الزمن هن أقل عرضة
لإلصابة بسرطان بطانة الرحم ،وذلك
الح ـت ــواء ه ــذه ال ـح ـبــوب عـلــى هــرمــون
الـبــروجـيـسـتـيــرون ال ــذي يـســاعــد على
الوقاية من اإلصابة بهذا املرض؟
• أن سرطان بطانة الرحم هو املسبب
الـســابــع لـلــوفــاة مــن بــن الـســرطــانــات
التي تصيب النساء؟
• أن إجــراء الفحص املبكر لسرطان
الـ ــرحـ ــم مـ ــن أه ـ ــم ط ـ ــرق ال ــوق ــاي ــة مــن
اإلصابة؟
• أن اعـتـمــاد امل ــرأة فــي غــذائـهــا على
تـ ـن ــاول األط ـع ـم ــة ال ــدس ـم ــة وال ـغ ـن ـيــة
بالدهون يزيد من احتمالية اإلصابة
بسرطان بطانة الرحم؟
* رئيس تجمع االطباء في لبنان

معلومات

خذوا الفيتامين {دي} من مصابيح {الليد}

ّ
للتزود بالفيتامني
يبدو أن أشعة الشمس لم تعد املصدر الوحيد
ـدر آخ ــر ل ــ"إن ـتــاجــه" ،هــو مـصــابـيــح "ال ـل ـيــد".
"دي" ،مــع ظ ـهــور م ـصـ ٍ
فمؤخرًا ،كشفت دراســة علمية أشــرف عليها باحثون أميركيون
من جامعة بوسطن ،عن أن "ملبات الليد هى أكثر كفاءة من أشعة
الشمس فــي إنـتــاج فيتامني  D3مــن الجلد" .ووفـقــا للموقع الطبي
األميركي "ميديكال إكسبرس" ،فقد وجد الطبيب تايلر كاالجيان
وفريقه البحثي ،أن عينات الجلد ّ
املعرضة ملصابيح "الليد" التي تفرز
األشعة فوق البنفسجية أنتجت أكثر من ضعف كمية فيتامني D3
الناتجة عن التعرض ألشعة الشمس .وفي هذا اإلطار ،قال الطبيب
هوليك ،أستاذ الطب وعلم وظائف األعضاء والفيزياء الحيوية في
كلية الطب في الجامعة "لقد اختبرنا مصابيح ليد فوق البنفسجية
مــن مـصــادر مختلفة وعـلــى أط ــوال مختلفة ،وظـهــر لدينا أن هذه
املصابيح هــي األكـثــر أهمية إلنـتــاج فيتامني  D3فــي أقـصــر وقت
ممكن" .وأضاف أن هذه الدراسة سوف تؤدي إلى ظهور جيل جديد
من التكنولوجيا يمكن وصفها بأنها علم الفيروسات الضوئي
التي تستخدم مصابيح الليد ذات املوجات املستهدفة للمساعدة في
عالج ومنع األمراض املزمنة.

الصوم  8ساعات لمعرفة ألم المرارة
وبشكل مفاجئ .ذلك
غالبًا ما يأتي الشعور بألم "املــرارة" متأخرًا
ٍ
أن إن ــذارات هــذا املــرض تتشابه مع أمــراض أخــرى ،ومنها الشعور
بالغثيان وبعدم الراحة عند تناول مأكوالت تحتوي على الكثير من
الدهون .قد يكون عارض الشعور بمرارة في الفم مؤشر على ذاك
املــرض ،إال أن كثيرًا من املرضى يهملونه .لكن ،ما السبيل ملعرفة
ما إذا كنا نعاني من املــرارة أو ال؟ الحل بالصوم لثماني ساعات.
فهذا األمر سيكشف حدة األعراض ومدى ارتباطها باملرارة ،على
أن يتبع ذلك بطبيعة الحال إجراء فحص املوجات الصوتية للبطن
والتي تكشف أي مشاكل باملرارة سواء وجود حصوات أو التهاب

أو وجود حاجز بها يشير إلى التهاب مزمن .وقد ال يتطلب األمر
حينها سوى اتباع نظام غذائي صحي بعيد عن الدهون ،مع تناول
األدوية الخاصة بها في حاالت االلتهاب .أما آخر االحتماالت ،فهو
استئصال املرارة ،في حال وجود حصوات.

"اجلس أقل وتحرك أكثر" للوقاية من الموت المبكر
"بينما تزيد فترة جلوسك ،تزيد نسبة خطر املــوت املبكر لديك".
خــاصــة خــرجــت بـهــا جمعية الـقـلــب األمـيــركـيــة فــي آخ ــر دراس ــة
أجرتها حــول أحــد مسببات املــوت املبكر .وقــد وجــد الباحثون أن
هناك "عالقة مباشرة بني الوقت الذي يقضيه الشخص بالجلوس
وخطر الوفاة املبكرة" ،استنادًا للدراسة التي شملت  8آالف شخص
بالغ ،مشيرين إلى أن "األشخاص الذين عادة ما يجلسون أقل من
ثالثني دقيقة يعانون من نسبة أقل من خطر الوفاة املبكرة ممن
يقضون أكثر من ثالثني دقيقة" .كما بينت الدراسة أن "األشخاص
الذين جلسوا ألكثر من  13ساعة يوميًا ،يعانون من خطر أكبر من
الوفاة املبكرة بنسبة  ،%200مقارنة باألشخاص الذين يجلسون
ألقل من  11ساعة يوميًا".
ولهذا ،تنصح الجمعية بضرورة أخذ استراحة كل ثالثني دقيقة،

بـغــض الـنـظــر عــن م ــدى مـمــارســة األش ـخــاص لـلــريــاضــة ،مشجعة
تبني مقولة "اجلس أقل وتحرك أكثر" .وفي هذا السياق ،قال املؤلف
الرئيسي للدراسة الجديدة وعالم األبحاث املشارك في قسم الطب
في جامعة كولومبيا كيث ديــاز ،إن "إرش ــادات التمارين يجب أن
ً
تكون دقيقة ،فمثال ،توصي املــراكــز األميركية ملكافحة األمــراض
والوقاية منها األشـخــاص البالغني بممارسة التمارين الرياضية
متوسطة الكثافة ملــدة ساعتني و 30دقيقة أسبوعيًا ،إضافة إلى
أنشطة تعزيز العضالت ليومني أو أكثر أسبوعيًا".

آخر الظواهر :التثاؤب حالة معدية
معد؟ نعم ،هذه حقيقة توصلت إليها دراسة
هل تعلم أن التثاؤب ٍ
ّ
بريطانية أجراها باحثون في جامعة نوتنغهام ،الفتة إلى أن "البشر
يميلون إلى التثاؤب عندما يرون اآلخرين يفعلون ذلك أمامهم"!
ً
وأوضــح الباحثون أن التثاؤب املعدي يعد شكال شائعًا من حالة
تسمى "اإليـكــوفـيـنــومـيـنــا" ،وه ــي التقليد اآلل ــي لكلمات وحــركــات
شخص آخ ــر .وحـســب هــذا الـفــريــق ،يـحــدث الـتـثــاؤب فــي جــزء من
الــدمــاغ مـســؤول عــن الــوظــائــف الحركية يسمى الـقـشــرة الحركية
األولية ،الفتًا إلى أن هذه القشرة لها دور في حــاالت مماثلة ،مثل
مـتــازمــة "ت ــوري ــت" ،وه ــي خـلــل عصبي يظهر فــي شـكــل حــركــات
عصبية ال إرادية.
والخـتـبــار م ــاذا يـحــدث فــي الــدمــاغ أث ـنــاء ال ـظــاهــرة ،أج ــرى العلماء
تجاربهم على  36متطوعًا وهم يشاهدون آخرين يتثاءبون .وطلب
الفريق من بعض املتطوعني التثاؤب ،بينما طلب من آخرين كبت
رغبتهم عند الشعور به ،ووجد الباحثون أنه من الصعب مقاومة
التثاؤب عندما تــرى شخصًا يفعل ذلــك .واختلفت درجــة الرغبة
في التثاؤب طبقًا لطريقة عمل القشرة الحركية األولية في دماغ
كــل شخص ،وهــو مــا ُيطلق عليه االسـتـثــارة .وباستخدام تحفيز
مغناطيسي خارجي عبر الجمجمة ،كان من املمكن زيــادة درجة
االستثارة في القشرة الحركية ،وبالتالي ميل املتطوعني إلى التثاؤب
املعدي.
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إعداد راجانا حمية

للمشاركة في صفحة «صحة» التواصل عبر البريد اإللكترونيrhamyeh@al-akhbar.com :

تشخيص

نصف الطالب يعانون من التواء الظهر
مع العودة إلى املدرسة ،تكثر الشكاوى
من وزن الحقيبة املدرسية .ففي الوقت
الـ ــذي ل ـجــأت فـيــه بـعــض امل ـ ــدارس إلــى
اع ـت ـمــاد األل ـ ــواح اإللـكـتــرونـيــة لتعليم
ال ـطــاب ،ال ت ــزال م ــدارس كـثـيــرة تلجأ
إل ــى الـكـتــاب الــورقــي لتعليم األط ـفــال.
وهـ ــو م ــا ي ــره ــق ال ـص ـغ ــار املـضـطــريــن
ل ـح ـم ــل ح ـق ـي ـب ــة ت ـ ـكـ ــاد ت ـ ـ ــزن عـ ـش ــرات
الكليوغرامات .تلك الكليوغرامات التي
ال أح ــد ي ـعــرف كـيــف يتحمل طـفــل في
ّ
عمر صغير كيف يتعامل معها في ظل
نظام تعليمي ال زال يفرض الحقيبة
املدرسية بما فيها ضمن أولوياته.
ال يأبه ذلــك النظام ملــا قــد ّ
تسببه تلك
الحقيبة مــن مخاطر صحية جسيمة
قد تصل إلى ّ
حد "التواء العمود الفقري
ل ــأطـ ـف ــال ال ـ ـص ـ ـغـ ــار" .وهـ ـ ــي خ ــاص ــة
م ــؤس ـف ــة خ ــرج ــت ب ـه ــا دراس ـ ـ ــة طـبـيــة،
ق ــام بـهــا مــؤخ ـرًا ع ــدد مــن األط ـب ــاء من
مستشفى نـيــويــورك م ــورس ستانلي
ُل ــأطـ ـف ــال .ف ـف ــي ه ـ ــذه ال ـ ــدرا ّس ـ ــة ال ـتــي
نشرت نتائجها مؤخرًا ،يحذر الطبيب
جـ ــوشـ ــوا ه ـي ـم ــان مـ ــن ح ـم ــل األطـ ـف ــال
ألوزان ثقيلة ،مؤكدًا أن "وزن الحقيبة
ٍ
ال ــدراسـ ـي ــة امل ـث ــال ــي ي ـج ــب أال يـتـعــدى
بمحتوياتها عن أكثر من  %15من وزن
جسم الطفل" .أما ما يحصل اليوم في
مــدارس ـنــا ،فـهــو أن الحقيبة املــدرسـيــة
ت ــزن مــا بــن  25إل ــى  %40تقريبًا من
وزن الطفل .هكذا ،وبمعادلة بسيطة،
سيحمل الطفل وزن ــه ووزن حقيبته.
فعلى سبيل امل ـثــال ،إذا ك ــان وزن ــه 30
ك ـي ـلــوغــرامــا ،ف ـم ـعــدل م ــا يـحـمـلــه على
ظهره يتراوح ما بني  10كيلوغرامات
و 14كيلوغرامًا.
أك ـث ــر م ــن ذل ـ ــك ،ذك ـ ــرت دراس ـ ـ ــة أخ ــرى
ن ـ ـ ـشـ ـ ــرت م ـ ـ ــؤخـ ـ ـ ـرًا ف ـ ـ ــي ال ـ ـن ـ ـم ـ ـسـ ــا ،أن
"أم ـ ــراض ـ ــا وتـ ـ ـش ـ ـ ّـوه ـ ــات ف ـ ــي ال ـع ـم ــود
الـ ـفـ ـق ــري وامل ـ ـفـ ــاصـ ــل قـ ــد ظ ـ ـهـ ــرت بــن
تــامــذة املـ ــدارس نتيجة ل ـعــدد الكتب
ال ـتــي يـحـمـلــونـهــا م ــن وإل ــى امل ــدرس ــة".
وأحصت الدراسة "مجموع ما يحمله
الـطـفــل الـنـمـســاوي سـنــويــا مــن الكتب
والدفاتر بما يعادل  2و 3أطنان"!
ل ـهــذا ال ـس ـبــب ،دع ــا هـيـمــان األهـ ــل إلــى
ضـ ـ ـ ــرورة االلـ ـتـ ـف ــات ل ـب ـع ــض امل ـس ــائ ــل
املتعلقة بشكل الحقيبة عند الـشــراء،
ّ ً
مـ ـ ـف ـ ــض ـ ــا أن ت ـ ـك ـ ــون "ت ـ ـل ـ ــك امل ـ ـ ـ ـ ــزودة
بــاألشــرطــة الــواسـعــة واملـبـطـنــة ملنعها
من إتالف الكتفني وتقليل الحمل على
العامود الفقري".

كلما كبر {الكيس} زاد الحمل
يـ ـ ــورد م ــوق ــع "ويـ ـ ــب طـ ـ ــب" ،اسـ ـتـ ـن ــادًا
لـ ــدراسـ ــة ط ـب ـيــة أم ـي ــرك ـي ــة ،أن "ن ـصــف
التالمذة في العالم يعانون ،على األقل،
من آالم الظهر قبل سن الرابعة عشر".
ويـضـيــف أن ثـمــة أط ـب ــاء يـبـلـغــون عن
ارت ـف ــاع فــي ح ــاالت تـشــوهــات الـعـمــود
ال ـف ـقــري ل ــدى ال ـت ــام ــذة ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
تـ ـش ــوه االن ـ ـحـ ــرافـ ــات املـ ـع ــروف ــة بــاســم
"الجنف".
وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،يـقــول خ ـبــراء صحة
ّ
األطفال إن الضرر ال يتوقف عند "عمر
امل ــدرس ــة" ،ويـمـتــد عـلــى امل ــدى الـطــويــل
والدائم ،ففي نهاية املطاف ،إذا ما كان
التلميذ يحمل بانتظام أكثر من %15
مــن وزن جسمه على أكـتــافــه ،ستظهر
مضاعفات ذلــك مــع الــوقــت .وأكـثــر من
ذل ــك ،إذا ك ــان األط ـفــال يـشـعــرون بــآالم
ال ـظ ـه ــر س ـي ـس ـت ـمــر م ـع ـهــم ح ـت ــى عـمــر
الـشـبــاب وسيكمل حـتــى بلوغهم عــام
الـسـبـعــن وال ـث ـمــانــن! وه ــو م ــا ي ــؤدي
في نهاية املطاف إلى "تكلفة" جسدية
ومادية ونفسية هائلة.
ال ـش ـبــاب ه ـنــاك اح ـت ـمــال أن ـهــم ســوف
يـظـلــون كــذلــك لـعمر  70إل ــى  80سنة،
األمـ ــر الـ ــذي يـ ــؤدي إل ــى تـكـلـفــة مــاديــة
ونفسية هــائـلــة  .وت ـكــون الكلفة أكبر

عندما "يتعلم" األطفال حمل حقائبهم
ع ـل ــى ك ـت ــف واح ـ ـ ــد أو ب ـح ـم ـل ـهــا عـلــى
ّ
ال ـك ــوع ،وه ــو م ــا ي ــرت ــب ضـغـطــا كبيرًا
على الـعـمــود الـفـقــري .أضــف إلــى ذلــك،
هناك الكثير من الحقائب املستخدمة
كبيرة الحجم .وغالبًا ما تكون ضعف
ح ـج ــم ال ـظ ـه ــر ،وك ـل ـم ــا "كـ ـ ــان األطـ ـف ــال
لــدي ـهــم أك ـي ــاس أك ـب ــر ،فــإن ـهــم يـمـيـلــون
إلى ملئها" .وهنا ،يكمن دور األهل في
التوعية إلــى تلك املخاطر ،والتنبه ملا
يحمله أطفالهم ،بحيث يقتصر على

انـحـنــاء جانبيًا ،وقــد ي ــؤدي إلــى سير
الطفل بطريقة غير طبيعية ومختلة.
ـ مــن نتائج الثقل الــزائــد فــي الحقيبة
ـدارة
امل ــدرسـ ـي ــة أن ـ ــه ي ـ ـ ــؤدي ّإل ـ ــى اس ـ ـتـ ـ ّ
تحدبه ،مما يؤثر
الظهر إلى األمام أو
على شكل الجسم بصفة عامة وعلى
العظام والحركة بصفة خاصة.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ي ـم ـك ــن ل ـل ـح ـق ـي ـبــة ال ـث ـق ـي ـلــة
بـشـكــل م ـفــرط أن ت ــؤدي إل ــى الـتـقــريــب
بــن الكتفني والـتـشــويــه فــي وسطهما
وتـشــويــه منحنيات الـظـهــر مــن أسفل

م ــا ي ـح ـتــاجــون ل ــه ف ـقــط ل ـل ـيــوم الـتــالــي
وض ـ ـمـ ــان ارت ـ ـ ـ ــداء ال ـح ـق ـي ـبــة ع ـل ــى كــا
الكتفني.

وزيادة خطر السقوط.

مضار الحقيبة المدرسية

مما ال شـ ّـك فيه أن حمل ثقل زائــد في
الحقيبة املدرسية ّ
يعرض األطفال آلالم
في الرقبة والذارعني والكتفني والظهر
وحتى القدمني.
لكن ،ال يتوقف الضرر عند هذا الحد،

يجب أال يتعدى وزن الحقيبة
 ١٠ ٪من وزن الطالب
إذ إن لـلــوزن الــزائــد مضاعفات أخــرى
منها:
ـ ال ـت ـس ـب ــب ،أحـ ـي ــان ــا ،ب ــال ـض ـغ ــط عـلــى
القلب والرئتني نتيجة تشوه الهيكل
العظمي والعمود الفقري الذي يصبح
ً
مما يستلزم عمال
على شكل حرف"ّ ،"C
ج ــراح ـي ــا .ول ــذل ــك يـ ـح ــذر األطـ ـب ــاء مــن
حـمــل األط ـفــال لتلك الـحـقــائــب الثقيلة
وب ـخ ــاص ــة ع ـلــى أحـ ــد ال ـك ـت ـفــن ،إذ إن
اح ـت ـم ــال إصــاب ـت ـهــم ب ــأم ــراض الـظـهــر
ح ـي ـن ـه ــا ي ـص ـب ــح  ،%30فـ ــي حـ ــن أن
االحـتـمــال يتناقص إل ــى  %7فـقــط في
حال حملها على كال الكتفني.
ـ يؤدي حمل الحقيبة على كتف واحدة

التناوب ما بين الكتف األيمن واآلخر
األيسر
ق ــام ــت ب ـعــض الـ ـ ــدول ب ــإل ــزام امل ـ ــدارس
ب ـ ــإج ـ ــراءات وق ــائـ ـي ــة ،ف ــي ح ــن قــامــت
أخ ــرى بـســن قــوانــن لحماية األطـفــال،
ً
بحيث ال تسمح أن يحمل الطفل ثقال
ً
يزيد على  %10من وزنه .فمثال ،تحظر
هذه القوانني حمل الفتيات تحت سن
العاشرة أكثر من وزن  5كيلوغرامات
فــي الحقيبة املــدرســة .ولتجنب اآلثــار
وال ـن ـت ــائ ــج ال ـس ـل ـب ـيــة لـ ـه ــذه الـحـقـيـبــة
يـنـصــح األط ـب ــاء األه ــل الـقـيــام ببعض
اإلجراءات الوقائية:
ـ أن يحمل التلميذ إلى املدرسة الكتب
املقررة في يوم الــدوام ،أي الكتب التي
يحتاج لها فقط.
ـ أن يحمل حقيبة تتناسب مع حجمه
ووزنـ ــه وأن يـنـقــل الـحـقـيـبــة ف ــي أثـنــاء
سـيــره مــن يــده اليمنى لفترة إلــى يده
اليسرى لفترة أخرى ،ثم يحملها على
ظهره لفترة ثالثة وذلــك للحفاظ على
تناسق الجسم وتوازنه.
ـ عمل تمرينات لجميع أعضاء الجسم
وملـ ـ ــدة  20دق ـي ـق ــة م ــن ال ـج ـل ــوس عـلــى
مقعد وسند الظهر إلى الوقوف وثني
الـيــديــن على الـصــدر وتشبيك اليدين
خلف الظهر والتعلق على الحائط مع
سند الظهر وغيرها من التمارين.

نافذة

ّ
علة الصحة

فيصل القاق *
لــو جعلك الـقــدر مــن مواليد البلدان الغنية واملـتـطــورة ،كان
نـصـيـبــك ُع ـم ـرًا أطـ ــول وص ـح ــة أف ـض ــل .ف ــي ت ـلــك ال ـب ـلــدان،
سبعون باملئة من وفياتها تحصل في عمر متقدم وغالبًا
من مضاعفات أمراض الرئة والقلب والسرطان والسكري
َ
وال ــخ ـ َـرف .هـنــا صـحــة االط ـف ــال وال ـش ـبــاب بـخـيــر حـيــث ال
تتجاوز وفيات االطفال تحت سن الخامسة عشر .%1
أما اذا جعلك القدر من مواليد البلدان الفقيرة أو املحدودة
امل ــوارد والــامـحــدودة الـفـســاد ،فستكون مــن ضمن %80
ّ
ميالدهم/ن السبعني،
من األمــوات الذين لن يحتفلوا بعيد
وسـيـفـقــد  4أط ـف ــال م ــن أص ــل  10حـيــاتـهــم قـبــل بلوغهم
الخامسة عشر عامًا.
في هذه البالد املكلومة ،يستمر الناس في خسارة أرواحهم
وأرواح أطـفــالـهــم ج ــراء ح ــاالت مــرضـيــة يــأتــي بـهــا الفقر
والجهل والتخلف .من االلتهابات البسيطة يموتون ومن
اإلسهاالت والحوادث واملالريا والسل وغيره.
في لبنان ولوقت ليس ببعيد ،كان أطفال األرياف واألطراف
يـمــوتــون بـ ِـنـ َـســب أعـلــى مــن مواطنيهم أط ـفــال امل ــدن .كانت
فــروقــات مـعــدالت وفـيــات املــوالـيــد واألط ـفــال فاقعة تقارب
الثالثة أضعاف بالرغم من صغر املساحة وقرب املسافات.
حد كبير.
قلص جهد وزارة الصحة واملعنيني الفارق الى ٍ
هكذا إذًا ،حتى في معدالت الصحة واملرض يمتاز األغنياء
عن الفقراء ،وتزيد فجوة هذا االمتياز فجورًا كلما ازدادت
"سلعنة" الصحة ،وكلما ازداد "تفقير" املــرض .إن مجرد
التفكير أو التعليل أن هناك حيوات قيمتها أقل من حيوات
أخــرى ،هو أصل الخطأ القاتل في التقديمات الصحية في
هذا العالم.
يتقدم الطب خطوة وتـتــراجــع صحة الـفـقــراء خـطــوات ،في
دراسـ ــة صـ ــادرة حــديـثــا تـبــن أن ال ـف ـقــراء أو ذوي الــدخــل
امل ـحــدود ال يـخـســرون أجــورهــم فـقــط ،بــل سـنــي أعـمــارهــم
وأعمار أوالدهم مقابل األغنياء .قفزت فجوة معدل األعمار
بني األغنياء والفقراء من خمسة الى أربعة عشر عامًا منذ
السبعينيات .تـعــزو الــدراســة الـفــارق الــى سلوكات الحياة
املــرهـقــة وغـيــر الـصـحـيــة وغ ـيــاب الــدعــم الـصـحــي لـلـفـقــراء.
لـكــن ال ـج ــواب الحقيقي يـبـقــى فــي ال ـفــروقــات االجتماعية
واالقتصادية والتي ال يقدر التطور الطبي على إصالحها.
يزداد التطور الطبي تعقيدًا وتخصصًا ومعه تنتفخ الفواتير
ً
الصحية أمام جيوب الفقراء الفارغة أصال ،واضعة الطبيب
والنظام الصحي أمام تحديات أخالقية مقلقة وجدية.
في األساس األطباء وكالء الفقراء وفي األساس ال يحق لوم
الفقير على لعبه دور الضحية إذا ما أعطي له مسبقًا ما هو
حقه باألساس :الرعاية الصحية ومشاركته في سياسات
الوقاية.
يتوافد خبراء الوقاية والرعاية الى قاعات املؤتمرات الفخمة
ليرسموا سـيــاســات دون حـضــور مـنــدوب عــن الـفـقــراء او
الضحاياُ ،يسقطون عليهم توصيات تشبه نصائح ماري
أنطوانيت ،وتطلب منهم تغييرات ال قدرة وال إمكانية لهم
للقيام بها.
في الوقت نفسه ،وفــي زمــن آخــر ،وألن الصحة في صلب
حـقــوق اإلن ـس ــان ،يـتــرك طبيب اسـمــه ب ــول فــارمــر رفاهية
وتــرف مستشفيات وكليات هــارفــرد ليذهب الــى هاييتي
لـيـشـفــي م ــن أمـ ــراض مـعــديــة ولـيـعـيــش أي ـضــا ف ــي أصـعــب
مناطق أفريقيا .كتب فــي الصحة والـحـقــوق والتمييز ما
يجب أن يتعلمه كل تلميذ طب وكل طبيب كي ال ننسى أن
الصحة حق وليست سلعة.
في كندا وبعض البلدان املتقدمة ،يمكن ملقدمي الرعاية أن
يلعبوا دورًا أكبر في صحة الفقراء دون الطيران أو اإلبحار
الى أحزمة العالم البائسة .تم تطوير "رزمة الفقر" من ضمن
امللف الطبي حيث تطلب من الطبيب أن يسأل مرضاه عن
مــدخــولـهــم ووضـعـهــم امل ــادي وأح ــوال معيشتهم لترشيد
األعمال الطبية .تطورت هذه اآللية لتصبح في صلب دور
الطبيب لدعم صحة الفقراء.
ً
عندما يأتي املريض الى الطبيب حامال مرضه من البيئة
ُ
وسلوك الحياة التي سببت املــرض ،تجرى له الفحوصات
ُويـعـطــى األدوي ــة ثــم يـعــود الــى نفس البيئة الـتــي سببت له
املرض بالدرجة األولى.
هنا التقنيات الباهرة ال تنفع .هنا ال ينفع إال التفهم الكامل
ٌ
ألحوال الناس والقناعة الصلبة أن صحة العامة حق وليست
خدمة سياسية أو انتخابية.
* اختصاصي جراحة نسائية
ّ
وصحة جنسية
وتوليد
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العالم

على الغالف

دفتر شروط وتوريث وإصرار
على المواجهة

استفتاء «كردستان»:
معركة آل البرزاني
ٌّ
ضبابي ،حتى اآلن ،مستقبل استفتاء انفصال «إقليم
كردستان» عن العراقّ .
تشبث أربيل بإجرائه يقابله عزم
إقليمي
دعم
بغداد على احتوائه وإبطاله ،وسط ٍ
ّ
ودولي لحكومة حيدر العبادي في مواجهة تعنت
مسعود البرزاني .بعيدًا عما ستؤول إليه األمور ،فإن
بمعزل عن تقاطع المصالح حوله،
الحديث عن االستفتاء،
ٍ
يشير إلى ّ
تخب ٍط في إدارة أزمة قد تكون سببًا في نشوب
ٍّ
عراقي ّــ كردي .فالبرزاني ،على مدى األشهر
اقتتال
ٍ
الماضية ،أدار دفة المفاوضات مع القوى الكردية من
جهة أخرى ،على قاعدة تحقيق
جهة ،وبغداد من
ٍ
القدر األكبر من المكاسب ،التي تدور في فلك التوريث
صفقة مع
السياسي ،وتثبيت حكم العائلة بإبرام
ٍ
األميركي تضمن له ذلك ،وأخرى مع الحكومة االتحادية
ّ
فيها نفسه زعيمًا «تاريخيًا» لألكراد .هذا المسار
س
يكر
ٌ
مسميات
تحت
إسرائيل،
جانب
إلى
خليجية
دول
ًٍ
ً
تدعمه ّ
وعناوين شتى ،بهدف تثبيت بالد الرافدين ساحة خصبة
للكباش اإلقليمي ــ الدولي في الشرق األوسط
نور أيوب
ّ
ّأي ــام ويـحــل مــوعــد إج ــراء االستفتاء
املــرت ـقــب فــي «إق ـل ـيــم كــردس ـتــان» في
ٌ
ّ
 25أيلول الجاري .خطوة تؤكد عزم
أربيل بقيادة مسعود البرزاني على
االنفصال عن العراق .إجماع القوى
الـكــرديــة عـلــى تحقيق حـلــم «الــدولــة
ّ
ٍّ
املوقف
املستقلة» ،يقابله تشظ ف ٍّــي
ّ
إزاء إدارة الـ ـب ــرزان ــي مل ـل ــف م ـعــقــد،
ت ـت ــداخ ــل ف ـي ــه ال ـح ـس ــاب ــات امل ـح ـلـ ّـيــة
ب ــال ــدولـ ـي ــة .فـ ــامل ـ ـشـ ــروع «الـ ـق ــوم ــي»
بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـ ـب ـ ــرزان ـ ــي ،قـ ــد يـ ـك ــون فــي
بعض جــوانـبــه مـشــروعــا شخصيًا ـ
عائليًا ،يضمن فيه الرجل املستقبل
السياسي لنجله مسرور.
مـ ـ ــن مـ ــوق ـ ـعـ ــه ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــي وق ـ ـيـ ــادتـ ــه

من شروط البرزاني أن
يكون رئيسًا للعراق لواليتين
مقابل إلغاء االستفتاء
لـ ـ ـ ـ ـ ــ«الـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ــي
ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي» ،أح ـ ـكـ ــم الـ ـب ــرزان ــي
ق ـب ـض ـتــه ع ـل ــى م ـف ــاص ــل ال ـح ـك ــم فــي
«اإلقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــم» .بـ ـ ــات الـ ـح ــاك ــم األوحـ ـ ــد
نقد
كـ«مشايخ الخليج» .يرفض أي ٍ
أو م ـعــارضــة ،مغلقًا أبـ ــواب مجلس
ال ـن ــواب ف ــي أرب ـي ــل ،ومـ ـم ـ ّـددًا لنفسه
ح ـق ـب ــة رئـ ــاس ـ ـتـ ــه .اس ـ ـت ـ ـفـ ــاد ال ــرج ــل
الـسـبـعـيـنــي م ــن ت ـم ـ ّـدد «داع ـ ــش» في
ب ــاد ال ــراف ــدي ــن ،وض ـع ــف الـحـكــومــة
ً
املركزية في بغداد ،محاوال اقتناص
فــرص ـتــه بـ ــأن ي ـك ــون «زعـ ـي ــم األك ـ ــراد
التاريخي» ،بوصف عارفيه.
دواف ــع شخصية تكمن وراء إصــرار
الـ ـب ــرزان ــي ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ خ ـط ـت ــه ،فــي
ظـ ـ ــل دعـ ـ ـ ــم إقـ ـلـ ـيـ ـم ــي مـ ـ ــن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل
ُ ٌّ
والـ ـسـ ـع ــودي ــة واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وكـ ـ ـ ــل لــه
مـشــروعــه املـتـنــاغــم مــع ط ــرح أرب ـيــل.

خــوف األفــرقــاء العراقيني مــن إجــراء
االس ـت ـف ـتــاء ،يـقــابـلــه تـحــذيــر إقليمي
تــركـ ٌّـي ـ ـ إيــرانــي ،بــالــذهــاب إلــى أبعد
الـ ـ ـح ـ ــدود .أم ـ ــا ت ـه ــوي ــات ال ـب ــرزان ــي
امل ـس ـت ـم ــرة ،واسـ ـتـ ـع ــداده ل ـب ــذل ال ــدم
م ـقــابــل ق ـي ــام «ال ـ ــدول ـ ــة» ،فـ ُـي ـفـ ّـســرهــا
البعض بأنها دعوة إلى إخراجه من
ورطة قد أقحم نفسه بها.

محاوالت «حفظ ماء الوجه»
ف ـ ــي األسـ ــاب ـ ـيـ ــع ال ـق ـل ـي ـل ــة امل ــاضـ ـي ــة،
استقبلت أربيل والسليمانية ،وفودًا
ُ ٌّ
من إيرانية وأخرى أميركية ،كل على
حدة ،بهدف ثني األكراد عن قرارهم،
مأزق محتوم ،يحفظ
وإخراجهم من ُ ٍ
ويـسـهــم فــي تقريب
«م ــاء وجـهـهــم»،
وجهات النظر مع بغداد.
قــائــد «فـيـلــق ال ـق ــدس» ف ــي «ال ـحــرس
الـ ـث ــوري اإليـ ــرانـ ــي» ال ـج ـن ــرال قــاســم
س ـل ـي ـمــانــي ،اج ـت ـم ــع م ــع أبـ ـ ــرز ق ــادة
األكراد .ما رشح عن لقاءاته محاولة
إعــادة «ترتيب أوراق ً البيت الكردي
ال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــي» ،خ ـ ـ ّ
ـاص ـ ــة املـ ـق ــرب ــن مــن
طـ ـه ــران ،إلـ ــى ج ــان ــب «إقـ ـن ــاع ق ـيــادة
الديموقراطي» ،بضرورة العدول عن
إجـ ــراء االس ـت ـف ـتــاء .وم ــا رش ــح أيضًا
ع ــن اج ـت ـمــاعــات ال ـج ـن ــرال اإلي ــران ــي،
ت ـح ــذي ــرات ط ـه ــران وأنـ ـق ــرة ال ـجـ ّ
ـديــة
لـلـحـيـلــولــة دون إج ـ ــراء االس ـت ـف ـتــاء،
إم ــا ب ــ«ال ـق ـ ّـوة وال ـح ــزم» أو بــ«الـلــن،
وإي ـ ـجـ ــاد مـ ـخ ــرج ي ـح ـف ــظ م ـ ــاء وج ــه
البرزاني».
أم ــا ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،ف ـقــد أبـلـغــت
الـ ـب ــرازن ــي رف ـض ـهــا ال ـق ــاط ــع إلجـ ــراء
االسـتـفـتــاء .املـبـعــوث فــي «الـتـحــالــف
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي» بـ ــريـ ــت م ـ ــاكـ ـ ـغ ـ ــورك ،ق ـ ـ ّـدم
«خ ــري ـط ــة ط ــري ــق» ت ـم ـن ـحــه خ ــروج ــا
مشرفًا ،إال أن رئيس «اإلقليم» وعد
م ــن ج ـه ــة دراسـ ـ ــة امل ـق ـت ــرح ال ــدول ــي،
م ـش ـتــرطــا م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى املــواف ـقــة
ً
ُ
تخدم ّأوال
شروط «تعجيزية»،
على
ٍ
مشروعه «العائلي».

