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على الغالف

بالحد األدنى :أرجعوا «القدس الشرقية» إلينا
مطالب ّ

«قمة صوتية» في إسطنبول
انتهت «القمة اإلسالمية» الطارئة (والمنتظرة) عن القدس من دون أي رفع لسقف المواجهة السياسية مع اإلعالن
األميركي .تسع توصيات في البيان الختامي خلت من أي خطوة عملية ،سوى تذكير الــدول المشاركة باالعتراف
بفلسطين ،إن لم تكن قد اعترفت بها كدولة وفق «إعالن االستقالل» أواخر الثمانينيات .إذ يبدو أن رفع الصوت إعالميًا
مخدر ينتهي مفعوله
على نحو يومي من قبل الدول
مجرد ّ
المطبعة مع إسرائيل أو تلك ُ
ّ
«الم ّتيمة» بالواليات المتحدةّ ،
وس ِّجل حضور إيراني ولبناني
مع أول اختبار ألخذ القرارات .يوم أمس ،غاب التمثيل العالي للسعودية واإلمارات ومصرُ ،
«سلطته»
وأردني «قوي» ،مع كلمة طويلة لمحمود عباس ...طالب فيها الجميع بما لم تفعله ُ
ّ
فـ ــي ت ـع ـل ـي ــق مـ ـت ــأخ ــر عـ ـل ــى أحـ ـ ــداث
«الـ ـقـ ـم ــة اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة» ،قـ ـ ــال رئ ـي ــس
ّحـكــومــة ال ـعــدو بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو،
إنـ ــه «ل ـيــس م ـن ـب ـه ـرًا» ب ـب ـيــان ال ـقــادة
املـ ـسـ ـلـ ـم ــن وتـ ـص ــريـ ـح ــاتـ ـه ــم حـ ــول
القدس.
قــد يـكــون الــرجــل ُمـحـقــا .فبعيدًا عن
غطرسته وثقته بحليفه األميركي
وب ـح ـل ـف ــائ ــه الـ ـس ــري ــن وال ـع ـل ـن ـي ــن،
تــوص ـي ـفــه ل ـل ـب ـيــان ال ـخ ـت ــام ــي لـقـمــة
إس ـط ـن ـبــول يـنـطـبــق ع ـلــى تــوصـيــف
ج ـم ــوع الـفـلـسـطـيـنـيــن املـنـتـفـضــن
وال ــداعـ ـم ــن ال ــذي ــن م ـ ــأوا س ــاح ــات
ب ــاده ــم بــال ـت ـظــاهــرات وال ـت ـحــركــات
اليومية ،ملا جرى في املدينة التركية
أمس.
ّ
تتعد الثلث على
وبنسبة حضور لم

مستوى الــرؤســاء واملـلــوك املنتمية
دول ـ ـ ـهـ ـ ــم إلـ ـ ـ ــى «مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
اإلس ـ ــام ـ ــي» ،ان ـت ـه ــت ق ـم ــة املـنـظـمــة
ال ـط ــارئ ــة ب ـش ــأن ال ـق ــدس خ ــال يــوم
واحد ببيان دون املستوى ،لتنتهي
مـعـهــا أي قـيـمــة فـعـلـيــة أو إضــافـيــة
ل ـق ـمــة ع ــرب ـي ــة تـ ـت ــردد دول عـ ــدة فــي
الــدعــوة إلـيـهــا ،خــاصــة أن الحضور
ً
الـ ـع ــرب ــي األع ـ ـلـ ــى ت ـم ـث ـي ــا اق ـت ـص ــر
عـلــى األردن وق ـطــر وال ـي ـمــن (جـنــاح
الـ ـ ــريـ ـ ــاض) وال ـ ـصـ ــومـ ــال والـ ـك ــوي ــت
وفـ ـلـ ـسـ ـط ــن واملـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرب والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان
ولـ ـبـ ـن ــان وم ــوريـ ـت ــانـ ـي ــا ،مـ ــع غ ـيــاب
الفــت للسعودية بسبب «انـشـغــال»
املـ ـل ــك واب ـ ـنـ ــه ول ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ،وك ــذل ــك
الحال بالنسبة إلى مصر واإلمارات
اللتني ليستا على وفــاق مع الجهة

امل ـس ـت ـض ـي ـفــة (الـ ـخ ــاف ــات الـثـنــائـيــة
أبدى من فلسطني).
وف ـ ــي مـ ـق ــارن ــة س ــري ـع ــة مـ ــع «ال ـق ـم ــة
اإلســامـيــة ـ ـ األميركية» التي عقدت
في السعودية في أيار املاضي ،حضر
األخيرة أكثر من ضعفي العدد لجهة
الرؤساء والزعماء.
أمــا بيان أمــس الختامي ،فلم يطلب
أك ـثــر م ــن اع ـت ـبــار «ال ـق ــدس الـشــرقـيــة
عــاص ـمــة لـفـلـسـطــن» ،اع ـت ـم ــادًا على
أن قــرار الــواليــات املتحدة األميركية
االع ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراف بـ ـ ــال ـ ـ ـقـ ـ ــدس «عـ ــاص ـ ـمـ ــة
إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» هـ ــو «غـ ـي ــر ق ــان ــون ــي»،
ورأى أن واشـ ـنـ ـط ــن ان ـس ـح ـب ــت مــن
عملية التسوية التي تبناها «البيان
اإلســامــي» نفسه كما فعلت جامعة
الــدول العربية ،فيما بقيت املطالبة

بـ ــاالع ـ ـتـ ــراف ب ـف ـل ـس ـطــن ك ـ ــدول ـ ــة ،أو
بــال ـقــدس (ش ــرق ــي الـ ـق ــدس) عــاصـمــة
ل ـهــا ،خ ــارج أج ـن ــدة الـ ــدول املـشــاركــة
عمليًا ،إذ ُو ّج ـهــت ب ـصــورة «دع ــوة»
غير ملزمة.
ومـ ــن ت ـس ــع م ـخ ــرج ــات وت ــوص ـي ــات،
كــان البند األق ــرب إلــى التطبيق هو
أنـ ــه «فـ ــي حـ ــال عـ ــدم ت ـح ــرك مـجـلــس
األم ـ ــن ال ــدول ــي ب ـخ ـصــوص ال ـق ــدس،
فإننا مستعدون لطرح املسألة على
الجمعية العامة لألمم املتحدة».

السعودية غائبة ...واإلمارات
ومصر
بـيـنـمــا قـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي رجــب
طـ ـي ــب أردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،فـ ـ ــي كـ ـلـ ـمـ ـت ــه ،إن
«القدس خط أحمر وستبقى عاصمة
أبــديــة للمسلمني» ،واصـفــا إسرائيل
مجددًا بـ«دولة االحتالل واإلرهاب»،
قــال امللك األردن ــي ،عبد الله الثاني،
ّ
إن «الـخـطــوة األميركية تـهــدد األمــن
واالستقرار في املنطقة» ،مضيفًا أن
اململكة بصفتها وصيًا على األوقاف
فــي ال ـق ــدس ،س ـتــواصــل دورهـ ــا «فــي
الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ّـدي ألي م ـ ـحـ ــاولـ ــة ل ـت ـغ ـي ـيــر
الوضع التاريخي والقانوني القائم
فــي األق ـصــى ...سنمنع أي محاوالت
لتغيير الوضع».
أمــا السعودية ،التي اكتفت بإرسال
وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـل ـش ــؤون اإلس ــام ـي ــة
وال ـ ــدع ـ ــوة واإلرش ـ ـ ـ ـ ــاد ،نـ ـ ــزار م ــدن ــي،
ف ـ ـ ـعـ ـ ــادت وأص ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ب ـ ـيـ ــانـ ــا م ـل ـك ـيــا
«استنكرت» فيه ّ
وعبرت عن األسف
ّ
من قــرار ترامب .لكن أيًا من القنوات
التابعة لـلــريــاض أو أبــو ظـبــي ،مثل
«العربية» و«سـكــاي نـيــوز» لــم تنقل
وق ــائ ــع امل ــؤت ـم ــر ك ــام ـل ــة ،ك ـمــا فعلت
غالبية القنوات العربية.
من جهة أخرى ،قالت مصر ،في كلمة

وزي ــر خارجيتها ســامــح شـكــري ،إن
أي مساس بوضعية القدس «يعني
تـ ـه ــديـ ـدًا ص ــري ـح ــا ل ـح ــل ال ــدولـ ـت ــن،
ويـفـتــح ال ـبــاب عـلــى مـصــراعـيــه أمــام
اح ـت ـمــاالت وخ ـي ـمــة» .وأض ـ ــاف« :مــن
البديهي أن جوهر حل الدولتني هو
االعـتــراف بحق الشعب الفلسطيني
ف ـ ــي إق ـ ــام ـ ــة دولـ ـ ـت ـ ــه عـ ـل ــى األراضـ ـ ـ ــي
امل ـح ـت ـل ــة عـ ـ ــام  ،1967وعــاص ـم ـت ـهــا
الـقــدس الـشــرقـيــة ...اسـتـقــرار املنطقة
وال ـع ــال ــم ال يـحـتـمــل أي ت ـح ــرك غير
محسوب العواقب تجاه القدس».
الــرئـيــس اإلي ــران ــي ،حـســن روحــانــي،
قال بدوره إن قرار الرئيس األميركي
ُ
«يظهر أن الواليات املتحدة ال تولي
أي اح ـتــرام لحقوق الفلسطينيني»،
مـضـيـفــا أن «قـ ــرارهـ ــا أث ـب ــت أن ـه ــا ال
ت ـف ـكــر إال ف ــي م ـص ـل ـحــة إس ــرائـ ـي ــل».
ّ
ونـ ّـبــه روحــانــي إلــى أن «على اإلدارة
األميركية أن تعي حقيقة أن العالم
اإلس ــام ــي لــن يـبـقــى مـتـفــرجــا بشأن
مصير فلسطني والقدس الشريف»،
م ـ ـض ـ ـي ـ ـفـ ــا« :اسـ ـ ـتـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــار واش ـ ـن ـ ـطـ ــن
ب ــالـ ـق ــرارات ال ــدولـ ـي ــة ذات األغ ـل ـب ـيــة
ال ـ ـسـ ــاح ـ ـقـ ــة ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص الـ ـقـ ـض ـي ــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة س ـي ـك ـل ـف ـه ــا ك ـث ـي ـرًا
سياسيًا» .كذلك شدد على أن «بالده
على أتـ ّـم االستعداد للتعاون مع كل
الــدول اإلسالمية للدفاع عن القدس
دون أي تحفظ أو شروط مسبقة».

كلمة فلسطينية طويلة «بال
قرارات»

ً
الكلمة األطول واألكثر تفصيال كانت
ملحمود عباس ،الذي لم ُيشر إلى قرار
فعلي اتخذته «السلطة» ،لكنه أعلن
أن «استمرار إسرائيل في انتهاكاتها
يجعلنا في حل من االتفاقات معها،
بما فيها أوسـلــو» ،مكررًا أن «إعــان

عون :إلجراءات عقابية موحدة ومتدرجة
قال الرئيس اللبناني ميشال عون في خالل كلمته ،إنه ال بد من «اتخاذ إجراءات
عقابية ّ
موحدة ومتدرجة ،ديبلوماسية واقتصادية ،ضد أي دولة تنحو منحى
االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل» .وأضاف أن
«إسرائيل تعلن نفسها دولة يهودية ،وتحاول تأكيد
ذلك بتهويد القدس وجعلها عاصمتها ،وفي ذلك
ٌ
شطب للهوية الجامعة لألرض املقدسة .»...كذلك رأى أن
ُ
الخطوة التي أقدم عليها الرئيس دونالد ترامب «تسقط
عن الواليات املتحدة صفة الدولة العظمى التي تعمل
على إيجاد حلول تحقق السالم العادل في الشرق
األوسط» ،داعيًا إلى «التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس
األمن الدولي باسم مجموعة الدول اإلسالمية لتعطيل
القرار األميركي وإلزام الواليات املتحدة إلغاءه» .كذلك
طالب بإطالق «حملة ديبلوماسية تهدف إلى زيادة عدد
الدول املعترفة بدولة فلسطني واالنتقال إلى اعتبارها دولة كاملة العضوية في
األمم املتحدة».
(األخبار)
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«سلمت» القدس!
القمة التي ّ
عن ّ
بيار أبي صعب

سجلت نسبة حضور ضعيفة في التمثيل العالي واكتفت السعودية بإرسال وزير (أ ف ب)

الــرئـيــس األم ـيــركــي ال ـقــدس عاصمة
إســرائ ـيــل ،وتعليماته بنقل سـفــارة
بالده إليها ،انتهاك صارخ للقانون
الدولي واالتفاقات املوقعة ،وخاصة
قـ ـ ـ ــرارات م ـج ـلــس األم ـ ـ ــن ،واس ـت ـف ــزاز
لـلـمـجـتـمــع ال ـ ــدول ـ ــي» .وأضـ ـ ـ ــاف« :ال
يمكننا أن نبقى سلطة دون سلطة،
وت ـح ــت احـ ـت ــال ب ــا ك ـل ـفــة ،وهـ ــو ما
يدعونا إلى إعادة تقييم املوقف عبر
أطــرنــا الفلسطينية وامل ـشــاورات مع
األشقاء واألصدقاء».
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ل ـ ــم يـ ــوضـ ــح ع ـ ـبـ ــاس م ـتــى

طالب عباس بمليار
دوالر لدعم القدس...
ومواصلة زيارة المدينة

وك ـيــف سـتـكــون ه ــذه املــراج ـعــة ،دعــا
دول الـعــالــم إلــى «مــراجـعــة اعترافها
ّ
تصر على
بدولة إسرائيل ما دامــت
مـخــالـفــة ق ــواع ــد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي...
منذ إنشائها فــي عــام  .»1948كذلك
طالب بدعم «مساعي دولة فلسطني
فــي االنـضـمــام إلــى جميع املنظمات
واملعاهدات الدولية ،باعتبارها حقًا
طـبـيـعـيــا ل ـه ــا ،وب ـ ـهـ ــدف ...ن ـيــل دول ــة
فلسطني عضويتها الكاملة في األمم
املتحدة».
ولم يخف رئيس السلطة أن «اإلدارة
األمـيــركـيــة صدمتنا فــي الــوقــت الــذي
كنا فيه منخرطني معها في العملية

السياسية من أجل الوصول إلى سالم
عادل وشامل في املنطقة ...بهذا تكون
الواليات املتحدة قد اختارت أن تفقد
أهليتها كوسيط» .كذلك ،لم يفت «أبو
م ـ ــازن» أن يــرجــو ت ـقــديــم دع ــم مــالــي،
ً
ق ــائ ــا إن «ت ـعــزيــز ص ـمــود أهـلـنــا في
القدس يتطلب دعم الــدول اإلسالمية
ب ـكــل ال ــوس ــائ ــل امل ــادي ــة وامل ـع ـن ــوي ــة»،
مـشـيـرًا إل ــى «ضـ ــرورة اعـتـمــاد قمتنا
توصية الـتـعــاون اإلســامــي األخـيــرة
فـ ـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـه ــا املـ ـ ــوسـ ـ ــع املـ ــاضـ ــي
بتشكيل وقفية إسالمية دولية لدعم
فـلـسـطــن واملـ ـق ــدس ــات بـقـيـمــة مـلـيــار
دوالر» أميركي.
ورغ ــم الــوضــع الـحـســاس فــي املدينة
امل ـح ـت ـل ــة ،وطـُ ـ ــرد امل ـق ــدس ـي ــن ال ــوف ــد
ال ـب ـحــري ـنــي امل ـط ـ ّـب ــع ق ـبــل أيـ ـ ــام ،ق ــال:
«لـقــد دع ــت م ـب ــادرة ال ـســام العربية
ً
إل ــى حــل الـقـضـيــة الفلسطينية أوال
قـبــل ال ــذه ــاب ف ــي إق ــام ــة أي عــاقــات
مـ ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،لـ ـك ــن هـ ـ ــذا ال يـعـنــي
االن ـق ـط ــاع ع ــن زيـ ـ ــارة الـ ـق ــدس دعـمــا
ألهـلـهــا وح ـمــايــة لـهــويـتـهــا الـعــربـيــة
واإلسالمية واملسيحية ،فهذا واجب
علينا جميعا ،ولذلك أدعــو الجميع
إلى زيارتها ...فزيارة السجني ليست
كزيارة السجان» .وأخيرًا ،أعلن «أبو
مــازن» أن السلطة ستتجه األسبوع
املـقـبــل إل ــى مـجـلــس األم ــن «م ــن أجــل
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـضـ ــويـ ــة ك ــام ـل ــة
ف ــي األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،وإن ل ــم نـنـجــح
فسنتوجه فــي األس ـب ــوع ال ــذي يليه
وهـكــذا ،فهناك دول تقدمت عشرات
امل ـ ــرات ـ ــب ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى ع ـضــويــة
كــامـلــة ،وحصلت عليها بالنهاية»،
م ـش ـي ـدًا ب ـم ــا س ـم ــاه ال ـ ـ ــدور األردن ـ ــي
وامل ــواق ــف الـسـعــوديــة الـثــابـتــة بشأن
قضية القدس.
(األخبار)

ً
كان ال ّبد من أن ننتظر أسبوعًا كامال بعد ّ قرار ترامب نقل
ّ
لنتوصل إلى
سفارة الواليات املتحدة إلى القدس املحتلة،
العربية واإلسالميةّ
ّ
اكتشافات مذهلة .لقد أجمعت األنظمة
ّ
على حب فلسطني ـ ـ وهو إنجاز استراتيجي بحد ذاته
ّ
التمسك
ـ ـ وأجمعت بالتصميم والعزيمة ّإياهما على
بالقدس (الشرقية فقط) عاصمة لدولة غامضة ،يسمونها
ّ
ّ
ّ
وعسكرية
واقتصادية
قانونية
«فلسطني» ،بال أسس
ّ
ّ
ووطنية« ،دولة» تضيق بالجزء األعظم من شعبها املشرد
في أربعة أقطار األرض .شكرًا لـ«قمة منظمة التعاون
اإلسالمي في إسطنبول» على هذا اإلنجاز الخطير الذي
ّ
واهتز كيان االستعمار
ارتعدت له فرائص بني صهيون،
َ
ّ
األميركي ،حتى دخل الكاوبوي ّاملعتوه في حالة من اإلحباط
وندم على فعلته .كما كان متوقعًا ،وكما استشرف إعالم
ّ
العدو تحديدًا ،فقد تمخض جبل الغضب العربي ـ اإلسالمي
(الرسمي) عن فأرة .قبل يومني كان وزير الخارجية التركي
مولود تشاووش أوغلو نفسه يشكو من ّ
«رد الفعل (العربي)
الضعيف» ،وال ّ
نظن ّأنه ّ
غير رأيه وهو يستمع إلى خطابات
ّ
ّ
محشوة باألدبيات املستهلكة منذ سبعني عامًا،
إنشائية
ال تترافق مع أدنى إجراء عملي ،وإلى بيان نهائي توفيقي
ّ
تشكل ّ
بأية خطوات ّ
خجول ،ال ّ
يلوح ّ
ردًا
عملية من شأنها أن
األميركية« .ربما ال يريدون أن ّ
ّ
يزعلوا
حقيقيًا على الحقارة
أميركا» ّ
ّ
دس تشاووش أوغلو بخبث ،قبل القمة .صحيح!
ّ
ّ
فهل بالده ـ ـ رغم النبرة االحتجاجية العالية التي تميزت بها
وأعطت للطوباويني بيننا بعضًا من أمل ـ ـ من شأنها أن
تفعل؟ وإلى أي حد؟
ّ
ّ
مسرحية
القمة التي شهدتها إسطنبول ،تشبه لألسف
ّ
تراجيكوميدية ،نعرف سلفًا أحداثها الكاريكاتورية،
ّ
ومواقفها املضخمة ،ونعرف بالضبط ما ستقول
شخصياتها وتفعل ،ونعرف خاتمتها املضحكة ـ ـ املبكية.
ممثلو  48دولة ،بينهم  16رئيس وملك وأمير ورئيس
حكومة ،ال يملكون مجتمعني أدنى جرأة على تحدي
ّ
العثمانية ،سمعنا
إسرائيل وتهديدها .في عاصمة الخالفة
ّ
جعجعة لكننا ،على األرجح ،لن نرى طحنًا .الرئيس التركي
إردوغان ،وهو الرئيس الدوري لـ«منظمة التعاون اإلسالمي»،
بدا «واكل ّ
ّ
وبعنترياته «التي ما
الجو» بمبادرته املشكورة،
قتلت ذبابة» بتعبير نزار قباني .وقف يطالب بالقدس ،ودماء
ّ
«الربيع» السوري ملا تجف عن يديهّ ،وكذلك مداد ّ اتفاقات
ّ
ّ
واالقتصادية التي وقعها وسيوقعها مع
العسكرية
التعاون
العدو اإلسرائيلي.
العاهل األردني عبد الله رأى بعقله االستراتيجي أن «الخطوة
األميركية تهدد األمن واالستقرار في املنطقة» .الرئيس
املصري لم يجد وقتًا للحضور ،فهو ساهر على منع شعبه
من النزول إلى الشارع ،ومحاكمة الذين نزلوا إلى التظاهرات
املاضية .سنقفز فوق السعودية طبعًا .لقد بخلت علينا حتى
بالجبير.
ّ
ّ
فولي العهد األملعي يحل هذه املشكلة
اتركوا السعودية،
ّ
العرضية مباشرة ،إذا أراد ،مع صديقه الحميم جاريد

كوشنر .ثم إن القمم ال تلذ إال في الرياض كي يرقص ترامب
العرضة .أو في القاهرة إلعالن الحرب على املقاومة .وإذا
ّ
ّ
مهتمة كثيرًا
للسر مطرحًا ،فإن اململكة غير
كنتم تملكون
هذه األيام بثالث الحرمني الشريفني ،فليأخذه إخوتنا اليهود:
عربونًا عن ّ
حبنا وتمسكنا بـ«حوار األديان» .لديهم أمور
ّ
أخطر وأهم :الجميع في مملكة الخير ،منهمك هذه األيام
ّ
ببناء املجتمع الحديث ،املنفتح ،الذي يشتمل حتى على دور
ّ
احتفالية كبرى بـ«صفقة القرن»
سينما (!) ،وذلك من ضمن
مع إسرائيل.
وأبو مازن؟ هل تسألون عن القائد الثوري أبو مازن؟ ال طبعًا
كان موجودًا ،وقال بالفم املآلن إن «واشنطن تجاوزت الخطوط
الحمر بشأن القدس»! لكن ماذا عساه يفعل ليقاصصها؟
العني بصيرة ،واليد قصيرة! يعرف أن األخ األكبر قادر على
إلغاء «زعامته» بكبسة زر ،واستبداله بالدحالن أو بسواه.
ّ
ّ
عبقرية
وشرعية وجوده .تلك
من هناك تأتي «سلطته»،
ُ
ّ
«أوسلو» وإنجازاتها العظيمة التي توجت أخيرًا بمصادرة
القدس .ثم إن أبو مازن املسكني منهمك كثيرًا ،في كل
ّ
األحوال ...منذ أسبوع ،لم يجد حتى وقتًا كي يزور شعبه في
«فلسطني» .ماذا تراه يفعل لكل هؤالء الذين يصرخون في
الشارع ،ويطالبون بحقوقهم وكرامتهم وأرضهم وتاريخهم
وقدسهم ،ويسقطون ويستشهدون ويعتقلون باملئات في
ّ
الضفة والقطاع والقدس وسائر أنحاء الوطن املسلوب؟ هو
على األقل يتركهم يتظاهرون كأي حاكم ديمقراطي.
لكن قمة إسطنبول تعتذر منكم عن عدم فرض عقوبات
على كيان العدو ،أو على أميركا ،كما يحلم بعض املتطرفني
ّ
األميركية
واإلرهابيني .ثم ما الضرورة إلقفال السفارات
في الـ 49عاصمة؟ بل حتى ما الحاجة إلى ّ
مجرد استدعاء
ّ
واإلسالمية؟ طيب يا سيدي
السفراء في تلك الدول العربية
بالش ،أقفلوا سفارات العدو اإلسرائيلي في دول التطبيع،
على أساس أن اتفاقيات السالم سقطت مع القدس ...ال ،ال،
الخطابات تكفي ،والبيان ضربة قاصمة ألميركا :لقد دعا
العالم إلى «االعتراف بدولة فلسطني وبالقدس الشرقية
ّ
«يصب في
املحتلة عاصمة لها» .واعتبر أن قرار ترامب
مصلحة التطرف واإلرهاب ويهدد السلم واألمن الدوليني».
وزمجر« :نعقد العزم على مواجهة أي خطوات من شأنها
املساس بالوضع القائم التاريخي أو القانوني أو الديني
أو السياسي ملدينة القدس»! أما زلتم قلقون على مصير
ّ
وقضية فلسطني؟
القدس،
ّ
في الحقيقة لن يبقى من تلك القمة املخزية ،إال الصورة
ّ
التذكارية ...ورد فعل رئيس وزراء العدو الذي تلقف البيان
ُ
ّ
ّ
بتحية خاصة .قال إنه «ليس منبهرًا» .أتحداكم أن تبهروا
بيبي! الرجل واثق من جبروت زعماء العرب واملسلمني
مجتمعني .الحل األفضل حسب قوله «أن يقبل الفلسطينيون
باألمر الواقع» ...ونستريح جميعًا! إن ّقمة كهذه ،تستحق
ّ
التحية! في هذه األثناء الشعب الفلسطيني يقف
مثل تلك
ّ
وحيدًا ،متروكًا ملصيره .ها هو للمرة املليون ،يواجه لعنات
التاريخ وحيدًا .كما في قصيدة درويش الشهيرة« :ومن
الخليج إلى املحيط ،ومن املحيط إلى الخليج /كانوا ّ
يعدون
الجنازة /وانتخاب املقصلة».

اعتقاالت استباقية في الضفة ...وصواريخ غزة مستمرة
ال تزال الحرب األمنية بني املقاومة في
الضفة املحتلة وأجهزة العدو مستمرة.
رغم صعوبة العمل املقاوم في الضفة
بسبب التنسيق األمـنــي بــن السلطة
الفلسطينية وأج ـه ــزة االح ـت ــال ،فــإن
املـقــاومــة تسعى إل ــى تنفيذ عمليات،
ح ـتــى ل ــو أدى ذل ــك إل ــى ال ـق ـبــض على
بعض خــايــاهــا .إذ أعلن جهاز األمــن
اإلسرائيلي «الشاباك» ،أمس ،اعتقاله
خلية تابعة لـ«حركة املقاومة اإلسالمية
ـ ـ ح ـمــاس» كــانــت تـنــوي تنفيذ عملية
أس ــر ف ــي الـضـفــة املـحـتـلــة خ ــال «عيد
األن ـ ــوار» (ال ـحــانــوكــاه) .ووف ــق أجـهــزة
أمن العدو ،اكتشف أمر املجموعة خالل
الشهرين األخـيــريــن ،وهــي تتألف من
ثــاثــة مـقــاومــن مــن قــريــة تــل القريبة
م ــن مــدي ـنــة نــاب ـلــس (ش ـم ــال ــي الـضـفــة
املحتلة) ،كانوا يخططون ألسر جندي
أو مستوطن من محطة للحافالت في
أحد املفارق املركزية القريبة من نابلس

بعد تنكرهم بزي مستوطنني.
وق ــال «ال ـشــابــاك» إن الـثــاثــة هــم :معاذ
املجموعة
شتية ( 26عــامــا) ،ال ــذي قــاد
ّ
واشـ ـ ـت ـ ــرى وسـ ــائـ ــل ق ـت ــال ـي ــة ،ثـ ــم جــنــد
مـحـمــد وأح ـمــد رم ـضــان ال ـلــذيــن وافـقــا
على املشاركة في عملية األســر .وادعى
«الـشــابــاك» أن أعضاء املجموعة كانوا
ع ـلــى ات ـص ــال م ــع ق ـي ــادي ع ـس ـكــري من
«حماس» كان له دور في تحويل أموال
من غزة إلى الضفة.
وح ـ ـ ّـم ـ ــل ال ـ ـع ـ ــدو «حـ ـ ـم ـ ــاس» ف ـ ــي غ ــزة
ً
املسؤولية عن العملية ،قائال إن هدفها
الـ ــدفـ ــع ب ــاملـ ـف ــاوض ــات إلط ـ ـ ــاق سـ ــراح
أس ـ ــرى فـلـسـطـيـنـيــن .وك ـم ــا أورد في
التحقيقات ،جمع مـســؤول املجموعة،
شتية ،تفاصيل بشأن الشقق السكنية
الـتــي يمكن االخـتـبــاء فيها فــي منطقة
نابلس إلخفاء األسير اإلسرائيلي من
أجل إجراء مفاوضات.
ّ
وتـ ــزامـ ــن هـ ــذا ال ـك ـش ــف م ــع شـ ــن ق ــوات

االحـ ـت ــال حـمـلــة اع ـت ـق ــاالت ف ــي مدينة
ال ـ ـقـ ــدس املـ ـحـ ـتـ ـل ــة ،طـ ــاولـ ــت عـ ـ ـ ــددًا مــن
الـشـبــان ،إذ اقتحمت قــريــة العيساوية
ودهمت العديد من املنازل ،واعتقلت 14
شابًا وفتى .وأفاد رئيس «لجنة أهالي
األســرى املقدسيني» ،أمجد أبو عصب،
ب ـ ــأن «قـ ـ ـ ــوات االحـ ـ ـت ـ ــال ،ومـ ـن ــذ إعـ ــان
الرئيس األمـيــركــي ،تــواصــل اقتحامها
للقدس وقــراهــا وتــدهــم امل ـنــازل وتنفذ
يوميًا اعتقاالت بصفوف الشبان ،فيما
طاولت االعتقاالت الفتية واألطفال».
وفـ ــي س ــاع ــات م ـت ــأخ ــرة م ــن ف ـجــر أول
مــن أم ــس ،اسـتـشـهــدت املــواطـنــة حمدة
الزبيدات ( 60عامًا) إثر إصابتها بنوبة
قلبية خالل اقتحام قوات االحتالل بلدة
الزبيدات شمال أريحا ،وإلقائها قنابل
صوتية.
في غضون ذلــك ،شنت قــوات االحتالل
حملة اعتقاالت شملت اعتقال عدد من
قيادات الصف األول وكــوادر «حماس»

ف ــي ع ــدة م ــدن مـنـهــا نــابـلــس ورام الله
وجـنــن وال ـقــدس والـخـلـيــل .واقتحمت
ق ــوات االح ـتــال ع ــددًا مــن م ـنــازل نــواب
الحركة في الضفة ،ومــن بني املعتقلني
القيادي حسن يوسف.
ومع دخــول االعتصامات والتظاهرات
ف ــي األراض ـ ـ ـ ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة املـحـتـلــة
أسبوعها الثاني ،قمعت قوات االحتالل
أمــس مـسـيــرات عــدة شهدتها مختلف
محافظات الضفة والقدس وقطاع غزة.
ومن املتوقع أن ترتفع حدة املواجهات
غدًا بعد صالة الجمعة بني املعتصمني
وأجهزة أمن العدو ،وهو ما أجبر قيادة
األخيرة على تعزيز االنتشار العسكري
(ش ــرط ــة حـ ـ ــدود ،وج ـي ــش) ف ــي الـضـفــة
والقدس.
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي غ ـ ـ ـ ــزة ،ال ـ ـتـ ــي ش ـ ـهـ ــدت ق ـصــف
ط ـيــران ال ـعــدو مجمعًا عـسـكــريــا تابعًا
للمقاومة في جنوب القطاع ،فتواصل
إطالق الصواريخ منها ،إذ نقلت القناة

الـســابـعــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة نـبــأ «اع ـت ــراض
صــاروخ واحد (مساء أمس) على األقل
فوق (مستوطنة) سديروت».
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت الح ـ ـ ــق م ـ ــن م ـ ـسـ ــاء أم ـ ــس،
أص ـ ـ ــدرت ح ــرك ــة «ح ـ ـمـ ــاس» ب ـي ــان ــا في
الــذكــرى الثالثني النطالقتها (تحييها
ال ـيــوم) ،قــالــت فيه إن «ال ـقــدس عاصمة
فلسطني األبــديــة ال شرقية وال غربية،
عربية إسالمية» .ورأت أن «كل القرارات
البائسة إلعــان مدينة القدس عاصمة
لـ ــاح ـ ـتـ ــال ت ـع ـت ـب ــر قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات خـ ــرقـ ــاء
ستبوء بالفشل» ،مضيفة أن «ضريبة
االعـ ـت ــداءات عـلــى شعبنا ومقدساتنا
ارتفعت ...وللعدو نقول :موعد السداد
ق ــد اقـ ـت ــرب» .ك ــذل ــك أك ـ ــدت أن «مـنـظـمــة
ال ـت ـح ــري ــر هـ ــي إط ـ ـ ــار وطـ ـن ــي لـلـشـعــب
الفلسطيني في الداخل والخارج ،يجب
املحافظة عليه ،والعمل على تطويرها
وإعادة بنائها».
(األخبار)
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الحدث
على الغالف

«السالم» السعودي في :2018
من «مبادرة عبداهلل» إلى شروط ترامب
بناء على
على وقع اعتراف دونالد ترامب بالقدس عاصمة لـ«إسرائيل» ورميه على طاولة «السالم» ،قفزت السعودية من مشروع التطبيع الذي تحمله منذ عام ً 2002
كل مرة ،أسقط وضع القدس «أقنعة» دول عربية كان لها اليد الطولى في القرار
«مبادرة السالم العربية» إلى مشروع «التطبيع المجاني» في عام  .2018وكما في ّ
األميركي ،ليكون «بوصلة» ألي «مبادرات سالم» جديدة ،على أن تكون خالية من أي تنازالت إسرائيلية ،بذريعة «األولويات» السعودية« :مواجهة الخطر اإليراني»
علي جواد األمين
م ـ ـنـ ــذ «قـ ـ ـم ـ ــم ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب» ال ـ ـ ـثـ ـ ــاث فــي
ً
الـ ـ ــريـ ـ ــاض ،وصـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى االع ـ ـتـ ــراف
بالقدس عاصمة لــ«إســرائـيــل» ،ثمة
مـ ـس ــار أمـ ـي ــرك ــي ـ ـ ـ سـ ـع ــودي إلع ــان
«ســام» جديد في الـصــراع العربي ـ
اإلسرائيلي .ولم يخف ذلك ،اللقاءات
واالتصاالت و«التسريبات» السابقة
والــاح ـقــة ل ـقــرار االع ـت ــراف بــالـقــدس
عاصمة لالحتالل ،فلم يكن مستغربًا
ّ
ما كشف عنه اإلعالم اإلسرائيلي بأن
ال ـس ـعــوديــة وم ـصــر أعـطـتــا الــرئـيــس
األمـيــركــي موافقتهما عـلــى اعـتــراف
إدارتـ ــه بــالـقــدس عــاصـمــة لــاحـتــال،
بل عكس ذلــك تمامًا «مسرحية» رد
الفعل السعودي الرسمي «الخجول»
برفض الـقــرار ،مقابل رد الفعل غير
الرسمي املجاهر ّ
بتقبل القرار ،والذي
تمثل بجناحي ولي العهد محمد بن
سلمان :الدعاة واإلعالميني (املتبقني
خ ــارج ال ـس ـجــون) .ولـعــل ال ـهــدوء في
خ ـط ـب ـتــي الـ ـح ــرم ــن املـ ـك ــي وامل ــدن ــي
فـ ــي أول ج ـم ـع ــة بـ ـع ــد الـ ـ ـق ـ ــرار خـيــر
مـثــال ،فــي وقــت كــانــت فيه العواصم
الـعــربـيــة تـضـ ّـج بــالــرفــض ،أم ــا ِســرب
ّ
الـ ـك ــت ــاب واإلع ــامـ ـي ــن امل ـق ــرب ــن مــن
ولــي العهد ،فقد نشطوا على موقع
ال ـت ــواص ــل «ت ــوي ـت ــر» ف ــي امـتـصــاص
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار واسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــذك ـ ـ ــار «خـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات»
الفلسطينيني ،كما زعموا ،ناصحني
الشباب الـسـعــودي بـعــدم االنصياع
لــ«الـكـضـيــة» كـمــا حــا لـهــم التعبير
عــن الـقـضـيــة ،فــي مـحــاولــة لــ«ضـبــط
مفاعيل الـشــارع اإلســامــي» ،تنفيذًا
ل ــوع ــد م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـم ــان ل ـجــاريــد
كــوش ـنــر ،ص ـهــر وم ـس ـت ـشــار ت ــرام ــب،
بعد «مظاهر تنديد ال بــد منها في
ال ـبــدايــة» ،بحسب مــا كشفت القناة
«ال ـعــاشــرة» اإلســرائـيـلـيــة .وقــد نجح
ه ـ ــؤالء ب ــال ـف ـع ــل ،ف ــي إظـ ـه ــار مــوقــف
الـ ــريـ ــاض ال ـح ـق ـي ـقــي مـ ــن االع ـ ـتـ ــراف
املعلوم مسبقًا.
ب ـع ـي ـدًا عـ ــن ال ـت ـن ـس ـيــق الـ ـسـ ـع ــودي ـ ـ

األميركي ـ اإلسرائيلي من «ألف» إلى
ّ
«ياء» القرار األميركي ،إال أن خيارات
ال ــري ــاض مـنـعــدمــة إقـلـيـمـيــا ،ولـيــس
أمامها ّ سوى التعامل مع قرار ترامب
ع ـل ــى أنـ ـ ــه «واق ـ ـ ـ ــع» ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
تمسكها بـ«مبادرة عبدالله» رسميًا
إل ــى اآلن ،فــي انـتـظــار م ــآل تــداعـيــات
االع ـ ـتـ ــراف ال ـخ ـط ـيــر ،ق ـبــل الـ ـب ــدء في
طــرح «مـبــادرة ســام» جديدة خالية
مــن أي ش ــروط تـتـعــارض وتطلعات
ّ
ترامب الصعبة املـنــال ،ألن أي خيار
سعودي آخــر من شأنه وقــف عملية
«السالم» ،وبالتالي «تجميد» مسار
ال ـت ـط ـب ـي ــع ،مـ ــا لـ ــن ُي ـص ـي ــب ال ـعــاقــة
الـسـعــوديــة ـ ـ األمـيــركـيــة فـحـســب ،بل
سيصيب بالعمق ،الئـحــة املشاريع
السعودية داخليًا وخارجيًا ،والتي
ت ـع ـت ـمــد ف ــي ج ـ ــزء ك ـب ـيــر م ـن ـهــا عـلــى
ً
«إسرائيل» ،بدءًا من «نيوم» ،وصوال

إلـ ــى «ات ـف ــاق ـي ــة تـ ـي ــران وص ـن ــاف ـي ــر»،
ولـ ـ ـي ـ ــس ان ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ـ ً
ـاء بـ ـ ــامل ـ ـ ـعـ ـ ــارك الـ ـت ــي
تخوضها على الحلبتني الخليجية
م ــع قـطــر واإلقـلـيـمـيــة م ــع إي ـ ــران ،في
اليمن وفلسطني ولبنان ،األمر الذي
قد ُيـعـ ّـرض اململكة «للذبح» على يد
حلفائها كـمــا وعــدهــا تــرامــب خــال
حـمــاتــه االنـتـخــابـيــة ،فــي ظــل تــردي
حالها السياسي.
املــوقــف السعودي الــواضــح مــن قــرار
تــرامــب ،ومــا تــاه مــن دع ــوة لرئيسة
ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــان ـيــة ت ـي ــري ــزا م ــاي
ال ـس ــري ـع ــة إلـ ــى «الـ ـتـ ـف ــاوض» ب ـشــأن
ّ
املدينة ،يشي بــأن الــواليــات املتحدة
وحلفاءها الغربيني ،ينتظرون من
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ط ـ ــرح م ـ ـبـ ــادرة ج ــدي ــدة
ب ــرع ــاي ــة أوروبـ ـ ـي ـ ــة ،ال ي ــؤخ ــذ مـنـهــا
للفلسطينيني حقًا .فبعد  15عامًا من
اعـتـمــاد الـسـعــوديــة رسميًا «مـبــادرة