ٍّ
إجماع القوى الكردية على تحقيق حلم «الدولة» يقابله تشظ في الموقف إزاء إدارة البرزاني للملف (أ ف ب)

وفـ ـ ــق مـ ـعـ ـل ــوم ــات «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،فـقــد
اشـ ـ ـت ـ ــرط عـ ـل ــى م ـ ــاكـ ـ ـغ ـ ــورك ،ت ــأج ـي ــل
االس ـت ـف ـت ــاء م ـق ــاب ــل «إشـ ـ ـ ــراف أم ـمــي
على حــوار جاد بني بغداد وأربيل»،
وأن يبقى رئيسًا لإلقليم ّ
ملدة عامني
ً
إضافيني ،مؤجال بذلك االنتخابات
الــرئــاس ـيــة ،وطــال ـبــا م ــن األمـيــركـيــن
«لـجــم الـقــوى الـكــرديــة املـعــارضــة عن
ـوم ض ـ ّـده» .لــم يتحمل الوفد
أي هـجـ ٍ
شـ ـ ــروط ال ـ ـبـ ــرزانـ ــيُ ،م ـ ـ ّـج ـ ــددًا تــأك ـيــد
واشنطن رفض خطوة أربيل ،ليختم

اللقاء بتحذير الرجل من أي ّ
رد فعل
محتمل ،محليًا كان ،أو إقليميًا.

فرصة توريث مسرور
مـ ـح ــاول ــة ال ـ ـبـ ــرزانـ ــي وض ـ ــع شـ ــروط
«تعجيزية» على األميركيني لتأجيل
االستفتاء جاءت بعد فشله في إبرام
صـفـقــةٍ مــع حـكــومــة حـيــدر الـعـبــادي.
ووفــق معلومات «األخ ـبــار» ،تقضي
ّ
الـ ـصـ ـفـ ـق ــة بـ ـتـ ـخ ــل ــي ال ـ ـب ـ ــرزان ـ ــي عــن
رئــاســة «اإلقـلـيــم» ،وضـمــان انتخابه

رئيسًا لجمهورية العراق ،لواليتني
متتاليتني ،على أن ُينتخب رئيس
ـارات أن يكون
«اإلق ـل ـيــم» ،وس ــط إش ـ ـ ٍ
«الرئيس املقبل» مستشار «مجلس
أم ـ ـ ــن اإلقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــم» ،مـ ـ ـس ـ ــرور م ـس ـع ــود
البرزاني.
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــداد ،لـ ـ ــم ت ـك ــن
«الـصـفـقــة» مفاجئة .فجميع القوى
تـتــابــع مـســاعــي ال ـبــرزانــي املستمرة
فـ ـ ــي تـ ـ ــوريـ ـ ــث نـ ـجـ ـل ــه زع ـ ـي ـ ـمـ ــا ع ـلــى
الـ ـ ـح ـ ــزب و«اإلق ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــم» ،أم ـ ــا الـ ـق ــوى

داعمو االستفتاء :تصفية الحسابات
الف ـتــا ي ـبــدو الـتـمـ ّـســك ال ـك ــردي بــاالسـتـفـتــاء ،رغ ــم الـضـغــوطــات
ّ
التوجه :إسرائيل،
الهائلة .ثالثة أطــراف فقط هي من تدعم هذا
والسعودية ،واإلمارات .في العراقّ ،
عبر نائب رئيس الجمهورية
ن ــوري املــالـكــي ،عــن خـطــوة الـبــرزانــي بــالـقــول« :لــن نسمح بقيام
إسرائيل ثانية» .املصالح املشتركة بني أربيل وتل أبيب كبيرة
جـ ّـدًا ،على مختلف األصـعــدة ،سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا
وأمنيًا« .الــدولــة الكردية» ،إن قامت ،ستكون كإسرائيل «كيانًا
سرطانيًا» بتعبير مصدر سياسي عراقي .رؤية بعض القوى
العراقية تنبثق مــن رؤيــة طـهــران ،فــي قيام قــاعــدة إسرائيلية ـ
أميركيةّ ،
متقدمة على حدود إيران الشمالية الغربية.
ُ
ّ
القلق اإليراني والتحذير الدائم من إعالن «الدولة الكردية» يفسر
خطوة نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي املهندس،
ّ
عدد
لبحث ملف االستفتاء مع ٍ
وزيارته أول من أمس لكركوكٌ ،
من القادة األكــراد ،يرافقه «أسـطــول من
عمليات ال ـقــوات الـخــاصــة فــي الحشد».
ّ
خطوة املهندس و«الــوفــد املــرافــق» تؤكد
أن األخ ـيــر سـيـكــون «ي ــد إي ــران الطولى
ـروع انـفـصــالــي في
ف ــي ض ــرب أي م ـش ـ ٍ
رفيع في «الحشد»،
العراق»،
بتعبير ٍ
قائد ٍ
ٌ
وه ــو م ــوق ــف يـتـطــابــق م ــع تـصــريـحــات
األمني العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس
الخزعلي ،ونيته «دخول أربيل» إذا جرى
االستفتاء .إذ تواجه طهران «تهويالت»

ال ـبــرزانــي ،بمواقفها السياسية املختلفة مــن جـهــة ،وبــرســائــل
ميدانية من جه ٍة أخرى.
الـقـلــق اإلي ــران ــي مــن ت ـهـ ّـور أرب ـي ــل ،دف ــع ال ــري ــاض إل ــى استثمار
حليف عربي
الخالف وتغذيته ،عبر دعم البرزاني الباحث عن
ٍ
ملشروعه االنفصاليّ .قدمت الرياض نفسها كحامي ٍة لألقليات
فــي املنطقة ،وحرصها على مللملة الشتات الـكــردي ،وتفهمها
ملطالبهم بقيام دولتهم املستقلة ،وذلك بهدف توجيه ضرب ٍة إلى
إيران ،وتقويض نفوذها في بالد الرافدين ،وإشغالها في مشكلة
تــدوم سنني .الدعم السعودي املستجد للبرزاني ،وفق مصادر
سياسية ،مـ ّ
ـرده إلى سياسة الرياض الجديدة العراق ،والقائمة
ّ
على احتواء خصوم إيران ،ومدهم بالدعم الالزم ،على اختالف
ألوانهم ومشاربهم.
أم ــا اإلم ـ ــارات ،الــداعــم الـعــربــي اآلخ ــر لـلـبــرزانــي ،ف ـمـ ُّ
ـرد موقفها
«زكــزكــة» تركيا ،كما ّ
يعبر مصدر عراقي
زار أبـ ــو ظ ـبــي أخـ ـيـ ـرًا .فـمـحـمــد ب ــن زايـ ــد،
أعــرب أمــام ّزواره العراقيني عــن امتعاضه
مــن سياسة الرئيس رجــب طيب إردوغ ــان
«اإلخ ــوان ـي ــة» فــي املـنـطـقــة ،ونـ ّـيــة ب ــاده في
م ـكــاف ـح ـت ـهــا ب ـم ـخ ـت ـلــف ال ـس ـب ــل امل ـت ــاح ــة،
وإشغالها بملفات ّ
حساسة بالنسبة إليها،
وهو أمـ ٌـر ّ
عبر عنه رئيس الحكومة التركي
ً
بن علي يلدرم قائال إن «االستفتاء مسألة
أمن قومي بالنسبة إلينا».
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سوريا

«تصعيد توتر» بين دمشق وأنقرة

مغامرة «جهادية» في حماة

ال ـكــرديــة ،وتـحــديـدًا «ح ــزب االتـحــاد
ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي» (ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة ج ــال
الـ ـط ــالـ ـب ــان ــي) ،و«حـ ــركـ ــة ال ـت ـغ ـي ـيــر»
(بـ ــرئـ ــاسـ ــة عـ ـم ــر سـ ـي ــد ع ـ ـلـ ــي) ف ـقــد
تـ ـف ــاج ــأت مـ ــن «وق ـ ــاح ـ ــة الـ ـب ــرزان ــي،
ّ
وتخليه عــن حلم األم ــة مقابل حلم
الـعــائـلــة» ،بــوصــف مـصــدر سياسي
ّ
كـ ـ ــردي ،ال ـ ــذي أك ـ ــد ف ــي ح ــدي ـث ــه إل ــى
«األخبار» ،أن «القوى الكردية وافقت
ع ـل ــى املـ ـض ــي ق ــدم ــا ف ــي االس ـت ـف ـتــاء
مـقــابــل بـنــاء دول ــة ،ال تسليمها آلل
البرزاني».
وبــالــرغــم م ــن تـسـلـيــم مـعـظــم الـقــوى
الـكــرديــة أمــرهــا إلــى الـبــرزانــي ،نظرًا
إلى وعوده بتحقيق «حلم الدولة»،
ّ
فإن التخلي عن املضي في ركبه بدأ
شيئًا فشيئًا ،خـ ّ
ـاصــة بعد اطالعها
على تفاصيل الصفقة ،التي رفضها
الـ ـعـ ـب ــادي إلـ ــى ج ــان ــب ت ـل ــك الـ ـق ــوى.
وإن كـ ـ ــان اإلجـ ـ ـم ـ ــاع الـ ـح ــاص ــل فــي
الـبــرملــان ال ـكــردي عـلــى ال ـتــزام موعد
االسـتـفـتــاء ،ال ــذي يـشــي بــأن األك ــراد
في طريقهم إلى إجرائه ،فإن مصادر
ّ
كـ ــرديـ ــة عـ ـ ـ ّـدة تـ ــؤكـ ــد ّأن االس ـت ـف ـت ــاء
«لـ ــن ي ـح ـص ــل» ،وتـ ـت ــرق ــب ال ـتــأج ـيــل
الساعات األخـيــرة» ،ذلك
كـ «مفاجأة
ُ
أن «الوعد الذي قطع في بغداد ،من
قبل الوفد الكردي ،يقضي بتأجيله،
أو مقاطعته (إن حصل)».

«دفاتر شروط» اإللغاء

أع ـ ـ ـ ـ ّـد الـ ـ ـب ـ ــرزان ـ ــي أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن «دفـ ـت ــر
ش ـ ـ ـ ــروط» ل ـت ــأج ـي ــل االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء أو
إل ـ ـ ـغـ ـ ــائـ ـ ــه .بـ ـعـ ـضـ ـه ــا ك ـ ـ ـ ــان أح ـ ـ ـ ــادي
الجانب ،فيما األخــرى مشتركة مع
الـ ـق ــوى الـ ـك ــردي ــة .م ـن ـت ـصــف الـشـهــر
امل ــاض ــي ،زار وف ــد ك ــردي الـعــاصـمــة
العراقية ،حيث جــال على القيادات
والـ ـق ــوى امل ـخ ـت ـل ـفــة ،ط ــارح ــا خـطــوة
االستفتاء ،ومبديًا ّ
تمسكه بالحوار
مع الحكومة املركزية إلنهاء األزمة.
وتنقل مصادر سياسية عراقية في
حــديـثـهــا إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن الــوفــد
ط ـلــب م ــن ال ـح ـكــومــة تـنـفـيــذ الـنـقــاط
اآلتـ ـي ــة ،ب ـه ــدف تــأج ـيــل االس ـت ـف ـتــاء،
وهي:
1ـ ّ
تسدد الحكومة املركزية موازنات
اإلقليم من  2013لغاية .2017
 2ـ ـ ـ ت ـســديــد رواتـ ـ ــب م ـقــات ـلــي ق ــوات
«البيشمركة».
 3ـ اإلسراع في تطبيق «املادة »140
بشكل حاسم،
من الدستور العراقي،
ٍ
ع ـل ــى أن تـ ـك ــون املـ ـن ــاط ــق امل ـت ـن ــازع
عليها من ّ
حصة «اإلقليم».
 4ـ أن تـكــون املـفــاوضــات بــن بغداد
وأربـيــل ،برعاية «أممية» ،وضمانة
منها.
 5ـ ـ إقـ ــرار ال ـبــرملــان ال ـعــراقــي قــانــونــا
ي ـم ـن ــح أربـ ـ ـي ـ ــل ال ـ ـحـ ــق ف ـ ــي ت ـص ــدي ــر
ّ
بالتصرف
ويخولها
النفط والغاز،
ّ
في عائداته ،مع الحفاظ على حقها
ف ــي امـ ـت ــاك ال ـ ـثـ ــروات ال ـن ـف ـط ـيــة فــي
«اإلقليم».
 6ـــ يـ ّ
ـؤج ــل االس ـت ـف ـتــاء ملـ ـ ّـدة عــامــن،
ّ
وإذا أخلت بغداد ّفي تنفيذ املطالب،
فـسـيـكــون م ــن ح ــق ال ـب ــرزان ــي إع ــان
«الدولة الكردية».
لم توافق بغداد على هــذه املطالب،
وات ـ ـفـ ــق ال ـ ـطـ ــرفـ ــان عـ ـل ــى اس ـت ـك ـم ــال
املفاوضات ،والتشديد على تأجيل
االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء ،ب ـع ــد ت ـش ـك ـيــل «ل ـج ــان
لتعميق الحوار» بني بغداد وأربيل.
املـشـهــد امل ـتــداخــل مـحـلـ ّـيــا وإقـلـيـمـ ّـيــا
ف ــي ك ــردس ـت ــان ،ق ــد ي ـك ــون مـســاهـمــا
فــي إعــان «دول ــةٍ كــرديــة» تموت في
ـوات مـ ـع ــدودة ،عـلــى غ ــرار دول ــة
س ـن ـ ٍ
مـهــابــاد (مـنـتـصــف ال ـقــرن املــاضــي)،
شؤم ملأسا ٍة كردية
أو ستكون نذير
ٍ
ـال ع ــراق ـ ٍّـي ـ ـ ـ ك ــردي،
ج ــدي ــدة ،واق ـت ـت ـ
مــن أج ــل م ـشــروع ٍ ّ
«أمـ ــة» ت ـحـ ّـول إلــى
مشروع عائلة.

فيما تواصل أنقرة حشد قواتها في المناطق الحدودية ،تمهيدًا لبدء تنفيذ «اتفاق خفض التصعيد» في إدلب،
ّ
دشنت «جبهة النصرة» بالشراكة مع «الحزب اإلسالمي التركستاني» معركة جديدة في ريف حماة الشمالي .المعركة تبدو أشبه
بـ«عملية انتحارية» في ظل واقع ميداني يصب في مصلحة الجيش السوري .وبدا الفتًا أن دمشق رأت في المعركة مناسبة
جديدة إلعادة فتح «نار التصريحات» على أنقرة ودورها في الحرب السورية بأكملها
صهيب عنجريني
ريــف حماة الشمالي مـسـ ٌ
ـرح ملغامرة
«ج ـ ـهـ ـ ّ
ـاديـ ــة» جـ ــديـ ــدة .املـ ـع ــرك ــة ال ـتــي
ّ
شنتها «جبهة الـنـصــرة» بالتحالف
مع «الحزب اإلسالمي التركستاني»
وم ـج ـمــوعــات أخ ـ ــرى ت ـحــت اسـ ــم «يــا
عباد الله اثبتوا» بدت أشبه بمحاولة
يائسة للهروب إلى األمام.
ُ ّ
مـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــث املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدأ ،ت ـ ـ ــذك ـ ـ ــر املـ ـع ــرك ــة
بمحاوالت مشابهة سبق لـ«النصرة»
وامل ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــال ـ ـفـ ــة م ـع ـه ــا
أن خ ــاضـ ـتـ ـه ــا ّإبـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـع ـ ــارك ح ـلــب
ّ
الحاسمة .لكن فوارق جوهرية كبرى
تفرض نفسها بني مـحــاوالت األمس
ّ
ومحاوالت اليوم ،سواء في ما يتعلق
بحجم الـهـجــوم ومفاعيله ،أو عديد
املهاجمني وزخ ــم اإلم ـ ــدادات .ويمكن
رد هذه الفوارق إلى أسباب ّ
ّ
عدة ،على
ّ
رأسها تغير املعطى اإلقليمي بأكمله،
واسـ ـت ــدراج أن ـقــرة إل ــى االن ـخ ــراط في
لعبة «رعــايــة خفض التوتر» في ظل
تـنــامــي امل ـخــاوف الــوجــوديــة التركية
ّ
الكردية في الشمال.
من تصاعد القوة
ول ــن ي ـكــون مـسـتـغــربــا إذا م ــا أفـضــت
معارك الريف الحموي في خواتيمها
إل ـ ـ ــى نـ ـت ــائ ــج مـ ـع ــاكـ ـس ــة ل ـط ـم ــوح ــات
«النصرة» وأفرزت انحسارًا لسيطرة
األخـ ـي ــرة وت ــراج ـع ــا ن ـحــو ري ــف إدل ــب
الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،عـ ـل ــى ن ـ ـحـ ـ ٍـو مـ ـم ــاث ــل ملــا
ّ
الكليات الشهيرة في
أفــرزتــه مـعــارك
ّ
حلب قبل قرابة عام .وتتعزز حظوظ
ه ــذا الـسـيـنــاريــو بــالـنـظــر إل ــى الــواقــع
امليداني الذي ّ
كرسه الجيش السوري
وحلفاؤه في خالل العام الحالي.
وال ي ـم ـكــن ف ـصــل تـ ـح ـ ّـرك «ال ـن ـص ــرة»
وحلفائها في ريف حماة الشمالي عن
ُمخرجات «أستانا  »6التي ُ
تعد (حال
تـطـبـيـقـهــا ف ـع ـلـ ّـيــا) بــالـتـضـيـيــق على
الفرع السوري لتنظيم «القاعدة» في
محافظة إدلب وفرض عزلة جغرافية
مـ ـت ـ ّ
ـدرج ــة ع ـل ـي ـ ّـه .وك ــان ــت ال ـه ـج ـمــات
األولى التي شنتها املجموعات أمس
ّ
قد مكنتها من تحقيق اختراقات على
غير محور (الطليسية ،التلة السوداء،
الـقــاهــرة) ،قبل أن ينجح الجيش في
امتصاص الهجوم واسـتـعــادة نقاط
عدة كان قد انسحب منها.
وت ـ ـجـ ـ ّـددت االش ـت ـب ــاك ــات مـ ـس ـ ً
ـاء بـمــا
يشي برغبة «النصرة» باستحضار
سيناريو «املعارك الليلية» ومحاولة
تحقيق اختراقات كبرى على عدد من
املحاور ،وال ّ
سيما محور مدينة معان
االسـتــراتـيـجـيــة فــي الــريــف الشمالي.
وك ـ ــان ـ ــت وك ـ ــال ـ ــة األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء الـ ـس ــوري ــة
ّ
الرسمية «سانا» قد نقلت عن مصدر
ع ـس ـك ــري ت ــأكـ ـي ــده أن «وحـ ـ ـ ـ ــدات مــن
الـجـيــش الـعــربــي ال ـســوري بالتعاون
مع القوات الرديفة تصدت ملحاوالت
تسلل مجموعات إرهابية من تنظيم
ج ـب ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة ع ـل ــى ع ـ ــدة م ـح ــاور
فـ ــي ريـ ـ ــف حـ ـمـ ــاة الـ ـشـ ـمـ ــالـ ــي» .وبـ ــدا
الف ـت ــا ح ــرص ال ــوك ــال ــة ع ـلــى اإلشـ ــارة
إلـ ــى «ارت ـ ـبـ ــاط الـ ـح ــزب الـتــركـسـتــانــي
باستخبارات نظام (الرئيس التركي
رجب طيب) أردوغان».
وال تبدو اإلش ــارة مستغربة فــي ّ
حد
ّ
ّ
سوريًا
ذاتـهــا ،لكنها تعكس إص ــرارًا
ـاب ع ــال ــي ال ـل ـه ـجــة ف ــي ّمــا
ع ـل ــى خـ ـط ـ ٍ
ي ـخ ــص أنـ ـ ـق ـ ــرة ،مـ ــن دون أن ي ـت ــأث ــر

ال ـخ ـط ــاب ب ـك ــون األخـ ـي ــرة «ضــام ـنــا»
الت ـ ـ ـفـ ـ ــاقـ ـ ــات «خ ـ ـف ـ ــض الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد».
ويـ ـكـ ـتـ ـس ــب ه ـ ـ ــذا ال ـت ـف ـص ـي ــل أه ـم ـي ــة
خـ ــاصـ ــة ف ـ ــي ظ ـ ــل مـ ـعـ ـل ــوم ــات وردت
إل ــى «األخـ ـب ــار» عــن ل ـقــاء أم ـنــي جمع
مـســؤولــن رفـيـعــن (س ــوري وتــركـ ّـي)
قبل انعقاد «أستانا» ّ
بأيام ،وبمظلة
روس ـ ّـي ــة .وأفـ ــادت م ـصــادر «األخ ـبــار»
ّ
ّ
ب ــأن «ال ـتــوتــر خـ ّـيــم عـلــى الـلـقــاء الــذي
ح ـ ـفـ ــل بـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــادل االت ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات ب ــدع ــم
اإلرهاب».
ووفقًا للمصادر ،فقد هاجم املسؤول
األمـ ـ ـن ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري الـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـت ــرك ــي،
ّ
وتمسك باتهام أنقرة بـ«دعم إرهابيي

ال يمكن فصل ّ
تحرك
ُ«النصرة» وحلفائها عن
مخرجات «أستانا »6

الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب ال ـت ــرك ـس ـ ّت ــان ــي
وغيرهما من املجموعات املسلحة»،
ف ـي ـمــا ّ
رد امل ـ ـسـ ــؤول ال ـت ــرك ــي بــات ـهــام
دمشق بـ«إيواء إرهابيي حزب العمال
الـكــردسـتــانــي ومــواص ـلــة دعـمـهــم بال
ه ــوادة» .ومــن شــأن هــذه األ ًنـبــاء حال
ّ
صحتها أن تــوضــح حقيقة مفادها
أن ال ـت ــواف ـق ــات ال ـت ــي أفـ ــرزهـ ــا م ـســار
«أسـتــانــة» ال تعني «خـفــض التوتر»
بــن دمـشــق وأن ـق ــرة ،بـقــدر مــا تعكس
ح ـج ــم ال ـض ـغ ــوط ــات الـ ـت ــي ّأدت إل ــى
ت ـت ــوي ــج املـ ـ ُس ــار ب ــات ـف ــاق ــات مـتـتــالـيــة
مــا زال أحــدث ـهــا (ات ـف ــاق إدلـ ــب) تحت
االختبار .وعلى هذا الصعيد ،واصلت
في أحد أحياء مدينة درعا قبل أيام (أ ف ب)

أن ـق ــرة ح ـشــد ال ـت ـع ــزي ــزات الـعـسـكــريــة
في املناطق الحودية تمهيدًا لـ«عمل
شيء مــا» .وقالت وكالة «األناضول»
ال ـتــرك ـيــة إن «الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة ب ــدأت
ب ـن ـقــل الـ ـتـ ـع ــزي ــزات ال ـع ـس ـكــريــة ال ـتــي
وص ـل ــت والي ـ ــة ه ــات ــاي يـ ــوم االث ـن ــن،
إلـ ــى وح ــدات ـه ــا ال ـعــام ـلــة ف ــي ال ـن ـقــاط
الـ ـح ــدودي ــة م ــع س ـ ــوري ـ ــا» .وبـحـســب
الوكالة فإن «التعزيزات التي انطلقت
أمــس مــن قـضــاء لــوال بــورغــاز بوالية
قرقلر إيلي ،وصلت عبر القطار إلى
محطة قضاء إسكندرون في هاتاي».
ُ َ
و«ت ـن ــق ــل ال ـت ـعــزيــزات امل ـكــونــة م ــن 30
عربة عسكرية إلى النقاط الحدودية،
وسط إجراءات أمنية مشددة» .ورغم
أن ه ـ ــذه الـ ـتـ ـح ــرك ــات تـ ـب ــدو ت ـم ـه ـي ـدًا
لتطبيق ات ـفــاقــات «أس ـتــانــا  »6التي
ضـ ّـمــت أج ـ ـ ً
ـزاء م ــن إدل ــب إل ــى مناطق
«خـفــض التصعيد» ،غير أن مصدرًا
ّ
ّ
ّ
سوريًا أكد لـ«األخبار» أن
دبلوماسيًا
«ه ــذا ال يغير مــن حقيقة أن الجيش
الـتــركــي يحتل أراض ــي سـ ّ
ـوريــة» (في
إشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى ال ـ ـقـ ــوات ال ـت ــرك ـي ــة ال ـتــي
احتلت أج ـ ً
ـزاء واسـعــة مــن ريــف حلب
تحت ستار عملية «درع الفرات»).
ّ
وقـ ـ ـ ـ ــال امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر إن «تـ ـ ـل ـ ــك الـ ـ ـق ـ ــوات
ستندحر فــي نهاية امل ـطــاف ،شأنها
شـ ـ ــأن أي ق ـ ـ ــوات أج ـن ـب ـي ــة أخ ـ ـ ــرى لــم
تدخل باالتفاق مع الحكومة السورية
الـشــرعـ ّـيــة» .وتعليقًا على دور أنقرة
امل ـف ـتــرض بــوصـفـهــا أح ــد الـضــامـنــن
الت ـف ــاق ــات «خ ـف ــض ال ـت ـص ـع ـيــد» ،قــال
ّ
امل ـص ــدر إن «م ــن امل ـب ـكــر ال ـح ـكــم على
هــذ الـ ــدور ،وح ـتــى اآلن مــا زال نظام
(الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي رج ـ ـ ـ ــب طـ ـي ــب)
أردوغان يلعب دور راعي اإلرهابيني،
ً
ومـســؤوال عــن التصعيد ،ال مساهمًا
في خفضه».

بغداد تطلق
عمليات غرب األنبار
أط ـلــق رئ ـيــس ال ـ ــوزراء ال ـعــراقــي حيدر
العبادي ،أمــس ،سلسلة عمليات غرب
األن ـب ــار ،ت ـهــدف فــي مــرحـلـتـهــا األول ــى
ّ
إل ــى اسـتـعــادة قـضــاء عـنــه ،مــؤك ـدًا أنــه
«س ـي ـك ــون ل ـنــا م ــوع ــد آخ ــر م ــع نصر
جــديــد» .بــدورهــا ،أعلنت وزارة الدفاع
أي ـ ـضـ ــا ،ان ـ ـطـ ــاق «ع ـم ـل ـي ــة ع ـس ـكــريــة
واسعة لتحرير مدينة عنه» ،وقال نائب
قائد «العمليات املشتركة» عبد األمير
رش ـيــد يــارال ـلــه ،إن «الـعـمـلـيــة انطلقت
وتـهــدف إلــى تحرير منطقة الريحانة
وقضاء عنه من داعش».
ولـ ـف ــت رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس قـ ـض ــاء عـنــه
ع ـبــد ال ـكــريــم ال ـع ــان ــي ،إل ــى أن ال ـق ــوات
األمنية «فتحت ممرات آمنة (إلجــاء)
املــدن ـيــن» ،فــي وق ـ ٍـت نـقـلــت فـيــه وكــالــة
ضابط في قيادة
«فــرانــس بــرس» عن
ٍ
«عمليات األن ـبــار» ،تــأكـيــده «اسـتـعــادة
ناحية الــريـحــانــة» ،الــواقـعــة شــرق عنه.
ويمثل قضاء عنه ومنطقة الريحانة،
أبرز معاقل «داعش» غرب العراق ،بعد
مدينة الحويجة في محافظة كركوك،
شمالي بغداد .وتأتي الحملة الجديدة
بعد أيام من هجوم خاطف استعادت
م ــن خ ــال ــه الـ ـق ــوات ال ـع ــراق ـي ــة منطقة
عـكــاشــات ،غــربــي األن ـب ــار ،مــن قبضة
التنظيم .ويسيطر التنظيم على مدن
ً
راوه ،والقائم ،وعنه في األنبار ،فضال
ع ــن ق ـض ــاء ال ـح ــوي ـج ــة ف ــي مـحــافـظــة
كــركــوك ،والشطر الشرقي من قضاء
الشرقاط في محافظة صالح الدين.
(األخبار)
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العالم

فلسطين

َّ
ّ
«المخابرات العامة» يتولى متابعة ملفي المصالحة و«السالم»

«قمة» للتسوية قريبًا ...بمشاركة سعودية

تتسارع الخطوات المصرية
على خطوط ّ
عدة في
ّ
وضع تمثل فيه القاهرة
بيضة ّ
القبان في ملفات
صارت متشابكة ويؤدي
بعضها إلى بعض:
ً
المصالحة الفلسطينية أوال،
وحل الصراع الفلسطيني ـ
اإلسرائيلي ثانيًا ....وقبلهما
أو معهما التطبيع الكامل
والعلني مع العرب
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ع ـل ـنــا ،يـلـتـقــي الــرئـيــس
املصري عبد الفتاح السيسي ،رئيس
حكومة العدو بنيامني نتنياهو ،بعد
أح ــادي ــث إعــام ـيــة إســرائـيـلـيــة كثيرة
عــن ل ـق ــاءات ســريــة ســابـقــا ،أو لقاءين
على األقل أحدهما في قمة جمعتهما
مع امللك األردن ــي ،عبدالله الثاني ،في
شرم الشيخ .لقاء أمس ،الذي جاء على
هامش اجتماع الجمعية العامة لألمم
ّ
تصدره الحديث
املتحدة في نيويورك،
عـ ــن س ـب ــل «إحـ ـ ـي ـ ــاء ع ـم ـل ـيــة الـ ـس ــام»
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،كـمــا أع ـلــن بيان
الرئاسة املصرية.
في هذا السياق ،أفاد مراسل «األخبار»
في القاهرة بــأن اللقاء تم بترتيب من
جهاز «املخابرات العامة» الذي حضره
رئ ـي ـســه ،خ ــال ــد فـ ـ ــوزي ،ب ـجــانــب وزي ــر
الخارجية سامح شكري ،بعدما بات
ملف املصالحة الفلسطينية الداخلية،
وك ـ ــذل ـ ــك ال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــة ،تـ ـح ــت م ـت ــاب ـع ــة
مـ ـب ــاش ــرة مـ ــن «امل ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــرات» .ووفـ ــق
املعلومات ،تقرر فــي االجتماع العمل
ع ـلــى ال ـتــرت ـيــب الج ـت ـم ــاع ق ـمــة يجمع
السيسي ونتنياهو وعبدالله ،بجانب
رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود

اإليجابية التي أصبحت تسود الساحة
الفلسطينية ،عقب إعالن حركة حماس
(من القاهرة) حل اللجنة اإلداريــة (في
غ ـ ــزة) ،وال ـت ــرح ـي ــب ب ـح ـكــومــة ال ــوف ــاق
الوطني ملمارسة مهماتها في القطاع،
ً
وصوال إلى إجراء االنتخابات العامة»،
مؤكدًا أن «السلطة عازمة على املضي
قدمًا في خطوات إنهاء االنقسام».
ويـ ـ ـ ـ ــوم أمـ ـ ـ ـ ــس ،عـ ـ ـ ــاد رئـ ـ ـي ـ ــس امل ـك ـت ــب
السياسي لـ«حماس» ،إسماعيل هنية،
وال ــوف ــد الـ ــذي ي ــراف ـق ــه ،ب ـعــد إنـهــائـهــم
زيارة استمرت أكثر من أسبوع ملصر،
أسـ ـف ــرت ع ــن الـتـمـهـيــد التـ ـف ــاق جــديــد
للمصالحة .ومن على معبر رفح املغلق
(فـتــح استثنائيًا لــدخــول هـنـيــة) ،قــال
في مؤتمر صحافي ،إن حركته بذلت

ً
«جهدًا ضخمًا وهــائــا من أجــل إنهاء
معاناة أهل غزة عبر بوابة املصالحة»،
مـضـيـفــا أن «الـ ـلـ ـق ــاءات ال ـث ـنــائ ـيــة مع
اإلخ ــوة املصريني تناولت العديد من

عباس ،واقـتــرح لذلك عقده في مدينة
ش ــرم الـشـيــخ ،جـنــوبــي سـيـنــاء ،أو في
العاصمة األميركية واشنطن ،على أن
يكون ذلك في الخريف الجاري وكحد
أقصى قبل نهاية العام.
ك ــذل ــك ،ن ـقــل ال ـس ـي ـســي إلـ ــى نـتـنـيــاهــو
اق ـت ــراح ــا أمـيــركـيــا يـطـلــب فـيــه إضــافــة
ح ـضــور امل ـلــك ال ـس ـعــودي ،سـلـمــان ،أو
ولـ ــي ال ـع ـه ــد ،مـحـمــد ب ــن س ـل ـم ــان ،في
الـقـمــة نفسها ،عـلــى أن يـتــرك تنسيق
ذلك بني القاهرة والرياض ،بعدما تتم
ال ـق ـضــايــا وامل ـل ـف ــات ،أول ـه ــا األوض ـ ــاع
األولى «إنجاز املصالحة الفلسطينية
ال ـس ـيــاس ـيــة الـ ـت ــي ت ـم ــر ب ـه ــا الـقـضـيــة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة» ،وهـ ــي م ـه ـمــة سـيـتــوالهــا
وامل ـن ـط ـق ــة ،وثــان ـي ـهــا م ـلــف ال ـعــاقــات
ف ـ ــوزي ،الـ ــذي سـيــدعــو ب ــداي ــة حركتي
الثنائية بــن الحركة ومـصــر ...قرارنا
«فتح» و«حماس» في األيام املقبلة إلى
ب ـنــاء عــاقــة اسـتــراتـيـجـيــة م ــع مـصــر،
عـقــد اجـتـمــاعــات مكثفة بـعــدمــا يثبت
االث ـنــان أنـهـمــا ب ــدآ تطبيق املصالحة
فـعـلـيــا ،ث ــم س ـي ـصــار إل ــى دع ـ ــوة بقية أعاد نتنياهو في لقائه السيسي ربط التسوية فلسطينيًا بالتطبيع العربي (أ ف ب )
التنظيمات الفلسطينية.
بــالـعــودة إلــى بيان الــرئــاســة املصرية،
فـ ـ ــإن ال ـس ـي ـس ــي أكـ ـ ــد «األه ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـتــي
ت ــول ـي ـه ــا مـ ـص ــر ملـ ـس ــاع ــي اس ـت ـئ ـن ــاف
املفاوضات بني الجانبني الفلسطيني
واإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي» مـ ــن أجـ ـ ــل ال ـت ــوص ــل
إل ـ ــى «ح ـ ــل عـ ـ ـ ــادل وش ـ ــام ـ ــل لـلـقـضـيــة
الفلسطينية» ،وذلــك مــن أجــل «توفير
واقــع جديد فــي الـشــرق األوس ــط تنعم
فيه جميع شعوب املنطقة باالستقرار
واألم ـ ــن وال ـت ـن ـم ـيــة» .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،قــال
نتنياهو إنه سيبحث «فرصة السالم»
مــع الـجــانــب الفلسطيني ،وكــذلــك مع
«ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي» ،عـلـمــا ب ــأن ــه صــرح
بالحديث نفسه قبيل لقائه الرئيس
األميركي ،دونالد ترامب ،أمس.
وأتى اللقاء العلني األول بني السيسي
ون ـت ـن ـي ــاه ــو ،ع ـق ــب لـ ـق ــاء ج ـم ــع األول
ب ـع ـب ــاس ،وذل ـ ــك وفـ ــق ب ـي ــان الــرئــاســة
امل ـص ــري ــة «ل ـب ـح ــث ج ـه ــود املـصــالـحــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وع ـم ـل ـي ــة ال ـ ـسـ ــام مــع
إســرائـيــل» .وشــدد بيان الرئاسة على
مــواصـلــة الـقــاهــرة جـهــودهــا «مــن أجل
رأب الصدع وإنهاء االنقسام في الضفة
وغ ــزة» .أمــا عـبــاس ،فــأشــاد بــ«األجــواء

عاد هنية إلى غزة أمس
لتثبيت خطوات المصالحة
قبل العودة إلى القاهرة

وتنميتها وتعزيزها في كل اللقاءات».
«امللف الثالث» ،أكمل هنية« ،هو امللف
األمني ،إذ تم استعراض األوضــاع في
ال ـحــدود واملـعـبــر ،وأكــدنــا مــن جانبنا
أن ـن ــا ح ــري ـص ــون ع ـلــى األم ـ ــن الـقــومــي
امل ـص ــري» ،مـتــابـعــا« :امل ـلــف الــرابــع هو
غـ ــزة وأوض ــاعـ ـه ــا وأزمـ ــات ـ ـهـ ــا ...وك ــان
موضوعهم مـطــروحــا على الـطــاولــة».
ك ـم ــا ل ـف ــت إل ـ ــى م ـل ــف خ ــام ــس يـتـعـلــق
ب ــ«ال ـقــدس وال ـس ـيــاســات اإلســرائـيـلـيــة
تجاه الضفة ،وملف االستيطان».
ونقلت مواقع إعالمية محلية أمس أن
وزيــريــن أو ثالثة من حكومة «الوفاق
الــوط ـنــي» م ــن الـضـفــة سـيـصـلــون إلــى
قـ ـط ــاع غ ـ ــزة األس ـ ـبـ ــوع املـ ـقـ ـب ــل ،وذلـ ــك
لالجتماع بوزراء الحكومة املوجودين
ف ــي غـ ــزة ،مـشـيــرة إل ــى وزراء التعليم
والثقافة والـعــدل واألوق ــاف والصحة.
أمـ ــا ب ـش ــأن م ــا ق ـيــل ع ــن زي ـ ــارة كــامـلــة
للحكومة ورئيسها ،رامــي الحمدالله،
فــإنـهــا «ستتضح بـعــد ع ــودة محمود
عباس من نيويورك».
في هذا اإلطار ،قال هنية« :وافقنا على
عقد لقاء ثنائي بني فتح وحماس بعد
أيام من دخول الحكومة إلى غزة ليتم
التباحث في كل امللفات املتعلقة بالعمل
الحكومي» ،مشددًا على أن «حركته لم
ـف ب ــإص ــدار الـبـيــان وإع ــان ــه (حــل
تـكـتـ ِ
اللجنة اإلداري ـ ــة) ،بــل أخ ــذت خـطــوات
عملية على األرض ،واللجنة اإلداري ــة
في غزة لم تعد تمارس عملها ...الحركة
مستعدة وجــاهــزة مــن اآلن الستقبال
حكومة التوافق ،وللعودة بعد أيام إلى
القاهرة الستكمال الحوارات».
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،انـ ـطـ ـلـ ـق ــت أم ـ ـ ــس س ـل ـس ـلــة
الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاءات ب ـ ــن وف ـ ـ ــد م ـ ــن «ح ـ ـمـ ــاس»
ومـســؤولــن روس فــي مــوسـكــو ،علمًا
بــأن وفــد «حماس» يرأسه موسى أبو
مرزوق ،نائب رئيس املكتب السياسي،
وعـضــويــة كــل م ــن :صــالــح ال ـع ــاروري،
ح ـس ــام ب ـ ـ ــدران وس ــام ــي خ ــاط ــر ،وهــم
أعضاء في املكتب السياسي.
(األخبار)

تقرير

نتنياهو مستنجدًا على منبر «األمم» :أوقفوا «النمر» اإليراني
علي حيدر
لــم يـقــدم رئـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي بنيامني
نتنياهو جديدًا في كلمته أمــام األمــم املتحدة،
ال ع ـلــى م ـس ـتــوى امل ــوق ــف وال ع ـلــى مـسـتــوى
شكلت املواقف التي
الخيارات .بل كما هو متوقعّ ،
أطلقها إزاء إيــران وسوريا وحــزب الله امتدادًا
مـبــاشـرًا للهجوم ال ــذي شـ ّـنــه مــن عـلــى املنصة
نفسها الرئيس االميركي دونالد ترامب .وبدا
خطابه كما لو أنه وعاء جمع فيه أبرز املواقف
التقليدية إزاء التهديد الذي تشكله الجمهورية
االســامـيــة على أمــن إســرائـيــل ووج ــوده ــا .مع
ذل ــك ،ك ــرر م ـخــاوف تــل أب ـيــب مــن ال ــواق ــع الــذي
تشكل في الساحة السورية بعد االنتصارات
َّ
الـتــي حققها الجيش ال ـســوري وحـلـفــاؤه ،وما
يمكن أن يترتب على ذلك من نتائج وتداعيات
تـ ـه ـ ّـدد االم ـ ــن ال ـق ــوم ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي .ووص ــف
السياسة االقليمية إليــران ،بعد رفع العقوبات
وشدد
عنها ،بأنها بدت كـ«نمر» أطلق سراحهّ .
على أن إسرائيل ستعمل «ملنع إيران من إقامة
قواعد لها في سوريا ،ومنعها من إنتاج أسلحة
فتاكة في سوريا أو لبنان».
م ــع ذلـ ـ ــك ،احـ ـت ـ ّـل املـ ــوضـ ــوع اإليـ ــرانـ ــي امل ـح ــور
الرئيسي في الكلمة التي استمرت  25دقيقة،
وكرر فيها ذكر إيران نحو  36مرة .وحاول أن
ّ
يكرر أالعيبه االعالمية ،عبر وسم خطابه بما

يخلده في الذاكرة ،كما فعل في مراحل سابقة
عندما حمل صورة القنبلة النووية عام .2012
فتوجه إلــى الشعب اإليــرانــي باللغة الفارسية
«أنتم لستم أعداءنا ،أنتم أصدقاؤنا» .وأكد بذلك
مرة أخرى أن رهانهم في تل أبيب وواشنطن
مــا زال هــو نـفـســه؛ وه ــو الـفـصــل بــن الشعب
اإليراني ونظامه االسالمي .وفي موقف ينطوي
على العديد من الرسائل الداخلية والخارجية،
توجه نتنياهو إلى املسؤولني في إيران بالقول
«مــن يهدد باقتالعنا ّ
يعرض نفسه للخطر».
ّ
وتوجه بشكل مباشر إلى مرشد الجمهورية
اإلسالمية السيد علي خامنئي بالقول «لدي
رســالــة بسيطة :ضــوء إســرائـيــل لــن ينطفئ»،
ثــم كــرر الجملة نفسها بالعبرية بعدما كان
ي ـت ـحــدث بــاالن ـك ـل ـيــزيــة ،مـضـيـفـ َـا أن إســرائ ـيــل
ستدافع عن نفسها ،وستعمل «ملنع طهران من
فتح جبهة إرهابية جديدة على طول حدودنا
الشمالية».
ولفت أيضًا إلى أن إسرائيل «تعلم بأنها ليست
وحــدهــا فــي مــواجـهــة إيـ ــران ،نـحــن نـقــف كتفًا
إلى كتف مع أولئك في العالم العربي الذين هم
شركاء لنا ملستقبل أفضل».
وتـعـبـيـرًا ع ــن حـقـيـقــة أن ال ـخ ـطــاب الـ ــذي ألـقــاه
يبق سقوفًا مرتفعة لرئيس الــوزراء
ترامب لم ِ
اإلسرائيلي ،وصــف خطاب الرئيس األميركي
ض ـ ــد إيـ ـ ـ ـ ــران بـ ــأنـ ــه «األك ـ ـ ـثـ ـ ــر ق ـ ــوة وش ـج ــاع ــة

ّ
ومباشرة» .ولفت إلى أن الجمهورية االسالمية
تـكـ ّـرر التزامها فــي كــل يــوم بتدمير «دولـتــي»،
«وت ـ ــوزع ال ــدم ــار ف ــي ال ـش ــرق االوس ـ ــط وتـطــور
وذكــر
صــواريــخ باليستية وتـهــدد كــل الـعــالــم»ّ .
بالتحذيرات التي أطلقها قبل سنتني ،من على
منبر االمــم املـتـحــدة ،إزاء االتـفــاق الـنــووي بأنه
ليس فقط لن يقطع الطريق أمامها على إنتاج
أسلحة نــوويــة ،بــل أيضًا ّ
عبد الطريق أمامها،
«ألن القيود التي فرضت على البرنامج النووي
ستتم إزالـتـهــا أوتوماتيكيًا بعد عــدة سنوات،

استمرت الكلمة  25دقيقة وكرر
فيها ذكر إيران نحو  36مرة
وحذر
كما ينص على ذلك أحد بنود االتفاق»ّ .
م ــن أن ظـ ــال هـ ــذا االتـ ـف ــاق سـتـمـتــد ع ـلــى كل
الـشــرق األوس ــط والـعــالــم ،ألن «إي ــران ستكون
عندها دولة حرة في تخصيب اليورانيوم على
نطاق صناعي ،بما يضعها على حافة إنتاج
أسلحة نووية ،بشكل مكثف».
وبعدما هاجم نتنياهو االتفاق النووي ،خلص
إلـ ــى الـ ـق ــول إنـ ــه م ــن أجـ ــل ذلـ ــك فـ ــإن سـيــاســة
إسرائيل تجاه االتفاق مع إيران بسيطة جدًا:
إلـغــاؤه أو تغييره .وح ـ ّـذر مــن أنــه فــي حــال لم

يتم القيام بشيء ،فسيتكرر مع إيــران األمر
الــذي حصل مــع كــوريــا الشمالية ،فــي إشــارة
إلــى إنـتــاج اسلحة نــوويــة .ورأى أنــه مــع إلغائه
ينبغي إعادة الضغط على طهران ،من ضمنها
العقوبات ،فيما تعديله سيتطلب أمورًا كثيرة،
ب ـم ــا ف ـي ـهــا م ــراق ـب ــة ك ــل م ــوق ــع م ـش ـت ـبــه ف ـيــه،
وف ــرض ع ـقــوبــات عـلــى كــل خ ــرق .ول ـكــن قبل
ذل ــك ،يـسـتــوجــب تـعــديــل الـصـفـقــة إل ـغ ــاء امل ــدة
الزمنية املوجودة في االتفاق ،في إشــارة منه
إلــى ض ــرورة أن تبقى القيود على إي ــران إلى
األبد .وبدا نتنياهو مستنجدًا بالدول العظمى
ـذك ـرًا
إلعـ ــادة ف ــرض الـعـقــوبــات عـلــى إيـ ــران ،مـ ّ
حذر من أنه في حال رفع العقوبات عنها
بأنه ّ
فإنها ستتصرف مثل «نمر أطلق ســراحــه»،
وهو «بالفعل ما تقوم به اآلن» ،في إشارة إلى
تقدمه لحزب الله وحركات املقاومة
الدعم الذي ّ
في املنطقة.
شدد على ضرورة
الصفقة،
تعديل
والى جانب
ّ
مـنــع إيـ ــران مــن تـطــويــر قــدرات ـهــا الـصــاروخـيــة
الباليستية والعمل على كبح «عدوانيتها» في
املنطقة .ولفت إلــى فشل الــرهــان على إمكانية
أن ّ
يحول االتفاق إيران إلى «عضو مسؤول في
املجتمع الدولي» .وكان نتنياهو قد بدأ خطابه
بــالـحــديــث عــن الـتـطــور الـعـلـمــي والـتـكـنــولــوجــي
إلسرائيل ،وعن املساعدات التي تقدمها للكثير
من دول العالم.
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ّ
ترامب يمهد للقضاء على االتفاق النووي:

أسوأ الصفقات وأكثرها انحيازًا في تاريخ أميركا

جـ ّـدد أميــر قطــر ،تميــم بــن حمــد ،دعــوة
بــاده إلــى «حــوار غيــر مشــروط»
مــع الــدول املقاطعــة لهــا ،موضحــا أن
«زعزعــة اســتقرار دولــة ذات ســيادة هــي
أحــد أشــكال اإلرهــاب» .وفــي خطابــه
أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة
أمــس ،قــال إن «وقــف إنتــاج اإلرهــاب
والتطــرف يتحقــق بمعالجــة جــذوره
االجتماعيــة والسياســية» ،مضيفــا:
«زعزعــة االســتقرار فــي دولــة ذات
ســيادة ...أليــس هــذا أحــد تعريفــات
اإلرهــاب؟» ،مؤك ـدًا فــي الوقــت نفســه
رفــض بــاده التعامــل مــع ظاهــرة
اإلرهــاب وفقــا لـ«معاييــر مزدوجــة» .ابــن
حمــد اتهــم ،أيضــا ،دول املقاطعــة بأنهــا
«الحقــت مواطنــي قطــر واملقيمــن علــى
أراضيهــا ملجــرد التعاطــف مــع اإلمــارة»،
ّ
ملمحــا إليهــا بالقــول إنهــا دول «تعتقــد
أن حيازتهــا املــال تؤهلهــا للضغــط علــى
دول أخــرى وابتزازهــا» .واســتدرك
بالقــول إن بــاده ّ
تدبــر شــؤونها
حاليــا «بنجــاح بفضــل وجــود معابــر
ليــس لــدول الحصــار ســيطرة عليهــا»،
واصفــا مــا يجــري بــأن شــعبه «يتعرض
لحصــار جائــر ومســتمر» .كذلــك ،دعــا
دول «مجلــس التعــاون الخليجــي» إلــى
إجــراء حــوار مــع إيــران علــى أســاس
املصالــح املشــتركة ،مضيفــا فــي شــؤون
املنطقــة أن ســبيل الحــل فــي اليمــن هــو
ّ
«إنهــاء حالــة االقتتــال والحــرب ...وتبنــي
الحــوار والحــل السياســي» ،فــي حــن أن
الجهــود السياســية حيــال ســوريا «ال
تــزال متعثــرة بســبب تضــارب املصالــح
الدوليــة».
(أ ف ب)

لم يكد دونالد ترامب
ُيلقي بتهديداته بشأن
االتفاق النووي ،على منبر
األمم المتحدة ،حتى جاءه
الرد من حليفه الفرنسي
ماكرون ،على المنبر
إيمانويل
ّ
نفسه ،حيث حذره من نسفه،
مشيرًا إلى أن ًهذه الخطوة
ستكون «خطأ جسيمًا»
ل ــم يـنـتـظــر الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ً
تــرامــب طــويــا ل ـيــدرك مـفــاعـيــل أي قــرار
ي ـم ـكــن أن ي ـت ـخــذه ب ـخ ـصــوص االت ـف ــاق
ال ـ ـنـ ــووي .أم ـ ــس ،م ـ ّـه ــد الح ـت ـم ــال نـســف
االت ـف ــاق ف ــي ال ـخ ـطــاب الـ ــذي أل ـق ــاه أم ــام
الجمعية الـعــامــة لــأمــم املـتـحــدة ،ولكن
ال ـ ــرد األول ع ـلــى ذلـ ــك جـ ــاء ع ـلــى لـســان
الــرئ ـيــس الـفــرنـســي إي ـمــانــويــل مــاكــرون
ال ــذي ح ــذر م ــن االن ـس ـحــاب م ــن االت ـفــاق
معتبرًا أن مـثــل هــذه الخطوة
ال ـنــووي،
ً
ستكون «خطأ جسيمًا».
وفــي انتظار ما ستشهده األيــام املقبلة
من قــرارات أميركية ،ومــا سيقابلها من
ردود أوروبـيــة ،خاض ماكرون وترامب
أولـ ــى مـعــاركـهـمــا ف ــي ه ــذا امل ـج ــال على
منبر األم ــم املـتـحــدة ،خـصــوصــا بعدما
بات من الواضح ّ
تمسك األوروبيني بهذا
االت ـفــاق فــي مقابل اسـتـهــزاء تــرامــب به،
ّ
وم ـحــاوالتــه الحثيثة لـعــرقـلـتــه ،وحــتــى
القضاء عليه.
ّ
استغل تــرامــب خطابه األول أمــام األمــم
ّ
املتحدة ،ليندد باالتفاق «املحرج» الذي
أبرمته مجموعة « »1+5مع إيران بشأن
بــرنــامـجـهــا ال ـن ــووي فــي ع ــام  ،2015في
مؤشر جديد على عزمه على إلغاء هذا
االتفاق أو إعــادة النظر فيه .وإذ وصف
إيران بـ«الدولة املارقة» و«الديكتاتورية
ال ـف ــاس ــدة» ،أك ــد أن «االتـ ـف ــاق مـعـهــا هو
مــن أس ــوأ الـصـفـقــات وأكـثــرهــا انـحـيــازًا،
التي دخلت فيها الواليات املتحدة على
ّ
اإلطالق» .ومن املفترض أن يبلغ ترامب،

في  15تشرين األول املقبل ،الكونغرس
م ــا إذا كـ ــان ي ـش ــاط ــر ال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة
للطاقة الذرية رأيها في أن طهران تفي
بــالـتـ ّـزامــاتـهــا ال ـ ــواردة فــي ه ــذا االت ـفــاق.
ويمثل هذا الهجوم الجديد من الرئيس
األمـيــركــي على االتـفــاق الـنــووي مؤشرًا
إضافيًا على عزمه ،على ما يبدو ،على
إبـ ــاغ ال ـكــون ـغــرس ب ــأن ط ـه ــران ال تفي
ب ــال ـت ــزام ــات ـه ــا ،م ــا ي ـف ـتــح ال ـط ــري ــق أم ــام
املؤسسة التشريعية األميركية إلعــادة
فــرض العقوبات على إي ــران ،وبالتالي
ان ـس ـحــاب ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة مــن اتـفــاق
ت ــاري ـخ ــي اس ـت ـغ ــرق ال ـت ــوص ــل إلـ ـي ــه 10
سنوات من املفاوضات.
ـف ب ـم ـه ــاج ـم ــة ط ـه ــران
تـ ــرامـ ــب لـ ــم ي ـك ـت ـ ِ
ربـ ـط ــا ب ــاالتـ ـف ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي ،ف ـق ــد ان ـت ـقــد
ال ـن ـظــام اإلي ــران ــي و«أن ـش ـط ـتــه املــزعــزعــة
الس ـت ـقــرار» املـنـطـقــة .وق ــال« :صــدقــونــي،
حـ ــان ال ــوق ــت ألن ي ـن ـضــم إل ـي ـن ــا ال ـعــالــم
بــأســره فــي املطالبة بــأن توقف حكومة
إي ـ ــران سـعـيـهــا خ ـلــف املـ ــوت وال ــدم ــار».
وأضــاف أن «الحكومة اإليرانية ّ
حولت
بلدًا غنيًا وذا تاريخ وثقافة عريقني إلى
ّ
وتصدر
دولــة مارقة مرهقة اقتصاديًا،
بـشـكــل أس ــاس ــي ال ـع ـنــف وس ـف ــك ال ــدم ــاء
والفوضى».
وفيما يدأب الرئيس األميركي منذ أكثر
من شهر على التصويب على البرنامج
ال ـ ـنـ ــووي ال ـ ـكـ ــوري ال ـش ـم ــال ــي ،ك ـ ــان مــن
ّ
يتطرق إليه في األمم املتحدة،
املتوقع أن
حـيــث هــاجــم كــوريــا الـشـمــالـيــة مـتــوعـدًا
«ب ـت ــدم ـي ــره ــا ب ــال ـك ــام ــل» ،إذا ت ـعـ ّـرضــت
الــواليــات املـتـحــدة أو حلفاؤها لهجوم
من بيونغ يانغ ،وواصفًا نظامها بأنه
«فــاســد وشــريــر» .وهـنــا أيـضــا استخدم
تــوص ـي ـفــا م ـشــاب ـهــا ل ــذل ــك ال ـ ــذي وصــف
ب ــه إي ـ ـ ــران ،إذ قـ ــال إن «ال ـ ـ ــدول امل ــارق ــة»
تشكل تهديدًا «لباقي األمــم ولشعوبها
نفسها ،ولديها أكثر األسلحة قدرة على
التدمير» في العالم .وأضــاف أن الزعيم
الكوري الشمالي كيم جونغ أون «انطلق
في مهمة انتحارية له ولنظامه» ،فيما
أش ــار إلــى أن «ال ــوالي ــات املـتـحــدة لديها
ّ
قــوة كبرى وتتحلى بالصبر» ،فقد أكد
أنه «إذا اضطرت إلى الدفاع عن نفسها

ّ
متوعدًا
هاجم كوريا الشمالية
«بتدميرها بالكامل» (أ ف ب)

ماكرون :عدم احترام
االتفاق سينطوي على
انعدام مسؤولية

أو عــن حلفائها ،فلن يـكــون أمــامـنــا من
خ ـي ــار سـ ــوى تــدم ـيــر ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
بالكامل»ّ .
ترامب حــذر أيضًا الــدول التي «ال تقوم
بـمـبــادالت تـجــاريــة مــع مثل نـظــام كهذا
ف ـح ـس ــب ،ول ـك ــن ت ـم ــد ب ــال ـس ــاح وتــوف ــر
دعمًا ماليًا لــدولــة تـهـ ّـدد بــإغــراق العالم
في نزاع نووي» .وقال« :ما دمت في هذا
املـنـصــب ،فـســأدافــع عــن مصالح أميركا
وأضعها قبل أي مصلحة أخــرى ،ولكن
مع وفائنا بالتزاماتنا إزاء دول أخرى،
ّ
ن ــدرك أن مــن مصلحة الـجـمـيــع السعي
إلــى مستقبل تـكــون فيه كــل ال ــدول ذات
سيادة ومزدهرة وآمنة».
وف ــي سـيــاق آخ ــر ،ح ــذر أع ــداء الــواليــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة م ـ ــن أن الـ ـجـ ـي ــش األمـ ـي ــرك ــي

«س ـي ـص ـبــح ق ــري ـب ــا أقـ ـ ــوى م ــن أي وق ــت
مـ ـض ــى» .ك ــذل ــك أكـ ــد أنـ ــه «حـ ـ ــان ال ــوق ــت
لـكـشــف الـ ــدول الــداع ـمــة لـجـمــاعــات مثل
ال ـقــاعــدة وح ــزب ال ـل ــه» ،م ـشــددًا عـلــى أن
«عـلـيـنــا رف ــض ال ـت ـهــديــدات ال ـتــي تـمـ ّـس
س ـي ــادة ال ـ ــدول م ــن أوك ــران ـي ــا إل ــى بحر
الصني».
ولــم يكد الــرئـيــس األمـيــركــي ينتهي من
توجيه تهديداته إلى إيران ،حتى جاءه
الرد األول من الحليف الفرنسي الرئيس
إيمانويل ماكرون ،الذي قال في خطابه
إن «التزامنا بشأن عدم االنتشار النووي
أتــاح الــوصــول إلــى اتفاق صلب ومتني،
يـتـيــح الـتـحـقــق مــن أن إيـ ــران لــن تمتلك
ال ـســاح ال ـن ــووي» .وأض ــاف أن «رفـضــه
اليوم من دون اقتراح أي بديل سيكون
ً
خطأ جسيمًا ،وعدم احترامه سينطوي
على انعدام مسؤولية ألنه اتفاق مفيد».
ل ــم ي ـقــف م ــاك ــرون ع ـنــد ه ــذا ال ـح ــد ،فقد
دافع بشدة عن االتفاق النووي «الجيد»،
مشددًا على أن أولئك الذين ال يحترمونه
ال يـتـسـمــون بــاملـســؤولـيــة .وأضـ ــاف أنــه
أوضــح ذلــك لترامب وللرئيس اإليراني
حسن روحاني ،عندما التقى بهما أول
من أمسّ .
بــدوره ،حــذر روحاني الواليات املتحدة
م ــن فـ ـق ــدان ث ـق ــة امل ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي ،فــي
ّ
حــال تخليها عن االتـفــاق الـنــووي .وفي
مـقــابـلــة م ــع شـبـكــة «ان ب ــي سـ ــي» ،ق ــال:
«إذا ام ـت ـن ـع ــت ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة عــن
احترام االلتزامات وداست هذا االتفاق،
ف ـهــذا سـيـعـنــي تـحـ ّـمـلـهــا ت ـب ـعــات ف ـقــدان
ث ـقــة ال ـ ــدول ف ـي ـهــا» .وت ـس ــاءل روح ــان ــي:
«ب ـ ـعـ ــد سـ ـيـ ـن ــاري ــو م ـح ـت ـم ــل ك ـ ـهـ ــذا ،أي
ب ـل ــد س ـي ـك ــون م ـس ـت ـع ـدًا ل ـل ـج ـلــوس إل ــى
الطاولة مع الواليات املتحدة والتحدث
ع ــن ال ـق ـضــايــا الـ ــدول ـ ـيـ ــة؟» .وأضـ ـ ــاف أن
«الرصيد األكبر الــذي يتمتع به أي بلد
هو الثقة والصدقية» .وأكــد أنه إذا أراد
ّ
تــرامــب الـتـخــلــي عــن االت ـفــاق ،فــإن إيــران
ستستأنف نشاطاتها النووية السابقة
التي طاملا ّ
أصرت أنها تهدف إلى تلبية
حاجاتها للطاقة .وقال« :أعني بالتأكيد
العودة إلى النشاطات السلمية فقط».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

ّ
ألول مرة إسرائيل تعترف رسميًا« :ديمونا» مستمر حتى «الذرة» األخيرة!
بيروت حمود
ان ـ ـ ـت ـ ـ ـه ـ ـ ـجـ ـ ــت إس ـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــل س ـ ـيـ ــاسـ ــة
«الـ ـغـ ـم ــوض» ال ـ ـنـ ــووي طـ ـ ــوال ع ـقــود
خلت .فكل ما قيل عن امتالكها رؤوسًا
نووية يمكن إطالقها حتى مسافات
ت ـب ـل ــغ  1500ك ـي ـل ــوم ـت ــر ب ــاس ـت ـخ ــدام
ص ــواري ـخ ـه ــا امل ـس ـم ــاة «أريـ ـ ـح ـ ــا» ،أو
حتى عن القنبلة النووية التي يمكن
إلقاؤها من الجو ،بقي طي الكتمان
على ألسنة الرسميني في املستويني
األمني والسياسي.
باستثناء مــا كشفه الخبير النووي
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي مـ ـ ــردخـ ـ ــاي ف ـع ـن ــون ــو،
ّ
وحــدهــا «زل ــة ل ـســان» رئـيــس ال ــوزراء
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،إيـ ـ ـه ـ ــود أومل ـ ـ ـ ـ ــرت ،إلح ـ ــدى
الـ ـقـ ـن ــوات األمل ــانـ ـي ــة ك ـش ـف ــت رس ـم ـيــا
ع ــن أن إس ــرائ ـي ــل دولـ ــة ن ــووي ــة« .هــل
متساو
يمكنكم أن تـقــولــوا إن األم ــر
ٍ
عندما يتطلع اإليرانيون إلى امتالك
أسلحة نــوويــة مثل أمـيــركــا وفرنسا
وإســرائـيــل وروس ـي ــا» ،هـكــذا «أخـطــأ»
يــوم ـهــا أومل ـ ـ ــرت .ح ـتــى إن ه ـن ــاك من
طالبه باالستقالة «كونه كشف سرًا
من أسرار األمن القومي».
ل ـكــن أمـ ــس ،ب ــدا األمـ ــر «م ـخ ـت ـل ـفــا» ،إذ
ّ
صرحت حكومة العدو رسميًا ،ألول
م ـ ّـرة ،عـلــى لـســان وزيــرهــا للسياحة،
وعـ ـض ــو ل ـج ـن ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة واألمـ ـ ــن
ال ـتــاب ـعــة لـلـكـنـيـســت ،ي ــاري ــف لـيـفــن،
بـ ــأن ـ ـهـ ــا «ال تـ ـ ـن ـ ــوي وقـ ـ ـ ــف الـ ـنـ ـش ــاط
فـ ــي املـ ـف ــاع ــل ال ـ ـن ـ ــووي فـ ــي دي ـم ــون ــا

ً
مستقبال» .وذلك بالرغم من أنه أقدم
م ـفــاعــل ن ـ ــووي ف ــي ال ـع ــال ــم ،وي ـشــوب
املعدن الذي بني منه لب املفاعل 1537
ً
خلال ،كما كشفت صحيفة «هآرتس»
العبرية في نيسان من العام املاضي.
تصريح ليفني هو بمنزلة الـ ّـرد الذي
أتــى متأخرًا عــامــا ونـصــف ع ــام ،على
سؤال عضو الكنيست ياعيل كوهني
 ب ــاران ،مــن «املعسكر الصهيوني».واألخـيــرة كانت قد قدمت استجوابًا
طالبت من خالله باإلجابة عن سؤال
«م ـت ــى س ـي ـتــوقــف ال ـع ـمــل ف ــي مـفــاعــل
ديـمــونــا؟» .إذ جــاءت مساءلتها بعد
التقرير ال ــذي أوردت ــه «هــآرتــس» عن
األعطاب التي تشوب املفاعل.
وف ـ ـ ــق ال ـص ـح ـي ـف ــة الـ ـعـ ـب ــري ــة ،أن ـش ــئ
املـفــاعــل بـمـســاعــدة فــرنـســا فــي نهاية
ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات م ــن الـ ـق ــرن امل ــاض ــي.
هــذه باتت «معلومة» قديمة «بقدر»
أقــدم ـيــة امل ـفــاعــل نـفـســه .األم ــن الـعــام
لـحــزب ال ـلــه ،الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه،
تطرق إلى املوضوع في ذكرى القادة
ً
الشهداء في شباط املاضي ،قائال «أنا
اليوم ...أدعو العدو اإلسرائيلي ليس
فـقــط إل ــى إخـ ــاء خـ ــزان األمــون ـيــا في
حيفا ،وإنما أيضًا أدعــوه إلى تفكيك
مفاعل ديمونا النووي».
يــومـهــا تــابــع الـسـيــد مـخــاطـبــا الـعــدو
وجـ ـمـ ـه ــوره« :هـ ــم لــدي ـهــم م ـع ـلــومــات
كــاف ـيــة ع ــن ه ــذا امل ـف ــاع ــل ب ــأن ــه عتيق
وقديم ومهترئ» ،ممازحًا بالعامية
«خالص كازو» .فهو بحسب نصرالله،

وب ـنـ ً
ـاء على املـعـلــومــات املـنـشــورة في
ال ـص ـحــف ال ـع ـب ــري ــة« ،ال يـحـتـمــل وال
ي ـح ـتــاج إلـ ــى ج ـهــد ص ــاروخ ــي كبير
وض ـ ـخـ ــم ،وه ـ ــم ي ـع ـل ـم ــون أيـ ـض ــا أن ــه
إذا أصــابــت ال ـصــواريــخ ه ــذا املـفــاعــل
م ــاذا سيحل بـهــم ،وبكيانهم وحجم
املخاطر التي يحملها إليهم».
لـ ـك ــن إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ال ت ـ ـ ـ ــزال م ـت ـم ـس ـكــة
ـ«ديناصورها» االستراتيجي ،ولم
ب ُ
تحذ حذو «العروس الفرنسية» .ففي
فــرنـســا ،أغـلــق مـفــاعــان مـمــاثــان من
حيث األقدمية لـ«ديمونا» عام ،1980
علمًا ب ــأن أق ــدم مـفــاعــل فــي فــرنـســا ال
يــزال يعمل حتى اآلن قــد أنشئ سنة
 .1977وم ــن امل ـق ــارن ــة ال ـت ــي أوردت ـه ــا
«ه ـ ــآرت ـ ــس» ،ي ـت ـبـ ّـن أن ف ــي املـكـسـيــك
ً
أيضًا مفاعال أقيم في عام  ،1969لكن
من املقرر إغالقه بعد عامني.
وبـ ــال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى رد ل ـي ـف ــن ،يـتـضــح
أن إســرائ ـيــل عـلـنــا تـفـضــل «املـعــايـيــر
األمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب سـ ــامـ ــة
مواطنيها .فقد كتب في رده بصراحة
أن ـ ــه «ال ي ــوج ــد زم ـ ــن أقـ ـص ــى م ـحــدد
لنشاط املـفــاعــل .اسـتـمــرار العمل فيه
يسير بمعايير أمنية مهنية صارمة».
هو رد رسمي إذًا يشير في مضمونه
إل ــى أن وق ــف عـمــل امل ـفــاعــل لـيــس في
نـ ّـيــة إســرائـيــل ،وإنـمــا االسـتـمــرار فيه
سيكون حتى «أطول أجل ممكن» .فقد
زعم الوزير نفسه أن «فحص املفاعل
بواسطة املوجات الصوتية هو جزء
مــن عملية صـيــانــة ص ــارم ــة ،لــم تشر

بشكل واضــح إلــى وجــود مشكلة في
املفاعل تلزم بوقف العمل فيه».
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ق ــال ــت «ه ـ ــآرت ـ ــس» إن
مسألة نشاط وأمــن املفاعل النووي
فــي ديمونا «إشكالية بالنسبة إلى
إس ــرائـ ـي ــل» ،إذ «ال ت ـتــوفــر الـ ـق ــدرات
امل ــال ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ل ـب ـن ــاء مـفــاعــل
ً
ن ـ ـ ــووي ج ــدي ــد ب ـ ـ ــدال مـ ــن ديـ ـم ــون ــا»،
ب ــدلـ ـي ــل أن «الـ ـلـ ـجـ ـن ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
للطاقة الذرية تستثمر موارد كثيرة
للحفاظ على املفاعل القائم».
الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــر أن مـ ـ ــوقـ ـ ــع

«وي ـك ـي ـل ـي ـك ــس» كـ ـ ــان قـ ــد ك ـش ــف فــي
الـ ـس ــاب ــق عـ ــن أن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل أب ـل ـغــت
األم ـي ــرك ـي ــن ب ــاس ـت ـب ــدال ك ــل أج ـه ــزة
املفاعل ،باستثناء ّلبه املعدني املغلف
باالسمنت «الذي ال يمكن استبداله».
ّأم ــا مسؤولو اللجنة للطاقة الــذريــة
اإلسرائيلية فيعتبرون بدورهم «أن
تقادم املفاعالت النووية هو فرضية
م ـ ــن امل ـ ــاض ـ ــي ت ـف ـت ـق ــر إلـ ـ ــى األسـ ـ ــاس
العلمي» ،حيث «باإلمكان إطالة أجل
امل ـفــاعــل وتـشـغـيـلــه مل ــدة تـتـخـطــى 40
عامًا».