ال ـســام الـعــربـيــة» الـتــي لــم ت ــأت على
ذكــر املـلــك سلمان فــي افتتاح أعمال
ال ـ ـ ــدورة ال ـس ـنــويــة ملـجـلــس ال ـش ــورى
ف ــي الـ ــريـ ــاض أمـ ـ ــس ،اخ ـت ـص ــر ق ــرار
ترامب على السعوديني أشواطًا في
«عملية السالم» املرجوة ،وليس أمام
اململكة بـعــدهــا ،ســوى االن ـطــاق من
ً
«األمــر الــواقــع» الــذي لم يترك مجاال
لصيغتها الحالية ،ووضــع «ملسات
جذرية» في َ
بنديها الثاني والثالث
ُ
ً
بالتحديد ،على أن تلغي أوال طلب
«الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى حـ ــل ع ـ ـ ــادل ملـشـكـلــة
الالجئني الفلسطينيني ُيتفق عليه
وف ـقــا ل ـقــرار الـجـمـعـيــة الـعــامــة لألمم
امل ـت ـحــدة ال ــرق ــم  ،»194وال ـ ــذي ي ـقـ ّـرر
«وج ــوب السماح بالعودة فــي أقــرب
وق ــت مـمـكــن لــاج ـئــن ال ــراغ ـب ــن في
الـعــودة إلــى ديــارهــم» ،لتتناسب مع
مبادرة ترامب التي تنص ،بحسب ما

كشفت «القناة اإلسرائيلية الثانية»
الشهر املــاضــي ،على عــدم تفكيك أي
مستوطنة صهيونية أو إج ــاء أي
مـسـتــوطــن م ــن الـضـفــة ال ـغــرب ـيــة ،من
ُدون ح ــق ال ـ ـعـ ــودة ل ــاج ـئ ــن ال ــذي ــن
ش ـ ـ ـ ـ ّـردوا ف ــي ح ــرب ــي  1948و.1967
وثــان ـيــا ،عـلــى ال ـس ـعــوديــة إذا أرادت
الحفاظ على تحالفها االستراتيجي
م ــع ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،إل ـغ ــاء البند
ال ـث ــان ــي م ــن املـ ـ ـب ـ ــادرة ،الـ ـ ــذي يـطـلــب
«قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات
س ـيــادة عـلــى األراضـ ــي الفلسطينية
املحتلة منذ الــرابــع من حــزيــران عام
 1967في الضفة الغربية وقطاع غزة،
(ع ـلــى أن) ت ـكــون عاصمتها الـقــدس
الـ ـش ــرقـ ـي ــة» ،م ـق ــاب ــل ال ـط ـل ــب بـجـعــل
ً
ب ـل ــدة أبـ ــو ديـ ــس بـ ـ ــدال م ــن «ال ـق ــدس
الشرقية» عاصمة لحكم فلسطيني
ذاتـ ـ ــي م ـ ـحـ ــدود ،ب ـح ـســب ت ـســري ـبــات

ستتعامل الرياض مع قرار ترامب على أ ّنه «واقع» (أ ف ب)

اإلعالم السعودي منبرًا إلسرائيل :المقاومة خراب ...وإعالن
علي حيدر
ً
ل ــم يـنـتـظــر ال ـن ـظــام ال ـس ـع ــودي طــويــا
ًَ
حـ ـت ــى بـ ـ ــادر إلـ ـ ــى الـ ـكـ ـش ــف عـ ـلـ ـن ــا عــن
م ـس ـت ــوى ت ــواط ـئ ــه م ــع إدارة دون ــال ــد
ت ــرام ــب ف ــي إع ـ ــان الـ ـق ــدس «عــاص ـمــة
إلســرائـيــل» ،فأسقط بذلك فرضية أنه
لــم يكن متواطئًا منذ مــا قبل اإلعــان،
انـطــاقــا مــن أن خـطــوة مــن ه ــذا الـنــوع
تربك سياساته التطبيعية ،ومساعيه
لبلورة تحالف علني مع إسرائيل في
مــواجـهــة مـحــور املـقــاومــة ،بــل يفترض
أنه كان يرى في هذا اإلعالن إحراجًا له
وملن هم في نفس املعسكر.
لكن كل ذلك لم يمنع النظام السعودي
م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـبـ ــرع بـ ـم ــا ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز مـ ـس ــاره
الـتـطـبـيـعــي إل ــى ل ـعــب ال ـ ــدور املــرســوم
ملرحلة ما بعد اإلعالن ،وذلك بتحويل
أحد منابره ،موقع «إيالف» ،إلى منصة
لـتـســويــق ال ــرواي ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة الـتــي
ت ـهــدف إل ــى اح ـت ــواء غـضــب الـشــارعــن

ً
الـفـلـسـطـيـنــي وال ـع ــرب ــي ،وص ـ ــوال إلــى
اتهام فصائل املقاومة بأنها ال تقاوم
االح ـ ـت ـ ــال مـ ــن أجـ ـ ــل تـ ـح ــري ــر األرض
والـ ـشـ ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،بـ ــل تـحـمــل
ال ـس ــاح خ ــدم ــة مل ـصــالــح الـجـمـهــوريــة
اإلس ــام ـي ــة ف ــي اي ـ ـ ــران ،وك ــان ــت سببًا
لخراب حياة سكان غزة.
خطورة التسويق للرواية اإلسرائيلية
أن ـهــا تــأتــي ضـمــن خـطــة بـ ــادرت إليها
واشنطن وتل أبيب ،تهدف إلى احتواء
م ـفــاع ـيــل م ــا ب ـع ــد ال ـ ـقـ ــرار ع ـب ــر حـمـلــة
إعالمية وسياسية مدروسة املضمون
ومـحـ َّـددة األه ــداف .ولـهــذه الغاية ،بدأ
املـ ـس ــؤول ــون األم ـي ــرك ـي ــون بــال ـتــرويــج
ملـقــولــة أن مــا ح ــدث هــو اإلقـ ــرار بــواقــع
قــائــم ،وأن الرئيس األميركي لــم يغلق
امل ـفــاوضــات عـلــى «ال ـق ــدس الـشــرقـيــة».
وام ـ ـتـ ــدادًا ل ـن ـفــس املـ ـس ــار ،ب ـ ــرزت هــذه
امل ـ ـ ــواق ـ ـ ــف أيـ ـ ـض ـ ــا ع ـ ـلـ ــى لـ ـ ـس ـ ــان وزيـ ـ ــر
االسـتـخـبــارات اإلسرائيلية ،يسرائيل
كـ ــاتـ ــس ،عـ ـب ــر م ـق ــاب ـل ــة أج ـ ــراه ـ ــا مـعــه

«إيالف» السعودي.
م ـع ـيــار ال ـت ــواط ــؤ م ـنــذ م ــا ب ـعــد إع ــان
ت ــرام ــب يـكـمــن ف ــي ال ـ ــدور الـ ــذي يلعبه
ك ـ ــل ط ـ ـ ـ ــرف ،حـ ــزبـ ــا ك ـ ـ ــان أو دول ـ ـ ـ ــة أو
ً
مـســؤوال ...وهل يصب باتجاه احتواء
الغضب الشعبي ،ومـحــاولــة التوهني
من مفاعيل الخطوة التي أقــدم عليها
ت ــرام ــب ،ومــواص ـلــة خ ـي ــاره الـتـســووي
وال ـت ـط ـب ـي ـع ــي انـ ـط ــاق ــا مـ ــن ال ــوق ــائ ــع
ال ـ ـتـ ــي ف ــرضـ ـه ــا ال ـ ـطـ ــرفـ ــان األمـ ـي ــرك ــي
واإلسرائيلي.
وف ـ ــي ه ـ ــذا املـ ـ ـج ـ ــال ،لـ ــم يـ ـت ــرك ال ـن ـظ ــام
ً
ال ـس ـعــودي م ـج ــاال للشبهة أو لحسن
الـ ـ ـظ ـ ــن ،عـ ـن ــدم ــا فـ ـت ــح إع ـ ــام ـ ــه ،م ــوق ــع
«إيــاف» ،أمام املسؤولني اإلسرائيليني
تنفيذًا لخطة تل أبيب وواشنطن ،في
مــرح ـلــة م ــا ب ـعــد اإلع ـ ــان ،ع ـبــر تــوهــن
م ــا ح ــدث واإليـ ـح ــاء ك ــأن شـيـئــا جــديـدًا
ون ــوعـ ـي ــا لـ ــم ي ـ ـحـ ــدث ،ولـ ــذلـ ــك ال م ـبــرر
لـكــل ه ــذا الـغـضــب والنـتـفــاضــة الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،وهـ ـ ــو مـ ــا ق ــال ــه كــاتــس

بــوص ـفــه قـ ــرار ت ــرام ــب بــأنــه «تحصيل
حاصل ملا هو على األرض».
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق نـ ـفـ ـس ــه ،وع ـ ـبـ ــر امل ــوق ــع
الـسـعــودي ،خــاطــب كــاتــس ال ــرأي العام
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي وال ـ ـعـ ــربـ ــي ،ب ــالـ ـق ــول إن
«الــرئ ـيــس (األم ـي ــرك ــي) ل ــم يـقــل الـقــدس
املــوحــدة عاصمة إســرائـيــل» ،وتجاهل
ب ــذل ــك حـقـيـقــة أن ت ــرام ــب ع ـنــدمــا ذكــر
ال ـق ــدس ك ــان يـقـصــد ال ـق ــدس بــاملـفـهــوم
اإلسرائيلي ،ولم يقل «أعترف بالقدس
الغربية عاصمة إلســرائـيــل» ،حتى لو
عدد املؤسسات املوجودة غربي القدس.
وه ــو ب ــذل ــك ،أراد أي ـضــا الـتـعـمـيــة على
حقيقة أن ما كــان يفترض أنــه «جائزة
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة» ل ـت ـســويــة ن ـهــائ ـيــة ي ـنــال
بموازاتها الـطــرف الفلسطيني ،إق ــرارًا
إســرائـيـلـيــا واع ـتــرافــا أمـيــركـيــا بشرقي
ال ـقــدس عــاصـمــة لـلــدولــة الفلسطينية،
ق ـ ـ َّـدم تـ ــرامـ ــب إل ـ ــى إس ــرائـ ـي ــل «ال ـه ــدي ــة
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة» ،م ــن دون أي ال ـت ــزام ــات
مقابلة للطرف الفلسطيني ،بــل رفض

توصيات محددة في هذا الشأن .وذهب
ترامب أبعد من ذلك عندما ربط الدولة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـت ــي كـ ــان ي ـف ـت ــرض أن
ت ـقــوم بـمــوجــب تـســويــة نـهــائـيــة تشمل
ال ـ ـقـ ــدس والـ ــاج ـ ـئـ ــن وامل ـس ـت ــوط ـن ــات
وال ـحــدود ،بموافقة إســرائـيــل ،وهــو ما
أعلنه فــي بـيــان إع ــان الـقــدس عاصمة
للكيان اإلسرائيلي ،بالقول إنه مع حل
الــدولـتــن (إقــامــة دول ــة فلسطينية إلى
جانب الكيان اإلسرائيلي القائم) إن كان
الطرفان يوافقان على ذلــك .أي بعبارة
أدق :في حال موافقة إسرائيل على هذه
الــدولــة (الفلسطينية) ،وهــي لن توافق
عليها إال في حال قبول السلطة السقف
الذي تفرضه إسرائيل على أرض الواقع.
هـكــذا ،ال يكون تــرامــب قــد أعلن القدس
«ع ــاص ـم ــة إلس ــرائـ ـي ــل» ف ـق ــط ،ب ــل دع ــم
امل ــوق ــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـ ــذي ي ــرب ــط أي
تسوية نهائية (تتصل بكل القضايا
العالقة بما فيها الـقــدس) بموافقة تل
أبيب التي لــن تقدمها إال إذا خضعت
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الحدث
ملـشــروع تــرامــب ،كشف عنها اإلعــام
األم ـيــركــي واإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي اآلون ــة
األخ ـ ـيـ ــرة .أمـ ــا ال ـب ـنــد األول املـطــالــب
ب ــ«االن ـس ـحــاب ال ـكــامــل مــن األراض ــي
الـ ـع ــربـ ـي ــة املـ ـحـ ـتـ ـل ــة ،بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ــك
الجوالن السوري وحتى خط الرابع
من حزيران  ،1967واألراضي التي ال
تزال محتلة في جنوب لبنان» ،فهو
خارج الحسابات اإلقليمية سعوديًا
وبحكم امللغى.
وف ـي ـمــا ت ـق ـ ُّـر مـ ـب ــادرة ت ــرام ــب أي ـضــا،
بـحــق «إس ــرائ ـي ــل» فــي ب ـقــاء جيشها
عـلــى ال ـح ــدود الـفــاصـلــة ب ــن الضفة
الغربية واألردن ،بحجة «ضمان أمن
حــدود إسرائيل الشرقية» من تسلل
عناصر «من الحركات والتنظيمات
ال ـج ـهــاديــة اإلس ــام ـي ــة م ــن األردن»،
تظهر عالمات االمتعاض في األردن

تقدم تل أبيب
لن ّ
أي تنازالت تجعل
من «مبادرة السالم
العربية» ممكنة

م ــن امل ـ ـشـ ــروع الـ ـ ــذي ي ـن ـهــي وص ــاي ــة
«امل ـم ـل ـكــة ال ـهــاش ـم ـيــة» ع ـلــى األمــاكــن
املقدسة في فلسطني.

«السالم» السعودي ...في 2018؟
قبل «إعالن ترامب» ،أطلع محمد بن
سلمان رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس أثناء زيارته األخيرة
وامل ـف ــاج ـئ ــة ل ـل ــري ــاض م ـط ـلــع الـشـهــر
امل ــاض ــي ،بالتفصيل عـلــى «مـشــروع
ال ـ ـسـ ــام» األمـ ـي ــرك ــي الـ ـج ــدي ــد ،عـقــب
ل ـق ــاءات ــه م ــع ك ــوش ـن ــر ،وعـ ــرض ولــي
الـ ـعـ ـه ــد م ـ ـسـ ــاعـ ــدات م ــالـ ـي ــة ضـخـمــة
للسلطة «لحثه (عـبــاس) على قبول
امل ـب ــادرة األم ـيــرك ـيــة» ،وه ــو مــا أكــده
مسؤولون فلسطينيون أخيرًا لوكالة
«رويترز» ،من دون ذكر أسمائهم ،أن
محمد بن سلمان والرئيس عباس،
ب ـح ـث ــا «ص ـف ـق ــة كـ ـ ـب ـ ــرى» ،م ـتــوق ـعــن
ك ـش ــف الـ ـنـ ـق ــاب ع ـن ـه ــا فـ ــي ال ـن ـصــف
األول م ــن ع ــام  ،2018ورب ـم ــا يـكــون
موعد طرحها ومناقشتها ،في آذار
املقبل ،حيث ستستضيف الــريــاض
ً
بناء على طلب
القمة العربية الـ ،29
اإلمارات.
يـ ـ ـب ـ ــدو أن قـ ـ ـ ـ ــرار تـ ـ ــرامـ ـ ــب جـ ـ ـ ــزء مــن
ّ
سـيـنــاريــو مــتـفــق عليه فــي «معسكر
ت ــرام ــب» لـلـقـفــز ع ــن ال ـع ــراق ـي ــل الـتــي
شابت عملية «الـســام» ،وخصوصًا
امل ـص ــال ـح ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وهـ ــو مــا

أشار إليه الكاتب األميركي اليهودي
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروف بـ ـ ــ«الـ ـ ـي ـ ــد ال ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــة» فــي
السياسة األميركية ،نــوح فيلدمان،
ال ــذي ع ــرض سـيـنــاريــو املـخـطــط في
م ـق ــال لـصـحـيـفــة «الـ ـش ــرق األوسـ ــط»
ال ـس ـع ــودي ــة ووكـ ــالـ ــة «ب ـل ــوم ـب ـي ــرغ»،
وأوض ــح فيه أن الـقــرار هــو «السبيل
الوحيد إلبرام اتفاق السالم» ،لعلمه
ّ
املسبق بأن تل أبيب لن تقدم على أي
تـنــازالت تجعل مــن «مـبــادرة السالم
العربية» ممكنة.
الـكــاتــب ال ــذي ُي ـعــرف بــأنــه «صــاحــب
الـ ـنـ ـظ ــري ــة الـ ـسـ ـح ــري ــة فـ ـ ــي ت ـق ـس ـيــم
ال ـش ـعــوب» ،نـظ ـرًا إل ــى بــاعــه الـطــويــل
فــي الـعـمــل االسـتـخـبــاري فــي كــل من
وأفغانستان،
العراق ومصر وتونس
ُ َ
ّ
سيوضع
أكد أن الجانب الفلسطيني
أمام خيار واحد ال غير ،هو «املوافقة
عـ ـل ــى أف ـ ـضـ ــل الـ ـصـ ـفـ ـق ــات امل ـم ـك ـن ــة،
ً
وربما هي األســوأ قليال ،مما رفضه
(الــرئـيــس الــراحــل) يــاســر عــرفــات من
قبل في عام  2000في كامب ديفيد»،
حيث رفــض «الحلول الــوســط» التي
عرضها الــرئـيــس األمـيــركــي األسبق
بيل كلينتون بشأن القدس.
ت ــرام ــب ق ـفــز ع ــن «ال ـح ـل ــول ال ــوس ــط»
التي عرضتها واشنطن في السابق،
ّ
لكنه ترك الباب مفتوحًا لتوقيت نقل
السفارة إلــى الـقــدس ،وهــي الخطوة
الـتــي مــن دونـهــا يبقى ال ـقــرار عمليًا
فارغًا من أي مفاعيل على األرض.
ً
وفيما لم ِّ
يحدد ترامب جدوال زمنيًا،
ت ــوق ــع املـ ـس ــؤول ــون األم ـي ــرك ـي ــون أن
يستغرق نقل السفارة ثالث أو أربع
ّ
س ـنــوات ،مــا يعني أن تفعيل الـقــرار
سيكون برسم تداعياته ومفاوضات
ال ـح ــل ال ـن ـه ــائ ــي ،ل ـي ـب ـقــى «اإلع ـ ـ ــان»
ّ
مجرد فاتحة لـ«سالم» جديد ،يسمح
بــأف ـضــل األح ـ ـ ــوال ،بـتـقـسـيــم ال ـقــدس
ب ـم ـب ــارك ــة ع ــرب ـي ــة ،ع ـل ــى أن «ي ـب ـيــع»
تـ ــرامـ ــب حـ ـك ــام الـ ــريـ ــاض «ال ـف ـض ــل»
بـجـعــل «ال ـق ــدس ال ـشــرق ـيــة» عاصمة
لفلسطني ،لكن مــن دون أي تنازالت
إســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة أو
بشأن حق العودة لالجئني.
وإن ك ــان لـلـسـعــوديــة ت ـصــور مـحــدد
في القضية التي أكملت نصف قرن
ّ
مــن التيه ،إال أن إدارة تــرامــب عمليًا
لــم تـبـحــث فــي أي ت ـصــور غـيــر الــذي
ت ـ ــراه «إس ــرائـ ـي ــل» م ـنــاس ـبــا ،وتـضــع
السعودية في تصوراتها بعيدًا عن
حـســابــات «الـضـغــوط الـعــربـيــة» ،فال
تتعامل مع الرياض على أنها تملك
خ ـ ـيـ ــارات ،وهـ ــو م ــا بـ ــدا ف ــي تـجــاهــل
ت ــرام ــب ل ـل ـب ـيــانــات ال ـت ــي أص ــدرت ـه ــا
الخارجية السعودية وسفارتها في
واشـنـطــن قبل «اإلع ـ ــان» ،واالكـتـفــاء
بإعالن البيت األبيض بعد دقائق من
إع ــان تــرامــب ،أن محمد بــن سلمان
ال عالقة له بقرار االعتراف بالقدس
ٌ
عــاصـمــة ل ــ«إســرائ ـيــل» ...إعـ ــان ،كــان
أشبه بنكران التهمة قبل االتهام.