أنشئ «ديمونا»
في الخمسينيات
وكان مقررًا له
التوقف عن
العمل بعد 40
عامًا
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العالم

فرنسا

«أسبوع اآلالم» ّالماكروني:

موجة تظاهرات تهدد بفجيعة انتخابية لحزبه في «مجلس الشيوخ»
عشية انتخابات تجديد
«مجلس
نصف أعضاء
ّ
الشيوخ» ،التي ستشكل
امتحانًا لشعبية إيمانويل
ماكرون ،يواجه الرئيس
الفرنسي «أسبوع
احتجاجات» من شأنه أن
ّ
يؤلب الناخبين ضد سياساته
الليبرالية المغالية

النتخابات مجلس ّ الشيوخ
ّ
استراتيجية بالنسبة
أهمية
إلى ماكرون (أ ف ب)

ملطالب هذه النقابات املتعلقة بتعطيل
بعض بنود قانون تعديل تشريعات
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـعـ ـتـ ـب ــره ــا س ــائـ ـق ــو
الشاحنات مجحفة بحقهم .ويتوعد
هـ ــؤالء ب ــأن ه ــذا اإلض ـ ــراب سيفضي
إلى شل عمل محطات التزود بالوقود
وعرقلة حركة النقل ،ما يهدد بتعطيل
حركة االقتصاد والتجارة في البالد،
عـلــى غ ــرار مــا ح ــدث خ ــال إضــرابــات
سائقي الشاحنات ضــد حكومة آالن
جوبيه في خريف عام .1995
في انتظار امتحان إضراب  25أيلول،
ستتوالى االحتجاجات هذا األسبوع
م ــن خ ــال مــوج ـتــن م ــن ال ـت ـظــاهــرات.
األولـ ـ ـ ـ ــى سـ ـتـ ـج ــرى غـ ـ ـ ـدًا ب ـ ــدع ـ ــوة مــن
«الـنـقــابــة الـعــامــة للعمل»  ،CGTالتي
سـ ـب ــق لـ ـه ــا أن ن ـظ ـم ــت م ــوج ــة أولـ ــى
م ــن ال ـت ـظ ــاه ــرات ض ــد ق ــان ــون تـعــديــل
تـشــريـعــات الـعـمــل ف ــي  12أي ـل ــول .أمــا
الثانية ،فستجرى يوم السبت ،بدعوة
م ــن زع ـي ــم «ف ــرن ـس ــا املـ ـتـ ـم ــردة» ،جــان
لــوك مـيــانـشــون ،ال ــذي نــاشــد «شعب
الـ ـيـ ـس ــار» «الـ ــزحـ ــف ع ـل ــى ال ـعــاص ـمــة
بـ ــاريـ ــس ،اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى االنـ ـق ــاب

باريس ــ عثمان تزغارت
ق ـ ـبـ ــل خـ ـمـ ـس ــة أي ـ ـ ـ ــام مـ ـ ــن اس ـت ـح ـق ــاق
انـتـخــابــي ُيــرت ـقــب أن ي ـكــون امـتـحــانــا
صـعـبــا لـلــرئـيــس إيـمــانــويــل مــاكــرون،
ت ـ ـش ـ ـهـ ــد فـ ــرن ـ ـسـ ــا حـ ــال ـ ـيـ ــا «أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع
احتجاج» يخشى أنـصــار حــزب «إلــى
األمـ ــام» ،املــوالــي مل ــاك ــرون ،أن يتحول
إلى «أسبوع آالم» من شأنه أن يفضي
إلى هزيمة مفجعة لألغلبية الرئاسية
فــي انتخابات تجديد نصف أعضاء
ال ـغــرفــة ال ـبــرملــان ـيــة ال ـثــان ـيــة (مـجـلــس
الشيوخ) ،التي ستجرى هذا األحد.
«أسـ ـب ــوع اآلالم» امل ــاك ــرون ــي كـ ــان قد
افتتحه سائقو شاحنات النقل ،أول
من أمــس ،بحركة احتجاجية عرقلت
الـسـيــر لـســاعــات طــويـلــة عـنــد مــداخــل
العاصمة بــاريــس والـعــديــد مــن املــدن
األخـ ــرى .نـقــابــات ســائـقــي الشاحنات
اع ـت ـبــرت ه ــذه ال ـحــركــة م ـجــرد «إنـ ــذار
أولــي» للحكومة ،محذرين من موجة
احتجاجات أكثر راديكالية في شكل
إض ــراب مـفـتــوح ،بــدايــة مــن  25أيـلــول
ال ـح ــال ــي ،إن ل ــم ت ـسـتـجــب الـسـلـطــات
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ّ
االجتماعي الــذي يحضر لــه ماكرون
وحكومته».
بالنظر إلى حجم الحشود التي عادة
مـ ــا ت ـس ـت ـق ـط ـب ـهــا ت ـج ـم ـع ــات «فــرن ـســا
املـتـمــردة» ،يترقب املحللون أن تكون
هذه التظاهرة بمثابة استفتاء شعبي
ع ـل ــى سـ ـي ــاس ــات ال ــرئـ ـي ــس مـ ــاكـ ــرون،
وخــاصــة أن توقيتها اختير بعناية،
إذ إنـهــا ستجرى قبل  24ســاعــة فقط
مــن مــوعــد انـتـخــابــات تـجــديــد نصف
أعضاء «مجلس الشيوخ».
املعارضون ملاكرون يطمحون إلى أن
يسهم «أسبوع االحتجاجات» هذا في
حشد جـمــوع الناقمني للضغط على
«ك ـبــار الـنــاخـبــن» (أع ـض ــاء املـجــالــس
ال ـب ـلــديــة وامل ـح ـل ـيــة ال ــذي ــن ت ـع ــود لهم
صــاح ـيــة االقـ ـت ــراع لـتـجــديــد أع ـضــاء
م ـج ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ) وت ــأل ـي ـب ـه ــم ضــد
سياسات الحكومة الحالية .وبالتالي
إخضاع الرئيس ماكرون ألول هزيمة
انتخابية ،بعد خمسة أشهر فقط من
توليه الحكم.
بالرغم مــن أن حــزب مــاكــرون يحظى
باألغلبية املطلقة في الغرفة البرملانية
األول ـ ـ ــى (امل ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي) ،إال أن
انتخابات مجلس الشيوخ لها أهمية
استراتيجية بالنسبة إليه .ففي شهر
يوليو /تموز املــاضــي ،كشف رئيس
ال ـك ـت ـلــة ال ـبــرملــان ـيــة ل ـح ــزب م ــاك ــرون،
فرنسوا باتريا ،عن خطة الحزب التي
قال إنها تهدف إلى كسب ما ال يقل عن
 50مقعدًا جديدًا في مجلس الشيوخ
(مـ ــن م ـج ـم ــوع  170م ـق ـع ـدًا يـشـمـلـهــا
التجديد فــي انتخابات هــذا األح ــد)،
مـ ــن أجـ ـ ــل «مـ ـن ــح ال ــرئـ ـي ــس م ــاك ــرون
أغلبية تضاهي ثالثة أخماس املقاعد
فـ ــي غ ــرف ـت ــي ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ،ل ـي ـت ـم ـكــن مــن
تجسيد التعديالت الدستورية التي
وعــد بها فــي برنامجه االنـتـخــابــي».
ويـعـ ّـد نـصــاب ثــاثــة أخـمــاس املقاعد
ض ـ ـ ـ ــروري ـ ـ ـ ــا ل ـ ـل ـ ـم ـ ـصـ ــادقـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى أي
تـعــديــل دس ـت ــوري ف ــي فــرن ـســا ،حيث
ي ـجــرى الـتـصــويــت خ ــال اجـتـمــاعــات
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة لـ ــ«الـ ـك ــونـ ـغ ــرس» ،ال ــذي
يضم نواب البرملان بغرفتيه ،ويلتئم
في قصر فرساي.
ل ـ ـكـ ــن ت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع شـ ـعـ ـبـ ـي ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس،
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تراجعت شعبية الرئيس
على خلفية تزايد
أعداد الناقمين على
سياساته االقتصادية

2

أفقيا

ُ
 -1شاعر جاهلي إشتهر بشجاعته وسخائه وكرمه وضـ ِـرب املثل بجوده –  -2نسبة
الــى مواطن من بلد أفريقي عضو في جامعة الــدول العربية –  -3مدينة في املغرب
ضربها زلزال ّ
مخرب عام  – 1960مدينة في اليمن كانت العاصمة في السابق –  -4نهر
في سويسرا وفرنسا من أغزر أنهر فرنسا وهو من األنهار الرئيسية في أوروبا – دولة
ّ
تضوع العطر – خاصتنا وملكنا –
آسيوية عاصمتها فيينتيان –  -5أصل البناء –
تعب وأعيا –  -7سلسلة جبال بركانية في الشرق
 -6مدينة إيطالية – آلة موسيقية – ِ
األدنى تمتد من إيران حتى العراق – ماركة سيارات –  -8مدخل – تندلع الحرب – -9
يجري في العروق – تاج باألجنبية – ُ -10يعمل من العنب – خليج ليبي

عموديًا

حل الشبكة 2681

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.

 -1من الحيوانات –  -2مدينة أميركية وعاصمة والية مني – كان طعمه بني الحلو والحامض
–  -3قطار باألجنبية – كثرة الجلبة واللغط املـ ّ
ـؤدي الى الشر أو أعمال تخريب –  -4عائلة
عاملة أميركية راحلة بعلم اإلنسان – ماركة سيارات رياضية –  -5ملك الهون إشتهر بغزواته
البربرية وانـهــارت مملكته بموته – ّ
تهيأ للحملة فــي الـحــرب –  -6مدينة إيــرانـيــة – إدراك
وشعور مسبق بما سيحدث في املستقبل –  -7وزن مقداره ألف كيلوغرام – سالح قديم رفيق
السيف –  -8بلدة لبنانية بقضاء زغرتا – طائر حسن الصوت –  -9روايــة إسبانية ألفها
سرفانتس من قصص مغامرات الفروسية الساخرة –  -10صحافي وشاعر لبناني راحل
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مشاهير 2682

حلول الشبكة السابقة
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أفقيا

 -1بودابست – ّأح –  -2رت – صيد – مرج –  -3جدران – أشقر –  -4الوشاح –  -5ياقة – الروس
–  -6زلب – حماة –  -7آر – مرتا – را –  -8بيدبا – عني –  -9داما – أردني –  -10بطرس الرسول

عموديًا
 -1برج بيزا – دب –  -2وتد – الرباط –  -3راقب – يمر –  -4أصالة – مداس –  -5بينو – حرب – -6
سد – ش ل م ت ا ا ل –  -7ا ا ا ا ا – ر ر –  -8مشحرة – ّ
ندس –  -9أرق – رينو – ِ -10ح ْجر اسماعيل

إعداد
نعوم
مسعود

شاعر شعبي وكاتب وصحافي مصري (ُ )1961 -1893ي ّ
عد من أشهر
شعراء العامية املصرية .ربــط الفن بينه وبــن سيد درويــش .نفي عدة
مرات خارج األراضي املصرية
 = 7+8+3+11+1عاصمة عربية ■  = 9+2+10+6+5نهر فرنسي شهير ■
 = 3+2+4+5حاكم إمارة

حل الشبكة الماضية :روجيه غارودي

خ ـ ـ ــال الـ ـشـ ـه ــري ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،ع ـلــى
خـلـفـيــة ات ـس ــاع رق ـعــة الـنــاقـمــن على
س ـ ـيـ ــاسـ ــاتـ ــه االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة ،ج ـع ــل
ال ـتــوق ـعــات بـخـصــوص ع ــدد املـقــاعــد
ال ـت ــي ُي ــرت ـق ــب أن ي ـنــال ـهــا ح ــزب ــه فــي
اق ـ ـتـ ــراع هـ ــذا األح ـ ــد ت ـت ــراج ــع بـشـكــل
حــاد ،إذ تشير االستطالعات الــى أن
ال ـح ــزب امل ــاك ــرون ــي ل ــن يـنـجــح حتى
فــي الـحـفــاظ عـلــى الـ ـ  25مـقـعـدًا التي
تحظى بها كتلته حاليًا في مجلس
الـشـيــوخ .وه ــي مـقــاعــد لــم ينلها عن
طــريــق االق ـت ــراع ،بــل عـبــر استقطابه
منشقني عن الحزب االشتراكي وعن
حزب الجمهوريني ،بعد فوز ماكرون
بالرئاسة.
إذا صدقت هذه التوقعات ،فإن ماكرون
لن يستطيع إمرار أي تعديل دستوري
مـ ـ ــن دون ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف مـ ـ ــع األحـ ـ ـ ـ ــزاب
السياسية األخ ــرى ،علمًا بــأن صالته
بــأغـلــب حـلـفــائــه الـســابـقــن ،س ــواء من

األربعاء  20أيلول  2017العدد 3279
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◄ وفيات ►
رقدت على رجاء القيامة املرحومة

سهير اميل كامل

لن أرضخ أمام
الكسالى!
ّ
ي ـشــكــل مـ ـش ــروع ت ـعــديــل تـشــريـعــات
الـعـمــل ال ــذي تـعـتــزم حـكــومــة مــاكــرون
امل ـص ــادق ــة عـلـيـهــا بـشـكــل ن ـهــائــي في
اجتماع مجلس ال ــوزراء الــذي سيعقد
يوم الجمعة ،السبب الرئيسي لتنامي
ال ـن ـق ـم ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة ض ـ ــد س ـي ــاس ــات
 ٪من الفرنسيني
ماكرون .إذ يرى  68
– وفق استطالع  Via Voiceـ أن هذه
التعديالت تشجع على فصل العمال
ال عـلــى تــوظـيــف امل ــزي ــد مـنـهــم ،وي ــرى
 ٪أنـهــا تـهــدف إل ــى إض ـعــاف دور
 65
ال ـن ـقــابــات وق ــدرت ـه ــا ع ـلــى ال ــدف ــاع عن
 ٪أن هذا
حقوق العمال .بينما يرى  60
الـقــانــون س ـيــؤدي ال ــى تــدهــور ظــروف
العمل وإفراز املزيد من البطالة.
لـكــن م ــاك ــرون تـعــامــل مــع ه ــذه النقمة
الشعبية بكثير من الفوقية ،إذ ّ
صرح
قبيل موجة التظاهرات األولى ،في 12
ً
أيلول الـجــاري ،قائال« :لــن أرضــخ أمام
الكسالى» .وحــاول تخفيف نبرته ،مع
ب ــدء «أس ـبــوع االح ـت ـجــاجــات» الـحــالــي،
ً
قــائــا« :إنني أستمع إلــى هــذا الغضب
الشعبي» ،لكنه ســرعــان مــا اسـتــدرك،
م ـهــددًا ب ــأن «س ـمــاع الـغـضــب ال يعني
االستسالم أمامه».

اليمني أو الوسط أو اليسار ،تدهورت
ك ـث ـي ـرًا ف ــي األشـ ـه ــر امل ــاض ـي ــة ،بـسـبــب
لجوئه إلى استقطاب لفيف واسع من
املنشقني ،من مختلف األحــزاب بهدف
ً
تقويض نفوذ تلك األح ــزاب ،بــدال من
إقامة تحالفات معها.
أن ـص ــار م ــاك ــرون ي ـخ ـشــون أي ـض ــا من
الـبـعــد الــرمــزي ال ــذي ستكتسيه هــذه
ال ـه ــزي ـم ــة امل ـت ــوق ـع ــة فـ ــي ان ـت ـخ ــاب ــات
م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ ،إذ إن ـه ــا سـتـظـهــر
لـ ـل ــرأي الـ ـع ــام ب ـم ـثــابــة رفـ ــض شعبي
لــإصــاحــات املــاكــرونـيــة ،مــا سيقوي
حــراك الناقمني ،وخاصة أن املوجات
االحتجاجية لن تقتصر على «أسبوع
اآلالم» الـ ـح ــال ــي .ف ـ ــإض ـ ــراب ســائ ـقــي
ال ـش ــاح ـن ــات الـ ـ ــذي س ـي ـب ــدأ ب ـع ــد ي ــوم
واحــد من انتخابات مجلس الشيوخ
( 25أي ـل ــول) ،سـتـلـيــه بـعــد ثــاثــة أيــام
ت ـ ـظـ ــاهـ ــرات هـ ــي األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن نــوع ـهــا
ف ــي فــرنـســا لـلـمـتـقــاعــديــن ع ــن الـعـمــل،
ستقام بدعم من ائتالف واســع يضم
 9نقابات .وبعدها بأقل من أسبوعني،
سـتـنـتـقــل م ــوج ــة االح ـت ـج ــاج ــات إلــى
قطاع التوظيف العمومي ،مــن خالل
تـظــاهــرة كـبــرى لـعـمــال الـقـطــاع الـعــام
ستقام يوم  10أكتوبر /تشرين األول
القادم.
ه ـ ـ ــذه املـ ـ ــوجـ ـ ــات االحـ ـتـ ـج ــاجـ ـي ــة ،فــي
م ـخ ـت ـل ــف الـ ـقـ ـط ــاع ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
االجـتـمــاعـيــة ،تعكس اسـتـيـ ً
ـاء شعبيًا
م ـ ـت ـ ــزاي ـ ـدًا مـ ـ ــن س ـ ـيـ ــاسـ ــات م ـ ــاك ـ ــرون
وحكومته .فقد بـ ّـن استطالع أجرته
أمــس مؤسسة  Viavoiceلسبر اآلراء
أن ٪53 مـ ــن ال ـف ــرن ـس ـي ــن ي ـ ـ ــرون أن
س ـيــاســات م ــاك ــرون م ـن ـحــازة للفئات
األكثر ثـ ً
ـراء ،مقابل ٪11 فقط للفئات
 ٪لفئات الشباب ،و٪2
الشعبية ،و 9
للمتقاعدين .ووفــق االستطالع ذاتــه،
فـ ــإن ٪43 م ــن ال ـفــرن ـس ـيــن ي ـ ــرون أن
سياسات ماكرون ذات توجه يميني،
م ـق ــاب ــل ٪6 ف ـق ــط م ـم ــن ي ـع ـت ـبــرون ـهــا
يسارية ،فيما يرى ٪20 أنها سياسات
غير متناسقة وغير واضحة املعالم.

أرملة املرحوم جوزف سليمان نصار
أبـ ـن ــاؤه ــا نـ ـه ــاد واب ـن ـت ــه ت ـي ـنــا م ــاري ــا
وعائلتها
سهيل نصار وعائلته
جمال نصار وعائلته
ارملة املرحوم شوقي نصار وعائلتها
شقيقها اوالد امل ــرح ــوم جــونــي كامل
وعائالتهم
عائلة املرحوم شوقي كامل
شقيقتاها هــدى ارملة انيس مسعود
وعائلتها
اميلي ارملة نبيل ابي نصر وعائلتها
أسالفها ادوار نصار
اوالد املرحوم هنري نصار وعائالتهم
ارمـ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم ال ـب ـي ــر نـ ـص ــار :ن ـهــاد
الخازن وأوالدها وعائالتهم
بـنــات حميها الـبـيــرتــن ارم ـلــة لويس
مغني وأوالدها وعائالتهم
ج ــوزف ــن ارم ـل ــة ك ـمــال مـطــر واوالدهـ ــا
وعائالتهم
س ـم ـيــرة زوج ـ ــة ال ــدك ـت ــور م ــاه ــر سعد
وعائلتهما
اوالد املــرحــومــة هـنــريـيــت ارم ـلــة فــؤاد
يمني وعائالتهم
وع ــائ ــات :ن ـص ــار ،اب ــو ج ـ ــوده ،كــامــل،
ق ـ ــزح ،ف ــان ــدره ــوك ،عـ ـ ــازار ،ب ــروغ ــارد،
مــوســى ،معلوف ،مسعود ،ابــي نصر،
ج ــورج ،دانـيــال ،الـخــازن ،مغني ،مطر،
سـ ـع ــد ،يـ ـم ــن ،وع ـ ـمـ ــوم عـ ــائـ ــات جــل
الديب ـ ـ بقنايا وانسباؤهم في الوطن
وامل ـه ـجــر يـنـعــونـهــا ال ـي ـكــم ب ـمــزيــد من
الرجاء املسيحي.
يحتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة
الخامسة من بعد ظهر يــوم الخميس
 21ايـلــول  2017فــي كنيسة مــار تقال،
بقنايا.
تقبل التعازي ايام االربعاء والخميس
والجمعة  20و 21و 22منه فــي صالة
الرابطة االجتماعية ،بقنايا من الساعة
الحادية عشرة حتى السادسة مساء.

أن ـ ـت ـ ـقـ ــل الـ ـ ـ ــى رحـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـل ـ ــه ت ـع ــال ــى
املأسوف على شبابه املرحوم
حسن أحمد رمال
والــده :املرحوم الحاج أحمد محمد
رمال
وال ــدت ــه :املــرحــومــة الـحــاجــة فاطمة
محمد رمال
زوجته :فدوى رضـا رمال
إبنه :فراس رمال
اشقاؤه :غازي ،الدكتور علي ،سالم،
عبد القادر ،وحسني رمال.
شـقـيـقــاتــه :ف ــوزي ــة ،ف ــاي ــزة ،مــاجــدة،
هال ،وفدوى
أصـ ـه ــاره :مـفـيــد ب ـي ـضــون ،رض ــوان
رم ـ ـ ـ ــال ،رم ـ ـ ــزي الـ ـ ـك ـ ــوى ،واملـ ــرحـ ــوم
فاروق الفيصل.
ُيـصـلــى عـلــى جـثـمــانــه الـطــاهــر يــوم
الخميس املوافق فيه  21أيلول 2017
عند الساعة الــ 11صباحا ،ويوارى
الثرى في جبانة بلدته الدوير.
ُ
تـقـبــل ال ـت ـعــازي بــوفــاتــه بـعــد الــدفــن
وي ــوم ــي الـجـمـعــة وال ـس ـبــت 22و23
ايـ ـل ــول ف ــي م ـن ــزل شـقـيـقــه االس ـت ــاذ
غـ ـ ــازي رمـ ـ ـ ــال -ح ــي ال ـك ــري ـم ــات فــي
الدوير.
وت ـص ــادف ن ـهــار الـسـبــت  23ايـلــول
ذكــرى مــرور ثالثة أيــام على وفاته
 ،وتتلى باملناسبة آيــات مــن الذكر
الحكيم ومـجـلــس ع ــزاء فــي الـنــادي
الحسيني في الــدويــر ،عند الساعة
الخامسة عصرا.
ك ـمــا تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ي ــوم االرب ـع ــاء
 27اي ـل ــول ف ــي جـمـعـيــة التخصص
والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـم ــي فـ ــي بـ ـي ــروت-
ال ــرمـ ـل ــة الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء ،ق ـ ــرب امل ــدي ــري ــة
العامة ألمن الدولة ،من الساعة الــ3
من بعد الظهر وحتى الــ 6مساءا.
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب
االس ـف ــون :آل رم ــال ،آل بـيـضــون ،آل
الكوى ،وعموم أهالي بلدة الدوير.

زوجته :جوزفني عبيد
إب ـن ـت ــه :ل ـي ـنــا زوجـ ـ ــة ش ــرب ــل الوون
وعائلتهما
شـ ـقـ ـيـ ـق ــاه :جـ ـ ـب ـ ــران ط ـع ـم ــه رئ ـي ــس
بلدية قرنة الحمرا زوجـتــه رامونا
سركيس وعائلتهما
ه ـنــري ـيــت أرمـ ـل ــة ش ـق ـي ـقــه امل ــرح ــوم
زعيتر طعمه وأوالدها وعائالتهم
شـقـيـقــاتــه :أل ـبــرتــن أرم ـل ــة املــرحــوم
الياس جبر وأوالدها وعائالتهم
أرزه أرم ـل ــة امل ــرح ــوم طـعـمــه طعمه
وأوالدها وعائالتهم
أوالد امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــة أوج ـ ـي ـ ـنـ ــي ف ـهــد
م ـ ــارون :غ ـنــوة زوج ــة ج ــورج زخيا
وعائلتهما وبشرى
وأنسباؤهم ينعون فقيدهم املرحوم
أرز جميل طعمه
الــراقــد عـلــى رج ــاء الـقـيــامــة املجيدة
صباح اإلثنني  18أيلول .2017
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ــومـ ــي االرب ـ ـعـ ــاء
وال ـخ ـم ـي ــس  20و 21ال ـ ـجـ ــاري فــي
صــالــون كنيسة قـلــب ي ـســوع ،قرنة
ال ـح ـم ــرا م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة بعد
ً
مساء.
الظهر حتى السابعة

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
Mohamed Hiron
Rana Masud
Sayed Ahmed Howlader
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 71/551553

زوجة الفقيد فريدة عقل عطيه
أوالده :الــدكـتــور وس ــام زوجـتــه ريا
سامي عساف وأوالدهما
ش ــرب ــل زوج ـت ــه إل ـيــانــا ك ـل ــود ج ــزرا
وأوالدهما
امل ـه ـنــدســة اب ـت ـس ــام زوج ـ ــة ب ـطــرس
سليم بوديوان وأوالدهما
املـحــامـيــة جـيـهــان زوجـ ــة املـهـنــدس
ميشال فؤاد الحداد وأوالدهما
املهندسة دارين
م ــاري عبيد أرمـلــة شقيقه املــرحــوم
زعيتر ملكي وأوالدهما وعائالتهم
شقيقتاه ميليا أرمـلــة جــوزف رزق
وأوالدها وعائالتهم
املرحومة أنجال أرملة أرمون لبكي
وأوالده
وعـ ـ ـم ـ ــوم ع ـ ــائ ـ ــات مـ ـلـ ـك ــي ،ع ـط ـي ــه،
ش ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــان ،ب ـ ـ ـ ـ ــودي ـ ـ ـ ـ ــوان ،ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــداد،
ع ـســاف ،جـ ــزرا ،رزق ،لـبـكــي ،عبيد،
ح ــرف ــوش ،خـ ــوري ،عـ ـ ــازوري ،وراق
وعـمــوم عــائــات بعبدات وجــوارهــا
وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي ال ــوط ــن وامل ـه ـجــر
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد م ــن ال ـح ــزن
واألسى فقيدهم الغالي املرحوم
النقيب
الياس توفيق ملكي
(رئيس نقابة الطباعة في لبنان)
امل ـن ـت ـق ــل إل ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
األح ــد ال ــواق ــع فـيــه  17أي ـلــول 2017
متممًا واجباته الدينية.
ي ـح ـت ـف ــل بـ ــال ـ ـصـ ــاة ل ـ ــراح ـ ــة ن ـف ـســه
الـســاعــة الــرابـعــة مــن بـعــد ظـهــر يــوم
ال ـث ــاث ــاء  19الـ ـج ــاري ف ــي ديـ ــر مــار
أن ـط ــون ـي ــوس الـ ـب ــادوان ــي ،ب ـع ـبــدات
حيث يوارى الثرى في مدفن العائلة.
لكم من بعده طول البقاء
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي الـ ـ ـي ـ ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء
 20الـ ـج ــاري ف ــي ص ــال ــون ديـ ــر مــار
أن ـطــون ـيــوس الـ ـب ــادوان ــي ،بـعـبــدات
اب ـت ـ ً
ـداء مــن الـســاعــة الـحــاديــة عشرة
قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة
ً
مساء.
الـ ــرجـ ــاء إب ـ ـ ــدال األك ــالـ ـي ــل بــال ـت ـبــرع
للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا
ن ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــة ال ـ ـ ـط ـ ـ ـبـ ـ ــاعـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان
تنعى رئيسها
النقيب
الياس توفيق ملكي
(رئيس نقابة الطباعة في لبنان)
مكتبة لبنان (حبيب وبيار صايغ)
تنعى نقيب الطباعة في لبنان
النقيب
الياس توفيق ملكي
(رئيس نقابة الطباعة في لبنان)
ش ــرك ــة ال ـن ـشــر ال ـت ــرب ــوي الـلـبـنــانــي
تنعى نقيب الطباعة في لبنان
النقيب
الياس توفيق ملكي
(رئيس نقابة الطباعة في لبنان)
ج ـم ـع ـيــة ال ـص ـن ــاع ـي ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن
تنعى نقيب الطباعة في لبنان
النقيب
الياس توفيق ملكي
(رئيس نقابة الطباعة في لبنان)
مـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــان ن ـ ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ـ ــرون
تنعى نقيب الطباعة في لبنان
النقيب
الياس توفيق ملكي
(رئيس نقابة الطباعة في لبنان)

مـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــز الـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــوث ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــوي
ينعى نقيب الطباعة في لبنان
النقيب
الياس توفيق ملكي
(رئيس نقابة الطباعة في لبنان)
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ ـ ال ـقــادي ـشــا ع ــن ت ـمــديــد مـهـلــة اس ـت ــدراج
الـ ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء  650خــرطــوش
فيزيبل  40ـ ـ  50ـ ـ  63ـ ـ  100أمبير ،وذلــك
وفق املواصفات الفنية والشروط االدارية
امل ـح ــددة ف ــي دف ـتــر ال ـش ــروط الـ ــذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء اربعماية
الف ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم
ال ـش ــراء ف ــي املـصـلـحــة االداريـ ـ ــة ف ــي مــركــز
الشركة في البحصاص ما بني الساعة 8
صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـ ــي أم ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الواقع فيه  12تشرين االول  2017الساعة
 12ظهرًا ضمنًا.
نائب مدير القاديشا باالنابة
رئيس مصلحة االستثمار بالتكليف
املهندس عبد الرزاق بارود
التكليف 1779
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب محمد مهدي الرفاعي بصفته وكيال
سند تمليك بــدل ضائع لجمعية انعاش
املخيم الفلسطيني بالعقار  4618بعلبك.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ح ـســن ع ـلــي ش ـكــر ملــوك ـلــه يــوســف
حمود شكر سند تمليك بدل ضائع
بحصته بالعقار  3128النبي-شيت.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب حـمــزه حـســن ف ــرج لنفسه وملوكله
مهدي حسني فرج سندي تمليك بدل
ضائع بحصتيهما بالعقار  118دورس.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب مــزهــر ع ــزات شــريــف مل ــورث موكله
فـهــد صــالــح مـحـمــد شــريــف سـنــد تمليك
بدل ضائع بحصته بالعقار  734اليمونه.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ح ـســن ع ـلــي ي ــاس ــن مل ـ ــورث مــوكــل
موكليه بقية ورثة عباس خليل عمر
م ــا عـ ــدا ح ـســن وع ـل ــي س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بــدل
ضائع بحصته بالعقار  1017الحدث.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب علي محمد سعيد الحسيني لنفسه
س ـ ـنـ ــدات ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ضـ ــائـ ــع بـحـصـتــه
ب ــال ـع ـق ــارات ،109 ،107 ،101 ،151 ،149
،121 ،120 ،118 ،117 ،116 ،115 ،111 ،110
،129 ،128 ،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122
،150 ،142 ،141 ،139 ،137 ،132 ،130،131
 ،365عمشكي.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب ج ــورج حنا شمعون ملــورثــة موكله
روجينا طانيوس شمعون سند تمليك
بـ ـ ــدل ضـ ــائـ ــع ب ـح ـص ـت ـهــا ب ــال ـع ـق ــار 525
سرعني.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/2234
طالب التنفيذ :البنك اللبناني السويسري
ّ
الجميل
ش.م.ل .وكيله املحامي مروان
املنفذ عليه :يوسف حسن حيدر

الـسـنــد الـتـنـفـيــذي/139304.04/ :د.أ .عــدا
الفوائد واللواحق.
تــاريــخ قــرار الحجز 2016/2/16 :ـ ـ تاريخ
تسجيله2016/8/16 :
ً
أوال :املطروح للبيع :القسم  13من العقار
رقم  516حارة حريك:
م ــدخ ــل وغ ــرف ـت ــان ودار م ـق ـســوم ومـطـبــخ
ـدى
وحـ ـم ــام وم ـن ــاف ــع وث ـ ــاث ش ــرف ــات ول ـ ّ
الكشف تبني أن القسم هو كناية عن شقة
لـلـسـكــن يـقــع ف ــي ال ـطــابــق ال ـثــانــي شمالي
يقطن بها املنفذ عليه مع عائلته وتحتوي
ع ـلــى أربـ ـع ــة غـ ــرف ه ــي م ــدخ ــل وص ــال ــون
وط ـ ـعـ ــام وغ ــرفـ ـت ــن ن ـ ــوم ومـ ـم ــر وم ـط ـبــخ
وحمامني عربي وافرنجي وثالث شرفات.
أب ــواب الـقـســم ا ّملــدخــل خـشــب مــاغـنــوم مع
باب حديد مصفح من الخارج واألبواب من
الــداخــل خشب معاكس وأب ــواب الشرفات
والــدرابــزيــن املنيوم سـيــدم  /2000/بالط
ارضية الشقة سيراميك صيني ّ
ملون × 60
 60األنتري والصالون والطعام والشرفة
عـلــى ال ـصــالــون وامل ـمــر ب ــاط غــرفــة الـنــوم
س ـيــرام ـيــك وال ـ ـجـ ــدران ب ــورس ــان صيني
ومجلى رخــام غرانيت مع خزائن املنيوم
ّ
الصحية والـخــالـطــات ليسيكو
واالدوات
وطني والدهان طرش كاوتشوك واالدوات
الكهربائية ماجيك وطـنــي وال يــوجــد أي
ديكور داخــل الشقة وتعتبر الشقة جيدة
جدًا.
القسم  13من العقار  516حارة حريك حق
مـخـتـلــف خــاضــع لـنـظــام مـلـكـيــة الـطــوابــق
وال ـع ـق ــد والـ ـخ ــرائ ــط ي ـش ـت ــرك ف ــي مـلـكـيــة
الحقوق رقم  1و 3تخطيط باملرسوم رقم
.971/719
زي ــادة تــأمــن :تــأمــن وزي ــادة العقد يومي
 2012/3041وادخال وزيادة تأمني بالعقد
يومي  2012/3042زيد التأمني األساسي
من الدرجة االولى مبلغ /28000/د.أ .بعد
أن أدخــل تحت حكم التأمني القسم  8من
العقار  2536حــارة حريك حيث اصبحت
ق ـي ـمــة ال ـت ــأم ــن االج ـم ــال ـي ــة /88000/د.أ.
ت ــراج ــع ش ـ ــروط ال ـت ــأم ــن ب ـحــق ال ـت ـصــرف
بالعقد.
ال ـح ـصــة امل ــؤم ـن ــة :ح ـصــة امل ــدي ــن ف ــي هــذا
الـعـقــار وس ــواه/وخ ــاف ــه ـ ـ ـ نظمت شـهــادة
قيد تأمني
نوع التأمني :رضائي درجة اولى مع حق
التحويل حق وفائدة حسب شروط العقد.
الدائن :البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.
املدين :يوسف حسن حيدر  2400سهم
قيمة التأمني/88000/ :د.أ.
نــوع الفائدة :حسب شــروط العقد .تأمني
تراجع شروط حق التصرف بالعقد
ال ـح ـصــة امل ــؤم ـن ــة :ح ـصــة امل ــدي ــن ف ــي هــذا
العقار وسواه .نظمت شهادة قيد تأمني
نوع التأمني :رضائي
درج ـ ــة الـ ـت ــأم ــن :ث ــان ـي ــة .ت ــراج ــع ال ـف ــائ ــدة
واالستحقاق حسب شروط العقد
الدائن :البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.
املدين :يوسف حسن حيدر  2400سهم
قيمة التأمني/184000/ :د.أ.
نــوع الفائدة :حسب شــروط العقد ـ ـ حجز
تـنـفـيــذي ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ بـيــروت
ب ــرق ــم  2015/2327ت ــاري ــخ 2016/2/16
ملصلحة املنفذ البنك اللبناني السويسري
ش.م.ل .ع ـلــى امل ـن ـفــذ عـلـيــه يــوســف حسن
ً
حيدر تحصيال لدين املنفذ بملف 13/516
تاريخ .2016/2/16
مصدر الحجز :دائرة تنفيذ بيروت ـ ـ حجز
تـنـفـيــذي ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ بـيــروت
بــرقــم  2015/2307ت ــاري ــخ 2016/10/24
محضر وص ــف رق ــم  2016/2234بــالـقــرار
ً
تاريخ  2016/11/7و 2016/11/9تحصيال
لدين.
مساحته/118/ :م.2
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/129800/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـطـ ــرح:
/77880/د.أ.
ثانيًا :القسمني  9و 10من العقار رقم 2576
/حارة حريك
القسم  :9مخزن مع مستودع في السفلي
االول
القسم  :10مخزن مع مستودع في السفلي
االول
ولدى الكشف تبني ان القسمني مفتوحان
عـلــى بعضهما الـبـعــض وان لـهـمــا ثــاثــة
أبــواب جــرار من الخارج مع واجهة زجاج
داخ ـل ــي ملــدخـلـهـمــا وي ـم ـكــن ال ــوص ــول الــى
ال ـط ــاب ــق االول (امل ـت ـخ ــت) م ــن خ ــال درج
حــديــدي وال ــى الـطــابــق السفلي مــن خــال
درج باطون للقسمني بالط رخام والطابق
األول (املتخت) والطابق السفلي والطابق
االرضي جميعهم مفتوحني على بعضهم

ال ـب ـعــض وي ــوج ــد ح ـم ــام م ــع مـغـسـلــة في
الطابق السفلي وال يوجد بداخلهما اي
ديكور بل بعض الطاوالت والرفوف التي
تستعمل فــي وضــع اقمشة البراضي وان
بــاط القسمني االرض ــي والسفلي واالول
موزاييك وطني والدهان طرش كاوتشوك
واالم ـ ـ ـ ــدادات ال ـكـهــربــائ ـيــة مــاج ـيــك وطـنــي
وي ـص ـنــف ال ـق ـس ـمــن م ــن ال ـنــاح ـيــة الـفـنـيــة
بحالة جيدة جدًا.
الـقـســم  9م ــن ال ـع ـقــار  2576حـ ــارة حــريــك:
حــق انتفاع أو ارتـفــاق .يشترك فــي ملكية
الحقوق رقم  1و 3وما ورد عليها ـ ـ اشتراك
في امللكية .ارتفاق وتخطيط.
تـ ـح ــوي ــل تـ ــأمـ ــن :ت ــأم ــن ب ــال ـع ـق ــد ي ــوم ــي
 2009/5431وتحويل وتعديل وتخفيض
ت ـ ــأم ـ ــن ب ــالـ ـعـ ـق ــد ي ـ ــوم ـ ــي .2012/3040
ح ــول ال ـتــأمــن ملـصـلـحــة ال ـب ـنــك الـلـبـنــانــي
الـســويـســري ش.م.ل .ب ــذات ش ــروط العقد
األساسي وتعديالته يراجع العقد بملفه
وبالتكافل والتضامن.
ال ـح ـصــة امل ــؤم ـن ــة :ح ـصــة امل ــدي ــن ف ــي هــذا
العقار وسواه .نظمت شهادة قيد تأمني
نوع التأمني :رضائي
درجة التأمني :أولى بدون مزاحم مع حق
تحويل
الدائن :البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.
املدين :يوسف حسن حيدر  2400سهم
قيمة التأمني/62500/ :د.أ.
نوع الفائدة :حسب شروط العقد
تــأمــن :بـخـصــوص حــق الـتـصـ ّـرف تــراجــع
ش ــروط العقد بملف  .516نظمت شهادة
قيد تأمني .تأمني رضائي.
درجة التأمني :ثانية مع حق التحويل
ت ــاري ــخ االس ـت ـح ـقــاق :ح ــق وف ــائ ــدة حسب
شروط العقد
الدائن :البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.
املدين :يوسف حسن حيدر  2400سهم
صفة املدين :مالك العقار
قيمة التأمني/184000/ :د.أ.
نــوع الفائدة :حسب شــروط العقد ـ ـ حجز
تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ بيروت رقم
 2015/2327تــاريــخ  2016/2/16ملصلحة
البنك اللبناني السويسري ش.م.ل .على
ً
املنفذ عليه يوسف حسن حيدر تحصيال
لدين املنفذ بملفه 2013/516
تاريخ اإلشارة2016/02/16 :
مصدر الحجز :دائرة تنفيذ بيروت
مكان حفظ امللف :حارة حريك 2576
الـ ـح ــاج ــز :ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـنــانــي ال ـســوي ـســري
ش.م.ل.
املحجوز عليه :يوسف حسن حيدر ـ ـ حجز
تـنـفـيــذي ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ بـيــروت
رقـ ــم  2015/2307ت ــاري ــخ 2016/10/24
ملصلحة املنفذ البنك اللبناني السويسري
ش.م.ل .ع ـلــى امل ـن ـفــذ عـلـيــه يــوســف حسن
حـيــدر ـ ـ ـ محضر وص ــف ص ــادر عــن دائ ــرة
تنفيذ بعبدا رقم  2234تاريخ 2016/11/7
و.2016/11/9
الـ ـح ــاج ــز :ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـنــانــي ال ـســوي ـســري
ش.م.ل.
املحجوز عليه :يوسف حسن حيدر
الـقـســم  10مــن الـعـقــار  2576ح ــارة حــريــك:
نفس ما ورد على القسم  9من العقار 2576
حارة حريك.
مساحة القسم /70/ :9م 2تقريبًا
مساحة القسم /57/ :10م 2تقريبًا
تخمني القسمني  9و 10مــن العقار 2576
حارة حريك  /152400/د.أ.
الطرح/91440/ :د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة :تجري املزايدة نهار
االربعاء في  2017/10/11الساعة الحادية
عـشــرة صـبــاحــا أم ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
بعبدا في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع :فعلى الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ايــداع مبلغ مــواز لثمن
ال ـطــرح فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة أو مصرف
مـقـبــول بــاســم رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بعبدا
أو تـقــديــم كـفــالــة مـصــرفـيــة تـضـمــن املبلغ
وات ـخــاذ محل اقــامــة ضمن نـطــاق الــدائــرة
كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثــاثــة اي ــام م ــن ص ــدور
ق ـ ــرار االحـ ــالـ ــة اي ـ ـ ــداع ب ــاق ــي ال ـث ـم ــن تـحــت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر على
مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين يومًا
تلي االحالة دفع الثمن ورســم الداللة %5
والتسجيل.
مأمور تنفيذ بعبدا
عباس حمادي
إعالن بيع عقاري للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي فرنسوا الياس

املعاملة التنفيذية رقم 2015/1004
املنفذ :خليل أنطون خليل
املنفذ عليه :إيلي يوسف الشمالي
السند التنفيذي :سندي دين.
تاريخ التنفيذ2015/5/21 :
تاريخ محضر الوصف2015/6/24 :
تاريخ تسجيله2015/7/13 :
بيان العقار املـطــروح للبيع ومشتمالته:
العقار /1428الرميل  1200سهمًا
مساحته 247 :م2
وه ـ ــو ق ـط ـع ــة ارض ع ـل ـي ـهــا بـ ـن ــاء مــؤلــف
مــن طــابــق ارض ــي وثــاثــة طــوابــق علوية.
االرضـ ـ ـ ــي ش ـق ـت ــان ش ـم ــال ـي ــة ث ـ ــاث غ ــرف
ونــواف ـع ـهــا ،جـنــوبـيــة غــرف ـتــان وسطيحة
ونوافعها.
طــابــق اول وثــالــث شـقـتــان شـمــالـيــة أربــع
غ ـ ــرف وم ـن ـت ـف ـع ــات ـه ــا ج ـن ــوب ـي ــة غ ــرف ـت ــان
ونوافعها.
ال ـطــابــق ال ـثــانــي شـقــة واحـ ــدة سـتــة غــرف
ومنتفعاتها.
حدود العقار  1428الرميل:
الغرب 1427 :و 1426والشرق  107وأمالك
عامة والشمال  1424الجنوب 1427
ق ـي ـمــة ت ـخ ـمــن  1200س ـه ـمــا م ــن ال ـع ـقــار
/1428الرميل/558.500/ :د.أ.
بــدل الـطــرح املـحــدد مــن قبل رئـيــس دائــرة
تنفيذ بيروت/294.888/ :د.أ.
موعد املزايدة ومكان اجرائها يوم االثنني
الواقع فيه  2017/10/16الساعة العاشرة
صباحًا أمــام رئيس دائــرة تنفيذ بيروت
في قصر العدل بيروت.
فعلى الراغب بالشراء تنفيذ احكام املواد
/983/ ،/987/ ،/973/أ.م.م .أن يودع باسم
رئيس دائــرة تنفيذ بيروت قبل املباشرة
باملزايدة أو في صندوق الخزينة أو احد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا لـبــدل
الـطــرح أو يـقــدم كفالة مصرفية تتضمن
هذا املبلغ وعليه اتخاذ مقام مختار له في
نـطــاق الــدائــرة ان لــم يكن لــه مـقــام مختار
فيه او لم يسبق له ان ّ
عي مقامًا مختارًا
فيه واال اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا
لــه وعليه ايـضــا فــي خــال ثــاثــة اي ــام من
تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االح ــال ــة ايـ ــداع كامل
الثمن بــاســم رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بيروت
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او اح ــد امل ـصــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
الداللة خمسة باملئة دون حاجة إلى إنذار
أو طلب ذلك خالل عشرين يومًا من تاريخ
صدور قرار االحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي
إعالن
تـ ـج ــري املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن الـ ـع ــام
مناقصة عمومية (محاولة أولى) في تمام
ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة مــن ي ــوم الـثــاثــاء
الــواقــع فيه  ،2017/10/10وذلــك فــي قاعة
املناقصات في املديرية العامة لألمن العام
– املبنى املركزي رقم  /3/الطابق الثالث،
ل ـت ـل ــزي ــم ص ـي ــان ــة امل ـ ــول ـ ــدات ال ـك ـهــربــائ ـيــة
ال ـع ــائ ــدة لـلـمــديــريــة ال ـعــامــة ل ــأم ــن ال ـعــام
لسنة  2018مــوضــوع دفتر الـشــروط رقم
/369م ل تاريخ .2017/09/15
يمكن للراغبني اإلشتراك في هذه املناقصة
العمومية ،اإلطالع واستالم دفتر الشروط
امل ــذك ــور أع ـ ــاه ف ــي دائـ ـ ــرة امل ـ ــال وال ـع ـتــاد
– ش ـع ـبــة ال ـت ـل ــزي ــم ،خـ ــال أوق ـ ــات ال ـ ــدوام
الرسمي ،على أن ّ
تقدم العروض في مهلة
أقصاها الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق موعد املناقصةُ ،
ويرفض كل
عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 1781
إعالن
تـ ـج ــري املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن الـ ـع ــام
مناقصة عمومية (محاولة أولى) في تمام
الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم
الثالثاء الواقع فيه  ،2017/10/10وذلك في
قاعة املناقصات في املديرية العامة لألمن
ال ـعــام – املـبـنــى املــركــزي رقــم  /3/الطابق
ال ـث ــال ــث ،ل ـت ـلــزيــم أعـ ـم ــال تـنـظـيــف مـبــانــي

ومقرات املديرية العامة لألمن العام لسنة
 2018موضوع دفتر الشروط رقم /367م
ل تاريخ .2017/09/15
يمكن للراغبني اإلشتراك في هذه املناقصة
العمومية ،اإلطالع واستالم دفتر الشروط
امل ــذك ــور أع ـ ــاه ف ــي دائـ ـ ــرة امل ـ ــال وال ـع ـتــاد
– ش ـع ـبــة ال ـت ـل ــزي ــم ،خـ ــال أوق ـ ــات ال ـ ــدوام
الرسمي ،على أن ّ
تقدم العروض في مهلة
أقصاها الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق موعد املناقصةُ ،
ويرفض كل
عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 1781
إعالن
تـ ـج ــري املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن الـ ـع ــام
مناقصة عمومية (محاولة أولى) في تمام
الساعة الثانية عـشــرة والنصف مــن يوم
الـثــاثــاء الــواقــع فيه  ،2017/10/10وذلــك
فــي قــاعــة املـنــاقـصــات فــي املــديــريــة العامة
لــأمــن ال ـع ــام – امل ـب ـنــى امل ــرك ــزي رق ــم /3/
الطابق الثالث ،لتلزيم زيت لــزوم اآلليات
واملــولــدات الكهربائية الـعــائــدة للمديرية
العامة لألمن الـعــام لسنة  2018موضوع
دفـ ـت ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط رقـ ـ ــم /371م ل ت ــاري ــخ
.2017/09/15
يمكن للراغبني اإلشتراك في هذه املناقصة
العمومية ،اإلطالع واستالم دفتر الشروط
امل ــذك ــور أع ـ ــاه ف ــي دائـ ـ ــرة امل ـ ــال وال ـع ـتــاد
– ش ـع ـبــة ال ـت ـل ــزي ــم ،خـ ــال أوق ـ ــات ال ـ ــدوام
الرسمي ،على أن ّ
تقدم العروض في مهلة
أقصاها الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق موعد املناقصةُ ،
ويرفض كل
عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 1781
تعديل موعد إعالن تلزيم مشروع إنشاء
م ـح ـط ــة ال ـت ـن ـق ـي ــة واملـ ـع ــالـ ـج ــة ملـ ـي ــاه س ـ ّـد
وبحيرة املسيلحة في قضاء البترون في
محافظة الشمال
الساعة التاسعة من يــوم االربـعــاء الواقع
فيه الــرابــع مــن شهر تشرين االول ،2017
ً
بــدال من الساعة التاسعة من يــوم االثنني
الــواقــع فـيــه الـثــامــن عـشــر مــن شـهــر أيـلــول
 ،2017تـ ـج ــري ادارة املـ ـن ــاقـ ـص ــات ـ ـ ـ ـ ـ فــي
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
بوردو ـ ـ الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة
الطاقة واملـيــاه ـ ـ املــديــريــة العامة للموارد
امل ــائ ـي ــة وال ـك ـهــربــائ ـيــة ـ ـ ـ ـ م ـنــاق ـصــة تـلــزيــم
مشروع إنشاء
محطة التنقية واملعالجة ومحطة الضخ
مل ـيــاه س ـ ّـد وب ـح ـيــرة املـسـيـلـحــة ف ــي قـضــاء
البترون في محافظة الشمال.
ـ ـ التأمني املــؤقــت :خمسماية مليون ليرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
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 ــات ك ــاف ــة لـتـنـفـيــذ
م ـشــاريــع ال ـس ــدود واألن ـف ــاق واملـتـعـهــدون
امل ـص ـن ـف ــون ف ــي الـ ــدرجـ ــة االول ـ ـ ــى لـتـنـفـيــذ
ص ـف ـقــات األشـ ـغ ــال امل ــائ ـي ــة وف ـق ــا الح ـكــام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688ت ــاري ــخ 1966/1/25
وتـعــديــاتــه ،وفـقــا ملــا ورد فــي امل ــادة  2ـ ـ 3
ّ
طيه.
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 1785
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 2015/2190
الرئيسة ناديا جدايل
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إعالنات

املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل .وكيله
املحامي جورج بوزامل
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :ي ـح ـي ــى ابـ ــراه ـ ـيـ ــم امل ــدن ــي
الدفتردار ـ ـ برج البراجنة.
السند التنفيذي :قــرار صــادر عن اللجنة
القضائية الناظرة في الخالفات الناشئة
عـ ــن ت ـط ـب ـيــق قـ ــوانـ ــن االس ـ ـكـ ــان ب ـت ــاري ــخ
.2015/8/11
تاريخ محضر الوصف2016/11/2 :
تاريخ تسجيله2016/12/21 :
العقار املطروح للبيع :كامل القسم رقم 24
من العقار رقم  4000برج البراجنة مدخل
وغ ــرف ـت ــن وص ــال ــون وم ـط ـبــخ وح ـمــامــن
وشـ ــرفـ ــات ط ــاب ــق س ـ ـ ــادس .ح ــق مـخـتـلــف
مساحته  120م.م .تقريبًا.
قيمة التخمني /144000/ :دوالر أميركي.
قيمة الطرح /86400/ :دوالر أميركي.
موعد املزايدة ومكانها :تجري أمام رئيس
دائ ــرة تنفيذ بعبدا فــي قصر عــدل بعبدا
نـهــار االرب ـع ــاء الــواقــع فـيــه 2017/10/11
الساعة الحادية عشرة صباحًا.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـش ــراء
وق ـبــل امل ـبــاشــرة فــي امل ــزاي ــدة إيـ ــداع قيمة
الـطــرح أو تقديم كفالة مصرفية معادلة
تضمن املبلغ واتـخــاذ محل اقــامــة ضمن
نـطــاق ال ــدائ ــرة وب ـخــال الـثــاثــة اي ــام تلي
االحـ ــالـ ــة ع ـل ـيــه دف ـ ــع ب ــاق ــي ال ـث ـم ــن تـحــت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر فــاذا
لم يتقدم احد بزيادة العشر تعاد املزايدة
على عهدة املشتري الناكل الــذي يضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة كما عليه
خ ــال الـعـشــريــن يــومــا ال ـتــي تـلــي ص ــدور
ق ـ ــرار االح ــال ــة دفـ ــع رسـ ــم ال ــدالل ــة خمسة
باملاية والتسجيل.
رئيس القلم
انطوان الحلو
إعالن إلى السادة أصحاب االسهم لحامله
فــي الشركة الصناعية اللبنانية ش.م.ل.
(سيال)
ً
عمال بالقانون رقم  2016/75املنشور في
ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة بـتــاريــخ 2016/11/3
الــذي اوجــب على الـشــركــات التي تشتمل
اس ـه ـم ـهــا ع ـل ــى اس ـه ــم ل ـحــام ـلــه أو ألم ــر،
استبدال هذه االسهم باسهم اسمية خالل
مهلة سنة من نفاذ هذا القانون وتعديل
نظامها االســاســي بحيث تصبح جميع
اسهم الشركة اسهم اسمية.
لذلك،
تدعو الشركة املساهمني اصحاب االسهم
لـحــامـلــه تــزويــدهــا بــاســم الـشـخــص الــذي
سيتم تسجيل االسهم املستبدلة باسمه
والـحـضــور الــى مــركــز الـشــركــة الـكــائــن في
بعبدا الطريق العام مقابل وزارة الدفاع
وتسليم شهادات االسهم لحامله التخاذ
االجراءات الالزمة وفقًا للقانون في مهلة
تنتهي فــي  30تشرين االول  2017وذلــك
م ــن ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة صـبــاحــا والـثــانـيــة
عشرة ظهرًا.
ال ـش ــرك ــة ال ـص ـنــاع ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ش.م.ل.
(سيال)
رئيس مجلس االدارة
نبيل اديب نحاس
تبليغ فقرة حكمية
ق ــررت محكمة إي ـجــارات بـيــروت برئاسة
القاضي أميرة صبرة بتاريخ 2017/1/31
بالقرار  2017/77بالدعوى 2016/1030
املـقــامــه مــن مــاريــام أوق ــزي ــان إس ـقــاط حق
املــدعــى عليها أرشــال ــوس أنــامـيــان أرمـلــة
ابــراه ـيــم انـســرلـيــان بــالـتـمــديــد الـقــانــونــي
والزامها بإخالء املــأجــور الكائن بالطاق
األول بالعقار /1453الرميل والزامها بدفع
البدالت املستحقة البالغة /1767000ل.ل،.
م ـه ـلــة االس ـت ـئ ـن ــاف  15ي ــوم ــا ت ـل ــي مـهـلــة
النشر.
رئيس القلم بالتكليف
محمد إبراهيم
إعالن
إن محكمة االستئناف املدنية فــي بعبدا
ع ـ ـ ـقـ ـ ــاري ت ـ ــدع ـ ــو ح ـ ـسـ ــن وحـ ـ ـس ـ ــن س ـعــد
للحضور شخصيًا أو مــن يـنــوب عنهما
ق ــان ــون ــا الـ ــى ق ـلــم امل ـح ـك ـمــة لـتـبـلــغ أوراق
االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف رق ـ ــم  2014/32امل ـ ـقـ ــدم مــن
سليمان الشريف بوجهكما وبوجه باقي
ورث ــة احـمــد سعد وبــوجــه نهى الخطيب
وم ــوع ــد الـجـلـســة ف ــي  2017/11/21واال
صــار ابالغك بواسطة رئيس القلم لحني
صدور القرار النهائي.

رئيس القلم
تانيا زخور
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـ ـل ــب ع ـ ـبـ ــاس مـ ـحـ ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس مل ــوك ـل ــه
ابــراه ـيــم مـحـمــد قـعـبــاز ش ـهــادة قـيــد بــدل
ضائع للعقار  757يحمر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب جهاد علي لوباني شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  1805ميفدون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد يحي سلمان بركات بوكالته
عن سلوى محمود بركات ملوكلها محمود
نصرالله علي يعقوب بركات شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  196كفردونني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ـب ــت زي ـ ـنـ ــب م ـح ـم ــد ايـ ـ ـ ــوب ب ـص ـف ـت ـهــا
مـشـتــريــة م ــن ال ـبــائــع مـحـمــد عـبــد املجيد
قميحة سـنــد تمليك ب ــدل ضــائــع للعقار
 1956كفرصير.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب ع ـلــي ام ــن ح ـســن ملــوكـلـتــه خــديـجــة
اح ـمــد ال ـضــايــع ش ـه ــادة ق ـيــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  2705زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلـبــت س ـعــاد مـحـمــود شـعـيــب شـهــادتــي
قـيــد ب ــدل ضــائــع للعقارين  1461ـ ـ ـ 1488
الشرقية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
تعديل موعد إعالن تلزيم مشروع إنشاء
محطة التنقية واملعالجة ملشروع توزيع
مياه ّ
سد بلعا
الساعة التاسعة من يــوم الجمعة الواقع
ف ـي ــه ال ـ ـسـ ــادس م ــن ش ـه ــر ت ـش ــري ــن االول
ً
 ،2017بــدال مــن الساعة التاسعة مــن يوم
الثالثاء الواقع فيه التاسع عشر من شهر
أيلول  ،2017تجري ادارة املناقصات ـ ـ في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
بوردو ـ ـ الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة
الطاقة واملـيــاه ـ ـ املديرية العامة للموارد
املــائ ـيــة وال ـك ـهــربــائ ـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تـلــزيــم
مشروع إنشاء محطة التنقية واملعالجة
ملشروع توزيع مياه ّ
سد بلعا.
ـ ـ التأمني املؤقت :مئتا مليون ليرة لبنانية
ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
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 ــات ك ــاف ــة لـتـنـفـيــذ
مـشــاريــع ال ـســدود واألن ـف ــاق واملـتـعـهــدون
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االول ـ ــى لـتـنـفـيــذ
ص ـف ـقــات األشـ ـغ ــال امل ــائ ـي ــة وف ـق ــا الح ـكــام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688ت ــاري ــخ 1966/1/25
وتعديالته ،وفقًا ملا ورد في املادة الثامنة
ّ
طيه.
تـ ـق ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال 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 1786
إعالن تلزيم
"إس ـ ـت ـ ــدراج ع ـ ـ ــروض" السـ ـتـ ـق ــدام مـعــامــل
توليد الكهرباء وفق إطــار أعمال تحويل
الطاقة
في تمام الساعة التاسعة من يوم الجمعة
الواقع فيه الثالث عشر من شهر تشرين
االول  ،2017يبدأ تلزيم "إستدراج عروض"
الس ـت ـقــدام مـعــامــل تــولـيــد الـكـهــربــاء وفــق
إطـ ــار أع ـم ــال ت ـحــويــل ال ـط ــاق ــة ،ف ــي إدارة
املناقصات ـ ـ في مركزها الكائن في بناية
ب ـي ـضــون ـ ـ ـ ـ ش ـ ــارع بـ ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ
بيروت.
ـ ـ التأمني املــؤقــت :خمسون مليون دوالر
أميركي عن القسم ـ ـ  1محطة دير عمار.
ـ ـ خمسون مليون دوالر أميركي عن القسم
ـ ـ  2محطة الزهراني.
ـ ـ ـ طــري ـقــة ال ـت ـلــزيــم :الـتـكـلـفــة اإلف ـتــراض ـيــة
( )Levelized cost-c/Kwhاألدنى محتسبة
وفقًا ملعطيات رقمية ُيصرح بها العارض
كما هــو وارد فــي دفتر الـشــروط الخاص
بالصفقة (املادة  6ـ ـ .)15
ـ ـ السند القانوني :قرار مجلس الوزراء رقم
 2تاريخ .2017/9/14
تـ ـق ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والحصول عليه من وزارة الطاقة واملياه.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
بيروت في 2017/09/18
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1791
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2016/144
املنفذ :بنك البحر املتوسط ش.م.ل.
املنفذ عليه :راشد حسني حمدان
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ال ـح ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر عــن
اللجنة القضائية الناظرة فــي الخالفات
الناشئة عن تطبيق قوانني االسكان تاريخ
 2016/2/2اسـ ـ ــاس /1757ل.ق2015/.
املنتهي الى بيع القسم  C4/1767الكفور
ً
بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي ت ـح ـص ـيــا ل ــدي ــن املـنـفــذ
البالغ  44.773.645ل.ل .اضافة الى الفوائد
واللواحق  2.000.000ل.ل .غرامة.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2016/4/28 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/5/24 :
ت ـ ــاري ـ ــخ الـ ـحـ ـج ــز 2016/6/9 :وتـ ــاريـ ــخ
تسجيله2016/6/29 :
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر الـ ــوصـ ــف2016/8/29 :
وتاريخ تسجيله 2016/9/27
العقار املوصوف 2400 :سهمًا من القسم
 C4/1767الكفور يقع في الطابق السفلي
يـتــألــف مــن صــالــون وط ـعــام وث ــاث غــرف
نـ ــوم وم ـط ـبــخ وث ـ ــاث ح ـم ــام ــات ومــدخــل
وممر واربع شرفات.
مساحته 216 :م2
التخمني 108000 :د.أ.
الطرح 64800 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املــزايــدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  2017/10/12الـســاعــة 11.00
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى ال ــراغــب
بالشراء ايــداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائــرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
ل ــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال ع ـ ّـد قـلـمـهــا مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن وال ــرس ــوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
حنان شكرون
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب علي جواد غدار ملوكليه حنان طعان
ي ــوس ــف وجـ ــان ف ــرج ال ـل ــه نـعـيـمــه سـنــدي
تمليك بدل عن ضائع للقسم  4من العقار
 829منطقة املزرعه.

للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة فــي
النبطية برئاسة القاضي املناوب عباس
جحا وعضوية القاضيني املناوبني حسن
سكيني ويوال غطيمي سندًا للمادة  3من
القانون  82/16الجهة املستدعى ضدها:
مريم طانيوس سليم وجــرجــي وشاهني
واجني ودينا وديــع ابــو متى ومجهولي
م ـح ــل االق ـ ــام ـ ــة ب ــاالسـ ـت ــدع ــاء امل ـ ـقـ ــام مــن
امل ـس ـت ــدع ــي :ال ـق ــاض ــي ريـ ـ ــاض أبـ ــو غ ـيــدا
بواليته الجبرية عــن ابـنــه القاصر مكرم
بــوكــالــة امل ـحــامــي حــافــظ جــابــر واملـسـجــل
بالرقم اساس  2017/109بموضوع :ازالة
شيوع للعقار /3508/حاصبيا العقارية
وإتخاذ محل اإلقامة ضمن نطاق املحكمة
والـجــواب خــال عشرين يومًا تلي النشر
واال سيتم ابالغكم بقية األوراق بواسطة
التعليق على ردهة املحكمة.
رئيس القلم
فاطمة فحص
إعالن
تعلن بلدية علي الـنـهــري رغبتها تلزيم
م ـش ــروع اش ـغ ــال تـعـبـيــد ال ـط ــرق بــالــزفــت
بطريقة املناقصة العمومية ،على الراغبني
االشتراك في املناقصة االستحصال على
دفتر الشروط من البلدية.
ي ـبــدأ تـقــديــم ال ـع ــروض م ــن ت ــاري ــخ نـشــره
فــي الـجــريــدة الرسمية يــوم الخميس في
 2017/9/21وينتهي عند انتهاء الــدوام
الرسمي من يوم الجمعة في .2017/10/6
جـلـســة فــض ال ـع ــروض الـســاعــة الـعــاشــرة
صباحًا يوم االثنني في .2017/10/9
رئيس بلدية علي النهري
أحمد مصطفى املذبوح
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
ت ـن ـف ــذ ش ــرك ــة اي ـ ـ ــوب ال ـب ـع ـي ـنــو واوالده.
وكـيـلـهــا امل ـحــامــي اي ــاد كـنـعــان باملعاملة
 2014/392بوجه ورثــة سيمون البرجي
وهم :مريم كروبسكو وريشار وأ .فيفيان
سيمون البرجي ـ ـ وكيلهم املحامي كميل
ً
شليطا ،سند تحصيال ملبلغ /36927/د.أ.
اضافة الى الفوائد والرسوم واملصاريف
ويـ ـج ــري الـتـنـفـيــذ ع ـلــى الـ ـعـ ـق ــارات 2177
و 2178و 2179و/ 2187فيطرون.
ـ ـ العقار  2177فيطرون مساحته /1510/
م.م .وهو بموجب االفــادة العقارية قطعة
ارض بعلية صخرية حرجية مـفــرزة عن
.1299
ـ ـ العقار  2178فيطرون مساحته /1526/
م.م .وهو بموجب االفــادة العقارية قطعة
ارض بعلية صخرية حرجية مـفــرزة عن
.1299
ـ ـ العقار  2179فيطرون مساحته /1250/
م.م .وهو بموجب االفــادة العقارية قطعة
ارض بعلية صخرية حرجية مـفــرزة عن
.1299
ـ ـ العقار  2187فيطرون مساحته /1080/
م.م .وهو بموجب االفــادة العقارية قطعة
ارض بعلية صخرية حرجية مـفــرزة عن
.1299
وبــالـكـشــف عـلــى ال ـع ـقــارات  2177و2178
و 2179تـ ـب ــن ان ح ـ ــدوده ـ ــا م ـتــاص ـقــة
وتوجد أعمال حفر وأساسات من باطون
عـلــى الـعـقــاريــن  2178و .2179وبالكشف
على العقار  2187تبني أنه منحدر وعلى
طريق ترابي.
ـ ـ تاريخ قرار الحجز  2015/5/23وتاريخ
تسجيله .2015/6/30
ـ ـ ـ ـ ب ـ ــدل ت ـخ ـم ــن الـ ـعـ ـق ــار  2177ف ـي ـط ــرون
/302000/د.أ .وبدل طرحه /181200/د.أ.
ـ ـ ـ ـ ب ـ ــدل ت ـخ ـم ــن الـ ـعـ ـق ــار  2178ف ـي ـط ــرون
/305200/د.أ .وبدل طرحه /183120/د.أ.
ـ ـ ـ ـ ب ـ ــدل ت ـخ ـم ــن الـ ـعـ ـق ــار  2179ف ـي ـط ــرون
/187000/د.أ .وبدل طرحه /112200/د.أ.
ـ ـ ـ ـ ب ـ ــدل ت ـخ ـم ــن الـ ـعـ ـق ــار  2187ف ـي ـط ــرون
/108000/د.أ .وبــدل طرحه /64800/د.أ.
أو ما يعادلهم بالعملة الوطنية.
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2017/12/13ال ـســاعــة  12.00ظ ـه ـرًا في
قــاعــة محكمة ك ـســروان .لـلــراغــب بالشراء
دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح ب ـمــوجــب ش ــك مـصــرفــي
مـنـظــم ألم ــر ح ـضــرة رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ
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ك ـســروان او تـقــديــم كـفــالــة واف ـيــة مــن أحــد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة م ــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل وال ــدالل ــة وعـلـيــه اتـخــاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
ع ـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة ال ـعــائــدة
للعقارات موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
تبليغ مجهول املقام
إن م ـح ـك ـمــة ايـ ـ ـج ـ ــارات بـ ـي ــروت بــرئــاســة
الـقــاضــي الرا عـبــد الـصـمــد تــدعــو جــوزف
ب ـ ـط ـ ــرس اب ـ ـ ـ ــي ن ـ ـصـ ــر ل ـ ـح ـ ـضـ ــور ج ـل ـس ــه
 2017/11/23واسـ ـت ــام أوراق الــدعــوى
رقـ ــم  2017/91امل ـق ــام ــه م ــن ش ــرك ــة ان ـتــرا
ل ــاس ـت ـث ـم ــار ش.م.ل .والـ ــرام ـ ـيـ ــه إلعـ ــان
سقوط حقه بالتمديد القانوني للمأجور
الواقع بالطابق األرضي من البناء السوق
ال ــرق ــم  G23ـ ـ ـ  G22بــال ـع ـقــار رق ــم /934/
الباشورة ،والزامه بدفع البدالت املتأخرة
الـبــالـغــة  /24.480.000/ل.ل .والـخــدمــات
املشتركة البالغة /3.105.000/ل.ل ،.كما
وإلــزامــه بدفع بــدل املثل وتسليم املأجور
شاغرًا للجهة املدعية.
رئيس القلم
سامر طه
إعالن
صادر عن محكمة القاضي املنفرد املدني
ف ــي ب ـي ــروت ـ ـ ـ ـ أل ـف ــن أب ــو دي ـ ــوان بـتــاريــخ
 2017/3/9تـقــدم محمد كــريــم إسماعيل
بإستدعاء ُسجل بالرقم  2017/163يطلب
ت ـص ـح ـيــح اس ـم ــه ب ـح ـيــث ي ـص ـبــح "ك ــري ــم"
ً
بــدال مــن "محمد كــريــم" وذلــك على سجله
الباشورة .791
ملن لديه اعتراض أو أية مالحظات التقدم
بـهــا مــن قـلــم املحكمة خ ــال مهلة خمسة
عشر يومًا من تاريخ النشر.
رئيسة القلم
مرفت مصطفى األشرم
إعالن
صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن م ـح ـك ـم ــة الـ ـق ــاض ــي امل ـن ـف ــرد
امل ــدن ــي ف ــي بـ ـي ــروت ـ ـ ـ ـ أل ـف ــن أبـ ــو ديـ ــوان
ب ـت ــاري ــخ  2017/3/18ت ـق ــدم غ ـ ــازي عبد
الفتاح املعروف شومان بإستدعاء ُسجل
بالرقم  2017/177يطلب تصحيح قيده
ف ــي س ـج ــل زقـ ـ ــاق الـ ـب ــاط  1011بـشـطــب
كلمة املعروف ليصبح اسمه "غــازي عبد
ً
الفتاح شومان" بدال من غازي عبد الفتاح
املعروف شومان.
ملن لديه اعتراض أو أية مالحظات التقدم
بـهــا مــن قـلــم املحكمة خ ــال مهلة خمسة
عشر يومًا من تاريخ النشر.
رئيسة القلم
مرفت مصطفى األشرم