مقالة

صفقة القرن ...إلى أين؟
عبد اهلل السناوي *
ّ
نهائيًا
يصعب االدعاء أن ما يطلق عليها «صفقة القرن» تقوضت ّ
ومخططها الرئيسي ذهب بغير رجعة مع ريح الغضب ،لكنها تلقت
ضربة ال يستهان بها بأي حسابات تنظر في مستقبل اإلقليم وليس
في فلسطني وحدها .لم يكن االعتراف األميركي بالقدس «عاصمة
إلسرائيل» خطوة منعزلة عن سياقها اإلقليمي والترتيبات املحتملة
بعد حسم الحرب مع «داعش» .إنهاء القضية الفلسطينية لألبد
صلب تلك الصفقة كما هو معلن ومنشور ،فال مرجعيات دولية ألي
ّ
وضم نصف الضفة الغربية باملستوطنات التي
مفاوضات مقترحة،
أنشئت عليها مسألة منتهية ،ومصير القدس املحتلة محسوم ،وال
استعداد ألي كالم عن حق العودة املنصوص عليه في قرارات لألمم
املتحدة.
كل ما هو معروض على الفلسطينيني «دولة مسخ» بال سيادة أو
اتصال في األراضي مقابل التصفية النهائية ألعدل القضايا اإلنسانية
في السبعني سنة األخيرة .ليس هناك مفاجأة واحدة في أسباب
ودواعي قرار الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،فقد كان كل شيء
معلنًا قبل مدة طويلة نسبيًا ،وهو نفسه في مؤتمر ضمه إلى رئيس
الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،في البيت األبيض ناهض علنًا
«حل الدولتني» .ربما كانت هناك مفاجأة في التوقيت.
بعض األسباب داخلية لترميم شعبيته املتصدعة أمام ناخبيه
املتعصبني على خلفية التحقيقات الجارية بشأن التدخل الروسي في
االنتخابات التي صعدت به إلى املكتب البيضاوي .وبعض األسباب
إقليمية خشية أن تتعقد الحسابات على نحو ال يسمح بتمرير
الصفقة من دون أثمان باهظة ال تحتملها الدولة العبرية.
التزامن بني إعالن الجيش الروسي انتهاء مهمته في سوريا بعد
تصفية تمركزات تنظيم «داعش» واحتفال العراقيني بإنهاء أي
تمركزات مماثلة على أراضيهم واعتراف ترامب بالقدس «عاصمة
إلسرائيل» والشروع في نقل السفارة األميركية إليها ...ال يمكن أن
يكون مصادفة.
األقرب إلى الحقيقة أن االعتراف األميركي هو استباق للتداعيات
املمكنة في توزيع القوة والنفوذ باإلقليم .فوفق موازين ميادين
النار ،تعاظمت املكاسب االستراتيجية الروسية ،التي أعلن رئيسها
فالديمير بوتني سحب جانب كبير من قواته في سوريا؛ املهمة انتهت
والحرب حسمت ،وجاء وقت التسويات الكبرى .في أي تسوية من
مثل هذا النوع ،فإن للحقائق على األرض كلمتها الحاسمة وخسارة
الواليات املتحدة وحلفائها بما ال يمكن نفيه ،حتى إن املبعوث األممي
ستيفان دي ميستورا نصح املعارضة السورية في مفاوضات جنيف
بإبداء مرونة أكبر حتى ال يهمشوا في الخطوات املقبلة .وفق الحقائق
امليدانية بتعقيداتها اإلقليمية ،ابتعدت إلى حد كبير أشباح التقسيم
عن سوريا والعراق.
كان املخطط الرئيسي لـ«صفقة القرن» أن يتمدد الدور اإلسرائيلي
بتحالف مع دول عربية على خلفية العداء املشترك إليران فوق أنقاض
القضية الفلسطينية ورمزية القدس ومن دون ممانعة في ضم الجوالن
السورية إلى دولة االحتالل .وكان التقسيم هو السيناريو األرجح
للمصيرين السوري والعراقي من دون أن تتوقف اللعبة عندهما ،لكن
ما جرى لم يوافق الرهانات ،فال الحقائق امليدانية زكت املضي فيه
إلى النهاية ،وال املمانعات اإلقليمية اإليرانية والتركية أفسحت املجال.
هكذا ،أجهض االستفتاء على انفصال كردستان العراق وتقوضت
إلى حد كبير أي رهانات في تمدد لعبة التقسيم إلى دول عربية أخرى

وفق ما أطلق عليه مجازًا «سايكس بيكو جديدة» ،قسمت بمقتضاها
الخرائط العربية قبل مئة عام .قبل توزيع القوة والنفوذ في التسويات
ً
الكبرى التي اقتربت مواعيدها ،جاء االعتراف األميركي عمال استباقيًا
القتناص اللحظة بتفاهماتها الخلفية مع دول عربية أبدت استعدادًا
مفتوحًا لتطبيع العالقات مع إسرائيل استراتيجيًا واستخباريًا
واقتصاديًا من دون أن يرتهن ذلك بأي اشتراطات تقتضيها املبادرة
العربية ،التي تنص على االنسحاب الكامل من األراضي املحتلة منذ
عام  ١٩٦٧مقابل السالم الشامل .وبعض التفاهمات الخلفية شبه
معلنة بتسريبات أميركية وإسرائيلية ،وبعضها اآلخر قيد التكتم.
من جهة أخرى ،لم تكن زيارة الوفد البحريني للقدس املحتلة غداة
قرار ترامب سوى قمة جبل جليد أغلبه غاطس حتى اآلن .ولم تكن
تصريحات نتنياهو في بروكسل ،عاصمة االتحاد األوروبي ،عن أن
ً
ً
دوال عربية تؤيد قرار ترامب محض افتراء ،أو أن دوال أوروبية قد
تحذو حذوه بالقريب العاجل مجرد تمنٍّ.
أفضل ما ينسب إلى موجات الغضب التي عمت شوارع العاملني العربي
واإلسالمي وامتد فعلها إلى ميادين أوروبية وأمام البيت األبيض
نفسه أنها أثارت حالة تنبه غير مسبوقة ملدى خطورة «صفقة القرن»
إذا ما مضت إلى نهاياتها .للغضب قيمته في تعطيل الصفقة ،لكنه ال
يكفي وحده ملنع الخطر من أن ينفذ بعد أن تهدأ فورته .توسيع «كامب
ديفيد» بنقل تبعية االلتزامات األمنية على جزيرتي تيران وصنافير
من مصر إلى السعودية كان خطوة تمهيدية لضربات صفقة القرن.
والكالم اإلسرائيلي املتواتر عن نزع شمال سيناء من الجسد املصري
كوطن بديل للفلسطينيني تمهيد آخر لنوع من التسوية تنهي األزمة
الديموغرافية في فلسطني املحتلة على حساب األمن القومي املصري
واحترام البلد لنفسه .فال يمكن ألي بلد أن يتطلع إلى حماية أمنه
القومي خارج حدوده إذا كان مستباحًا داخله.
ما لم يتوقعه ترامب أن يفضي قراره إلى إعادة ترتيب األوراق من جديد،
وعودة القضية الفلسطينية إلى صدارة األولويات في اإلقليم .على
األهمية األكيدة لكل مظاهر الغضب واالحتجاج هنا وهناك ،فإن مفتاح
املوقف داخل األراضي الفلسطينية املحتلة .وإذا تواصلت االنتفاضة
الجديدة ،فإن مستويات املمانعة ترتفع وصفقة القرن تجهض وكل
سياسة توضع على ميزان حساس يحكم لها أو عليها .العمل الشعبي
هو األساس ،وأي رهان آخر سابق ألوانه ،فلكل حدث حديث ،والحديث
اآلن لالنتفاضة الفلسطينية الثالثة .في كل املداخالت الدبلوماسية
باتساع العالم ،هناك إقرار واضح بأن اعتراف ترامب يتنكر لقواعد
القانون الدولي ومرجعيات األمم املتحدة ذات الصلة ،لكنه ال يترتب
عليه بالضرورة إنهاء الدور األميركي ،فسوف تبذل جهود وتجرى
ضغوط على مراكز القرار الرخوة في العالم العربي إلعادة األمور إلى
ما كانت عليه ،بصيغة أو أخرى ،باسم الواقعية السياسية .وباتساع
مدى زخمها ،سوف تتزايد الضغوط إلثارة الفرقة داخل الصف
الفلسطيني ،وبالتخاذل عن دعمها قد يفسح املجال إلجهاضها من
الداخل .بالقدر نفسه ،هناك إقرار آخر بأن اتفاقية أوسلو انتهت إلى
فشل ذريع يتطلب إعادة إحياء «منظمة التحرير الفلسطينية» على
نحو يتسق مع التحديات الجديدة والنظر في حل السلطة من دون أن
يكون بوسع اإلسرائيليني تنفيذ انقالب يضع محلها سلطة عميلة
تشبه ما جرى في جنوب لبنان قبل تحريره.
املصالحة الفلسطينية تحتاج إلى تعريف جديد ال يقتصر على تقاسم
السلطة والنفوذ بني رام الله املحتلة وغزة املحاصرة ،فاآلفق السياسي
له األولوية اآلن الكتساب الحقوق العادلة وإجهاض صفقة القرن.

* كاتب وصحافي مصري

ن ترامب «تحصيل حاصل»
السلطة للسقف اإلسرائيلي .وبذلك ،ال
يعود هناك معنى ملا قاله كاتس أيضًا،
عــن أن الرئيس األميركي «أبـقــى الباب
مفتوحًا أمام مسألة القدس الشرقية»،
ً
ه ــذا ف ـضــا ع ــن أن ــه ت ــاب ــع« :ن ـحــن نــرى
القدس املوحدة عاصمة لنا».
ي ـ ـجـ ــدر الـ ـت ــذكـ ـي ــر ب ـح ـق ـي ـق ــة أن ح ــزب
«الـ ـلـ ـيـ ـك ــود» ال ي ـت ـب ـنــى فـ ــي بــرنــام ـجــه

لم تترك الرياض
مجاال للشبهة أو لحسن
ً
الظن عندما فتحت
إعالمها لإلسرائيليين

ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع إق ـ ـ ــام ـ ـ ــة دول ـ ـ ــة
فـلـسـطـيـنـيــة ،وإن ـم ــا رئ ـي ـســه ،بنيامني
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،ت ـع ـه ــد ب ــذل ــك عـ ـ ــام ،2009
واشـ ـت ــرط أن ت ـك ــون م ـن ــزوع ــة ال ـســاح
وبـ ـ ــاع ـ ـ ـتـ ـ ــراف ف ـل ـس ـط ـي ـن ــي بـ ـيـ ـه ــودي ــة
إســرائ ـيــل .وف ــي إح ــدى الـجـلـســات ،قــال
نتنياهو متوجهًا إلــى أحــد معارضيه
في الحزب (ممن يرفضون موقفه على
مـبــدأ الــدولــة الفلسطينية)« :لــو كانوا
في اليمني يعرفون ماذا أقصد بالدولة
الفلسطينية ،ملا عارضوني».
ل ــم يـكـتــف م ــوق ــع «إي ـ ـ ــاف» ال ـس ـعــودي
بالتحول إل ــى منبر للترويج للرواية
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،عـ ـب ــر مـ ـق ــابـ ـل ــة وزيـ ـ ــر
االسـتـخـبــارات اإلسرائيلية ،بــل واصــل
ل ـعــب الـ ـ ــدور امل ــرس ــوم ملــرح ـلــة م ــا بعد
إع ــان تــرامــب ،بنشر مـقــالــة ش ــارك في
كتابتها املـتـحــدث بــاســم جيش العدو
الـ ــذي يـقـمــع ال ـت ـحــركــات االحـتـجــاجـيــة
الفلسطينية على إعالن ترامب ،افيخاي
أدرعي( ،إلى جانب الكاتب مهدي مجيد
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عبدالله) .ووجه ادرعي االتهام مباشرة
إل ــى إح ــدى أه ــم فـصــائــل املـقــاومــة على
الساحة الفلسطينية ،حركة «حماس»،
بالقول إن «سالحها أداة تستخدمها
إيران تارة ،وجهات أخرى تارة أخرى».
ول ــم يـجــد املــوقــع ال ـس ـعــودي فــي مقالة
ادرع ـ ـ ــي م ــا ي ــدف ـع ــه إلـ ــى االمـ ـتـ ـن ــاع عن
نـشــرهــا ،حـتــى عـنــدمــا ات ـهــم «ح ـمــاس»
بأنها «لم تقدم شيئًا إلى الفلسطينيني
سوى التخلف والجهل والفقر وتضييع
الشباب وزرع الكراهية والحقد
مستقبل
َ
داخ ـل ـه ــم» .وأخـ ــذ عـلـيـهــا أن ـهــا تـصــرف
األمـ ـ ــوال عـلــى م ــا ت ـح ــاول ب ــه ،األن ـف ــاق،
ّ
وتحول
مقاومة االحتالل اإلسرائيلي،
س ــاح امل ـقــاومــة إل ــى سـبــب ل ــ«ال ـخــراب
والـ ــدمـ ــار ل ـس ـك ــان غـ ـ ــزة» ال ــذي ــن قـتـلــوا
بصواريخ جيش العدو ورصاصه.
ب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى ك ــات ــس ،ك ـش ــف ال ــوزي ــر
اإلسرائيلي عن أنه «وفق الدراسات فإن
حجم التبادل مع السعودية» في حال
نجاح املـشــروع اإلقليمي لربط اململكة

ً
بالسكك الحديدية مــع األردن وصــوال
إل ــى حـيـفــا ،سـيـبـلــغ «ن ـحــو  250مليار
دوالر سنويًا» .وبرغم تبادل التهجمات
ب ـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،رج ـ ـ ــب طـيــب
إردوغـ ـ ــان ،وامل ـســؤولــن اإلســرائـيـلـيــن،
ك ـش ــف ك ــات ــس بـ ـش ــأن ح ـج ــم ال ـت ـب ــادل
التجاري بني تركيا وإســرائـيــل ،عن أن
نقل البضائع التركية عبر حيفا ازداد
كثيرًا حتى بالقياس إلــى ما قبل أزمة
م ــرم ــرة ،الف ـتــا إل ــى أن  %25مــن تـجــارة
تــركـيــا مــع الـخـلـيــج تـمـ ّـر عـبــر حيفا ثم
بالشاحنات إلى األردن ،ومن هناك إلى
دول الخليج.
وبخصوص تبادل الهجمات الكالمية،
لفت الوزير إلى أن إردوغــان «يهاجمنا
ك ـث ـي ـرًا ونـ ـح ــن ن ـع ــي ذلـ ـ ـ ـ ــك ...وه ـ ــو فــي
ال ــوق ــت ن ـف ـســه ي ـم ــرر ب ـضــائ ـعــه عـبــرنــا
إلى الخليج» ،ورأى أنه «يتعامل معنا
بمصطلح «فــري ـن ـمــي» ،أي ال ـصــديــق ـ
الـعــدو ،و«نـحــن نتعايش معه رغــم من
ذلك».

وزير االستخبارات اإلسرائيلية يسرائيل كاتس
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سياسة
تقرير

مشروع موازنة  :2018الوزراء يطلبون زيادة اإلنفاق  2000م
أط َلع وزير المال علي حسن خليل
رئيس الحكومة سعد الحريري وحاكم
َ
مصرف لبنان رياض سالمة على أرقام
مشروع موازنة  2018بما تتضمنه من
زيادات خطيرة على النفقات .فقد
تبين أن الوزارات تطلب مبالغ إضافية
ّ
مبالغًا فيها وتؤدي إلى زيادة النفقات
العامة بمبلغ  2000مليار ليرة عن
يرتب زيادة
سقف موازنة  2017ما ّ
ملحوظة في خدمة الدين العام

ب ـق ـي ـمــة تـ ـتـ ـج ــاوز  3مـ ـلـ ـي ــارات دوالر
مــن لـبـنــان ،إضــافــة إلــى تحجيم قــدرة
مـصــرف لبنان على اجـتــذاب الــودائــع
واض ـط ــراره إل ــى رف ــع أس ـعــار الـفــوائــد
ً
أمــا في كسب الوقت إلتاحة الفرصة
أم ــام اج ـتــذاب الـ ــدوالرات مــن الـخــارج.
اسـ ـتـ ـه ــاك الـ ــوقـ ــت امل ـك ـت ـس ــب بـكـلـفــة
بــاه ـظــة ي ــزي ــد األعـ ـب ــاء ع ـلــى الــوضــع
النقدي الذي ينزف منذ سنوات .يكفي
أن يواصل ميزان املدفوعات تسجيل
عجز متراكم بقيمة  9.2مليار دوالر
منذ  2011حتى نهاية تشرين األول
 ،2017رغم الهندسات املالية املنفذة.
هـ ــذا ي ـع ـنــي أن ص ــاف ــي ح ــرك ــة دخ ــول
وخروج األموال من لبنان سلبية .لذا،

 9.2مليار دوالر
عجز ميزان
المدفوعات المتراكم
منذ  2011حتى
تشرين األول 2017

ّ
فــإن زيــادة خدمة الــديــن ،تمثل مسارًا
خطيرًا على املالية العامة التي باتت
ت ـح ــت م ـج ـه ــر امل ــؤسـ ـس ـ ّـات ال ــدولـ ـي ــة.
ه ــذه األخ ـيــرة تــراقــب بــدقــة املــؤشــرات
األس ــاسـ ـي ــة وال ـت ـف ـص ـي ـل ـيــة وأبـ ــرزهـ ــا
ارتـفــاع نسبة الــديــن إلــى الناتج فوق
 %140في ظل معدالت ّ
نمو اقتصادي
ّ
م ـت ــدن ـي ــة ،ومـ ـ ـع ـ ــدالت نـ ـم ــو ل ـل ــودائ ــع
ض ـع ـي ـفــة ج ـ ـدًا .ف ـب ـح ـســب إحـ ـص ــاءات
مـصــرف لـبـنــان ،ازدادت الــودائــع لدى
املـصــارف بمعدل  %4.4فقط ،اي بما
يغطي بــالـكــاد الــزي ــادة التلقائية من
الفوائد! وهــذا النمو ال يلحظ هروب
أكثر من  3مليارات دوالر إلى الخارج
بـسـبــب أزمـ ــة ال ـح ــري ــري األخـ ـي ــرة ،ما

محمد وهبة
مبالغات ال ــوزراء فــي اإلنـفــاق وزي ــادة
خدمة الدين العام ّ
تحولت إلى محور
االجتماعني اللذين عـقــدا فــي الـســراي
ال ـح ـكــومــي أول م ــن أم ــس ب ــن رئـيــس
الحكومة سعد الحريري ووزيــر املال
ع ـل ــي ح ـس ــن خ ـل ـي ــل وحـ ــاكـ ــم م ـصــرف
ل ـب ـن ــان ري ـ ــاض س ــام ــة .خ ـل ـيــل وض ــع
أرقـ ـ ـ ــام م ـ ـشـ ــروع مـ ــوازنـ ــة  2018عـلــى
ّ
الطاولة بما ترتبه من نتائج جسيمة
على املالية العامة ،إذ تطلب الوزارات
زيادة انفاقها بمبلغ  2000مليار ليرة
فيما الوضع ال يحتمل هــذا «التبذير
السياسي» غير املـبـ ّـرر بعد اتـفــاق في
السنة املاضية على أن تكون موازنة
« 2018إصالحية تقشفية».
خ ـطــورة ارت ـف ــاع خــدمــة الــديــن ال ـعــام،
أنـ ـ ـه ـ ــا ت ـ ــأت ـ ــي ب ـ ـعـ ــد ضـ ـ ـغ ـ ــوط نـ ـق ـ ّ
ـدي ــة
س ـب ـب ـت ـهــا أزم ـ ــة اس ـت ـق ــال ــة ال ـح ــري ــري
األخ ـي ــرة واح ـت ـج ــازه ف ــي الـسـعــوديــة.
هــذه األزمــة فرضت أعباء كبيرة على
ال ــوض ــع امل ــال ــي ،مـنـهــا خـ ــروج ودائ ــع

ميريل لينش :السعودية غير قادرة على معاقبة لبنان
يشير تقرير صادر عن شركة «ميريل لينش»
ّ
اللبنانية
التابعة لـ«بنك أوف أميركا» إلى أن «املصارف
ّ
سجلت خسائر في الودائع» ،كما سحبت املصارف
خالل األزمة «نحو  1.4مليار دوالر من ودائعها
لدى مصرف لبنان ،وأعادت جدولة قروض بقيمة
 1.3مليار دوالر لتوفير حاجتها من السيولة» .أما
مصرف لبنان فقد «خسر  1.6مليار دوالر من
ّ
الخارجية خالل تشرين الثاني املاضي
أصوله
ّ
وشجع املصارف على رفع أسعار الفائدة على الودائع
ّ
بالليرة اللبنانية بني  7%و .»9%ويتوقع التقرير أن
ّ
«تعوض املصارف خسائرها خالل أشهر عبر زيادة
الفائدة على الودائع ،فيما مصرف لبنان قادر على
تعزيز ميزانيته من خالل محفظة سندات يوروبوندز
بقيمة  1.7مليار دوالر حصل عليها بعد مبادلة
ديون بالليرة مع وزارة املال» .ويلفت التقرير إلى
ّ
االقتصادي املترتب على استقالة رئيس
أن «األثر

الحكومة سعد الحريري ،قابل للعالج على نطاق
ّ
رضاها عن
السعودية ،ورغم عدم
واسع ،كون
ّ
ّ
التنازالت املتواضعة التي قدمها حزب الله ،إل أنها
ّ
اقتصادية على
لن تكون قادرة على فرض عقوبات
ّ
وتعزز «ميريل لينش» كالمها باإلشارة إلى
لبنان».
التصنيف السوقي للسندات اللبنانية التي تعادل
 CCCو +CCCرغم أن تصنيف لبنان الفعلي هو
واستبعدت أن تكون للسعودية
أقل ويبلغ .-B3/B-/B
ّ
القدرة على فرض خيارات مؤثرة على حزب الله كون
« 75%من حملة سندات اليوروبوند في أيلول املاضي
هم محليون (مصارف وغيرها) ،وال وجود لودائع
ّ
سعودية لدى مصرف لبنان ،فيما الودائع السعودية
ّ
في املصارف اللبنانية محدودة» ،ويحصر التقرير
ّ
السعودية الخطرة بـ«التحويالت اآلتية منها
التأثيرات
والبالغة نحو  1.5مليار دوالر ،على افتراض أن 40%
من التحويالت إلى لبنان مصدرها دول الخليج».