◄ مبوب ►

للبيـــــع

فيال تريبلكس
يف منطقة الفرزل
لالستفسار االتصال
عىل الرقم
03/803804
مستودع
للبيع ساقية الجنزير-
بناية الزهور مقابل
 Sports Villeاملساحة
1400م ²طابقني،
نزلة كميون.
70-604999
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

رجل واحد
مورينيو وغوارديوال في ٍ
بعد انتهاء مسيرته كالعب باكرًا بسبب
إصابة خطيرة ،قرر جوليان ٍّناغلسمان
خوض غمار التدريب في سن صغيرة؛
لكن ال هو وال أكثر المتفائلين كانوا
يتوقعون أن يصل إلى النجومية التي
وصل إليها سريعًا مع فريقه هوفنهايم
هادي أحمد
قليلون هم املدربون الذين نجحوا في
إث ـبــات جــدارت ـهــم وقــدرت ـهــم عـلــى نقل
ال ـفــريــق ال ــذي يـشــرفــون
عليه ال ــى مــرحـلــة أعلى
وه ــم ف ــي س ــن صـغـيــرة،
بــل عـلــى الـعـكــس تمامًا
ي ـصــل امل ــدرب ــون بشكل
عـ ــام الـ ــى ق ـمــة ذروت ـه ــم
ب ـ ـعـ ــد ب ـ ـنـ ــائ ـ ـهـ ــم خـ ـب ــرة
ل ـس ـنــوات طــوي ـلــة خــال
مسيرتهم في كرة القدم.
لكن أسماء قليلة فعلت
ذلـ ــك ف ــي س ــن ص ـغ ـيــرة،
وأبـ ـ ـ ــرزهـ ـ ـ ــم اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي
جوسيب غوارديوال مع
بعد تصريحه بأنه يحلم
بــرشـلــونــة ،والبرتغالي
بخالفة كارلو أنشيلوتي
جـ ـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ـ ــه م ـ ــوريـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــو
في تدريب بايرن ميونيخ،
مـ ـ ــع ب ـ ـ ــورت ـ ـ ــو ،وح ــالـ ـي ــا
اعتذر جوليان ناغلسمان
جوليان ناغلسمان مع
من املدرب اإليطالي.
هوفنهايم.
«أنا
وقال ناغلسمان:
خرج هذا املدرب الشاب
آسف لتصريحاتي التي
ال ــى ض ــوء ال ـش ـهــرة في
ال ـ ـ  28م ــن ال ـع ـمــر فـقــط،
ظهرت قبل لقاء بايرن
ميونيخ في دوري األبطال» .ويـ ـ ـ ـ ــوم أصـ ـ ـب ـ ــح مـ ــدربـ ــا
لـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق هـ ــوف ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــم،
وأضاف" :آسف أيضًا
ك ـ ـ ـثـ ـ ــرت االن ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــادات
لكارلو أنشيلوتي ،الذي
إلدارة األخـ ـي ــر ب ـعــدمــا
ّ
ّ
فهو
أكن له احترامًا كبيرًا،
عـ ــن أص ـغ ــر م ـ ــدرب في
مدرب حقق ألقابًا أكثر
تــاريــخ الـ"بوندسليغا".
داخل
من عدد مالبسي
ـف ال ـ ـن ـ ـقـ ــاد
ولـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ـ ِ
خزانتي .تصريحاتي كانت بالتصويب على عمره
وحسب ،بل فتحوا ملف
عن خططي املستقبلية
عـ ـ ــدم امـ ـت ــاك ــه رخ ـص ــة
ورؤيتي املقبلة" .وأوضح:
للتدريب ،ومع ذلك ،فإن
"تصريحاتي لم تكن طلب
االتـ ـح ــاد األمل ــان ــي لـكــرة
عمل على اإلطالق ،بعثت
الـقــدم وافــق على توليه
ألنشيلوتي
برسالة اعتذار
مهمة التدريب.
ًا".
ر
كثي
الذي أحترمه
إدارة هــوفـنـهــايــم عــزت
اخـ ـتـ ـي ــاره ــا ال ـ ــى وض ــع
مـ ـع ــايـ ـي ــر جـ ـ ــديـ ـ ــدة فــي
مـ ـس ــأل ــة تـ ـك ــوي ــن الـ ـن ــاشـ ـئ ــن "وه ـ ـ ــذه
امل ـعــاي ـيــر تـنـطـبــق ك ـث ـي ـرًا ع ـلــى امل ــدرب

حلم ...فاعتذار

يرى ناغلسمان أن  %30من التدريب يعتمد على التكتيك ،والـ  %70الباقية هي مهارات اجتماعية (أ ف ب)

الشاب" ،بحسب تعبيرها ،وخصوصًا
أنــه كــان مــدرب فريق الشباب لالعبني
دون  19عامًا.
ً
ناغلسمان ك ــان فـعــا عـنــد حـســن ظن
ً
اإلدارة ،بعدما أحــدث تـحـ ّـوال إيجابيًا
كبيرًا مع الفريق في املوسم املاضي،
إذ بعدما كان هوفنهايم قبل وصوله
قريبًا من السقوط الى الدرجة الثانية،
عـ ــاد الـ ــى ال ـس ـك ــة ال ـص ـح ـي ـحــة لـيـصــل
الــى املــركــز الــرابــع ،ويلعب التصفيات
امل ــؤه ـل ــة الـ ــى دوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ــا،
ن ــاهـ ـي ــك ع ـ ــن أن ـ ـ ــه ل ـ ــم ي ـخ ـس ــر إال فــي

تبنى ناغلسمان
فكر غوارديوال ،لكن
الصحافة العالمية
ّ
شبهته بمورينيو

مباراتني في الــدوري املوسم املاضي،
ليفرض هذا املدرب تفوقه على جميع
املــدرب ــن فــي أملــان ـيــا ،وي ـتـ ّـوج بجائزة
أفضل مدرب في الدوري األملاني لعام
.2016
ال يـ ـ ـ ــزال ن ــاغـ ـلـ ـسـ ـم ــان ه ـ ـ ــذا امل ــوس ــم
ك ـم ــا ه ـ ــو ،إذ ي ـخ ــط ط ــري ــق ن ـجــاحــه
مـ ــع الـ ـف ــري ــق ب ـث ـقــة كـ ـبـ ـي ــرة ،وي ـح ـتــل
الـعـنــاويــن ،ت ــارة بنتائجه املـمـتــازة،
وط ــورًا بضجة إعــامـيــة حــول هدفه
ّ
في االنتقال لتسلم دفة تدريب بايرن
ً
مـيــونـيــخ بـ ــدال م ــن اإلي ـط ــال ــي كــارلــو

أنشيلوتي ،وخصوصًا بعدما ألحق
الخسارة األولــى بفريق األخير قبل
أسبوعني في "البوندسليغا".
وي ـت ـش ــاب ــه ن ــاغ ـل ـس ـم ــان مـ ــع امل ـ ــدرب
الــذي يعتبره مـصــدرًا إللهامه ،وهو
غـ ــوارديـ ــوال ،إذ يـصــف حـقـبــة "بـيــب"
مــع "ال ـبــرســا" بــ"الـتــاريـخـيــة" ،ل ــذا بــدأ
باعتماد طريقة اللعب التي تبناها
األخير ،وترتكز على الضغط العالي
واالس ـت ـح ــواذ عـلــى ال ـك ــرة ،ومباغتة
الخصوم .كما ّ
يحبذ الفكر الهجومي،
وال ـب ـق ــاء قــري ـبــا م ــن م ــرم ــى الـخـصــم.
لـكــن رغ ــم ت ــأث ــره بـفـكــر "الـفـيـلـســوف"
اإلس ـب ــان ــي ،ف ــإن ال ـص ـحــافــة الـعــاملـيــة
شـ ّـبـهـتــه بـمــوريـنـيــو ،وأط ـل ـقــت عليه
لقب "بايبي مورينيو" ،لظهوره شابًا
نجمًا ،وتشابهه مع نسخة مورينيو
أيام ملعان اسمه مع بورتو.
ويتميز هوفنهايم مع املدرب الشاب
بقدرته على اللعب بأكثر مــن خطة
في املباراة نفسها ،وقد برز ذلك ضد
بايرن؛ حيث لعب في الهجوم بخطة
 ،2-5-3لكن حني يرتد الخصم عليه،
ي ـتــراجــع أرب ـع ــة الع ـبــن ف ــي الــوســط
لدعم الدفاع ،ناهيك عن أنه قادر على
التنويع في الخطط بحسب الخصم،
ً
فيلعب مثال بخطة  2-4-4و 3-3-4و-3
.2-5
ك ــذل ــك ،ي ـب ــدو ص ـع ـبــا ع ـلــى امل ــدرب ــن
الشبان أن يديروا فريقًا فيه العبون
أك ـبــر مـنـهــم ،لـكــن ه ــذا األمـ ــر ل ــم يكن
عــائ ـقــا م ــع نــاغ ـل ـس ـمــان ،ف ـب ـعــد قــائــد
الفريق بنيامني شفيغلر والحارس
ألكسندر شتولز ويوغني بوالنسكي،
يأتي املــدرب رابعًا بحسب تصنيف
األعـمــار .ومــا ساعده على التخلص
مـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـث ـ ـ ـقـ ـ ــل ،هـ ـ ـ ــو مـ ـ ـه ـ ــارات ـ ــه
االجتماعية التي يتقنها بحرفة ،إذ
يرى ناغلسمان أن  %30من التدريب
ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـت ـك ـت ـي ــك ،وال ـ ـ ـ ـ %70
الـبــاقـيــة هــي م ـهــارات اجـتـمــاعـيــة ،إذ
إن كــل العــب بحسب رأي ــه ،لــه طريقة
معينة لتحفيزه ،ما يعني أن جودة
العبيه تخرج على أرض امللعب إذا
ك ــان الـتـكـتـيــك ج ـي ـدًا ،لـكــن ق ــد يفشل
كل شــيء إذا لم يتم إعــدادهــم نفسيًا
بالشكل املطلوب.
هذا هو ناغلسمان ،املدرب الذي يحتل
ع ـن ــاوي ــن أمل ــانـ ـي ــا ،وال ـ ـ ــذي ي ـ ــرى ك ـبــار
امل ــدرب ــن م ــن أن ـش ـي ـلــوتــي الـ ــى م ــدرب
بوروسيا دورتموند السابق توماس
ً
توخيل ،وصوال الى مدرب "املانشافت"
ي ــواكـ ـي ــم لـ ـ ــوف أنـ ـ ــه س ـي ـص ــل ســري ـعــا
الــى أكـبــر الـفــرق ،وإل ــى املنتخب ،وأنــه
ً
سيكون ذخر أملانيا مستقبال.

نتائج البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )5

إيطاليا (المرحلة )5

فالنسيا × ملقة 0-5
ســانـتــي مينا ( )17واإلي ـطــالــي سيموني
زازا ( 55و 60و )63ورودريغو (.)86

بولونيا × إنتر ميالنو 1-1
سـ ـيـ ـم ــون ــي ف ـ ـ ـيـ ـ ــردي ( )32لـ ـب ــول ــونـ ـي ــا،
واألرجـنـتـيـنــي مـ ــاورو إي ـك ــاردي ( 77من
ركلة جزاء) إلنتر ميالنو.

 األربعاء:ليغانيس × جيرونا ()21,00
أتلتيك بلباو × أتلتيكو مدريد ()21,00
ديبورتيفو ال كورونيا × أالفيس ()22,00
ريال مدريد × ريال بيتس ()23,00
إشبيلية × الس باملاس ()23,00
 الخميس:فياريال × إسبانيول ()21,00
سيلتا فيغو × خيتافي ()22,00
ليفانتي × ريال سوسييداد ()23,00

 األربعاء:بينيفنتو × روما ()19,00
أتاالنتا × كروتوني ()21,45
كالياري × ساسوولو ()21,45
جنوى × كييفو فيرونا ()21,45
هيالس فيرونا × سمبدوريا ()21,45
يوفنتوس × فيورنتينا ()21,45
التسيو × نابولي ()21,45
ميالن × سبال ()21,45
أودينيزي × تورينو ()21,45

ألمانيا (المرحلة )5
شالكه × بايرن ميونيخ 3-0
ال ـب ــول ــون ــي روبـ ـ ــرت ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي (25
م ــن رك ـل ــة ج ـ ــزاء) وال ـكــولــوم ـبــي خــامـيــس
رودري ـغ ـي ــز ( )29والـتـشـيـلـيــانــي أرتـ ــورو
فيدال (.)75
ب ـ ــوروسـ ـ ـي ـ ــا م ـ ــونـ ـ ـشـ ـ ـنـ ـ ـغ ـ ــادب ـ ــاخ ×
شتوتغارت 0-2
ال ـب ــرازي ـل ــي راف ــاي ـي ــل ( 57و 74م ــن ركـلــة
جزاء).
فولسبورغ × فيردر بريمن 1-1
أوغسبورغ × اليبزيغ 0-1
 األربعاء:كولن × أينتراخت فرانكفورت ()19,30
هيرتا برلني × باير ليفركوزن ()21,30
فرايبورغ × هانوفر ()21,30
هامبورغ × بوروسيا دورتموند ()21,30
ماينتس × هوفنهايم ()21,30

كأس الرابطة اإلنكليزية (الدور الثالث)
ليستر سيتي × ليفربول 0-2
الـ ـي ــاب ــان ــي ش ـي ـن ـج ــي أوكـ ـ ـ ــازاكـ ـ ـ ــي ()65
والجزائري إسالم سليماني (.)78
ت ــوتـ ـنـ ـه ــام ه ــوت ـس ـب ــر × ب ــارن ـس ـل ــي
(أولى) 0-1
ديلي آلي (.)65
أس ـت ــون ف ـيــا (أول ـ ــى) × مـيــدلـسـبــره
(أولى) 2-0
برنتفورد (أولــى) × نوريتش سيتي
3-1
بــريـسـتــول سـيـتــي (أول ـ ــى) × سـتــوك
سيتي 0-2

كريستال باالس × هادرسفيلد تاون
0-1
وس ـ ـ ــت ه ـ ـ ــام ي ــون ــايـ ـت ــد × ب ــولـ ـت ــون
واندررز (أولى) 0-3
ريــديـنــغ (أولـ ــى) × ســوانـســي سيتي
2-0
 األربعاء:تشلسي × نــوتـنـغـهــام فــوريـســت (أول ــى)
()21,45
أرسـ ـن ــال × دون ـكــاس ـتــر روف ـ ــرز (ثــان ـيــة)
()21,45
إفرتون × سندرالند (أولى) ()21,45
مانشستر يونايتد × برتون ألبيون (أولى)
()22,00
وس ــت بــروم ـي ـتــش أل ـب ـيــون × مانشستر
سيتي ()22,00
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الكرة الفرنسية

نيمار يطرد كافاني من باريس
ان ـش ـغ ــل الـ ـع ــال ــم ب ـص ـح ـفــه وم ــواق ـع ــه
ال ــري ــاضـ ـي ــة ،أمـ ـ ــس ،ب ـت ــداع ـي ــات رك ـلــة
الجزاء التي ّ
سببت خالفًا بني َ
نجمي
باريس سان جيرمان :البرازيلي نيمار
واألوروغوياني إيدينسون كافاني في
املباراة أمام ليون في املرحلة السادسة
من الدوري الفرنسي ،حتى إن البعض
أطلق عليها "بنالتي غايت".
بــدايــة ،كــان الفـتــا مــا ذكــرتــه صحيفة
"سبورت" الكاتالونية أن نيمار طلب
من إدارة سان جيرمان االستغناء عن
خدمات كافاني في أقرب وقت ممكن.
وألغى نيمار متابعة حساب كافاني
على موقع "إنستاغرام" ،قبل أن يقضي
ل ـي ـلــة امل ـ ـبـ ــاراة بــرف ـقــة صــدي ـقــه ســائــق
الفورموال  1الشهير لويس هاميلتون.
وبطبيعة ال ـحــال ،كــان االهـتـمــام في
صحيفة "ليكيب" الفرنسية بذيول ما
حصل أمسية األحد ،حيث كشفت أن
الـخــاف بــن كافاني ونيمار كــاد أن
يتطور إلى اشتباك في غرفة تبديل
املــابــس بـعــد انـتـهــاء امل ـب ــاراة ،إذ إن
األوروغ ــوي ــان ــي أب ــدى امـتـعــاضــه ّمن
زميله ،ما أثار غضب األخير ليتدخل
زم ـي ـل ـه ـمــا ق ــائ ــد ال ـف ــري ــق ال ـبــرازي ـلــي
تياغو سيلفا لتهدئة األمور.
م ـســألــة أخ ـ ــرى كـشـفـتـهــا الـصـحـيـفــة
الشهيرة هي أن ما حصل بني نيمار
وك ــاف ــان ــي ال ي ـتــوقــف ع ـلــى األنــان ـيــة
ّ
بينهما ،بل هو أبعد من ذلك ويتعلق
بالجانب املادي.
ووفقًا ملعلومات الصحيفة ،فإن بندًا
في عقد كافاني ّ
ينص على حصوله
على ع ــاوة بقيمة مليون ي ــورو في
حال تتويجه هدافًا للدوري الفرنسي
في نهاية هذا املوسم ،مشيرة إلى أن
عقد نجم الفريق السابق السويدي
زالتان إبراهيموفيتش كان يتضمن
بندًا بحصوله على  1,5مليون يورو
ف ــي حـ ــال إن ـه ــائ ــه ال ـب ـط ــول ــة ك ـه ــداف
وأفضل ممرر.
واعتبرت الصحيفة أن ال شيء يقول
بأن عقد نيمار ال يتضمن مثل هذه
املـ ـك ــاف ــأة .وأض ــاف ــت أنـ ــه وف ـق ــا لــذلــك
يمكن ُّ
تفهم مل ــاذا لــم يشأ كافاني أن
ّ
يـنــفــذ نـيـمــار رك ـلــة الـ ـج ــزاء ،معتبرة
أيضًا أن تسجيل األوروغــويــانــي 49
هــدفــا فــي املــوســم املــاضــي فــي جميع

امل ـســاب ـقــات يـمـنـحــه األف ـض ـل ـيــة على
زميله الـبــرازيـلــي ،رغــم قــدوم األخير
إلى الفريق بمبلغ تاريخي بلغ 222
مليون يورو.
م ــن ج ـه ـت ــه ،بـ ـ ــادر ال ـن ـج ــم اإلي ـط ــال ــي
املـثـيــر لـلـجــدل مــاريــو بالوتيلي إلــى
ّ
و"صب الزيت على
املشاغبة كعادته
النار" ولو بطريقة ساخرة حيث نشر
على حسابه فــي موقع "إنستاغرام"
صــورة لغالف صحيفة "ليكيب" مع
تعليق" :ال يجدر بــك حتى أن تسأل
لتنفيذها (رك ــات ال ـجــزاء)" وهــو ما
ّ
فسرته "ليكيب" بأن يأخذ البرازيلي
الكرة ويفعل ما يريد.
وفي إسبانيا ،اهتمت صحيفة "آس"
بنبش أرشيف نيمار ،مظهرة أن ما
حصل بينه وبني كافاني ليس األول
مــن نــوعــه ،إذ سـبــق أن حـصــل األمــر
عينه بــن نيمار ومــدربــه فــي فريقه
السابق سانتوس دوريفال جونيور
عـ ـ ـ ــام  2010ع ـ ـنـ ــدمـ ــا كـ ـ ـ ــان الـ ــاعـ ــب
البرازيلي يبلغ من العمر  17عامًا.
ّ
وذكرت الصحيفة بأنه خالل املباراة

أم ــام أتـلـتـيـكــو غــوايـنـيـنـســي ،حصل
نيمار على ركلة جزاء فأراد تنفيذها
بنفسه ،إال أن مــدربــه منعه مــن ذلك
ألنــه كــان قــد حــدد مسبقًا أن يتولى
زميله مارسيل تنفيذ ركالت الجزاء.
وبـ ـ ـ ـ ّـرر املـ ـ ـ ــدرب قـ ـ ـ ــراره ب ـع ــد امل ـ ـبـ ــاراة
ّ
ب ــال ـق ــول ح ـي ـن ـهــا" :ن ـي ـم ــار ال يـشــكــل
ضـمــانــة فــي تسجيل رك ــات الـجــزاء
بحسب الـحـصــص الـتــدريـبـيــة .لهذا
قررت أن ّ
يسدد مارسيل الركلة .كان
هذا خياري ونقطة على السطر".

ألغى نيمار متابعة
حساب كافاني على
موقع «إنستاغرام»

والح ـ ـقـ ــا ،ع ـم ــد امل ـ ـ ــدرب الـ ــى مـعــاقـبــة
نيمار عبر استبعاده من التشكيلة،
وف ــرض عـلـيــه غ ــرام ــة مــالـيــة بخصم
 %30من راتبه الشهري.
وبطبيعة ال ـح ــال ،ف ــإن ه ــذا األم ــر لم
ي ـ ــرق ن ـي ـم ــار الـ ـ ــذي ق ـ ــاد ح ـم ـلــة ضــد
مــدربــه ،إذ وج ــد ال ـنــادي نفسه أمــام
مـفــاضـلــة بـيـنـهـمــا ،فـعـمــد ال ــى إقــالــة
املدرب.
كــذلــك ،فــإن أص ــداء مــا حصل وصلت
إلــى الـبــرازيــل ،حيث تـصــدرت "حــرب
األنا" عناوين الصحف هناك.
وعنونت صحيفة "أو ديا" على سبيل
املثال" :نيمار وكافاني يتنازعان من
ّ
جديد" ،مذكرة بحادث مشابه خالل
الفوز على تولوز  2-6في أول مباراة
خاضها البرازيلي على ملعب فريقه
الجديد في  20آب.
والح ـظ ــت صـحـيـفــة "أو غ ـلــوبــو" من
جهتها ،أن "النتيجة سمحت لفريق
نيمار بالبقاء في الـصــدارة ،لكن ما
ل ـفــت االن ـت ـب ــاه ف ــي املـ ـب ــاراة ه ــو عــدم
التوافق بني البرازيلي وكافاني".

كاد الخالف أن يتطور إلى عراك بين نيمار وكافاني (أ ف ب)

أصداء عالمية

نوير يلقاكم في العام المقبل

لن يتمكن مشجعو بايرن ميونيخ األملاني من
رؤية نجم حراسة فريقهم ومنتخب أملانيا،
القائد مانويل نوير ،حتى مطلع العام الجديد،
ذلك أنه سيغيب عن املالعب حتى كانون
الثاني املقبل ،بعد خضوعه لجراحة أخرى
إثر تعرضه لكسر جديد في مشط قدمه
اليسرى .وكان الحارس البالغ من العمر 31
عامًا قد عاد إلى املالعب في نهاية آب املاضي
بعد كسر في القدم نفسها في نيسان
املاضي خالل مباراة إياب ربع نهائي دوري
أبطال أوروبا ضد ريال مدريد اإلسباني.
وسيعوض نوير في هذه الفترة الحارس
البديل زفن أولريتش ،فيما يلعب دور البديل
الجديد اليافع كريستيان فرويختل (17
عامًا) .من جهته أيضًا ،خضع الفرنسي
عثمان ديمبيلي العب برشلونة اإلسباني
لجراحة ناجحة في فخذه في فنلندا ،بحسب
ما أعلن النادي الكاتالوني ،مؤكدًا أنه سيغيب
عن املالعب حتى مطلع  .2018كذلك أعلن
غريم برشلونة ،ريال مدريد ،أن مدافعه
الفرنسي ثيو هرنانديز يعاني من «خلع في
كتفه اليمنى» تعرض له خالل املباراة ضد
ريال سوسييداد في «الليغا» األحد دون أن
يحدد فترة غياب الالعب الشاب.

وفاة حكم خالل اختبارات اللياقة

توقف قلب الحكم الغيني إتيان فرح كامانو
عن العمل خالل اختبارات اللياقة ،بحسب
ما ذكر مصدر رسمي غيني .وأوضح
املصدر أن كامانو سقط على األرض بعد
أن قام بعشر لفات حول امللعب ،فأجريت له
اإلسعافات األولية ولم يستطع األطباء إنعاشه
لينقل على وجه السرعة في سيارة إسعاف
إلى أحد املستشفيات املحلية ،لكنه فارق
الحياة.

أخبار رياضية

بعثة الرياضي إلى بطولة آسيا

الكرة اإلنكليزية

فرديناند من مدافع جلّد إلى مالكم محترف!
بعد أن اشتهر قائد منتخب إنكلترا
الـســابــق لـكــرة الـقــدم ريــو فرديناند،
بـتــدخــاتــه الـقــويــة أم ــام املـهــاجـمــن،
قد يشتهر أيضًا بلكماته القاضية
ف ــي ال ـح ـل ـبــات ،ح ـيــث أك ــد أم ــس أنــه
س ـ ـي ـ ـتـ ــدرب حـ ـت ــى يـ ـصـ ـب ــح م ــاك ـم ــا
مـحـتــرفــا يـهــدف إل ــى إح ــراز األلـقــاب

رياضة
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في رياضة «الفن النبيل».
وسـ ـيـ ـش ــارك ن ـج ــم دفـ ـ ــاع مــانـشـسـتــر
ي ــون ــاي ـت ــد اإلن ـك ـل ـي ــزي الـ ـ ــذي اع ـت ــزل
ال ـل ـعــب ف ــي أيـ ــار  ،2015ف ــي م ـشــروع
«دي ـف ـنــدر تــو كــونـتـنــدر» عـلــى موقع
«بـيـتـفـيــر» لـلـمــراهـنــات ،وسيخضع
لـلـتـمــاريــن م ــع بـطــل ال ـعــالــم الـســابــق

يتدرب فرديناند لخوض غمار رياضة «الفن النبيل» (أ ف ب)

للوزن املتوسط ريتشي وودهال.
وسـ ـيـ ـسـ ـع ــى فـ ــردي ـ ـنـ ــانـ ــد ( 38ع ــام ــا)
للحصول على رخصة مجلس املالكمة
ال ـب ــري ـط ــان ــي ،ق ـب ــل الـ ـب ــدء بــال ـتــدريــب
واملنافسة على األلقاب.
وقــال فرديناند« :املالكمة هي رياضة
مذهلة للعقل والجسم .لقد كنت دومًا
وهذا التحدي هو فرصة
شغوفًا بها،
ُ
مـثــالـيــة ل ــي ك ــي أظ ـه ــر ل ـل ـنــاس أن كل
األمور ممكنة».
وتــابــع« :ال أتساهل مــع هــذا التحدي،
مــن الــواضــح أنــه ال يمكن َّ
أي شخص
أن ي ـك ــون م ــاك ـم ــا م ـح ـت ــرف ــا .ل ـك ــن مــع
فــريــق ال ـخ ـبــراء الـ ــذي وض ـعــه بيتفير
ودي ـن ــام ـي ـت ــي ل ـت ـح ـق ـيــق الـ ـنـ ـج ــاح ،كــل
األمور ممكنة».
وعبر «تويتر» ،أضاف فرديناند الذي
سيعمل أيـضــا مــع امل ــدرب الشخصي
مـيــل ديـ ــن« :هـ ــذا يـ ـح ــدث ...ال يسعني
ان ـت ـظــار ب ــدء الـعـمــل م ــع ال ـفــريــق ال ــذي
وضعه بيتفير ،ريتشي وودهال وميل
دين».
وت ـحــول ووده ـ ــال ،صــاحــب امليدالية
ال ـ ـبـ ــرونـ ــزيـ ــة الـ ـس ــاب ــق ف ـ ــي األل ـ ـعـ ــاب
األوملـ ـبـ ـي ــة ،إلـ ــى م ـ ــدرب ف ــي املـنـتـخــب
البريطاني.
ويعتقد وودهـ ــال أن ل ــدى فرديناند

ال ـقــدرة على الـتـحــول إلــى االح ـتــراف:
«ب ـكــل ص ــراح ــة ،أعـتـقــد أن ري ــو ق ــادر
على احتراف املالكمة في وقت َّ
محدد.
لــديــه ق ــوة طبيعية فــي ي ــده اليمنى،
لياقته عالية ومتحمس جدًا للتعلم،
وهذا أمر مشجع».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :مـ ـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــث األس ـ ـ ـلـ ـ ــوب،
موهبته خام وأنا بحاجة لتطويرها،
م ــا س ـي ـت ـط ـلــب وقـ ـت ــا ،ل ـك ــن ل ــدي ــه كــل
امل ـك ـ ّـون ــات الـطـبـيـعًـيــة ،م ــزاي ــا ال ـطــول
وال ــوص ــول مـقــارنــة بـبــاقــي املالكمني
في وزنــه ،وبالطبع لديه القدرة على
إحراز األلقاب في املستقبل».
ويـ ـب ــدو ع ـشــق ف ــردي ـن ــان ــد لـلـمــاكـمــة
واضـ ـ ـح ـ ــا عـ ـل ــى وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـت ــواص ــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،م ـ ــع ص ـ ــورت ـ ــه ي ـح ـمــل
أحزمة صديقه أنطوني جوشوا في
بطوالت الجمعية العاملية للمالكمة،
االتـحــاد الــدولــي للمالكمة واملنظمة
العاملية.
وهـنــاك الـعــديــد مــن الفيديوهات في
حسابه على موقع «انستاغرام» وهو
يتدرب مع القفازات.
وأقـ ـ ّـر فــرديـنــانــد أيـضــا ب ــأن ممارسة
املــاك ـمــة ســاعــدتــه كـثـيـرًا ف ــي حياته
بعد وفاة زوجته ريبيكا أليسون عام
 2015جراء إصابتها بسرطان الثدي.

غادرت بعثة النادي الرياضي إلى الصني
للمشاركة في بطولة آسيا لألندية التي
تستضيفها مدينة تشانغشا من  22إلى
 30الحالي .وسيلعب الرياضي في املجموعة
الثانية إلى جانب كل من الشباب األهلي
دبي ،أو أن جي سي الهندي ،داسني تايغرز
التايواني وتشاينا كاشغار الصيني ،فيما
ً
تضم املجموعة األولى كال من أستانا
الكازاخستاني ،مونو فامبير التايالندي،
بتروشيمي اإليراني ،سرية رام الله
الفلسطيني ،وشوكس الفليبيني.
وتتألف بعثة الرياضي من :أحمد شاكر
مديرًا للفريق ورئيسًا للبعثة ،أحمد الفران
مديرًا فنيًا ،إيفانغيلوس زياكوس مدربًا
مساعدًا ،شاراملبوس كايتاندزيديس
إحصائيًا ،بشير الياس معالجًا فيزيائيًا،
بيار فلفلي مدربًا للياقة البدنية وعالء الدين
غشام لوجستيًا.
ومن الالعبني :قسطنطني قدسي ،جان عبد
النور ،أمير سعود ،علي محمود ،حسني
الخطيب ،محمود عويضة ،تشارلز تابت،
علي حيدر ،وائل عرقجي واألميركيان كريس
دانيالز وكوينسي دوبي.