ّ
يــرشــح ه ــذه الـنـسـبــة إل ــى االنـخـفــاض
أكثر.
ف ــي ظ ــل هـ ــذا ال ــوض ــع ي ــأت ــي م ـش ــروع
موازنة  2018بإنفاقه اإلضافي .وليس
ذل ـ ــك ف ـح ـس ــب ،بـ ــل ي ــأت ــي ب ـع ــد ات ـف ــاق
سياسي يوم إقــرار موازنة  2017على
أن تكون موازنة  2018إصالحية وان
يراعى فيها التقشف في الوزارات بعد
اقتطاع وصــل إلــى  %20من املوازنات
ُ
الـتـشـغـيـلـيــة ل ـع ــام  ،2017وأن تـ ــدرج
فيها مشاريع إصالحية لم يكن هناك
متسع من الوقت ملناقشتها وإقرارها
ضمن موازنة .2017
ك ـ ــذل ـ ــك فـ ـ ـ ــإن اي إن ـ ـ ـفـ ـ ــاق إضـ ـ ــافـ ـ ــي أو
زي ــادة فــي خــدمــة الــديــن ال ـعــام تسقط
الـتـعـهــدات الـتــي أطـلـقــت ي ــوم مناقشة
م ــوازن ــة  2017ع ــن أن إق ـ ــرار امل ــوازن ــة
م ــن دون إق ـ ـ ــرار ق ـط ــوع ــات ح ـســابــات
ّ
السنوات املاضية يشكل فرصة إلعادة
االنتظام إلى الدستور واملالية العامة.
لكن تـبـ ّـن ،حتى اآلن ،أنــه ليس هناك
تـقـ ّـدم فــي إق ــرار قـطــوعــات الحسابات،
وأن السلطة ّ
تكرر مخالفاتها السابقة،
إذ ل ــم تـتـقـيــد بـمـهــل إع ـ ــداد ومـنــاقـشــة
مشروع موازنة  2018املنصوص عنها
في املــادة  83من الدستور التي ّ
تنص
عـلــى أن ت ـقـ ّـدم الـحـكــومــة امل ــوازن ــة إلــى
مجلس النواب «كل سنة في بدء عقد
تشرين األول».
ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،ي ـق ــول رئ ـي ــس حــركــة
«مواطنون ومواطنات» شربل نحاس،
ّ
إن الـتــأخــر فــي إع ــداد وإحــالــة مــوازنــة
« 2018يـ ـعـ ـن ــي أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة أع ـف ــت
نـفـسـهــا م ــن م ــوج ــب ت ـقــديــم امل ــوازن ــة،
وأن ـه ــا ل ــم تـتـعــظ م ــن ال ـف ـتــرة املــاضـيــة
ومـ ـ ـ ــن مـ ـن ــاقـ ـش ــات مل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة ()2017
مـنـتـهـيــة ال ـصــاح ـيــة ف ــي مـهــرجــانــات
سياسية متلفزة» .توق ال ــوزارات لكل
هــذا االن ـفــاق ليس إال «تــرجـمــة فعلية
لخيارات القوى السياسية» ،وهذا ما
يفرض إعادة ترتيب لألولويات .فعلى

المشهد السياسي

سفارة للبنان ...في القدس
ّ
يصر عــدد مــن مكونات الحكومة أن
االتفاق في مجلس الــوزراء على
يتم
ُ
ال ـع ــرض املـ ـق ـ ّـدم م ــن ائ ـت ــاف شــركــات
«توتال» الفرنسية و«ايني» اإليطالية
و«نوفاتيك» الــروسـيــة ،فــي مــا ّ
خص
ال ـت ـن ـق ـيــب ع ــن الـ ـغ ــاز ف ــي ال ـح ـق ـلــن 4
و ،9كما ورد في البند  46من (أصل
 145بـنـدًا مــن) ج ــدول أعـمــال مجلس
الـ ــوزراء ال ـيــوم .وبحسب املعلومات،
ّ
فــإن رئيس الحكومة سعد الحريري
وال ـت ـي ــار الــو ّط ـنــي ال ـحــر سـ ُـي ـحــاوالن
إقرار هذا امللف قبل عيد امليالد ،حتى
ولو اقتضى ذلك عقد أكثر من جلسة
ملجلس ال ــوزراءُ .وستبحث الحكومة
الـ ـي ــوم الـ ـع ــرض امل ـ ـقـ ــدم م ــن ائ ـت ــاف
ال ـشــركــات ال ــذي يـنــص عـلــى أن يبدأ
الحفر عــام  ،2019وأن تـحــول حصة
الــدولــة مــن النفط والـغــاز فــي البلوك
الجنوبي ( )9ما بني  50و ،%60وفي
البلوك الشمالي ( )4بني  60و.%70
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخـ ـ ـ ـ ــر ،ي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم وزيـ ـ ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ج ـ ـ ـبـ ـ ــران بـ ــاس ـ ـيـ ــل إلـ ــى
مجلس ال ـ ــوزراء ال ـيــوم اق ـتــراحــا بــأن
ت ـع ـلــن ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة اع ـتــراف ـهــا
بــال ـقــدس عــاص ـمــة ل ــدول ــة فـلـسـطــن،
وأن ّ
يقدم لبنان عقارًا إلنشاء سفارة
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة عـ ـلـ ـي ــه ،فـ ــي مـ ـق ــاب ــل أن
ّ
تقدم فلسطني عقارًا في القدس إلى
ُ
الدولة اللبنانية ،لتقام فوقه سفارة
ً
ل ـب ـن ــان ،م ـس ـت ـق ـبــا .وق ــال ــت م ـصــادر
«الخارجية» لــ«األخـبــار» إن باسيل
نــاقــش الـخـطــوة مــع رئ ـيــس السلطة
الفلسطينية مـحـمــود ع ـبــاس ال ــذي

وافق على االقتراح.
من ناحية أخرى ،وفي مقابل حماسة
فرنسا لعقد اجتماع مجموعة الدعم
ال ــدول ـي ــة ل ـل ـب ـنــان ،ف ــي ب ــاري ــس ف ــي 8
كــانــون األول ال ـج ــاري ،كــانــت بعض
ّ
ال ـ ـ ــدول األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ـش ــك ــك بـنـتــائــج
ينطو على
االجتماع ،معتبرة أنه لم
ِ
أي جديد .الـ ّ
ـرد على هذا «التشكيك»
أت ـ ــى مـ ــن م ـ ـسـ ــؤول أوروب ـ ـ ـ ــي أي ـض ــا،
ُ
ّ
ُي ــدرك أن «األمـ ــور لــن تـحــل بــن ليلة
ّوضـحــاهــا ،وه ــذا مـســار طــويــل» ،إال
أنــه يسأل في الوقت عينه« :هل كان
ّ
املـطـلــوب مــن االج ـت ـمــاع ح ــل مشاكل
لبنان؟» .لم يكن ذلك هو الهدف ،بل
«مـنــاقـشــة املـلــف الـلـبـنــانــي ،وإص ــدار
ـان يــؤكــد ال ــدع ــم لــرئ ـيــس مجلس
ب ـي ـ ٍ
ال ــوزراء سعد الحريري ،بعد عودته
ع ــن اس ـت ـق ــال ـت ــه» .وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ــار،
ي ــوض ــح املـ ـص ــدر األوروبـ ـ ـ ـ ــي الـلـغــط
الـ ــذي ح ـصــل ح ــول ع ــدم ذك ــر ال ـقــرار
 1559في النسخة العربية في بيان
ّ
«املـجـمــوعــة» ،مــؤكـدًا أن «الخارجية
اللبنانية لم تطلب عدم ذكره ،واألمر
كان ُم ّ
جرد خطأ ،سبق أن حصل في
اجـتـمــاعــات ســاب ـقــة» .فــالـبـيــان الــذي
نـ ّـصــه السفير الـفــرنـســي ل ــدى لبنان
بــرونــو فــوشـيــه ،بــالـتـعــاون مــع وزيــر
ال ـخــارج ـيــة الـفــرنـسـيــة ج ــان إي ــف لو
دريــان ،نوقش مع املجتمعني باللغة
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة «ولـ ـ ـ ــم يـ ـك ــن ه ـ ـنـ ــاك أي
اعتراض لبناني ،باستثناء السؤال
عـ ّـمــا إذا ك ــان سـيـجــري الـتـطــرق إلــى
سالح حزب الله».

ّ
ُي ــرك ــز امل ـصــدر األوروب ـ ــي عـلــى ثــاث
ن ـقــاط خ ــرج بـهــا اج ـت ـمــاع مجموعة
الــدعــم .األول هــو مــؤتـمــر «روم ــا ،»2
ويـ ـه ــدف إلـ ــى دعـ ــم ال ـج ـيــش وقـ ــوات
األمـ ـ ـ ـ ــن .ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ي ـت ـع ـل ــق ب ـمــؤت ـمــر
«دعـ ــم مـسـتـقـبــل س ــوري ــة واملـنـطـقــة»
الـ ــذي سـ ُـيـعـقــد ف ــي بــروك ـســل بــدعــوة
م ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ف ــي ش ـبــاط
امل ـق ـبــل .يـتـفـهــم األوروب ـ ـيـ ــون «تــأيـيــد
الحكومة اللبنانية لعودة الالجئني
السوريني ،ولكن ال ُيمكن أن يتم ذلك
ّ
مــن دون ضـمــانــات واض ـحــة تتعلق
باألمن والسياسة» .وردًا على سؤال
«األخ ـ ـبـ ــار» ،ق ــال امل ـص ــدر األوروب ـ ــي
إنــه «بالتأكيد سيكون هـنــاك حــوار
ب ــن ل ـب ـن ــان وسـ ــوريـ ــا ف ــي م ــا خ ـ ّـص
الالجئني .فالتواصل والتنسيق من
االعتراف
أجل إعادة هؤالء ،ال يعني
ّ
ب ـ ـشـ ــرع ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام .ه ـ ـمـ ــا مـ ـل ــف ــان
(مروان طحطح)

مسؤول أوروبي:
بالتأكيد سيتحاور
لبنان وسوريا في ما
خص الالجئين
ّ

منفصالن» .أما النقطة الثالثة ،فهي
«مؤتمر دولــي للمستثمرين» ،أو ما
ُيـعــرف لبنانيًا بــ«بــاريــس  ،»4الــذي
س ـت ـت ــرأس ــه ف ــرن ـس ــا وأمل ــانـ ـي ــا «ال ـت ــي
ّ
تـمـلــك اإلم ـك ــان ــات» .فــي ظ ــل األزم ــات
في املنطقة ،وتشديد العقوبات على
ُ
حـ ــزب ال ـل ـ ُـه ،ت ـط ــرح أس ـئ ـلــة ع ـ ـ ّـدة عن
األطراف املستعدة لدعم لبنان ماديًا.
ّ
ُيجيب املصدر بــأن تمويل املشاريع
«التي تبلغ قيمتها  17مليار دوالر

ُم ـق ـس ـمــة ع ـلــى  8سـ ـن ــوات ،سـيـتــوزع
على ثــاث جـهــات :الـقـطــاع الـخــاص،
امل ــؤس ـس ــات املــال ـيــة ال ــدول ـي ــة ،وع ـ ٌ
ـدد
مــن ال ـشــركــاء ومـنـهــم الـخـلـيـجـيــون».
ويكشف ،فــي هــذا االط ــار ،عــن ســؤال
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــن لـ ـلـ ـح ــري ــري إن ك ــان ــت
ال ـس ـعــوديــة ُم ـس ـت ـعــدة ل ــدع ــم لـبـنــان،
«وفــرنـســا شجعت رئـيــس الحكومة
على التواصل مع الرياض بشأن هذا
ّ
امللف ،فكان جوابه إيجابيًا» .حصل
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مليار ليرة!
سبيل املثال« ،فــي وضــع غير طبيعي
ّ
يتحتم النقاش في اإلنفاق الضروري
ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــود الـ ـس ــاري ــة مـ ــن قـ ــروض
وإي ـج ــار وأش ـ ـغـ ــال ،»...وعـنــدهــا يمكن
النقاش في الخيارات التي ّ
تحدد شكل
ّ
االقتصاد واملجتمع «فالحكومة قررت
منذ سنوات أن تدعم الكهرباء بمبلغ
ضخم نسبيًا ،يتجاوز ملياري دوالر
س ـن ــوي ــا ،ألن ـه ــا قـ ـ ـ ّـررت ب ـيــع ال ـك ـهــربــاء
ب ــأق ــل م ــن ك ـل ـف ـت ـهــا .كـ ــان خـ ـي ــارًا لـهــذه
ال ـس ـل ـطــة ي ـش ـبــه خ ـي ــاره ــا ف ــي ت ــوزيــع
أك ـثــر مــن  350مـلـيــار ل ـيــرة مـســاعــدات
للجمعيات ،وتنفيذ مشاريع إنشائية
في مناطق ّ
محددة دون سواها ،ودعم
م ــزارع ــي ال ـت ـب ــغ ،ودعـ ــم ال ـخ ـب ــز ...لكل
هذه الخيارات نتائج مالية .فعلى أي
اساس ّ
تحدد هذه الخيارات؟» .يضيف
ن ـح ــاس ،إن ــه يـمـكــن االس ـت ـم ــرار ضمن
ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي ،أي «ال ـح ـف ــاظ على
الـنـظــام الـقــائــم اقتصاديًا واجتماعيًا
وس ـيــاس ـيــا .ه ــذا ال ـخ ـيــار ه ــو تــرجـمــة
للواقع الحالي حيث السياسة النقدية
تستوجب الـحـفــاظ على مــا أمـكــن من
الدوالرات وزيادتهم بإغراءات وفوائد
أع ـ ـلـ ــى .وم ـ ــن م ــوجـ ـب ــات ه ـ ــذا ال ـخ ـيــار
إسكات أو إرضــاء أي فئات أو جهات
سياسية واجتماعية ،بالتمويل املتاح
من حساب الخزينة وتأمني استمرارية
تمويل النظام السياسي لضمان عدم
انهيار أي حلقة من حلقاته».
أم ــا الـبـحــث ع ــن م ـخــرج مـنــاســب من
ال ـن ـظــام ال ـحــالــي بــأقــل ض ــرر مـمـكــن،
فهو خـيــار ثــان يتضمن كسر حلقة
اس ـت ـق ـطــاب ال ـ ـ ـ ــدوالرات م ــن ال ـخ ــارج
ب ـ ـمـ ــوازاة االن ـت ـق ــال إلـ ــى ش ـكــل مـعـ ّـن
لإلنتاج يضمن خفض عجز امليزان
الـ ـخ ــارج ــي مـ ــن خ ـ ــال خ ـف ــض كـلـفــة
اإلنتاج لتأمني تنافسية للمنتجات
وال ـس ـل ــع امل ـص ـن ــوع ــة م ـح ـل ـي ــا ...ه ــذا
مشروع سياسي اجتماعي مختلف
يجب أن ّ
تعبر عنه املوازنات العامة.

ذلك في الزيارة التي سبقت احتجاز
السعودية لرئيس الحكومة« .حتى
بعد عودته من الرياض (بعد األزمة)،
كان الحريري ال يزال إيجابيًا».
ُيـشـ ّـدد املصدر األوروب ــي على النأي
ّ
بــالـنـفــس الـلـبـنــانــي ،وي ـقــول إن على
الحكومة اللبنانية أن تضمن التزام
ّ
كل األطراف بالصيغة الجديدة التي
تبنتها ال ـح ـكــومــة« ،وال ــدع ــم الـقــوي
لرئيس الحكومة يأتي من الحلفاء».
ُي ـ ّسـ ّـمــي الــرئ ـيــس ع ــون ،واص ـف ــا إي ــاه
بأنه ضمانة للتركيبة الحكومية.
ل ــم ي ـن ـق ـطــع الـ ـت ــواص ــل ب ــن امل ـص ــدر
األوروب ــي وحــزب الـلــه ،وهـنــاك ثالث
مـســائــل نــوقـشــت مــع امل ـســؤولــن في
ً
امل ـق ــاوم ــة .أوال ،لـبـنــانـيــة ح ــزب الـلــه،
«ق ـل ـن ــا ل ـه ــم إن ـن ــا ن ـع ـت ـبــر حـ ــزب ال ـلــه
ح ــزب ــا لـبـنــانـيــا ل ــدي ــه تـمـثـيــل نـيــابــي
وح ـكــومــي ول ـه ــذا ال ـس ـبــب نـتــواصــل
ّ
معهم ،في حني أن العديد من البلدان
يعتبرونه منظمة إرهابية» .املسألة
الثانية ،هي السالح« ،فنحن نتفهم
ّ
قول حزب الله إن سالحه ساهم في
ّ
رد اإلرهـ ــاب عــن لـبـنــان وال ــدف ــاع عن
األراض ـ ـ ــي امل ـح ـت ـلــة .ول ـك ــن بــالـنـسـبــة
إلينا ،ال نعترف إال بسالح الجيش
ال ـل ـب ـن ــان ــي» .أم ـ ــا امل ـس ــأل ــة األخـ ـي ــرة،
فهي نشاطات حزب الله الخارجية،
«نتفهم ُ
الحجج بالنسبة إلى سوريا،
ول ـكــن مـ ــاذا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــالـعــراق
وال ـب ـحــريــن وال ـك ــوي ــت؟ ه ــذه األم ــور
ُت ّ
عرض البلد للخطر».
(األخبار)

بيتكوين مجددًا :الثروة والفقاعة
عامر محسن
حني خالطت تالميذ كلية ادارة األعمال في أيام الجامعة ،اكتشفت ّالفارق بني
الـنــاس الــذيــن قــد يصبحون أثــريــاء فــي حياتهم وأولـ ّئــك الــذيــن سيظلون خــارج
املنافسة .املسألة ال عالقة لها بالرغبة واألح ــام ،كلنا ّ
نحب أن نكون أثرياء،
ّ
السؤال هو في أن تكون قــادرًا على فعل ما يستلزمه األمر حتى تصبح ثريًا.
ّ
ّ
ّ
هناك صفات خاصة مميزة ،يتمتع بها هؤالء وانت ال تملكها ،تطبع سلوكهم
الرغبة ّ
وتفكيرهم وتجعل جمع املال الهدف األساس في حياتهم :هذه ّ
الجامحة،
ّ
املتوقد للوصول الى ّ
ّ
القمة ،العقل املبرمج لحساب الربح واألسعار
هذا الشغف
ّ
ومعدل الفائدة ،وسلوك من اكتشف باكرًا مصدر سعادتهّ وطموحه الوحيد في
ّ
الحياة ،وقد كـ ّـرس نفسه من دون تــردد لهذا الهدف .بالطبع ،أكثر األثرياء في
العالم ـ بعيدًا عن خرافات الرأسمالية ـ هم ببساطة ٌ
أناس ورثوا مالهم ،أو جاؤوا
ّ
ّ
من عائالت ميسورة رسمت لهم الطريق (حتى أناس مثل بيل غايتس وجيف
بيزوس ،أصبحوا رموزًا لـ«باني الثروة» العصامي ،ال يحيدون عن هذا النموذج:
درسوا في جامعات نخبوية ،وعالقات أهلهم فتحت لهم األبواب ّ
وأمنت لهم أمانًا
ّ
ماديًا يسمح بـ«املخاطرة» .حني ترك بيزوس شركته في «وول ستريت» وأسس
ً
أصال ّ
ثريًا قادرًا على التقاعد في الثالثينيات ،وبيل غايتس ترك
«أمازون» ،كان
الدراسة في هارفرد حتى يبني شركته ال ألنه ال يكترث للمخاطر ،بل ألنه يعرف
ّ
أن حياته ستكون آمنة مرفهة مهما جرى ـ ـ ولو كان تلميذًا فقيرًا يــدرس في
ّ
«مجنون» كهذا).
بفعل
بفضل منحة ،ملا فكر
هارفرد
ٍ
ٍّ
ّ
ّ
نحن هنا نتكلم على التنافس بني أبناء الطبقة الوسطى ،أي من يملك نصف
ً
فرصة لالرتقاء واالنضمام الى تلك الفئة «العليا» ،وتصبح ّ
قصة نجاحه دليال
ٍ
ّ
على «عــدالــة» الرأسمالية وانـفـتــاح الـســوقّ .
حجتي هنا هــي أن صـفــات الــذكــاء
والتعليم واالجتهاد لوحدها ـ ـ من دون املزايا املذكورة أعاله ،والتي تجعلك ترفع
سقف طموحك ،وتخاطر بالقليل الذي تملكه من أجل الكثير ـ ـ لن تجعلك ّ
ثريًا
ّ
في السوق الرأسمالي ،بل هي ستضعك في فئة «املديرين التنفيذيني» ،املوظف
ّ
ّ
الى
ذي الرتبة العالية ،الطبيب أو املحامي؛ ستصبح ميسورًا ولكنك لن تنضم ُ ّ
نادي األثرياء .وهــذه ،في عرفي ،املقايضة األســوأ ،فانت ستعمل وتكدح وتذل
تماما كالبروليتاري ،ولكن من دون أن تحصل على اليخت والقصر والطائرة
الخاصة ،والحرية والسلطة والـقـ ّـدرة التي تأتي مع املــال الكثير (على الهامش،
هنا هو ّأن االقتصاد ،كلما كــان «رأسماليا أكثر» ومنتظمًا ،كما في
الطريف ّ
اميركا ،تقل امكانيات الصعود الطبقي وتنحصر الثروة وتتوالد؛ فيما تبرز
حالة «الفقير الطموح» الذي يصبح مليونيرًا في االقتصادات التي ينهار فيها
ّ
تشكيل بنيوي ،كمصر في أيام االنفتاح،
السوق ،كحالة روسيا ،أو تشهد اعادة
ٍ
ّ
حروب أهلية).
أو تمر في
ٍ
وصعود
االلكترونية
«بيتكوين»
عملة
ـوع
ـ
ض
ـو
ـ
م
ـش
ـ
ق
ـا
ـ
ن
أ
كنت
ـن
ـ
ح
منذ ّأي ــام،
ّ
ّ
ٌ ّ
األقل،
أسعارها ،ذكرني صديق بأننا نعرف بال
ـ«بيتكوين» منذ عام ّ 2010على ّ
ّ
ّ
ونبشر به منذ تلك ّ
ّ
األيام ولم نفكر ،رغم ذلك كله،
ونتنبأ بنجاحه
ونتكلم عنه
ّ
بوضع دوالر واح ـ ٍـد مــن مالنا ّ
للرهان على مــا نقول ونــؤمــن ،أو حتى «نركب
ٍ
ّ
املوجة» ونستفيد .املسألة هي أنني لو وضعت مئة دوالر في «بيتكوين» في
بداياته ،ال أكثر ،لكنت اآلن أكتب هذا املقال من بيت تقاعدي الساحلي في تايالند
ّ
أو فييتنام (ولكنت أملك الصحيفة) ،بل أنني حني كتبت في هذه الصفحات عن
دوالر ،وهي قد ازدادت
«بيتكوين» منذ أشهر قليلة ،كانت قيمته قد بلغت ألفي
ّ
من حينه أكثر من ثمانية أضعاف ـ ـ ولــم نستثمر .ورغــم كــل ما مـ ّـر والفرص
ّ
الضائعة فنحن نعلم اليوم أننا ،لو اشترينا في «بيتكوين» اآلن ،فنحن نملك
ً
ً
ّ
فرصة ّ
سنة مثال ،ولكننا لن نفعل (وذلك ،ببساطة،
جيدة ملضاعفة ّمالنا خالل ٍ
ألننا لم نولد من أجل الثراء والحياة ّ
الجيدة).

يتمدد
بيتكوين ّ
ّ
ّ
ّ
كما كــان ستالني يـقــول ،فــإن «الكمية هــي فــي ذاتـهــا نــوعــيــة» ،وهــذا مــا يحصل
ّ
االفتراضية .حني يصل سعر البيتكوين الواحد الى 17
اليوم مع سوق العمالت
ألف دوالر ،وتشارف القيمة االجمالية للبيتكوينات املوجودة في العالم على ما
يقرب الـ 300مليار دوالر ،ال يعود في اإلمكان تجاهل الظاهرة وتنشأ ديناميات
جــديــدة مــن حولها وتتغذى منها .أصبحت «غــوغــل» تعامل بيتكوين كعملة،
تعطيك مباشرة سعر التحويل مقارنة بغيرها من الفئات النقدية .ويفترض
أن ت ـبــدأ غ ــرف ال ـت ـجــارة ه ــذا الـشـهــر (ف ــي شـيـكــاغــو ون ـي ــوي ــورك) بـبـيــع «عـقــود
مستقبلية» للبيتكوين ،وهي أداة ّ
مالية تسمح لك باملراهنة على ارتفاع سعر
العملة االلكترونية .انت ،في هذه العقود ،تقوم تقنيًا بشراء كمية من البيتكوين
«فــي املستقبل» بسعر اليوم ،أي ّأن ّ
السعر لو ارتفع حينها ،فأنت ستشتري
ّ
بسعر أقل وتكسب الفارق (وحتى تراهن على انخفاض السلعة ـ ـ
بيتكوينات
ٍ
 shortingـ ـ فأنت تفعل العكس ،أي تتعاقد على «بيع» بيتكوينات في املستقبل
بسعر اليوم ،فلو انخفضت قيمتها ،فأنت ستشتريها بالسعر املنخفض حينها
وتبيعها الى الطرف الثاني على أساس  17,000دوالر للبيتكوين الواحد ـ ـ في
الكثير من هذه الصفقات ،ال ّ
يتم تبادل مال وبيتكوينات ،بل يقوم املصرف أو
ّ
الوكالة ببساطة بحساب الـفــارق ،ربحًا أو خـســارة ،ويدفعه لــك حــن يستحق
العقد) .في الوقت ذاتــه ،ستقوم صناديق املــال في «وول ستريت» قريبًا ببيع
ّ
مسعرة بالـ«بيتكوين» ،وهي وسيلة تسمح لك باالستثمار في ّ
السلعة
سندات
االلكترونية بسهولة وعـبــر حسابك االعـتـيــادي ومــن دون تعقيدات التحويل
واالحتفاظ ببيتكوينات ،فالسندات تشتريها بالدوالر وقيمتها ترتفع وتنخفض
بحسب سعر البيتكوين ،فتربح وتخسر بالتوازي مع حركة السلعة (وهذه هي
ّ
األداة التي «يشتري» عبرها الكثير من املستثمرين والصناديق اليوم الذهب
وباقي املعادن).
شــركــة أمـيــركـيــة تعنى بـخــدمــات «الـبـيـتـكــويــن» والــوســاطــة فــي بيعه وتحويله،
«كوينبايز» ،أصبحت مؤسسة ضخمة وتـتـ ّ
ـوســع باستمرار بفضل انفجار
بيتكوين وباقي العمالت االفتراضية .نشرت «نيويورك تايمز» تحقيقًا عن
«كوينبايز» ذكر أن عدد من فتحوا حسابات لديها ارتفع في األشهر املاضية
الى أكثر من  13مليون أميركي (من السهل للغاية أن تنشئ «محفظة الكترونية»
وتربطها بحسابك املصرفي ،خالل دقائق ،وتبدأ فورًا ببيع وشراء البيتكوين

شركة كهذه) ،والشركات املالية التقليدية ،حني تجد أمامها سوقًا
وغيره عبر
ٍ
بهذا الحجم ،فهي تريد ّ
حصة منه ،وأن ال تتركه لـ«كوينبايز» وأمثالها .للسبب
ذات ــه ،لــم يـعــد فــي وس ــع الـصـ ٌحــافــة املــالـ ّـيــة أن تتجاهل ظــاهــرة بيتكوين ،أو أن
ّ
تسخفها وتحكم بأنها صرعة ستنتهي قريبًا ولن يكون لها تأثير .التقارير من
الوكاالت الكبرى حول بيتكوين (من «بلومبرغ» الى «وول ستريت جورنال» الى
ّ
العملة ،وهي تعتمد خطابًا
غيرها)
كانت سلبية بإصرار طوال مسيرة صعود ّ
مزدوجًاّ :
قريبًا ويخسر كل من راهن عليه أمواله
وسيندثر
«فقاعة»
بيتكوين
أن
ّ
(وهي مقولة ّ
حاجز سعري :ألف دوالر ثم الفني
تكررت مع كسر بيتكوين لكل
ٍ
ّ
ّ
ثم خمسة فعشرة الخ) ،وأن بيتكوين ـ ـ في اآلن نفسه ـ ـ «خطير» ويهدد سالمة
ويشجع على التهرب من الضريبة والجرائم والدكتاتورية ،بل ّ
ّ
ويهدد
النظام املالي
البيئة ويساهم في االنحباس الـحــراري (بسبب عملية «اسـتـخــراج» بيتكوين
ً
التي تمارسها حاليًا ماليني األجهزة وتستهلك قدرًا هائال من الكهرباء) .هذا
الخطاب ،بالطبع ،يعكس مخاوف املصارف املركزية ونظرتها الى هذه العمالت
ّ
املتفلتة من رقابتها ـ ـ ونحن نقرأ «ايكونوميست» أو «بلومبرغ» ،يجب أن نعرف
ّ
املصالح وااليديولوجيا التي ترشح من صفحاتها ـ ـ ولكن الواضح هو أننا ال
نعرف الى اليوم حدود هذه الظاهرة و«خطرها».

تحرر
بيتكوين كأداة ّ
ّ
بصرف النظر عن مصير عملة بيتكوين بالتحديد ،وارتفاع أو انهيار سعرها،
فـ ّ
ّ
ً
مستوى مختلف ،وقد
املركزية بالفعل هو أمـ ٌـر من
ـإن ما يخيف املـصــارف
ّ
االلكترونية أمـرًا
ال يكون باإلمكان رده بعد الـيــوم .بعد أن أصبحت العمالت
ّ
«جديًا» ،ودخلت في النظام املالي وحظيت بقبول الجمهور ،فما هي ال مسألة
ً
ّ
مثالّ ،أنــه من األفضل له بكثير أن ّ
يحول
وقت حتى يكتشف العامل املهاجر،
املال الى أهله عبر عملة الكترونية يرسلها الى «محفظة» أهله مباشرة ،وليس
مصرفي أو «ويستيرن يونيون» .سيفهم ّأنــه قـ ٌ
ّ
ـادر على ارســال
تحويل
عبر
ٍ
ً
تحويل كبير أو ينتظر
رسم
يدفع
أن
دون
من
املال،
من
بدال
عائلته،
الى
بيتكوين
ٍ
وبسهولة
بلد
ٍ
ّأيامًا أو يخاطر بتجميد الحوالة أو رفضها .وهذا ينطبق على ّأي ٍ
ومجانًا (لو شاء االنتظار بضع ساعات) ،أو يدفع رسمًا صغيرًا يعطيه ّ
ّ
أولوية
ً
ً
في «بلوكتشاين» مقابل أن ينجز تحويال ضخمًا ـ ـ بماليني الــدوالرات مثال ـ ـ
خالل دقائق .ومن الفوائد الجانبية هنا ّأن التصريح عن هذا املال ودفع الضرائب
قد يصبح مسألة «اختيارية».
اشتر بيتكوين
مشكلة؛
ال
الخارج؟
الى
أمواله
تهريب
انت ملياردير روسي يريد
ّ ِ
ّ
بروبالت داخــل روسيا ثـ ّ
بلد واصــرف
أي
في
الكترونية
محفظة
ـى
ـ
ل
ا
لها
حو
ـم
ٍ
هذه البيتكوينات بالدوالر عبر «شركة صرافة» مثل «كوينبايز» او غيرها ،ولن
وكم املتاعب الذي ّ
يعرف أحد بهويتك (اقرأوا عن فضيحة «دويتشه بانك» ّ
تكبده
ّ
ّ
روسيا ـ ـ
مبيضو األم ــوال حتى يحولوا روبالتهم الــى دوالر ويخرجوها من ّ ّ
مقابل لها في لندن ـ ـ وقد تم تعقب
عبر شراء أسهم في موسكو بالروبل وبيع ٌ ٍ
صفقاتهم في نهاية األمــر وكشفها) .انت دولــة مثل كوريا الشمالية أو ايــران،
تمنعك اميركا من استخدام النظام املصرفي وتحتاج الى دوالرات لالستيراد؟ ال
ّ
عملة تملكهاّ ،
املحلية ،أو ّ
وحولها فورًا الى
اشتر بيتكوينات بعملتك
مشكلة؛
بأي ٍ
ٍ
دوالرات (عبر مئات الحسابات ،لو شئت التمويه ،وآالف الصفقات الصغيرة)،
ً
وق ــد ص ــار حـجــم س ــوق البيتكوين ال ـيــوم قــابــا إلخ ـفــاء اسـتـيــراد دول ـ ٍـة كاملة
موقع يتابع أسعار العمالت االفتراضية ،بلغت قيمة صفقات بيتكوين
(بحسب
ٍ
في أربع وعشرين ساعة ،أول من امس ،أكثر من  13.6مليار دوالر) .بل هناك
ٌّ
حل أفضل من ذلك ،ملاذا ال تدفع ّ
ملورديك مباشرة عبر بيتكوين ،من دون الحاجة
ّ
بالنظام املصرفي ورقابة البيروقراطي األميركي؟ ّأما لو كنت
حتى الى املرور ً
ّ
ثريًا غربيًا أو شركة تريد التهرب من الضرائب وإخفاء ثروة ،فإن اإلمكانات هنا
ال متناهية ـ ـ قالت ادارة الضرائب األميركية ،وهي تطالب «كوينبايز» بكشف
ّ
ّ
ـاح مصدرها
أسـمــاء عمالئها ،بــأن أقــل مــن  800اميركي قــد صــرحــوا عــن أرب ـ ٍ
بيتكوين في السنوات املاضية ،مع أن قيمة العملة ازدادت مئات املرات.
ّ
عملة تخلفها،
هذه الوظائف ،وكثير غيرها ،من املمكن أن تؤديها بيتكوين أو أي ٍ
املسألة األساس هي في التكنولوجيا التي ما زالت تثبت صالبتها ،وفي اتفاق
الناس على إعطاء هذه العمالت قيمة .بل ّإن االرتفاع السريع ،كما يحصل في
ّ
طاولة وانت
يشجع على التبادل (فأنت لن تدفع بيتكوينًا ثمن
حالة بيتكوين ،ال
ٍ
ستحتفظ به)
بل
القريب،
املستقبل
في
سترتفع
البيتكوين
هذا
تعرف أن قيمة
ّ
وهذا ما يجعل بيتكوين حاليًا «عملة استثمار» .بل ّإن خبيرًا ّفي مجلة «اتالنتيك
الكترونية ،كل منها ّ
ّ
مونثلي» ّ
يؤدي دورًا
بمستقبل تكون فيه أكثر من عملة
تنبأ
ٍ
ّ
ّ
ومستقرة ولكنها ال تستخدم ال للصفقات الكبيرة
مختلفًا (عملة ثابتة القيمة
ّ
وتخزين القيمة ،عملة أخرى للتبادالت اليومية ،عملة يتغير سعرها باستمرار
ّ
للمضاربة والرهان ،الخ)ّ ،
ّ
فاعلية
ولكن املشترك بينها جميعًا أنها ستكون أكثر
من ّالدوالر األميركي اليوم ،وهنا بيت القصيد.
وسهولة وسالسة ّ
ّ
سياسية ،وأبقته «عملة احتياط» حياديةّ
لو ّأن اميركا لم تستغل ّالدوالر ألسباب
واسـتـفــادت اقتصاديًا مــن هــذه الوضعية واكـتـفــت ّ ،ملــا كــان للبيتكوين وباقي
العمالت االلكترونية املعنى ذاته اليوم (اال في ما يتعلق بفارق رسوم التحويل)،
ّ
ّ
ـاح وأدا ٍة للرقابة والعقاب
ولـكــن ّاستخدام ال ــدوالر والنظام املــالــي العاملي كـسـ ٍ
والـتـحــكــم فــي األسـ ــواق ،ووسـيـلــة ضـغــط لتوحيد امل ـمــارســات املــالـيــة واألنـظـمــة
ّ
املصرفية حــول العالم كما تريد واشنطن ،هــو مــا يجعل الكثيرين فــي العالم
ّ
ّ
العاملية حياديةّ
ّ
يلهثون خلف أي بديل .على طول التاريخ ،كانت «عملة االحتياط»
ّ
الرومانية الى الجنيه
وخــارج نطاق السياسة ،من الذهب ٌالخالص الى الدنانير
ّ
ّ
«اسمية» (كالدوالر اليوم) غير موجودة اال
االسترليني ،فأن تتحكم بالعالم عملة
ّ
ّ
شاشات الكمبيوتر ،ولكنها تضعنا جميعًا تحت الرقابة والتحكم الدقيق،
على
ٌ
السبب ايضًا ،من ّ
حالة من الهيمنة لم يسبق لها نظير .لهذا ّ
الصعب أن
فهي
ّ
ّ
بالتمدد واالنتشار ،وتهديد مكانتها
يسمح النظام العاملي لبيتكوين وأمثالها
واستبدالها ،من دون معركةّ .أمــا من يشتري لكي يضارب ،ومن يراهن على
املستمر لقيمة بيتكوينّ ،
فإن هذا ال يحصل ّ
ّ
ألي سلعة ،وسيكون هنا
االرتفاع ّ
«فقاعة» في املاضي ـ ـ رابحون وخاسرون .في هذا اإلطار،
حالة
كل
ـ ـ كما في
ّ
ٌ
اقتباس نقلته مجلة «ايكونوميست» عن ناثان روتشيلد ،حني سئل عن
ينفع
ّ
ّ
املستمر فأجاب« :كنت دائمًا أبيع أبكر مما يجب».
سر ثروته الكبيرة وربحه
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مجتمع وإقتصاد
تقرير طلبت شركتا «جي دي أس» و«وايفز» ،كل على حدة ،من مجلس شورى الدولة قبول تدخلهما في الدعاوى
المقامة من نقابة العاملين في هيئة أوجيرو واالتحاد العمالي العام ضد وزارة االتصاالت ،والرامية إلى إبطال
قراري وزير االتصاالت جمال الجراح الترخيص للشركتين بتمديد شبكات «فايبر أوبتيك» في الملك العام ،واالستفادة
َ
يتسلح بحصانته ،رافضًا المثول
منها على حساب الخزينة .وفيما وافق «الشورى» على طلبيهما ،ال يزال الجراح ّ
ست َمع إليه
كم َ
أمام القضاء ُ