تغريم األنصار وإنذار لرئيسه

ّ
أقر االتحاد اللبناني لكرة القدم عقب جلسة
لجنته التنفيذية تغريم األنصار  500ألف
ليرة ،إضافة إلى توجيه إنذار لرئيسه نبيل
بدر ،عقب ما بدر منه تجاه الحكم سامر
السيد قاسم ،بعد نهاية مباراة فريقه مع
طرابلس في املرحلة األولى من بطولة الدوري.
ً
كذلك ّ
غرم االتحاد كال من النجمة والنبي
شيت  500ألف ليرة أيضًا.
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ثقافة وناس

زمن التطبيع

زياد دويري ...االستشراق قبل التطـ
أحمد دردير *
لــم تكن العجرفة الـتــي أطــل بها زيــاد
دويري في مؤتمره الصحافي بمعزل
عن مشروعه السياسي وعن تطبيعه
مـ ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،ف ـ ــدوي ـ ــري ي ـن ـظ ــر إل ــى
الـعــربــي مــن مـنـظــور الــرجــل األب ـيــض،
ويحتقر العربي كما يحتقره الرجل
األبيض.
يقول فرانتز فــانــون (املفكر الكاريبي
املارتنيكي الــذي فتح مجال دراســات
االسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــار ،وأص ـ ـ ـبـ ـ ــح عـ ـ ـضـ ـ ـوًا فــي
املقاومة الجزائرية حني وجد العربي
ال ـ ـثـ ــائـ ــر أق ـ ـ ـ ــرب إل ـ ـيـ ــه م ـ ــن ال ـف ــرن ـس ــي
امل ـس ـت ـعـ ِـمــر) بـ ــأن امل ـث ـقــف املــارت ـن ـي ـكــي
حني يذهب للدراسة في فرنسا يعود
وفــي عينيه نظرة استعالء على بني
قومه بعدما تعلم أن يراهم من منظار
مـسـتـعـمــرهــم ال ـفــرن ـســي األب ـي ــض ،فال

ال يخرج دويري وال مؤلف
الرواية المجهول عن جوقة
العنصريين البيض الذين ال يرون
في الهجرة العربية سوى محاولة
الغتصاب نساء أوروبا
غرو إذن أن يلقي دويري املتماهي مع
الرجل األبيض الدروس املتعالية على
شعبه أو أن يــزجــر أم ــه .واملـفــارقــة أنه
نسب إلى أمه هذه مرارًا أنها أرضعته
حـلـيــب فـلـسـطــن بـعــدمــا زجــرهــا أمــام
الـجـمـهــور ،فـكــأنــه يــوضــح مــن دون أن
ّ
يـ ــدري أن اح ـت ـق ــاره ألم ــه ه ــو احـتـقــار
لعروبته التي تمثلها أمه ،ولقضاياها
التي أرضعته أمه إياها .بل إن عجرفة
دويري وتعاليه وقلة أدبه مع أمه ومع
جـمـهــوره تشي بـكــره ل ـلــذات ،فــدويــري
األب ـيــض ال ــذي ول ــد فـنـيــا وثـقــافـيــا في
أم ـي ــرك ــا ي ـ ـ ــزدري زي ـ ــاد ال ـع ــرب ــي ال ــذي
ولــدتــه أمــه الـتــي زجــرهــا ،وقــد ينتمي
رغمًا عنه لشعبه الذي تعالى عليه.
ب ــدا ت ـمــاهــي زيـ ــاد دوي ـ ــري م ــع الــرجــل
األب ـيــض وازدراؤه لـلـعــرب مـبـكـرًا في
م ـس ـيــرتــه ال ـف ـن ـيــة ،وت ـح ــدي ـدًا ف ــي عــام
 2004حني أخرج فيلمه الفرنسي «ليال
قالت كذا» ( ) Lila dit çaواملأخوذ عن
رواية فرنسية مجهولة املؤلف تحمل

العنوان ذاته .وال ندري إن كان صاحب
الرواية فرنسيًا عنصريًا ضد العرب أم
عربيًا كارهًا لقومه مثل دويري.
ليال الشقراء التي لها أن تقول بحسب
عنوان الفيلم هي فتاة فرنسية تصل
إل ــى ضــاح ـيــة عــرب ـيــة ف ــي مــارسـيـلـيــا،
ف ـي ـق ــع امل ـ ــراه ـ ــق الـ ـع ــرب ــي ش ـي ـم ــو فــي
غــرام ـهــا وي ـق ــع م ـعــه صــدي ـقــه الـعــربــي
مــولــود .فـ َـمــن ِم ــن ال ـعــرب ي ـقــاوم سحر
ال ـف ـتــاة ال ـب ـي ـضــاء ال ـتــي أت ــت ب ــاألن ــوار
الفرنسية إل ــى ح ــارة ال ـعــرب؟ يعلمنا
فرانتز فــانــون كيف يملي االستعمار
عـلــى ال ــرج ــل املـسـتـعـ َـمــر أن يــرغــب في
املــرأة البيضاء وأن يطمح إليها وإلى
نـيــل رض ــاه ــا ،ف ــإن رضـيــت بــه فكأنها
تمنحه البياض وحضارته ،أو كأنها
تعترف به إنسانًا ،فيصبح مثله مثل
ال ــرج ــل األبـ ـي ــض .وك ـم ــا املــارتـيـنـيـكــي
َّ
املـسـتـعـ َـمــر ف ــي تـحـلـيــل ف ــان ــون ،تطلع
شيمو ومولود (ومن ورائهما دويري
وكــاتــب ال ــرواي ــة امل ـج ـهــول) إل ــى جسد
ل ـيــا وح ـض ــارت ـه ــا األب ـي ـض ــن .ول ــوال
أن الفيلم أظـهــر الـعــربــي فــي مواجهة
ال ـف ـت ــاة ال ـفــرن ـس ـيــة م ـك ـبــوتــا ومــريـضــا
وعنيفًا ،لهنأناه على إظهاره للعقدة
االس ـت ـع ـمــاريــة ال ـتــي تــدفــع املـسـتـعـ َـمــر
إلـ ـ ــى أن يـ ــرغـ ــب فـ ــي م ـس ـت ـع ـم ـ ِـره (أو
مستعم َرته).
ِ
ال تلبث لـيــا أن ت ـحــاول إغ ــواء الفتى
ال ـ ـعـ ــربـ ــي امل ـ ـك ـ ـبـ ــوت ب ـ ـسـ ــرد ح ـك ــاي ــات
جنسية فاحشة عن ماضيها ،وطوال
الفيلم يتردد شيمو في تلبية غواية
الـ ـفـ ـت ــاة .م ــن الـ ـب ــداي ــة ،ن ـج ــد امل ـف ــارق ــة
النمطية بني العربي املحافظ إلى حد
الـتـعـقـيــد وال ـج ـهــل وال ـع ـجــز الـنـفـســي،
وال ـفــرن ـس ـيــة امل ـت ـح ــررة ،وه ــي ص ــورة
اجترها العنصريون البيض ومن لف
لفهم من املثقفني العرب حتى احترنا
كيف تكاثر العرب قبل االستعمار .أما
ليال ،فهي ال تثير فقط خياالت املراهق
الـ ـع ــرب ــي ال ـج ـن ـس ـيــة ول ـك ـن ـه ــا تــدف ـعــه
أيـضــا ألن يكتب (أي إنـهــا كما الفتاة
البيضاء فــي تحليل فــانــون ،ال تغوي
ُ
املـسـتـعـ َـمــر فـقــط بــل تــؤن ـس ـنــه) .وعـلــى
ع ـكــس ال ـفــرن ـس ـيــة ال ـت ــي ت ــدف ــع شيمو
ل ـل ـك ـت ــاب ــة ،ن ـ ــرى رف ــاق ــه الـ ـع ــرب ط ــوال
الفيلم وهم يثبطونه ويسخرون منه
ً
إن كـتــب ،فــالـغــرب مـمـثــا فــي لـيــا هو
مـصــدر اإلل ـهــام ،هــو الـتـحــرر الجنسي
بينما الـعــروبــة هــي موطن
والـفـكــريَ ،
الـكـبــت والـ ُـعــقــد (ول ــأم ــانــة ال يحصر

الفيلم املحافظة والعقد األخالقية في
ال ـعــربــي ،فعقد الـعــربــي تــوازي ـهــا عقد
خــالــة لـيــا الـكــاثــولـيـكـيــة ،عـلــى طريقة
العنصريني الفرنسيني ممن تستروا
بـ ــأثـ ــواب الـ ـيـ ـس ــار والـ ــذيـ ــن يــوج ـهــون
ن ـق ـدًا وس ـخ ــري ــة ط ـف ـي ـفــن إلـ ــى بـعــض
الـجـمــاعــات الـفــرنـسـيــة وب ــال ــذات التي
ً
تشكل هــدفــا سـهــا لـلـمــزاج العلماني
الفرنسي ثم يصبون جام عنصريتهم
ع ـل ــى الـ ـع ــرب ومـ ــا ش ــارل ــي إب ـ ــدو مـنــا
ّ
ب ـب ـع ـيــد) .إال أن ع ـقــد ال ـعــربــي وكـبـتــه
يتعديان املحافظة إلى العنف والجرم،
ف ـفــي ن ـهــايــة ال ـف ـي ـلــم يـقـتـحــم أص ــدق ــاء
شيمو بيت ليال ويغتصبونها .العربي
ف ــي هـ ــذا ال ـف ـي ـلــم ي ـع ـجــز ع ــن الـتـعـبـيــر
عــن رغـبــاتــه سلمًا كـمــا هــو ال ـحــال مع
شيمو ،وإن عبر عنها ،عبر عنها عنفًا
وغـصـبــا كـمــا ه ــو ال ـح ــال م ــع أصــدقــاء
ش ـي ـم ــو .وفـ ــي هـ ــذا ال ي ـخ ــرج دويـ ــري
وال مؤلف الرواية املجهول عن جوقة
الـعـنـصــريــن ال ـب ـيــض ال ــذي ــن ال ي ــرون
ف ــي ال ـه ـجــرة الـعــربـيــة س ــوى مـحــاولــة
الغ ـت ـصــاب ن ـســاء أوروب ـ ــا (وق ــد تــذرع
ال ـغ ــرب لــرفــض احـ ـت ــواء املـسـتـعـ َـمــريــن
بحجة أن رجالهم سيغتصبون بناته
مــن أول مـيــرانــدا ابـنــة بــروسـبـيــرو في
مسرحية «الـعــاصـفــة» لشكسبير إلى
ف ـت ـي ــات ك ــول ــون ـي ــا الـ ـل ــوات ــي ت ـعــرضــن
لالغتصاب الـعــربــي عشية عــام 2016
بحسب اختالقات العنصريني األملان).
إال أن املفارقة ،أو «الصدمة» في نهاية
الفيلم ،هــي اكتشاف أبـطــال الفيلم أن
لـيــا كــانــت طـ ــوال ه ــذا ال ــوق ــت عـ ــذراء.
كــأنـمــا اح ـتــاج كــاتــب ال ــرواي ــة وصــانــع
الفيلم إلــى عــذريــة الـفـتــاة ليجعال من
االغـ ـتـ ـص ــاب ج ــري ـم ــة أو كـ ــأن جــريـمــة
االغ ـ ـت ـ ـصـ ــاب أق ـ ـ ــل وق ـ ـعـ ــا إن ل ـّ ــم ت ـكــن
املغتصبة عذراء .يفوت زياد أنه بذلك
يـقــدم لالغتصاب ع ــذرًا ال انـتـقــادًا ،إال
ّ
أن ذلــك يبدو أم ـرًا هامشيًا عند زيــاد،
فــامل ـهــم أن ال ـعــربــي ل ــم ي ـف ـهــم ،الـعــربــي
يسقط تـحـيــزاتــه وأحـكــامــه األخــاقـيــة
املـسـبـقــة وعـنـفــه الـجـنـســي عـلــى جسد
املـ ــرأة ال ـب ـي ـضــاء ،وع ــذري ــة ال ـف ـتــاة إذن
مـهـمــة ألن ـهــا تــوضــح ك ــم ه ــذا الـعــربــي
جــاهــل ومـحـمــل بــاألح ـكــام األخــاقـيــة
املسبقة.
رب ـ ـمـ ــا أراد دويـ ـ ـ ـ ـ ــري ،بـ ـع ــدم ــا ص ــور
العربي ُمــزدرى ،أن يصور نفسه وهو
َّ
ي ـ ــزدري ال ـعــربــي َعـ ــل ال ــرج ــل األب ـيــض
ي ـق ـب ـلــه ،ف ـســاقــه ال ـق ــدر ـ ـ ـ ـ أو ب ــاألح ــرى

ســاقــه منتج أمـيــركــي بحسب مــا قاله
دويـ ــري ل ـجــريــدة «ل ــو ف ـي ـغــارو»  -إلــى
روايـ ــة كـتـبـهــا ج ــزائ ــري فــرانـكــوفــونــي
ع ــن فـلـسـطـيـنــي م ـت ـم ــاه م ــع املـجـتـمــع
اإلسرائيلي يدعى أمــن يعمل جراحًا
ف ــي م ـس ـت ـش ـفــى إس ــرائ ـي ـل ــي ويـتـقـبـلــه
امل ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع اإلس ـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ــي وي ـم ـن ـح ــه
الجوائز .ثم يكتشف فجأة أن زوجته
س ـه ــام الـفـلـسـطـيـنـيــة ق ــام ــت بـعـمـلـيــة
اسـتـشـهــاديــة ،فيمضي بـقـيــة الــروايــة
في محاولة استكشاف «كيف تمكنوا
من غسل مخها لتفعل ما فعلت» (وفي
النهاية ،بحسب تعليق زيــاد دويــري
ملــوقــع «تــايـمــز أوف إس ــراي ــل»« :يفهم
ملــاذا فعلت مــا فعلت دون أن يوافقها
ع ـل ـي ــه» وهـ ـ ــو م ــوق ــف م ـت ـع ــال خـلـيــق
بالليبراليني البيض).
لــم يخف دوي ــري أن فيلمه كــان يرمي
للحصول على إعجاب الرجل األبيض،
فيصف الفيلم في املقابلة اإلسرائيلية
ذاتها بـ «فرصة لنظهر أننا ال نصدر

الحمص والـفــافــل فقط» (وهــي نفس
امل ـقــاب ـلــة ال ـت ــي ص ــرح فـيـهــا ب ــأن ــه كــان
يمقت إســرائـيــل مــن قبل ولكنه تغير
بفضل تجربة تصوير الفيلم فيها).
وقد وجد في هذا الفيلم فرصة ليقدم
ً
نفسه منفصال عن بني قومهُ ،مدينًا
لهم ولتعصبهم ،متفتحًا ومتحضرًا
مثل الــرجــل األب ـيــض ،فيقول لجريدة
«ل ــو ف ـي ـغــارو»« :ل ـقــد اكـتـفـيــت مــن ذلــك
اإلرهــاب الفكري الذي يريد أن يفرض
ّ
علي أن أصور اإلسرائيليني على أنهم
دارث ف ـي ــدر والـفـلـسـطـيـنـيــن ك ـمــا لو
كانوا دببة كارتونية أليفة .ليس هنالك
شرير في ناحية وضحية في الناحية
األخـ ـ ـ ــرى» ث ــم ي ـش ـيــد بــاإلســرائ ـي ـل ـيــن
وي ـت ـم ـنــى أن ي ـح ــذو الـ ـع ــرب ح ــذوه ــم:
«يحتاج العالم العربي إلــى نقد ذاتــه
[وقد احتفى كاتب «لو فيغارو» بهذه
الجملة وجعلها عنوانًا للمقال] .أما
النقد األشــرس للسياسة اإلسرائيلية
فنسمعه من إسرائيل ذاتها» .ثم بعد

أنــت تـقــول« :حاسبوني كسينمائي
ول ـيــس كـسـيــاســي» .حـسـنــا ،ســأتــرك
ّ
تحديد الخيانة أو التطبيع للقانون،
وإن ك ـنـ ُـت أوافـ ــق األس ـقــف روم ـيــرو،
ّ
الل ّ
تيني ،في قوله« :العدالة
املناضل
َ ُ ّ
ُ
كاألفعى ،ال تـلــدغ إال الــحـفــاة» .وفي

أن الـ ّـسـيـنـمــا الـجــامـعــة لـكــل الـفـنــون
ّ
والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاب ـ ـ ــرة لـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــدود والـ ـ ــل ـ ـ ـغـ ـ ــات،
أث ـب ـتــت م ـنــذ ب ــداي ــات ـه ــا أن ـه ــا األقـ ــدر
ّ
ع ـلــى ال ــت ــاع ــب بــال ـع ـ ُقــول وامل ـشــاعــر
ّ
َ
ّ
والــتــرويــج ا ُلــذكــي واملـضــمــر لألفكار
ّ
واألذواق واملـ ـي ــول ،وبــالــتــالــي فهي
ّ
بالسياسة على أكثر
ارتبطت دومــا ّ
مــن مستوى فــنــي َوتـجــاري وتقني؟
ُ
ـطــن الـ ّـسـيـنـمــا
أقـ ــرب م ـث ــال :أل ــم تــش ـيـ ِ
ّ
ود
أميركا ،وال تزال ،العرب والس ً
في َ
ـود الحمر ،خدمة
ـ
ن
ـ
ه
ـ
ل
ا
ش
بعد
يطنةِ
ِ
لـسـيــاســةِ وث ـقــافــةِ ال ـ ّـرج ـ ِـل األب ـيــض؟
واألمثلة عديدة ويصعب حصرها.
ك ـس ـي ـن ـمــائــي ،أال تـ ــرى أن أك ـث ــر مــن
اس ـت ـف ــاد ت ــاري ـخ ـ ّـي ــا م ــن ه ـ ــذا األم ـ ــر،
ـاب عـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ،ك ـ ـ ـ ــان أف ـ ـ ـ ــراد
وألسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ٍ
اإلنتلجنسيا الـيـهـ ّ
ـوديــة األوروب ـ ّـي ــة
الــذيــن ّأسـســوا هــولـيــوود فــي األصــل
ورسـمــوا مـســار ّ
السينما األميركية
ب ـكــامــل ت ـط ـ ّـوره ــا إن ـتــاجــا وتــوزي ـعــا

ّ
في «زيارة الرضيع الجاحد»
أحمد زعزع *
ً
ّ
فلسطينيًا -
تروي الحكاية أن رجال
ّ
ّ
أميركيًا ناجحًا يدعى وديع ،تعثرت
ـاد عــرب ـيــة مـ ـج ــاورة،
أع ـم ــال ــه ف ــي ب ـ ـ ٍ
بـ ـع ــد ازده ـ ـ ـ ـ ــار وتـ ـ ـ ّ
ـوسـ ـ ــع ،وش ـ ـ ــاء أن
ٍ
ّ
ـات ،ل ـل ـ ّـراح ــة،
ي ـق ـضــي ب ـضــع ص ـي ـف ــي ـ ٍ
ف ــي بـ ـل ــد ٍة ج ـب ـلـ ّـيــةٍ ل ـب ـنــانـ ّـيــة ،فــأحـ ّـب
أهلها ومناخها وهدوءها وأوصى
َ
ب ــأن ُي ــدف ــن فـيـهــا عـنــد امل ـم ــات .علمًا
ُ َ
أن أم ـن ـي ـتــه األولـ ـ ــى ك ــان ــت أن ي ــدف ــن
ُ
فــي فلسطينه املحتلة مــن
صهاينةٍ
ٌ
اغتصبوها زاع ـمــن أنـهــا أرض بال
لشعب بــا أرض .رفــض أهل
شعب،
َ
ٍ ّ
اللبنانية أن ُيــدفــن وديــع في
البلدة
ّ
أرض ـهــم ،وه ــو ال ــذي أحـ ّـبــوه وقـ ِـبـلــوا
ماله وأكلوا طعامه وعرفوا عائلته،
ٌ
فلسطيني غــريـ ٌـب لــم تشفع له
ألن ــه
ّ
الصداقة وحسن الـجــوار ولــم يشفع

ّ
لــه االنـتـمــاء إلــى نفس الـ ّـديــن واللغة
ّ
ـويــة مـعـهــمَ .
ّ
غلبتهم
ـخ ّوال ـهـ ّ ٌ
والــتــاري ّـ ٌ
ع ـن ـصــريــة طــائ ـفــيــة مـقـيـتــة م ــا زال ــت
باقية وتـتـمـ ّـدد رغــم سـنــوات الحرب
ّ
األهلية وأثمانها الباهظة.
َ
ال أعلم لم خطرت ببالي هذه الحكاية
بغثيان شديد خبر عودة
وأنــا أقــرأ
ٍ
ال ـس ـ ّـي ــد الـ ّـس ـي ـن ـمــائــي زيـ ـ ــاد دويـ ــري
سنوات على
امليمونة إلى بلده بعد
ٍ
زيـ ــارتـ ــه إلس ــرائـ ـي ــل ل ـت ـصــويــر فـيـلـ ٍـم
ّ
هناك وإنكاره الشديد أن يكون في ما
فعله خيانة أو تطبيع ،ال سمح الله.
ّ
وكال يا ّ
سيد دويري أن يكون
حاشا
في ذهابك وعملك وسكنك وإنفاقك
ّ
ف ــي ب ـلــد عـ ـ ٍّ
ـدو اح ـت ــل أرض ـن ــا وش ـ َّـرد
ٍ
شعبنا وقتل أبـنــاء نــا ّ
أي خيانةٍ أو
تـطـبـيـ ٍـع أو مــا شــابــه! أتـعـبــوك والـلــه
ّ
الشكلية إلــى املحكمة
بهذه الــزيــارة
ّ
وبحمل جــوازي سفر (الله يكثرهم)

أمــام حائطها وباإلستماع لدقائق،
ّ
من وقتك الثمني ،إلى أسئلةِ إعالمي
أثار غضبك ّ
ملجرد محاولته مالمسة
رأس جبل الجليد فيما فعلت لكنك
لم ُت ّ
قصر في زجــره ونهره وتأنيبه
ناهيك عن تهزئة قناته.
ّ
فرنسيًا ّ
قرر الذهاب إلى أملانيا
لو أن
ّ
ُ
نتج
النازيةً ،وسط الحرب معها ،لي ِ
ّ
مسرحية هناك ،وقضى بضعة أشهر
ّ
ّ
وع ـم ــل م ــع م ـمــث ـلــن نـ ــازيـ ــن وأملـ ــان
وأدلـ ـ ــى ب ــأح ــادي ــث ل ـص ـحــف ن ـ ّ
ـازي ــة،
ٍ
ٍ
م ـ ــاذا س ـي ـكــون ّ
رد ف ـعــل الـفــرنـسـيــن
صدقه أحدٌ
سي ّ
الوطنيني عليه؟ هل ُ
ّ
ب ــأن زي ــارت ــه «ف ــن ـي ــة» و«م ـســرحـ ّـيــة»
َ
َ
َ
وبريئة؟ ألن ُيحلق شعر الـ ّـرأس ،في
حــالــة املـ ـ ــرأةُ ،
وي ـب ـ َـص ــق ع ـلــى الـ ّـرجــل
ّ
في الشوارع ،وهذا أضعف اإليمان؟
َ
ّ
َ
ألن ُيسأل بحق ،أأنـ َـت ّ
غبي أم ت ّدعي
الغباء؟

أليست ّ
السينما أهم وأخطر بكثير،
ترفيه محايدة؟
من وسيلة
ٍ
ح ــوزت ــك ،وإلـ ــى جــان ـبــك ،الـكـثـيــر من
األحــذيــة فــي ه ــذا الـبـلــد ال ــذي أضــاع
ّ
هويته ولغته وثقافته .ما علينا.
ك ـس ـي ـن ـم ــائ ــي ،أس ـ ــأل ـ ــك ،أال تـ ـ ــرى أن
الـ ّـس ـي ـن ـمــا أهـ ــم وأخـ ـط ــر ب ـك ـث ـيــر ،مــن
وس ـي ـل ــة ت ــرف ـي ــهٍ مـ ـح ــاي ــدة؟ أال ت ــرى
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ــبيع

محمد بكري *

يسمعها من الفلسطينيني في نابلس
– أولها خطبة مسجلة ألحد الشيوخ
اإلس ــام ـي ــن (ت ـث ـيــر ام ـت ـعــاض بطلنا
العلماني املـتـحـضــر ،طـبـعــا) عــن عــدم
أحقية غير املسلمني فــي حجر واحــد
مــن املـسـجــد األق ـصــى ك ــأن األم ــر نــزاع
طــائـفــي عـلــى ح ـجــارة مـسـجــد .وحتى
مـجــزرة جنني ال يقدمها إال مــن خالل
تعميمات ال تحصي حتى عدد القتلى
(بينما يصر على تذكيرنا مرارًا بعدد
القتلى والجرحى اإلسرائيليني وتلك
حـيـلــة اسـتـعـمــاريــة قــديـمــة تـجـعــل من
البيض أناسًا نتعاطف معهم ونحزن
عليهم ،أما غيرهم فتحولهم إلى كتل
بـشــريــة ال عــد لـهــا وال تـعــاطــف معها
وال حــزن عليها) .وطــوال الفيلم ،نرى
حــاجـزًا مــا فــي تعامل أمــن مــع العرب
اآلخرين ،ينظر إليهم من علو بتعاطف

اإلدان ـ ــة ،ينظر نـظــرة تـقــزز لـقــومــه من
عـلــى مـنـصــة «ل ــو ف ـي ـغــارو» الـبـيـضــاء،
فيقول بعد أن يعدد الجوائز الدولية
الـتــي حصل عليها فيلمه «وكـيــف رد
العرب؟ بمقاطعتي!»
ضالة زياد دويري إذن أن يعزل نفسه
ع ــن الـ ـع ــرب ،ي ـت ـحــدث ع ـن ـهــم بضمير
الـغــائــب كـمــا لــو لــم يـكــن واحـ ـدًا منهم،
وك ـل ـم ــا اب ـت ـع ــد ع ـن ـه ــم ك ـل ـم ــا ت ـمــاهــى
أك ـثــر م ــع ال ــرج ــل األب ـي ــض ،وق ــد وجــد
ض ــال ـت ــه ت ـل ــك ف ــي «ال ـ ـصـ ــدمـ ــة» .ط ــوال
ال ـف ـي ـلــم ،نـ ــرى م ـع ــان ــاة اإلســرائ ـي ـل ـيــن
ً
رأي الـعــن (فـنــرى مـثــا صــور القتلى
والجرحى اإلسرائيليني ونرى ضحكة
الطفلة اإلســرائـيـلـيــة قـبــل أن تنسفها
اإلرهــاب ـيــة الفلسطينية) .أم ــا مــأســاة
الفلسطينيني ،فــا نــراهــا (باستثناء
م ـش ـه ــد وحـ ـي ــد ي ـت ـع ــام ــل ف ـي ــه ج ـنــدي
إســرائ ـي ـلــي م ــع امل ــواط ـن ــن ب ـش ــيء من
الخشونة على حاجز عسكري) إال من
خــال خطب رنــانــة وتعميمات فارغة

أو بـ ـ ـ ــازدراء ،يـخـشــاهــم أو يـخـشــونــه،
يـ ـع ــامـ ـلـ ـه ــم ب ـ ـف ـ ـظـ ــاظـ ــة ويـ ـع ــامـ ـل ــون ــه
ب ـع ـن ــف (بـ ـ ــل إن م ــواجـ ـه ــة بـ ــن أم ــن
والفلسطينيني الذين يدينون تماهيه
مــع دول ــة االح ـت ــال تــذكــرنــا بالضبط
ب ـم ــؤت ـم ــر زيـ ـ ـ ــاد دوي ـ ـ ـ ــري ال ـص ـح ــاف ــي
ويخاطب أمــن فيها مواطنيه بنفس
عـجــرفــة زي ــاد ك ــأن األخ ـيــر تـمــاهــى مع
بـطــل فيلمه فــي طــريـقــه للتماهي مع
الرجل األبيض) .ويبدون أمامه دائمًا
كلغز مستغلق يحاول أن يفهمه وهو
أم ـ ــر م ـت ـن ــاق ــض إل ـ ــى حـ ــد اإلض ـ ـحـ ــاك،
ف ــامل ـف ـت ــرض أن أم ـ ــن ف ـل ـس ـط ـي ـنــي مــن
نابلس ،فلماذا يحتاج ألن يحاول أن
يفهم أهل نابلس؟
وت ـل ــك ه ــي ال ـن ـك ـتــة األك ـث ــر عـبـثـيــة في
ال ـف ـي ـلــم :أن أمـ ــن ال ـ ــذي ي ـح ـمــل ج ــواز
سـفــر إســرائـيـلـيــا لـيــس مـمــن يـعــرفــون
ب ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــي الـ ـ ـ ـ  48الـ ــذيـ ــن فـشـلــت
إس ــرائ ـي ــل ف ــي تــرح ـي ـل ـهــم ،فـمـنـحـتـهــم
جـنـسـيـتـهــا اضـ ـط ــرارًا ورف ـع ــا للعتب،
وإن ـ ـمـ ــا ف ـل ـس ـط ـي ـنــي مـ ــن ال ـض ـف ــة ول ــد

وع ـ ـ ــاش فـ ــي ن ــاب ـل ــس ق ـب ــل أن يـنـتـقــل
إلــى «إســرائ ـيــل» ويـحـصــل عـلــى جــواز
س ـف ــره ــا كـ ــأن إس ــرائـ ـي ــل ت ـم ـنــح ج ــواز
س ـفــرهــا ه ـك ــذا لـلـفـلـسـطـيـنـيــن .يــريــد
دوي ــري وم ــن ورائ ــه كــاتــب ال ــرواي ــة أن
ّ
يقنعانا أن أمني حصل على الجنسية
اإلســرائـيـلـيــة نـتـيـجــة ك ـفــاء تــه كـجــراح
(كأنه على الفلسطينيني أن يجتهدوا
ويصبحوا مهنيني بــارعــن فتقبلهم
إسرائيل القائمة على نظام الكفاءات ال
على العنصرية ،أو كأن الرازخني تحت
االح ـتــال يــدفـعــون ثمن كسلهم وهي
أك ــذوب ــة اسـتـعـمــاريــة قــديـمــة  -أو كــأن
الفلسطينيني ال يذهبون للعمل في تل
أبيب واإلقــامــة فيها وأخــذ جنسيتها
لحساسية في أنفسهم تجاه إسرائيل
وليس ألن إسرائيل لديها ترسانة من
القوانني واملمارسات التي تمنع ذلك
التنقل واالختالط).
وف ــي مـشـهــد مــن أك ـثــر مـشــاهــد الفيلم
عبثية تـمــن صــديـقــة إســرائـيـلـيــة على
أمني بأنهم أعطوه جنسيتهم ،فيقول
أعـطـيـتـمــونــي إيــاهــا ألن ــي أستحقها.
تلك أماني وهالوس زياد دويري (ومن
ورائه كاتب الرواية وكل املتماهني مع
الــرجــل األبـيــض وعـمــاء االستعمار)،
أن يجتهدوا ويتماهوا فيقبل الرجل
األبيض بهم.
يـنـســى دويـ ــري أن إســرائ ـيــل ال تمنح
جـنـسـيـتـهــا لـلـفـلـسـطـيـنـيــن ه ـك ــذا وال
تقبل من الوافدين إال من كان يهوديًا
(وح ـ ـتـ ــى ه ـ ـ ــؤالء ي ـل ـق ــون م ـش ـك ـلــة فــي
ال ـت ـمــاهــي إن ل ــم ي ـك ــون ــوا أش ـك ـي ـنــاز)،
وي ـن ـس ــى أن ال ــرج ــل األس ـ ــود (وم ـث ـلــه
العربي) كما يعلمنا فانون ،يظل آخرًا
بــالـنـسـبــة لــأب ـيــض مـهـمــا اج ـت ـهــد أو
تماهى (وربما كان الغضب والعجرفة
في نبرة زيــاد في مؤتمره الصحافي
ردة فـعــل غـيــر واع ـي ــة عـلــى أزم ــة عــدم
ق ـب ــول ــه ك ــأب ـي ــض ب ــال ــرغ ــم م ـم ــا ق ـ ــدم)،
وينسى أننا نحن العرب على هزائمنا
وخـيـبــاتـنــا ،م ــا زال فـيـنــا نـفــس يــأبــى
أن يـنــزجــر إذا زج ــره الــرجــل األبـيــض
(س ــافـ ـرًا أو مـتـخـفـيــا وراء املـتـمــاهــن
العرب) ،ويأبى أن يعترف بإسرائيل.
* كاتب وباحث مصري مرشح لنيل درجة
الدكتوراه في «جامعة كولومبيا»

ّ
وت ـ ــروي ـ ـج ـ ــا وتـ ـح ــكـ ـم ــا ب ــامل ـض ــام ــن
ّ
ّ
وامل ـ ّ
ـروي ــات؟ وإال أيــن كــانــت الــدعــايــة
ُ
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ـ ّـي ــة الـ ـي ــوم ل ـ ــوال م ــراك ـم ــة
األع ـم ــال الـ ّـسـيـنـمــائـ ّـيــة امل ـبـ ِـهــرة التي
س ـ ّـهـ ـل ــت لـ ـه ــا االنـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار والـ ـقـ ـب ــول
ّ َ
ال ــواس ـع ــن مل ـ ّ
وأمـ ــنـ ــت لـهــا
ـروي ــات ـه ــا
ّ
ّ
اح ـ ـت ـ ـكـ ــار دور ال ــضـ ـح ــي ــة وت ـب ــري ــر
االضـ ـطـ ـه ــاد اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي امل ـس ـت ـمــر
لـلـفـلـسـطـيـنـيــن والـ ـع ــرب ع ــن طــريــق
تنميطهم وتشويه صورتهم ،وإبقاء
اح ـت ــال ـه ــم ألرض ف ـل ـس ـطــن كــآخــر
احـتــال استيطاني مباشر فــي هذا
القرن؟
كـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائ ــي ،أال ُي ـ ـش ـ ـعـ ــرك ع ـم ـلــك
ب ــامل ـس ــؤول ـ ّـي ــة األدب ـ ـيـ ــة واألخ ــاقـ ـي ــة
واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة تـ ـج ــاه ش ـع ـبــك وب ـل ــدك
ّ
وه ــويـ ـت ــك؟ أال ي ـح ــت ــم ع ـل ـيــك عـمـلــك
ّ
تملك اإلحساس املرهف ،عند الفنان
ّ
ُ
ُ
ّ
الحقيقي ،بما يـحــرك الــنــاس ويثير

مـشــاعــرهــم وي ـجـ ّـيــش عــواط ـف ـهــم؟ أم
ّ
ّ
مجرد تقني بارد يركب الصور
أنك
واملشاهد ويضع الحوار واملوسيقى
ملن ُيعطي جوائز أرفع؟
بوالنسكي
عـنــد َمــا اّغـتـصــب روم ــان
ُ
ابـ ـن ــة ال ــث ــال ـث ــة ع ـش ــر ع ــام ــا ،ل ــم َي ــق ــل
حــاسـبــونــي كـسـيـنـمــائــي! بــل ت ــوارى
ّ
ع ــن األنـ ـظ ــار كـ ـ ّ
ـأي م ـجــرم آخ ــر وظ ــل
ال ـق ـض ــاء األم ـي ــرك ــي ُ
ـاد
ـ
ن
ـ
ع
ـ
ب
ـه
ـ
ق
ـ
ح
ـا
ـ
ي
ٍ
لسنوات طويلة.
ٍ
فحوى القول ،أن العمل ّ
السينمائي
ً
ً
ّ
لـ ـي ــس رخـ ـ ـص ـ ــة مـ ـفـ ـت ــوح ــة ل ـل ـت ـفــلــت
م ــن امل ــوان ــع األخ ــاق ـ ّـي ــة ب ــداع ــي الـفــن
ّ
ـريــة ومــا شــابــه .وهو
واإلب ــداع والـ ًحـ ّ
ليس رخـصــة للنذالة على أنواعها.
ّ
مجرم ،والوقوف
عدو ّ ّ ٍ
والتعاملّ مع ّ ٍ
مع الـجــاد ضــد الضحية ،وتجاهل
ّ
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان وال ــتـ ـهـ ـجـ ـ ّي ــر واالحـ ـ ـت ـ ــال
وسرقة األرض هي النذالة املوصوفة
ّ
َ
سواء كان املرء
في كل ثقافات العالم،

ّ
سينمائيًا أم رائد فضاء .نقطة على
ّ
السطر.
ّ
ُ
ـحـ ــقـ ــة
و ُه ـ ـ ـ ــذا ّيـ ـكـ ـف ــي ل ـل ـم ـط ــال ـب ــة املـ ـ ِ
واملتحضرة لك باالعتذار ّ
عما فعلت.
لكنك لــن تعتذر ،وحليفك األهــم هو
ه ــذا ال ـتــردي األخــاقــي املـشــن الــذي
ي ــدف ــع بـعـضـنــا لـلـخـلــط ب ــن الـخـطــأ
والـ ـص ــواب وب ــن ال ـصــديــق وال ـع ـ ّ
ـدو
ّ
وبني ُامل َ
تب ِّجح والنزيه.
ّأمــا عن وديــع ،في بداية هــذا الكالم،
َ
وال ألـ َ
ـومــك إن لــم ت ـعـ ِـرف ،فهو وديــع
سعيد وال ــد الــراحــل إدوارد سعيد،
الفلسطيني ال ــذي أفـنــى حـيــاتــه في
تحديد البوصلة ،من قلب الوحش،
والـ ـ ــذي ل ــم ي ـت ـخـ ّـيــل ّ
ربـ ـم ــا ف ــي أس ــوأ
كــوابـيـســه ه ــذا الـقـعــر ال ــذي وصلنا
ّ
إلـيــه :أن نتجادل حــول إثــم التعامل
ّ
العدو!
مع
* كاتب لبناني