الجراح يختبئ خلف الحصانة
ميسم رزق
ي ــوم ــا ب ـعــد ي ـ ــوم ،ت ـتــأكــد لـ ـل ــرأي ال ـعــام
م ــن ج ـهــة ،ول ـل ـم ـســؤولــن الـسـيــاسـيــن
جهة أخرى،
واإلداريني والقضائيني من ُ
األخبار الواردة عن جسامة املخالفات
ُ
التي ترتكب في وزارة االتصاالت بقرار
م ــن ال ــوزي ــر ج ـمــال الـ ـج ــراح .فــالـقــرائــن
امللموسة واملـسـتـنــدات الرسمية التي
ُ
تـظـهــر ت ـبـ ّـن عـمــق االع ـت ــداء عـلــى املــال
العام وأصول إنفاقه بسبب املمارسات

حرب :الهدف هو ضرب
«أوجيرو» واالنتهاء منها
غير القانونية التي يقوم بها الجراح.
وق ــد أصـبــح ه ــذا األم ــر يشكل إحــراجــا
م ـل ـم ــوس ــا ل ـل ـج ـه ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـت ــي
ينتمي إلـيـهــا .رغــم ذل ــك ،خــرج الــوزيــر
عـ ــن قـ ــواعـ ــد ع ـم ــل ال ـ ــدول ـ ــة ،مـ ــن خ ــال
رفـضــه الــرقــابــة الـنـيــابـيــة ،ووقــوفــه في
وجه املدعي العام املالي القاضي علي
إبــراهـيــم ،رافـضــا املـثــول أمــامــه لــإدالء
َ
بإفادته بصفة ُمست َمع إلـيــه .علمًا أن

دع ــوت ــه ج ـ ــاءت م ــن بـ ــاب االس ـت ـف ـســار
ومساعدة القضاء ،للحديث عن قضية
أث ــاره ــا بـنـفـســه ،حــن ات ـهــم ،فــي كتاب
رسمي صدر يوم  ،2017/10/25املدير
العام لهيئة «أوجيرو» ،عماد كريدية،
بــارت ـكــاب جــرائــم جـنــائـيــة ،كـهــدر املــال
ال ـع ــام وم ـخــال ـفــة ال ـق ــان ــون واس ـت ـغــال
م ـن ـص ـبــه لـ ـغ ــاي ــات ش ـخ ـص ـي ــة .وف ـي ـمــا
تتوالى فصول هذه القضية أسبوعيًا،
ال يـ ـ ــزال ال ـ ـجـ ــراح ي ـ ـتـ ـ ّ
ـذرع بـحـصــانـتــه
النيابية والوزارية لعرقلة أي تحقيق
قضائي جــدي في التهم التي ّ
وجهها
إلى املدير العام .وآخر ما ظهر في هذا
املـجــال ،ما قاله الـجــراح عن استعداده
لتلبية مــا يطلبه املــدعــي الـعــام املالي،
خطيًا.
ه ــذه الـقـضـيــة مـتـصـلــة ب ـ ــأداء ال ـجــراح
ّ
الذي يشكل خطرًا على مستقبل هيئة
«أوجـ ـ ـي ـ ــرو» ،ك ــواح ــدة م ــن مــؤس ـســات
ال ــدول ــة ،يسعى الــوزيــر إل ــى إطاحتها
ملـصـلـحــة ش ــرك ــات خ ــاص ــة .ه ــذا األداء
ظ ـه ــر ج ـل ـيــا ف ــي ق ــراري ــه ال ـل ــذي ــن مـنــح
بـمــوجـبـهـمــا شــرك ـتــي «جـ ــي دي اس»
و«واي ـ ـفـ ــز» ح ــق ت ـمــديــد شـبـكــة أل ـيــاف
ض ــوئ ـي ــة ،ف ــي امل ـل ــك الـ ـع ــام ،ب ـمــا يتيح
لهما تحقيق أرب ــاح طائلة كــان يمكن

ّ
تصب فــي خزينة الــدولــة لــو ُحصر
أن
أمر تمديدها بهيئة «أوجيرو» .وبعد
أن ت ـق ـ ّـدم ــت ن ـق ــاب ــة ع ـم ــال «أوج ـ ـيـ ــرو»
واالت ـح ــاد الـعـمــالــي ال ـعــام بـمــراجـعــات
لدى مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ
قــ َ
ـراري الـ ـج ــراح وإب ـطــال ـه ـمــا ،تـقــدمــت
شركتا «جــي دي أس» و«واي ـفــز» منذ
نحو أسـبــوعــن ،بطلبني مـ ّـن املجلس،
تطلبان بموجبه قـبــول تدخلهما في
الدعاوى ،إلى جانب وزارة االتصاالت.
مجلس شورى الدولة ،قبل َ
طلب «جي
ِ
ّ
دي أس» ،وكــل ـف ـهــا ت ـقــديــم أجــوبـتـهــا
م ــع ك ــاف ــة امل ـس ـت ـن ــدات امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـهــا،
وإثـبــات عالقتها بشركة «داتــاســات».
فالترخيص الــذي استند إليه الجراح
مل ـن ــح «جـ ــي دي اس» ام ـت ـي ــاز تـمــديــد
األل ـي ــاف الـضــوئـيــة ،ص ــادر ع ــام 1996
لـشــركــة «دات ــاس ــات» ال ـتــي ت ـقــول «جــي
دي اس» إنها هي نفسها ،وإنها ّ
غيرت
ّ
اس ـم ـه ــا ق ـب ــل س ـ ـنـ ــوات .وك ــل ــف وزارة
االتـصــاالت إي ــداع املجلس كامل امللف
ّ
اإلداري املتعلق باملراجعة الحاضرة،
وال سيما املستندات التي مــن شأنها
أن تثبت تـجــديــد الـتــرخـيــص املمنوح
ل ـل ـشــركــة (ي ــؤك ــد ط ــال ـب ــو إبـ ـط ــال ق ــرار
الـ ـج ــراح أن تــرخ ـيــص ال ـع ــام  1996لم

ُيـ ـ َـجـ ـ َّـدد ب ـعــد  5سـ ـن ــوات م ــن إصـ ـ ــداره،
وب ــالـ ـت ــال ــي ،ال ي ـم ـكــن االسـ ـتـ ـن ــاد إل ـيــه
ملـنــح «ج ــي دي اس»َ امـتـيــاز الــ«فــايـبــر
ُ ِّ
أوب ـت ــك») .كــذلــك كــلــفــت النقابة العامة
ملــوظـفــي وع ـمــال امل ــواص ــات السلكية
والالسلكية الــدولـيــة فــي لبنان إيــداع
نـظــامـهــا األس ــاس ــي وال ـج ـهــة املـخــولــة
قــانــونــا لـلـتـقــدم بــاملــراجـعــة الـحــاضــرة.
وأيضًا وافق املجلس على طلب شركة
«واي ـفــز» ،وأعـطــى الفرقاء مهلة عشرة
أيــام من تاريخ التبليغ للتنفيذ .فيما
اسـتـغــربــت م ـصــادر نـيــابـيــة فــي لجنة
االتـصــاالت قبول «الـشــورى» للطلبني،
عـ ـلـ ـم ــا ب ـ ـ ـ ــأن «املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ل ـ ــم ي ـس ـت ـطــع
م ـنــذ ش ـهــريــن بـ ـ ّـت هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة رغــم
امل ـس ـت ـن ــدات املـ ــوجـ ــودة ف ــي ح ــوزت ــه».
ورأت أنه «ليس منطقيًا قبول الشركات
الخاصة كطرف في هذه القضية».
وف ـ ـ ــي ان ـ ـت ـ ـظـ ــار ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات ال ـن ـه ــائ ـي ــة
ل ــ«ال ـشــورى» ال ت ــزال اللجنة النيابية
ل ـ ــإع ـ ــام واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت تـ ـ ـش ـ ـ ّـدد ع ـلــى
ضرورة ّ
بت هذه الدعاوى بنحو جدي
ّ
وعاجل .ويصر رئيس مجلس النواب
ع ـلــى إكـ ـم ــال املـ ـس ــار ال ـق ــان ــون ــي ب ـهــذه
امل ـســألــة القـتـنــاعــه ب ــأن ه ـنــاك مخالفة
ج ـس ـي ـم ــة ،وتـ ـع ــدي ــا ع ـل ــى ص ــاح ـي ــات

وي ّ
مجلس النوابُ .
عد عدد من النواب،
م ــن م ـش ــارب سـيــاسـيــة مـخـتـلـفــة ،ملفًا
قــانــونـيــا ب ـشــأن «مـخــالـفــات ال ـج ــراح»،
ب ـهــدف تـقــديـمــه ك ـس ــؤال لـلـحـكــومــة قد
ّ
يتحول إلى استجواب.
وف ــي ه ــذا اإلط ــار ،ك ــرر الـنــائــب بطرس
ب أمـ ــس مــوق ـفــه بـ ــأن «قـ ـ ــرار وزي ــر
حـ ــر 
االتـ ـص ــاالت (ام ـت ـي ــازا «ج ــي دي اس»
و«واي ـ ـ ـفـ ـ ــز») غ ـي ــرق ــان ــون ــي وم ـخــالــف
لكل املــراسـيــم السابقة ولكل األع ــراف،
وبالتالي هــو بــاطــل ومنعدم الــوجــود
وال يجوز السكوت عنه واسـتـمــراره»،
محذرًا «مــن محاولة تغطية املخالفة،
ألن هناك مستفيدين من هذه الصفقة».
ورأى أنه «يفترض من مجلس شورى
الدولة أن ّ
يبت الدعوى املرفوعة أمامه
في هــذا املضمار ،وكــل الـنــواب والكتل
الـسـيــاسـيــة يـجــب أن ت ـعــارض تصرف
ال ـ ــوزي ـ ــر ب ـم ـل ــف ي ـب ـل ــغ حـ ـج ــم أع ـم ــال ــه
عـشــرات مـلـيــارات ال ـ ــدوالرات ،مــن دون
االس ـت ـنــاد إل ــى رأي أي اس ـت ـشــاري في
وزارة االت ـ ـصـ ــاالت » .ورأى أن قـ ـ َ
ـراري
الوزير يهدفان إلى «ضــرب (أوجيرو)
واالنتهاء منها لتبرير تسليم (شبكة
الـ ـف ــايـ ـب ــر) لـ ـه ــذهالـ ـش ــرك ــة («ج ـ ـ ــي دي
اس»)».

عدل

الظن في «جريمة زقاق البالط»:
هديل فرفور
أص ــدر قــاضــي الـتـحـقـيــق األول في
ـويـ ــدات ،أول مــن
بـ ـي ــروت غ ـس ــان عـ ـ ّ
أمـ ـ ــس ،ال ـ ـقـ ــرار الـ ـظ ــن ــي فـ ــي ح ــادث ــة
«جــري ـمــة زق ــاق ال ـب ــاط» الـشـهـيــرة،
بـحــق امل ــوق ــوف ال ـقــاصــر ع .ي14( .
ع ــام ــا)ُ ،م ـع ـت ـ ِـب ــرًا إق ــدام ــه ع ـلــى قـتــل
وال ـ ـ ــده قـ ـص ــدًا «م ـ ــن ن ـ ــوع ال ـج ـنــايــة
الـ ـ ـت ـ ــي ي ـ ـعـ ــاقـ ــب عـ ـلـ ـيـ ـه ــا بـ ـ ــاإلعـ ـ ــدام
(امل ـن ـصــوص عـلـيـهــا فــي امل ــادة 549
فـقــرة  3عـقــوبــات) ،كما اعتبر فعله
لجهة إقــدامــه قـصــدًا على قتل عـ ّـدة
أشـ ـخ ــاص ومـ ـح ــاول ــة ق ـت ــل آخ ــري ــن
م ـ ــن نـ ـ ــوع الـ ـجـ ـن ــاي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـع ــاق ــب
عـلـيـهــا ب ــاألش ـغ ــال ال ـشــاقــة امل ــؤب ــدة
(امل ـن ـصــوص عـلـيـهــا فــي امل ــادة 548
ف ـق ــرة  5ع ـق ــوب ــات) .وق ـ ـ ّـرر الـقــاضــي
ّ
عويدات الظن بالطفل إلقدامه على
حيازة واستعمال بندقية صيد من
دون ترخيص بالجنحة املنصوص
عليها في املادة  73أسلحة وذخائر
(.)...
أعـ ـ ــاد هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار إحـ ـي ــاء ال ـن ـقــاش
املتعلق بآلية محاكمة القاصرين،
وط ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ت ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاؤالت ح ـ ـ ـ ـ ــول مـ ـ ــدى
ّ
ّ
واالدع ــاء
قانونية وصــوابـيــة الـظــن
على طفل بعقوبة اإلعدام.
ّ
ف ــي امل ـ ـبـ ــدأ ،ال ُيـ ـع ـ ّـد ال ـ ـقـ ــرار ال ـظــنــي
الصادر عن عويدات ُملزمًا ملحكمة
ّ
املخولة ،وحدها،
جنايات األحداث،
إص ـ ـ ـ ـ ــدار الـ ـ ُـح ـ ـكـ ــم ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي ب ـح ــق
ال ـط ـف ــل ،إذ ُي ـع ـ ّـد ب ـم ـثــابــة تــوصـيــف
ال ـجــرم املــرتـكــب مــن قـبـلــه .وبحسب
ّ
ق ــان ــون ـي ــن ،ف ـ ــإن ق ــاض ــي الـتـحـقـيــق
ّ
يـحــق لــه ال ـظــن ب ــامل ــواد ال ـتــي يــراهــا
ّ
مناسبة ،فيما يتركز النقاش حول
املواد التي يجري االدعاء بها على
القاصر.
ب ـ ُـحـ ـك ــم ق ـ ــان ـ ــون حـ ـم ــاي ــة األحـ ـ ـ ــداث
امل ـخــال ـفــن ل ـل ـقــانــون أو امل ـعـ ّـرضــن

لـلـخـطــر (ق ــان ــون رق ــم ،)422/2002
ّ
ف ــإن ال ـحــدث ال ــذي يـخــالــف الـقــانــون
ي ـس ـت ـف ـي ــد مـ ــن ُ
«مـ ـع ــامـ ـل ــة ُم ـن ـص ـفــة
وإن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ،وتـ ـخـ ـض ــع إج ـ ـ ـ ــراء ات
مـ ـ ــاح ـ ـ ـق ـ ـ ـتـ ـ ــه والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــق م ـ ـعـ ــه
وم ـح ــاك ـم ـت ــه الـ ـ ــى بـ ـع ــض األصـ ـ ــول
الـخــاصــة» ،بحيث تـحــاول املحكمة
م ـ ـ ــا أم ـ ـك ـ ــن تـ ـجـ ـنـ ـيـ ـب ــه اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
ال ـق ـضــائ ـيــة ب ــاع ـت ـم ــاد «ال ـت ـس ــوي ــات
وال ـ ـ ـح ـ ـ ـلـ ـ ــول ال ـ ـح ـ ـب ـ ـيـ ــة وال ـ ـتـ ــداب ـ ـيـ ــر
غ ـيــر امل ــان ـع ــة ل ـل ـحــريــة ( )...وت ـكــون
ال ـتــداب ـيــر املــان ـعــة م ــن ال ـحــريــة آخــر
االح ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاالت» ،وفـ ـ ــق م ـ ــا يـ ـ ــرد فــي
ال ـف ـقــرة ال ـثــال ـثــة م ــن امل ـ ــادة الـثــانـيــة
ال ـت ــي ت ـت ـضـ ّـمــن املـ ـب ــادئ األســاس ـيــة
التي تراعي تطبيق أحكام القانون.
تنقسم الـتــدابـيــر والـعـقــوبــات التي
ُ
تـ ـ ـف ـ ــرض عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدث (املـ ـ ـ ـ ــادة )5
بــن الـتــدابـيــر غـيــر املــانـعــة للحرية
وال ـتــداب ـيــر املــانـعــة لـلـحــريــة .تشمل
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوم ،والـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــع ق ـي ــد
االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار ،وال ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة ،والـ ـعـ ـم ــل
للمنفعة العامة أو العمل تعويضًا
لـلـضـحـيــة ،ف ـي ـمــا ت ـت ـضـ ّـمــن الـثــانـيــة
ص ـ ـ ــاح ،والـ ـت ــأدي ــب وال ـع ـق ــوب ــات
ُاإل ّ
املخفضة.
ـون حماية
تـشــرح امل ــادة  15مــن قـ ُـانـ ّ
األحـ ــداث ،الـعـقــوبــات املـخــفـضــة في
مــا خـ ّـص الـجـنــايــات ،بــاإلشــارة الــى
أنه في حال كانت الجناية ُ
«معاقبًا
عـ ـلـ ـيـ ـهّ ــا ب ـ ـ ــاإلع ـ ـ ــدام أو ب ـ ّـاألشـ ـغ ــال
ُ
ال ـ ـشـ ــاقـ ــة امل ـ ـ ــؤب ـ ـ ــدة» ،تـ ـخ ــف ــض ال ــى
ال ـ ـح ـ ـبـ ــس مـ ـ ــن خ ـ ـمـ ــس إلـ ـ ـ ــى خ ـم ــس
عشرة سنة .وفي الجنايات األخرى
ُ ّ
تخفض بحديها األقـصــى واألدنــى
الى النصف حبسًا (.)...
ّ
يـ ـ ــرد ف ـ ــي ن ـ ــص ال ـ ـق ـ ــرار الـ ـظ ــن ــي أن
ّ
املدعى عليه من مواليد ،2003-3-1
ما يعني أنه لم يتم الخامسة عشر
مـ ــن ع ـ ـمـ ــره ب ـ ـعـ ــد .وبـ ـحـ ـس ّــب املـ ـ ــادة
السادسة من القانون ،فإنه إذا ّ
أتم
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مقالة

مالحظات حول قضية بيدوفيليا
األرثوذكسية
في الكنيسة
ّ
قطان*
أسعد ّ
المر **
خريستو ّ

يتذرع بحصانته النيابية والوزارية لعرقلة التحقيق (مروان طحطح)
الجراح ّ

طفل باإلعدام؟
هل ُيعاقب
ٌ
الـ ـح ــدث ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــرة م ــن ع ـمــره
ول ــم ي ـتـ ّـم الـخــامـســة ع ـشــرة بـتــاريــخ
ُ
ارت ـك ــاب ــه الـ ـج ــرم ،تـ ـف ــرض ع ـل ـيــه أي
مـ ــن الـ ـت ــدابـ ـي ــر املـ ـنـ ـص ــوص ع ـل ـي ـهــا
ـاه) «مــا عــدا
فــي امل ــادة ( 5راج ــع أ ُع ـ ّ
التأديب والعقوبة املخفضة (التي
تنطبق في حال ارتكب جناية) .وال
ُيكتفى باللوم (الـتــي ّ
تعد العقوبة
األخــف) في الجنايات» .فهل يعني
ه ــذا أن ّ
أي ط ـفــل ل ــم ي ـتــم الـخــامـســة
ع ـش ــرة م ــن ع ـم ــره ال يـمـكــن االدعـ ــاء
عـلـيــه بـعـقــوبــة اإلعـ ــدام طــا ّملــا أن ــه ال
ُت ّ
طبق عليه العقوبات املخفضة؟
ُي ـج ـم ــع عـ ــدد م ــن ال ـق ــان ــون ـي ــن عـلــى
أن قـ ـ ــراء ة ق ــان ــون ح ـمــايــة األح ـ ــداث
ّ
ـأن ّ
أي طـفــل أت ـ ّـم الـخــامـســة
تــوحــي ب ـ
ُ
ّ
ع ـش ــرة م ــن ع ـم ــره ت ـطــبــق ع ـل ـيــه ،في