لم يخف أن فيلمه يرمي
للحصول على إعجاب الرجل
األبيض ،فيصفه في المقابلة
اإلسرائيلية بـ«فرصة لنظهر أننا ال
نصدر الحمص والفالفل فقط»

هناك أنــاس يعيشون في بــاد وآخ ــرون تعيش بالدهم فيهم.
كتب املعلم
«وحدها فلسطني ال أقول لها وداعًا بل إلى اللقاء»ّ .
األديــب املــؤدب املربي املناضل الحالم محمد كامل خشان ،أبو
صديقي عماد الذي أفخر بصداقته ،والذي يعيش في نيويورك
الحدود واألوراق للمثول لوداع أبيه إلى مثواه األخير.
أينما منعته
ّ
محمد كــامــل خــشــان ،ه ــذا الـشـيــخ الـطـفــل ال ـبــريء الـحــالــم ربــى
ً
أجياال فلسطينية تعتز بكونها أبلغ .وتحلم بالعودة .هذا الرجل
الذي خط بروحه «الخط الشمالي» روايته التي تحكي وتحاكينا
فــي تفاصيل امـتــدت على أكثر مــن سبعني عــامــا .منذ نعومة
أظـفــاره فــي «سحماتا» ،ومــن ثــم اقتالعه منها إلــى أن استقر
وعاش حياته كلها في لبنان.
سحماتا تبعد عن قريتي «البعنة» في الجليل الغربي األعلى
بضعة كـيـلــومـتــرات .حالفني الـحــظ أن تـحــدثــت مــع أب ــو عماد
مرتني ،املــرة األولــى قبل أكثر من سنتني وكــان ما زال معافى،
وكــان صوته كصوت عماد صديقي تمامًا ،واملــرة الثانية قبل
شهرين وك ــان صــوتــه كـصــوت عـمــاد مريضًا حتى أنــه تعذر
عليه إنـهــاء املكاملة .كنا قــد اتفقنا أن أهاتفه عبر «السكايب»
مــن سحماتا ألوث ــق الـلـقــاء بــالـصــورة وليدلني على سحماتا
بخباياها وحاراتها وبيوتها وأسمائها ،لكي تبقى وال تموت
بعدما غاب أصحابها.
كنت أحلم منذ مراهقتي أن أصــل إلــى بـيــروت معقل الكرامة،
الـثــورة واملـقــاومــة .قبل ثالثة أيــام من وصولي اآلن إلــى بيروت
ب ـم ـبــادرة أص ــدق ــاء فــي جمعية «أس ـ ــاس» ،وجــريــدة «األخ ـبــار»
لتقديم بعض العروض السينمائية واملسرحية ،تذكرت أبو عماد
فذهبت برفقة ولــدي حسن ألصــور املكان ،لعلي أقطف بعض
مــا تقع عليه يــدي مــن سحماتا املـهـجــرة .قطفت وص ـ ّـورت ما
قطفت من رمان وبطم وزعرور ،والتقطت بعض حجارة املكان
وخشبة يابسة من جذع شجرة ماتت .كان الطقس حارًا جدًا
وقد طغى األصفر واليباس سحماتا .كنت حزينًا فأوعزت ذلك
ّ
للحر الشديد معزيًا نفسي .الحــظ حسن ابني ذلــك ،فسألني
كم هو عمر أبو عماد .قلت :تجاوز الثمانني ولكنه مريض جدًا،
وليتني أصل غدًا إلى بيروت ألراه وأسلمه بيدي هذه الفلقات
من حجر وشجر .بعد ساعتني ،وصلت إلــى بيتي في البعنة
ً
حامال رمانتني وثــاث حجارات صغيرة و«كمشة» من البطم
والزعرور وخشبة .بعد دقائق من دخولي إلى البيت ،فاجأني
ولدي آدم وهو يقرأ وصية صديقي أبو عماد التي كان قد كتبها
ونشرها على الفايسبوك.
توفي محمد كامل خشان في نفس الساعات التي كنت فيها في
سحماتا .لم يتحقق حلمي بلقائه .حلمت أن أكون في بيروت
ً
منذ كنت طفال مراهقًا .تحقق حلمي في الستينات من عمري
في هذه الزيارة ،ولم يتحقق حلمي في لقاء أبو عماد بسحماتا
بمالمسة حجارة بيته وخشبته اليابسة وثماره التي فارقها
منذ أكثر من سبعني سنة.
لعن الله من جعل البيوت تموت بعدما غاب أصحابها.
* ممثل ومخرج فلسطيني
بيروت  ١٨أيلول ٢٠١٧
(ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال).
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ثقافة وناس

بينالي

نايلة تمرز تجمع أربعة أجيال من الفنانين في األرجنتين

لبنان مشاركًا للمرة األولى في «بينالي
روان عز الدين
في الدورة األولى من «بينالي الجنوب»
(الـبـيـنــالــي الــدولــي للفنون املـعــاصــرة
في أميركا الالتينية) ،سيشارك لبنان
والـشــرق األوســط ضمن جناح خاص
تنسقه األكاديمية والكاتبة اللبنانية
ن ــايـ ـل ــة ت ـ ـمـ ــرز ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «الـ ـش ــاع ــري ــة
والسياسة واألمكنة» .ينطلق املعرض
في  23أيلول (سبتمبر) في «املتحف
الريفي للفنون الجميلة» في توكومان
األرجنتينية .هـنــاك ستجتمع أعمال
أرب ـعــة أج ـيــال مــن الـفـنــانــن اختارتها
تمرز ،انطالقًا من العالقة بني الطبقات
الشاعرية والسياسية الـتــي تحملها
األم ـك ـن ــة واملـ ـس ــاح ــات ال ـط ـب ـيـعـيــة فــي
لبنان والـعــالــم الـعــربــي« .الـعــاقــة بني
الـسـيــاســي وال ـشــاعــري قــديـمــة» تقول
تمرز ،في داللــة على العالقة الوطيدة
التي شغلت أرسطو منذ قرون طويلة.
أمــا فـكــرة األمـكـنــة ،فتتقاطع مــع فكرة
اإلقـلـيــم (بـمـعـنــاه الـسـيــاســي) الــواســع
ال ـ ـ ــذي ي ـط ــرح ــه «ب ـي ـن ــال ــي ال ـج ـن ــوب»
فـ ـ ــي دورتـ ـ ـ ـ ـ ــه األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـحـ ــت ع ـ ـنـ ــوان
«ال ـج ـن ــوب ال ـك ــون ــي» .الـبـيـنــالــي ال ــذي
انطلق أخيرًا بتنظيم «جامعة الثالث
م ــن ف ـب ــراي ــر ال ــوط ـن ـي ــة» ف ــي بــوي ـنــس
آيـ ـ ـ ـ ــرس ،ي ـت ـخ ــذ م ـ ــن  16دول ـ ـ ـ ــة ح ــول
ال ـعــالــم مـســاحــة ل ـعــرض األعـ ـم ــال ،من
بينها دول األرج ـن ـتــن ،واألورغ ـ ــواي،
والـ ـب ــاراغ ــواي ،وتـشـيـلــي ،وال ـب ــرازي ــل،
والـ ـبـ ـي ــرو ،وك ــول ــوم ـب ـي ــا ،وكـ ــوبـ ــا .مــن

ّ
عنابّ ،
ّ
مجسمات ورسومات
تشيد صبا
للشتات الفلسطيني في الكويت
نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،ي ـهــدف الـبـيـنــالــي إلــى
ف ـت ــح ف ـن ــون أم ـي ــرك ــا ال ـج ـنــوب ـيــة عـلــى
الـعــالــم ،داعـيــا إلــى تعزيز الـحــوار ّبني
ال ـ ـقـ ـ ّـارة والـ ـع ــال ــم ،ع ـبــر ال ـف ـن ــون ك ــاف ــة.
تـتـجــاوز فـعــالـيــات ال ـحــدث املحيطات
وحــدود الـقــارات لتطأ أفريقيا وآسيا
والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وأوروب ـ ـ ـ ــا ،الـتــي
تحتضن مـعــارض وفـعــالـيــات ثقافية
وفنية مختلفة فــي م ــوازاة البينالي.
وفي ّ
توجه املنظمني لتجاوز الحدود،
موقف سياسي مــن كــل مــا يحدث في
العالم الـيــوم ،حيث تتتكاثر الجدران
وال ـح ــواج ــز الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة.
ضمن تجربتها األكاديمية ،والكتابية
والـتـنـسـيــق ال ـف ـنــي ل ـل ـم ـعــارض ،شغل
م ــوض ــوع األم ـك ـنــة وامل ـس ــاح ــات نايلة

من «أحد عشر مشهدًا لجبل أرارات» ( )2009لجلبير الحاج

تمرز أيضًا .هكذا اختارت فنانني من
خ ـل ـف ـيــات م ـت ـع ــددة وأجـ ـي ــال ت ـب ــدأ من
صليبا الدويهي ( )1915وإيتل عدنان
ً
( )1925و ّصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى الـفـلـسـطـيـنـيــة
صـ ـب ــا عـ ــنـ ــاب ( ،)1980وال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
دانيال جنادري ( .)1980عبر األعمال،
ّ
سنتلمس أهمية املـكــان ال ــذي ال يــزال
ه ــاج ـس ــا ل ـ ــدى ال ـف ـن ــان ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن
وال ـ ـعـ ــرب ،م ـنــذ ع ــاق ــة الـ ـ ـ ـ ّ
ـرواد األولـ ــى
والبديهية مع محيطهم الريفي غالبًا،
وال ـت ــي أخـضـعــت امل ـشــاهــد الطبيعية
ل ـل ـت ـجــريــب ال ـت ـق ـنــي ك ـم ــا ف ــي ل ــوح ــات
صليبا الدويهي .العمل على األمكنة
ي ـص ـب ــح أكـ ـث ــر ت ـع ـق ـي ـدًا وت ــرك ـي ـب ــا مــع
الـفـنــانــن املـعــاصــريــن الــذيــن يـعـيــدون
التفكير فيه بــالـتــزامــن مــع الـتـطـ ّـورات

مشهد من «أطفال األوزاعي ــ ضد نرسيس» ( 16د ــ  )2014لميراي قصار

ال ـس ـيــاس ـيــة الـ ـت ــي ت ـش ـهــدهــا املـنـطـقــة
حــال ـيــا ،ب ـعــدمــا ك ــان ــت ق ــد حـفـلــت بها
سابقًا.
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع غــال ـيــري ـهــات لـبـنــانـيــة
(«غاليري تانيت» ،و«غاليري أجيال»،
و«غــال ـيــري م ــرف ــأ» ،و«غــال ـيــري صالح
ب ــرك ــات») يـمـنـحـنــا امل ـع ــرض ملـحــة عن
امل ـ ـكـ ــان ب ــوص ـف ــه م ـص ـط ـل ـحــا ب ـ ــدالالت
مـ ـتـ ـع ــددة :أم ـك ـن ــة الـ ـشـ ـت ــات ،األم ـك ـن ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة ،أم ـك ـنــة الـ ــذاكـ ــرة ،وأمـكـنــة
ال ـه ـج ــرة ،واألم ـك ـن ــة بـمـعـنــاهــا امل ـجـ ّـرد
واألشمل .في ّ
توجه تخصصي هندسي
وتّــوثـي ـقــي ،تـشـ ّـيــد الفلسطينية صبا
ّ
مجسمات ورســومــات للشتات
عــنــاب،
الفلسطيني فــي الـكــويــت الثمانينات
ف ــي م ـش ــروع ـه ــا «الـ ــرحـ ــالـ ــة» (.)2016

وفي «أحد عشر مشهدًا لجبل أرارات»
( ،)2009تتبع صور جلبير الحاج قمم
جـبــل أرارات وتـجـسـيــداتـهــا املختلفة
داخـ ــل ال ـف ـض ــاءات الـحـمـيـمـيــة لــأرمــن
فــي لـبـنــان .تــأخــذنــا الـلـبـنــانـيــة مـيــراي
قـ ّـصــار فــي فـيــديــو «أط ـف ــال األوزاع ـ ــي ـ
ض ــد ن ــرس ـي ــس» ( )2014إلـ ــى شــاطــئ
األوزاعــيّ ،
مظهرة عالقة األطفال بهذه
البقعة املعدمة من املدينة .أما سينتيا
زافــن ،فتتناول عالقة الصوت واملكان
مـ ــن خـ ـ ــال ت ـج ـل ـي ــات ال ـ ـصـ ــوت داخـ ــل
الغابة في شريطها «الصوت والغابة»
( .)2016وبــن الــرســم والفوتوغرافيا،
تـ ـنـ ـخ ــرط جـ ـ ـن ـ ــادري فـ ــي االخـ ـت ــاف ــات
ال ــزمـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـف ـص ــل ال ــوس ـي ـط ــن
بــالـعــودة إلــى ذاكــرتـهــا الشخصية في

من فيديو «الصوت والغابة» ( 2د ــ  )2016لسينتيا زافين

 .)The Fall (2015أما متتاليات نديم
األصفر في «حيث أنتهي أنا تبدأ أنت»
( )2017 – 2015فتنقب في السرديات
املختلفة الـتــي تكتنزها جـبــال لبنان.
س ـنــذهــب م ــع إي ـت ــل ع ــدن ــان ف ــي رحـلــة
بصرية وأدبـيــة إلــى جـبــال تامالبيس
ف ــي كــالـيـفــورنـيــا ع ـبــر كـتــابـهــا «رح ـلــة
إلــي جبل تامالبيس» (بــوســت أبولو
بريس ـ .)1986
* «الـشــاعــريــة والسياسة واألمـكـنــة» ضمن
«ب ـي ـنــالــي الـ ـجـ ـن ــوب» :ابـ ـت ــداء م ــن  23أي ـلــول
(سبتمبر) حتى  31كانون األول (ديسمبر)
ـ ـ ـ «امل ـت ـحــف الــري ـفــي لـلـفـنــون ال ـجـم ـي ـلــة» في
توكومان األرجنتينية.
http://bienalsur.org
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الجنوب» :ما تقوله لنا األمكنة!
الفنانون المشاركون

ّ
صبا عناب
البحث في معنى املكان يأتي في موازاة
ّ
ال ـع ـمــل ال ـف ـنــي ل ـص ـبــا ع ــن ــاب (،)1980
ّ
لتتحول ممارستها الفنية إلى بحث في أنماط
السكن التي تفرضها الظروف السياسية على
الفلسطينيني .في «أرض بال خــراف» (،)2011
رأيـنــا العبث اإلسمنتي الــذي يحكم التجمعات
العمرانية العشوائية املؤقتة ،كما في املخيمات
الـفـلـسـطـيـنـيــة وف ــي أح ــزم ــة ال ـب ــؤس .اسـتـثـمــرت
ال ـف ـن ــان ــة واملـ ـهـ ـن ــدس ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ذاك ــرت ـه ــا
وت ـجــرب ـت ـهــا ال ـعــائ ـل ـيــة م ــع ال ـل ـج ــوء ف ــي ال ـكــويــت
ف ــي م ـعــرض ـهــا «الـ ــرحـ ــالـ ــة» ( .)2016أن ـج ــزت
الرسومات أو الدراسات الهندسية ،ومجسمات
مصنوعة من الحجر الجيري والرخام والخشب
واإلسـ ـمـ ـن ــت ،ف ــي م ـح ــاول ــة ل ـت ـج ـس ـيــد ال ـس ـمــات
األســاس ـيــة لـلـعـمــارة فــي ال ـكــويــت الـثـمــانـيـنـيــات،
والـتــي تحيلنا إلــى الـعــزل املــديـنــي الـتــي تفرضه
العمارة على الالجئني.

دانيال جنادري
اخ ـ ـتـ ــارت دان ـ ـيـ ــال ج ـ ـنـ ــادري ()2015
امل ـش ـهــد ال ـط ـب ـي ـعــي ال ـ ــذي ي ــواج ــه مـنــزل
جـ ّـدتـهــا فــي قــرطـبــا فــي مجموعتها The Fall
( .)2015تستخدم الفنانة اللبنانية املقيمة في
نـيــويــورك ،األكــريـلـيــك والــزيــت لــرســم االخـتــاف
الذي تخفيه الصور الفوتوغرافية املأخوذة ملكان
معني فــي الــوقــت نفسه .وفيما تــؤخــذ الـصــورة
بسرعة قياسية ،تمدد جنادري اللحظات عبر
الوقت الذي يتطلبه الرسم والتلوين .تتعامل مع
املساحات الطبيعية كعنصر صاخب ،كشاهد
على الهوية الفردية والجماعية .وهذا ما تحاول
إي ـق ــاظ ــه ف ــي ل ــوح ــات ـه ــا الـ ـت ــي س ـت ـع ــرض مـنـهــا
واح ــدة فــي الـبـيـنــالــي .تتبنى ج ـنــادري وجـهــات
نظر مختلفة لرؤية املشهد نفسه ،في محاكاة
للذاكرة والحركة والهجرات ،ومدى تأثيرها على
رؤيتنا الفردية للصور.

جلبير الحاج
املـجـمــوعــة ع ـب ــارة ع ــن سـلـسـلــة م ـصـ ّـورة
لجبل أرارات بني أرمينيا وتركيا وإيــران.
مشهد تكررت رؤيته في بيوت الشتات األرمني
ّ
باملصور
في برج حمود في بيروت ،وهو الذي دفع
اللبناني جلبير الحاج ( )1966إلى االشتغال على
سلسلته الفوتوغرافية «أحــد عشر مشهدًا لجبل
أرارات» ( .)2009لم يستدع األمر زيارة الجبل ،ألن
الناس جــاؤوا به إلــى البيوت .عدسة الحاج تلتقط
لوحات وصــور جبل أرارات وتجسيداته املختلفة
داخ ــل ال ـف ـضــاءات الحميمية .وإذ تـمـتــزج الـصــور
بأثاث املنازل ،وتتجاور على الجدران صور أخرى
تـخــص سـكــان الـبـيــت ،فــإنـهــا تحيلنا إل ــى الــذاكــرة
الجماعية والخاصة للشتات األرمـنــي التي ّ
ترمز
ال ـبــاد بجبل أرارات .أم ــا خـيــار جلبير الـحـيــادي
بتصوير رســومــات الجبل ال الجبل نفسه ،فإنها
قبل كل شيء تحتفظ باملسافة التي تفصل الناس
عن بالدهم.

نديم األصفر
ّ
فــي تنقيبه عــن الـطـبـقــات ال ـتـ ّـي تشكل
املساحات الطبيعية للبالد ،يتعقب نديم
األص ـفــر ( )1976ج ـبــال لـبـنــان فــي مجموعته
«أنـتـهــي أن ــا حـيــث تـبــدأ أن ــت» ( 2015ـ ـ .)2017
ما هي السرديات التي تكتنزها هــذه األماكن؟
يحاول الفنان اللبناني تظهيرها في سلسالته
ال ـفــوتــوغــراف ـيــة ض ـمــن ت ـ ّ
ـوج ــه ب ـص ــري جـمــالــي
وشــاعــري لـتـصــويــر الـجـبــال فــي الـلـيــل والـنـهــار
وفي أوقات مختلفة من اليوم.
تـصـبــح ع ــدس ــة األصـ ـف ــر ،وس ـي ـطــا إل ــى الـتــأمــل
في جبال القبيات ووادي قنوبني وجبل مكمل
ووادي قزحيا ،حيث تظهر تـكــراراتــه البصرية
كمحاوالت عبثية للقبض على عناصرها حيث
«كـ ــل شـ ــيء ل ــه م ـع ـنــى ،ك ــل ش ــي ف ــي ان ـس ـجــام،
الدمار ،النباتات ،الجيولوجيا.
املاضي ،الحاضر ،املمنوع ،الرغبة واملوت

ّ
ميراي قصار

سينتيا زافين

فــي «أطـفــال األوزاع ــي ـ ـ ضــد نرسيس»
ّ
تصور ميراي قصار
( 16د ـ ،)2014
( ،)1963ت ــداخ ــل املـ ـي ــاه وال ـت ـش ـكــات
الخارجية والتركيبات البصرية للبحر والصخر
ّ
على شــاطــئ األوزاع ــي .بجمالية عالية ،تشكل
هذه األمزجة املتداخلة لوحات لحظوية متحركة،
فيما تخترق املشهد أجساد أطفال يركضون.
تستلهم ّ
قصار شريطها من أسطورة نرسيس
الذي لم يقدر رفع عينيه عن وجهه املنعكس في
البحيرة.
ت ـن ـقــل أس ـط ــورت ـه ــا إلـ ــى ش ــاط ــئ األوزاعـ ـ ـ ــي فــي
إحــدى ضواحي بيروت الفقيرة واملعدمة ،وفي
هذا املكان البائس الذي ال نرى شيئًا من ظروفه
ً
في الشريط ،كاملجارير مثال ...تستهتر اجساد
ّ
تتحرر من
األطفال بكل شيء ،تقفز على املوج،
ال ـظ ــروف الـجـغــرافـيــة الـسـيــاسـيــة وتصنيفاتها
املسبقة.

تـخـتـبــر سـيـنـتـيــا زافـ ــن ( )1970الـبـعــد
امل ـك ــان ــي ل ـل ـصــوت ف ــي ف ـيــديــو «ال ـص ــوت
والـ ـغ ــاب ــة» ( 2د ـ ـ ـ  .)2016ال ـع ــاق ــة بني
الصوت والفضاء الــذي يحويه هي الــرابــط املخبأ
وال ـظــاهــر ال ــذي تستكشفه الـفـنــانــة واملــوسـيـقـيــة
اللبنانية املعاصرة في عملها ،وهــذا ما ال يبتعد
عن ّ
توجه زافــن التي تستخدم الصوت كعنصر
أســاســي ألعـمــالـهــا الـفـنـيــة ووســائـطـهــا املختلفة:
الـفـيــديــو وال ـفــوتــوغــراف ـيــا والـتـجـهـيــز .ف ــي فيديو
«ال ـص ــوت وال ـغــابــة» ،تسير الـطـفـلــة ألـكـسـنــدرا (8
س ـنــوات) فــي الـغــابــة ،وه ــي تـغـنــي ،تــرفــع صوتها
وتـخـفـضــه بــاسـتـخــدام نــوطــة مــوسـيـقـيــة واح ــدة.
ال ـص ـمــت وال ـ ـصـ ــوت ،ح ـض ــوره وغ ـي ــاب ــه ،يـعـيــدان
التفكير بالصوت ومــدى انغماسه في هذا املكان
ال ـط ـب ـي ـعــي .ت ـل ـجــأ زاف ـ ــن إلـ ــى ال ـت ــاع ــب ال ـب ـصــري
والصوتي ،حيث تبدو حركة الفتاة وفمها هما ما
يصدران الصدى ال الصوت األصلي.

إيتل عدنان
فـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ّ ع ـم ـل ـهــا ب ــوس ــائ ــط ول ـغ ــات
مختلفة ،تـنــقـلــت إي ـتــل عــدنــان ()1925
ّ
ب ــن م ــدن ع ــدي ــدة .ه ـكــذا ي ـشــكــل امل ـكــان
باعثًا أساسيًا ألعمالها الشعرية والبصرية بني
بيروت وباريس وسان فرانسيسكو .وإذ ال يكاد
املكان يغيب عن أعمالها ،اختارت نايلة تمرز أحد
دفاترها املصنوعة مــن ورق األرز «ليبوريللو»
( )2015ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـج ـ ــاورت ف ـي ـه ــا رس ــوم ــات ـه ــا
وضــربــات ـهــا الـلــونـيــة م ــع قـصــائــد كـتـبـتـهــا بخط
يدها لشعراء عرب من بينهم أنسي الحاج وبدر
شاكر السياب وغيرهما .تشارك عدنان أيضًا
بكتابها «رحـلــة إلــي جبل تامالبيس» (بوست
أبولو بريس ـ  ،)1986وفيه نص طويل حول رؤى
عدنان لجبل تامالبيس في كاليفورنيا ،وأبعاده
الطبيعية والـفـنـيــة إل ــى جــانــب رس ــوم ــات للجبل
بالزيت واأللوان املائية والحبر.

صليبا الدويهي
أرادت نــاي ـلــة ت ـمــرز ال ـع ــودة إل ــى الــوجــه
ال ـحــداثــي للمشهد الطبيعي فــي لبنان
عبر لوحة «مــن دون عـنــوان» (.)1978
ل ــذا ك ــان ال ب ـ ّـد م ــن ال ـل ـجــوء إل ــى أع ـم ــال صليبا
الدويهي ( 1915ـ  .)1994شهدت تجربة الفنان
اللبناني تقلبات حـ ّـادة بني التصويرية الكاملة
قبل أن يتأثر بالحداثة األوروبـيــة ويذهب نحو
التجريد واالختبارات اللونية في رسمه للمناظر
الطبيعية .رسم الدويهي الوديان والجبال التي
كانت تحيطه .بقيت هذه األمكنة والوجوه الريفية
حــاضــرة فــي أعـمــالــه رغــم ّ
تغير األســالـيــب .وإذ
اختيرت لوحة صليبا الدويهي لتجاور األعمال
ً
ّ
امل ـعــاصــرة ،فــإنـهــا تــؤكــد أوال عـلــى أن االهـتـمــام
باملساحات الجغرافية واملناظر الطبيعية ليس
ط ــارئ ــا ،ب ــل يـكـمــن ف ــي صـلــب االش ـت ـغــال الـفـنــي
العربي منذ بداياته.
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نزيه أبو عفش

«فان رقم  »12ينقل حقوق األطفال

«كرفانة» بيروت من الناس وإلى الناس

ضـمــن م ـشــروع «كــرفــانــة» ال ــذي أبصر
ال ـن ــور ال ـع ــام امل ــاض ــي ،أط ـل ـقــت جـمـعـيــة
«بيروت دي سي» الثقافية أمس الثالثاء
مـ ـش ــروع «ف ـ ــان رقـ ــم  »12ال ـ ــذي نـفــذتــه
م ــع «ك ـ ـ ــاون م ــي إن» (ب ــال ـش ــراك ــة مــع
اليونيسف وبـ�دعـ�م مـ�ن مؤسس ة �Aus
 ،)tralian Aidخــال مؤتمر صحافي
ع ـقــدتــه ف ــي م ـق ـ ّـره ــا ف ــي فـ ــرن ال ـش ـبــاك
ّ
(قـضــاء بـعـبــدا) .إن ــه عـبــارة عــن مسرح

ّ
متجول ينقل أص ــوات مجموعة
شــارع
م ـ ــن األوالد عـ ـب ــر عـ ـ ــرض ق ـص ـص ـهــم
ال ـتــي ُسـ ّـج ـلــت ُ
وج ـم ـعــت ضـمــن حـلـقــات
وورش ـ ـ ــات ع ـم ــل وم ـن ــاق ـش ــات أجــرت ـهــا
الـفـنــانـتــان ســابــن شـقـيــر وف ــرح قــاســم
عـلــى م ــدى  40يــومــا .شـمــل ه ــذا العمل
ً
أطفال شوارع وتالمذة مدارس وأطفاال
عــامـلــن ّ
وأمـ ـه ــات ،ب ــن ب ـي ــروت ّ والـبـقــاع
وعـكــار والشمال والـجـنــوب .وثــق فريق

«أريج فلسطين»
… يمأل صيدا

الرفيق كين لوتش
ضيفًا في الوتوات

تعود «ليالي أريج فلسطني
للموسيقى» في مواعيد فنية
غد
جديدة لعام  .2017بدءًا من ٍ
الخميسّ ،
يقدم مركز «جنى»
ّ
بالتعاون مع «نادي لكل الناس»
وبالشراكة مع اليونسف ثالث
أمسيات تستمر حتى يوم السبت
املقبل في صيدا .ينطلق البرنامج
بحفلة مع مواهب فلسطينية
شابة ،قبل أن يطل الفنان
واملوسيقي اللبناني زياد ّ
سحاب
في اليوم التالي برفقة فرقته.
أما ختام الحدث الهادف إلى
تنشيط الحركة الثقافية والفنية
في املناطق ّ
املهمشة ،فمع الفنانة
غادة شبير (الصورة) ضمن
ّ
«شرقيات».
أمسية عنوان

يستضيف املركز الرئيسي
للحزب الشيوعي اللبناني،
اليوم األربعاء عرضًا لفيلم
«أنا دانايل بليك» تأليف (بول
الفيرتي ـ  2016ـ  100د) للمخرج
البريطاني كني لوتش ( 81عامًا).
الشريط الفائز بالسعفة الذهبية
في «مهرجان كان السينمائي
الدولي» العام املاضي وبـ 23
جائزة أخرى في مهرجانات
ّ
عدة ،يتمحور حول كيف أوقع
نظام الضمان االجتماعي في
النجار ّ
بريطانيا ّ
املعوق «دانيال
بليك» واألم العزباء «كيت» في
أحياء الفقر في مدينة نيوكاسل.
وهو من بطولة كولني كومبس،
وميكي ماكغريغور ،وهايلي
سكوريس ،وجني بيرش ،وبريانا
شان ،وشارون بيرسي...

«ليالي أريج فلسطني للموسيقى»:
من  21حتى  23أيلول (سبتمبر)
الحالي ـ  20:00ـ «مدينة رفيق
الحريري الرياضية» (واجهة صيدا
البحرية ـ جنوب لبنان) .لالستعالم:
01/819970

عرض فيلم «أنا دانايل بليك» :اليوم
ـ  19:00ـ املركز الرئيسي للحزب
الشيوعي اللبناني (الوتوات ـ بيروت).
الدخول مجاني.

العمل تجارب أطفال لبنانيني وسوريني
وف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ت ـ ـعـ ـ ّـرضـ ــت ح ـق ــوق ـه ــم
لإلهمال أو االنتهاك ،سواء على صعيد
ال ـع ـمــل ال ـق ـســري أو ال ـف ـقــر أو الـبـلـطـجــة
أو الـعـنــف ...لـكــن مــن دون الـكـشــف عن
هوياتهم .بعد هذه العملية ،وقع االختيار
ع ـل ــى خ ـم ــس ق ـص ــص ج ـ ــرى تــولـيـفـهــا
ّ
وشكلت املادة األساسة لـ «فان رقم ،»12
وه ــي م ـنـ ّـوعــة ب ــن ال ـص ــراع ــات الـيــومـيــة
والطموحات واألح ــام املستقبلية .في
البيان الصحافي الـخــاص بـهــذا العمل،
يــؤكــد القائمون عليه ّأن االسـتـمــاع إلى
قصص الصغار كان «صعبًا ،لذلك كان
ال بد من مشاركتها مع اآلخرين لخلق
مستقبل أكثر أمانًا لهم».
ّ
تحولت هذه الشهادات إلى عمل مسرحي
سـيــؤديــه فــريــق مــن املـمـثـلــن املحترفني
ال ــذي سيجولون على املناطق اللبنانية
لتقديمه في األماكن العامة .أمــا الهدف،
فهو استخدام السرد القصصي واملسرح
في املدن واملناطق النائية لإلضاءة على
أهمية حـقــوق الـطـفــل ،وتـعــريــف األطـفــال
أنفسهم على حقوقهم وكيفية العثور
على املساعدة عند الحاجة.
فهو
للفكرة،
مناسبًا
يبدو االسم املختار
ّ
مستوحى من فكرة الفرقة التي تتنقل
في حافلة ّ
وتقدم قصصًا تعلن  12بندأ
من بنود الحماية األساسية في اتفاقية
األم ــم املتحدة لحقوق الطفل .االنطالقة
الــرس ـم ـيــة ع ـلــى األرض س ـت ـكــون ف ــي 5
تشرين األول (أكتوبر) املقبل في منطقة
شبعا (جنوب لبنان) ،قبل أن تجول بـ 22
عرضًا على مناطق لبنانية ّ
عدة حتى 16
من الشهر نفسه.
«ف ــان رق ــم  :»12بــن  5و 16تشرين
األول ـ في مناطق لبنانية مختلفة.

طلق
«مدار قنبز» ُي
ّ
…«بيروت تصمم»
أطلق «مدار قنبز» أخيرًا برنامج
ّ
تصمم» التعليمي
«بيروت
مستهدفًا الشباب
التوعوي،
ّ
اختيار
اللبناني واملعلمنيّ .
التصميم جاء إيمانًا بأنه يوضح
إمكانية إيجاد حلول عدة ملشكلة
ّ
ويطور ّالتفكير النقدي
واحدة،
والخيال ،كما أنه أداة تعليمية
تشمل الفن والثقافة والعلوم .كل
ّ
تصمم»
سنة ،سيختار «بيروت
ثيمة واحدة إلعداد كتاب ،وقطعة
فنية ،ووثائقي ،ومحاضرة،
وعرض ،ومعجم بصري ...البداية
الرسمية من «معرض بيروت
للتصميم» بني  21و 24أيلول
(سبتمبر) الحالي ،حيث ستكون
سيڤني عريس ومي مكارم حماده
ولني شرف الدين وندين توم مع
إنجازات ّ
منوعة تتمحور حول
«النقطة».
«بيروت ّ
تصمم» :من  21و 24أيلول ـ
بدءًا من  15:30ـ «بيال» (واجهة بيروت
البحرية) .لالستعالم01/380533 :

يوميات ناقصة

ُ
اعتراف حشرة

ُ
ّ
أبدًا! ما عادت تعنيني العدالة وال الحق
وال ّ
وإحقاق
العدالة
إدراك
يهمني َمن يساعدني في
ِ
ِ
ِ
ّْ
الحق.
ُّ
اللحظة
ما يعنيني ,كل ما يعنيني ,في هذه
ِ
َ
(اللحظة التي أوشك ْت أن تصير أبدًا)
ِ
ُ
َ
الزمان
الداكنة ِم َن
الرقعة
يكون ال يزال ،على هذه
ْأن
ِ
ِ
ِ
واألرض،
ّ
ٌ
بعض من املشعوذين ،واألفاقني ،واملمسوسني،
والس َفلةُّ ،
املحافل ،وسماسر ِة
وبهلوانات
والدها ِة،
َّ ِ
ِ
ِ
َّ
األهوال املحنكني...
ِ
ّ
لحظة طيش،
نفاق أو
املستعدين ،في
ِ
ِ
لحظة ٍ
ٌ
ِأل ْن يشفقوا على تعاستي ،كما لو أنني حشرة
ٌ َّ ٌ
مجردة من الحقوق واألحالم،
غشيمة
َوي ّ
مدوا ّ
إلي َيد املساعدة
هاوية العدم
للنجا ِة من
ِ
قيد حيا ِة الحشرات.
ِ
والبقاء على ِ
..

ُّ
 :كل ما يعنيني.
2017/1/4