ال تنطبق العقوبات
المخفضة ،في حال
ّ
اإلعدام ،بالحبس من 5
الى  15سنة على من
تم الخامسة عشرة
لم ُي ّ

املعاقب عليها
حال ارتكب الجناية ُ ّ
بــاإلعــدام ،الـعـقــوبــات املـخــفـضــة (في
ه ــذه الـحــالــة خـفــض االعـ ــدام ال ــى ما
بــن  5و 15سنة سجنًا)ّ .أمــا مــن لم
ّ
يتم الخامسة عـشــرة ،وإن تــم الظن
بــه بجناية يعاقب عليها بــاإلعــدام
وأخـ ـ ــرى ي ـعــاقــب ع ـلـيـ ّهــا بــاألش ـغــال
الـ ـش ــاق ــة امل ـ ــؤب ـ ــدة ،ف ــإن ــه غ ـي ــر م ـلــزم
بالعقوبات املخفضة حتى لو ُحكم

عليه باإلعدام.
ّ
ُيـ ــركـ ــز هـ ـ ــؤالء ع ـل ــى أن ـ ــه ف ــي جـمـيــع
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،ال ُيـ ـحـ ـك ــم عـ ـل ــى ق ــاص ــر
باإلعدام .النقاش يدور حول ما إذا
ُ
ك ــان ــت ت ـطـ ّـبــق ال ـع ـقــوبــات املـخـفـضــة
املتعلقة بالحبس من  5الى  15سنة
ع ـلــى ق ــاص ــر دون ال ـخــام ـســة عـشــرة
مــن عـمــره أو ال ،فــي انـتـظــار صــدور
األحداث.
الحكم النهائي عن قاضي
ُ ّ
بحسب املــديــر التنفيذي ل ـ «املـفــكــرة
الـقــانــونـيــة» املـحــامــي ن ــزار صاغية،
فإن قاضي األحداث يتمتع بطبيعة
ـال مــن الـلـيــونــة التي
ال ـحــال بـقــدر ع ـ ٍ
ت ـ ـخـ ـ ّـولـ ــه ال ـ ـتـ ــوسـ ــع فـ ـ ــي ال ـت ـح ـق ـي ــق
م ــن ج ــدي ــد وإص ـ ـ ــدار ت ـق ــاري ــر طـبـيــة
ونـفـسـيــة جــديــدة (طـبـيــب األم ــراض
العقلية والنفسية أفــاد فــي تقريره
ب ــأن ــه لـ ــم ي ـظ ـه ــر عـ ـل ــى الـ ـق ــاص ــر مــا
ّ
ّ
يـ ـ ــدل ع ـل ــى ع ـ ـ ــوارض ذه ــان ـي ــة ت ـخــل
بأهليته) ،الفتًا الى أن القرار الظني
ليس إال بداية املحاكمة ،في إشــارة
الـ ـ ــى إمـ ـك ــانـ ـي ــة ت ـخ ـف ـي ــف امل ـح ــاك ـم ــة
بشكل تراعي فيه ظروف القاصر.
ال ـجــديــر ذك ــره أن الـطـفــل ق ــال خــال
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات إنـ ـ ـ ــه كـ ـ ـ ــان يـ ـتـ ـع ـ ّـرض
للضرب والتعنيف مــن أبيه عندما
ي ـغ ـض ــب «حـ ـت ــى إن ـ ــه ح ــرق ــه بـسـيــخ
اللحم دون سـبــب ،ومـنــذ سنتني لم
ي ـعــد ي ـض ــرب ــه .إال أنـ ــه م ـنــذ حــوالــى
ضربه بالسيخ» ،فيما
شهرين أعاد ُ
أفـ ـ ــادت والـ ـ ــدة امل ــدع ــى ع ـل ـيــه بــأنـهــا
ّ
تتعرض للضرب من زوجها،
كانت
«واألمر أصبح طبيعيًا بالنسبة لها
وألوالدها».
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 2017ع ـلــى ق ـتــل وال ـ ــده وشـخـصــن
آخ ــري ــن ،و ُع ـلــى مـحــاولــة قـتــل أربـعــة
أش ـخ ــاص أص ـي ـب ــوا ب ـج ــروح ،وذل ــك
ب ــإط ــاق الـ ـن ــار ع ـل ـي ـهــم م ــن بـنــدقـيــة
ص ـي ــد ك ــان ــت بـ ـح ــوزت ــه ف ــي مـنـطـقــة
زقاق البالط في بيروت.

منذ ّ
مدة تتجاوز األربعة أعــوام ،ظهرت إلى
ّ ّ
العلن قضية اتهام أحــد رجــال الدين برتبة
أرشـمـنــدريــت فــي أبــرشـ ّـيــة جـبــل لـبـنــان في
ّ
ّ
ّ
بالتحرش
األنطاكية،
األرثوذكسية
الكنيسة
ّ
الجنسي .وبعد التحقيقات والـقــرارات التي
صدرت عن املجلس التأديبي االبتدائي في
األبــرشـ ّـيــة ،وتـنــاولـتـهــا وســائــل اإلع ــام في
وقتها ،تابع املجلس التأديبي االستئنافي
القضية وأصــدر قــرارًا بقي سريًاُ ،
ّ
وعرفت
فقط مفاعيله التي ظهرت إلى العلن بإبعاد
األرشمندريت إلى خارج البالد .إلى أن عمد
أحدهم ،في الثاني من تشرين ّ
األول املاضي،
وتحت اسم يبدو مستعارًا ،إلى نشر وثيقة
ّ
تتألف من اثنتي عشرة صفحة على وسيلة
الـتــواصــل االجـتـمــاعـ ّـي «فــايـسـبــوك»ّ ،
يرجح
أن تـكــون هــي نـ ّـص ق ــرار املجلس التأديبي
االس ـت ـئ ـن ــاف ــي ب ـع ــدم ــا أوك ـ ــل إلـ ـي ــه امل ـج ـمــع
األنطاكي ّ
ّ
املقدس لكنيسة الروم األرثوذكس
ّ
متابعة القضية.
ّ
الفرضية القائلة
في ما يلي ،سننطلق من
بـ ّ
ّ
ـأن ال ـنـ ّـص املـنـشــور هــو نفسه ن ــص قــرار
املـجـلــس الـتــأديـبــي االسـتـئـنــافــي ،علمًا بــأنّ
ّ
ّ
والنهائي ال يمكن اإلتيان
اليقيني
البرهان
ّ
ّ
به إال عبر مقارنة النص املنشور مع األصل
ّ
امل ـك ـتــوب وامل ــوق ــع .ون ـ ـ ّ
ـود ،فــي ه ــذا ال ـصــدد،
اإلش ــارة إلــى النقاط اآلتـيــة وقــوفــا مستمراّ
ّ
منا إلى جانب الضحايا وإيضاحًا لبعض
األف ـك ــار ال ـتــي مــن الـ ـض ـ ّ
ـروري أن نـتــداولـهــا
ّ
ونـحــلـلـهــا فــي كنيستنا فــي ال ـقــرن الــواحــد
والعشرين:
ّأو ًال ،نشر ّ
نص القرار في وسائل التواصل
االج ـت ـمــاعـ ّـي أم ــر غ ـيــر ق ــان ــون ـ ّـي وي ـجــب أن
ي ـخ ـضــع ل ـل ـمــاح ـقــة ال ـق ــان ــون ـ ّـي ــة ،ب ـش ـهــادة
الـنـ ّـص ذات ــه (ص  .)١٢وتــالـيــا ف ـ ّ
ـإن مــن قــام
بــه ،بصرف النظر عــن هـ ّ
ـويـتــه ،قــام بــه على
األرجــح بدافع التشهير ،من دون استبعاد
نوايا أخرى ّ
مبيتة .وهو ،في ّأي حال ،يسيء
إل ــى األرش ـم ـنــدريــت نـفـســه وإل ــى الـشـهــود،
ً
ج ــاع ــا م ــن ت ـفــاص ـيــل أم ــوره ــم الـجـنـسـ ّـيــة
ً
ّ
ّ
العلني ،مــا يتعارض
األليمة م ــادة لـلـتــداول
مع الطرق املعتمدة في التعامل مع قضايا
ّ
ّ
التحرش
الجنسيً .
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ثانيًا ،إن قراءة دقيقة للنص تبي أن املجلس
اس ـت ـنــد ،فــي ق ـ ــراره ،إل ــى أقـ ــوال واع ـتــرافــات
ّ
شخصيًا ،بصرف
أدلى بها األرشمندريت
ّ
ّ
صدقية الـشـهــادات الـتــي اتهمته
النظر عــن
ّ
ب ــالـ ـتـ ـح ـ ّـرش .وال ـ ـق ـ ــرار ال يـ ــؤكـ ــد خ ـط ــورة
املـمــارســات التي اعـتــرف بها األب فحسب،
بل يشير أيضًا إلى املسألة األخرى املرتبطة
ّ
ّ
وكيفية
الروحي
بها ،وهي مسألة اإلرشــاد
ممارسة األب ـ ّـوة الــروحـ ّـيــة فــي الكنيسة وما
ق ــد يـكـتـنـفـهــا ،ه ـنــا وهـ ـن ــاك ،م ــن ان ـح ــراف
واستغالل للسلطة.
ثــال ـثــا ،لـجــأ ال ـن ـ ّـص ف ــي جــزئــه ّ
األول ،حيث
ّ
منهجية
يعمد إلى تقييم أقوال الشهود ،إلى
ّ
تفسيرية ضعيفة .إذ يعتبر ّأن االختالف
ّ
فــي هــذه األق ــوال يمكن االسـتـنـتــاج منه أنــه
ّ
والحق ّأن ّ
النص ،في هذا،
غير موثوق بها.
ّ
التاريخي
ينتزع هــذه األق ــوال مــن سياقها
ّ
الشفهي أو املكتوب وال يأخذ في االعتبار
ّأن االختالف في الشهادات ليس بالضرورة
ً
ّ
صدقيتها ،بل
تناقضًا أو دليال على عــدم
ّ
ّ
طبيعية في ظل اختالف السياق
هو مسألة
ّ
ومرور الزمن وطريقة عمل الذاكرة البشرية.
ً
فضال عــن ذلــك ،فـ ّ
ـإن هــذه الــذاكــرة ّ
تتعرض
ل ـل ـ ّ
ـرض ع ـنــد ح ـصــول اعـ ـت ــداء ،ك ـمــا تشير
األبحاث في علوم النفس والعلوم العصبيةّ
ّ
ّ
والدماغية ،ما يمنع املعتدى عليه من تذكر
التفاصيل املحيطة باالعتداء[ُ .]2 ,1يضاف

إل ــى ذل ــك ّأن امل ـج ـلــس ال ـتــأدي ـبــي االب ـتــدائــي
ّ ّ
ك ــان حــريـصــا عـلــى أال تـســلــم لـلـشـهــود ّأي
نسخة مكتوبة عن أقوالهم .و«املنطق» الذي
يستعمله ّ
نص القرار يمكن االستنتاج منه،
ّ
بطريقة مماثلة ،أن األناجيل األربعة باطلة
ّ
ألن ـهــا ت ـقـ ّـدم ش ـه ــادات مختلفة عــن يسوع
ّ
ّ
الـنــاصــري .ومــن النافل الـقــول إن هــذا غير
ّ
ّ
وعلميًا .يضاف إلــى ذلك
مسيحيًا
مقبول
ً
ّأن ه ــذا ال ـنـ ّـص يـنـســب إل ــى ال ـش ـهــود أق ــواال
ّ
ي ـص ـ ّـرون عـلــى أن ـهــم لــم يـقــولــوهــا ،أو قــالــوا
ّ
عكسها ،ما ّ
يرجح فرضية سوء الفهم في
أحسن األحوال.
راب ـعــا ،االسـتـنـتــاج ال ــذي يـقــوم بــه الـنـ ّـص ّأن
مـمــارســة مــراهــق ال ـعــادة الـسـ ّـر ّيــة واخـتـبــاره
ّ
النشوة يستتبعان أنــه على معرفة بطبيعة
االعـ ـت ــداء ال ـج ـن ـسـ ّـي ،ف ــي ح ــال ت ـعـ ّـرضــه لــه،
هو استنتاج ال يستقيم .فاختبار النشوة
فــي املــراه ـقــة مــن طــريــق ال ـع ــادة ال ـسـ ّـر ّيــة ال
ّ
ّ
الجنسي.
يعني البتة اإلملام بخبرة االعتداء
ّ
ّ
الجنسي ،وهو
والثابت أن مداعبة العضو
أمر يحدث منذ الطفولة ،والشعور بالنشوة،
غريزية ،فيما رصد ّ
ّ
ماهية
كالهما مسألة
ّ
ّ
الـتـحـ ّ ًـرش واالع ـ ًتــداء الجنسيني أمــر يتطلب
تــرب ـيــة ج ـن ـسـ ّـيــة ه ــي غــال ـبــا غ ـيــر م ـتــوافــرة
في منطقتنا .على هــذا الصعيد ،نرجو أن
تضطلع كنيستنا بدور فاعل في التأسيس
ّ
ّ
مسيحية مسؤولة في كنفها
جنسية
لتربية
ّ
تتضمن إرش ــادًا فــي مــوضــوع االع ـت ــداءات
ّ
ال ـج ـن ـس ــي ــة ،نـ ـشـ ـرًا ل ـل ــوع ــي ودرءًا لـخـطــر
ّ
الجنسية التي قد تحدث في إطار
االعتداءات
ّ
كنسي.
ّ
خامسًا ،إن استمرار املعتدى عليه في مقابلة
املـعـتــدي وت ـك ـ ّـرر االعـ ـت ــداءات أم ــور معروفة
ّ
ّ
الجنسية،
ومــوث ـقــة فــي ح ــاالت االعـ ـت ــداءات
وخـصــوصــا تـلــك الـحــاصـلــة عـلــى يــد رجــال
دين .والقوانني التي تسوس موضوع االعتداء
الـجـنـسـ ّـي عـلــى قــاصــريــن ويــافـعــن وبالغني
في العالم ال تلقي ،في ّأي حال من األحــوال،
ّ
ّ
الضحية وسلوكها.
مسؤولية االعتداء على
ّ
ّ
ّ
الضحية قد تجنبت أم لم تتجنب
فأن تكون
ّ
املعتدي ،ال يقلل إطالقًا ًمن فداحة الجرم وال
ّ
الضحية مسؤولة عن االعـتــداء الذي
يجعل
ّ
ّ
تعرضت له[ ،]4 ,3وال سيما إذا كان املعتدي
ّ
يتمتع بسلطة على املعتدى عليه ،كما هي
ّ
الروحي [ .]5في القوانني الحديثة،
حال األب
ّ
املسؤولية تقع دائمًا على املعتدي .ويكفي،
ّ
ٍّ
هنا ،أن نشير ًإلى إقالة قاض كندي مؤخرًا،
ّ
ألنه ارتكب خطأ ّ
مهنيًا فادحًا حني قال المرأة
ّ
ّ
ضحية اعتداء جنسي ّ إنها «لم تعرف
وقعت
ّ
أن تغلق ركبتيها جــي ـدًا»[ ،]6وامل ــرأة لم تكن
قــاصــرا فـكــم بــال ـحـ ّ
ـري الـشـخــص الـقــاصــر؟
ّ
ّ
التصرف
الضحية أن تحسن
ّإن الطلب من
وتدافع عن ًنفسها ،خصوصًا حيال إنسان
تـثــق بــه ث ـقــة غـيــر م ـح ــدودة ،لـهــو طـلــب غير
مستند إل ــى ال ــواق ــع اإلن ـســانـ ّـي ومكتسبات
الـعـلــوم والـقــوانــن الـحــديـثــة ،ويـجــافــي ّ
الحس
السليم في عصرنا.
ســادســاّ ،
النص الــذي نحن في صــدده يقيم
ّ
الروحي واألبناء
تواز مفترضة بني األب
عالقة ّ ٍ
ّ
الــروحــيــن ،مطالبًا األخيرين بــأن يتصرفوا
ّ
«منطقيًا» إذا انحرف األب الــروحـ ّـي وحــاول
استغاللهم .وه ــذا املــوقــف يتجاهل اآللـيــات
ّ
ّ
السيكولوجية التي تتخلل العالقة بني مرشد
ّ
ّ
ّ
روحي منحرف وأبنائه الروحيني ،وال سيما
ّأن القاعدة التي تجعل من املرشد الروحيّ
َ
قــادرًا على استغالل املرشدين هي السلطة
ّ
الــروحـ ّـيــة ذاتـهــا التي يتمتع بها فــي نظرهم،
ً
وميلهم إلى اعتباره صوت الله ،وصــوال إلى
«تــألـيـهــه» أحـيــانــا .ومــن ث ـ ّـم ،ف ـ ّ
ـإن ميل ّ
النص
ّ
ّ
إلــى التعامل مــع ضحايا الـتـحــرش وكأنهم
عـلــى ق ــدم امل ـس ــاواة مــع امل ـت ـحـ ِّـرش ال يلتفت
ّ
السيكولوجية ّ
املعمقة التي
إلــى ال ــدراس ــات

ّ
ّ
والنفسي بني
العالئقي
تثبت انعدام التوازن
ّ
املعتدي واملعتدى عليه .يضاف إلى ذلك أنه
من املثبت ّ
ّ
واختباريًا ّأن بعض ضحايا
علميًا
ّ
ّ
الجنسي يميلون إلى كبت خبرات
التحرش
ّ
ّ
التحرش بهم ونسيانها ،وذلك كآلية دفاع ،وال
ّ
إال بعد صدمة أو ّ
تغير جذريّ
يستعيدونها
فــي ظــروف حياتهم .وال ـنـ ّـص ،بتجاهله هذا
ّ
ّ
السيكولوجي وتركيزه على املركبة
الجانب
ّ
ّ
«املنطقية» ،يوحي بثغرة في املعرفة وقلة في
ّ
االحترافية في التعامل مع هذه الظاهرة.
ّ
ّ
ّ
سابعًا ،يجنح النص إلى تبني نظرية املؤامرة
ضد األرشمندريت ناسبًا ّإياها إلى جهات أو
جماعات ال ّ
يحددها ،من دون تدقيق أو تقديم
ّ
ّ
قــرائــن أو أدل ــة .واملــؤســف أن ــه يعتمد نظرية
املــؤامــرة غير املستندة إلــى ّأي دلـيــل ّ
ليقرر
إهمال وجــود ضحايا آخرين .ومــن الغريب
ّ
ّ
منهجية املـقــارنــة التي
أن ــه هنا ال يلجأ إلــى
يعتمدها في التعامل مع أقــوال الشهود ،بل
ّ
يعتبر ّأن املؤامرة ُمسلمة ال تحتاج إلى برهان،
وهي تهدف إلى تشويه صورة األرشمندريت
ّ
كنسي .وهذا
ومنعه من الوصول إلى منصب
ّ
ّ
حيثيات القضية ال
النمط فــي التعاطي مــع
ّ
ّ ّ
ينسجم ،في رأينا ،مع الدقة التي يتمنى كل
ّ
الكنسية التي
مخلص توافرها في الهيئات
تعالج مثل هذه القضايا.
ّ
ّ
االستئنافي اعتبر
التأديبي
ثامنًاّ ،إن املجلس
َّ ّ
ّ
فــي الحكم املـســرب أنــه ليس ثمة دليل كاف
ّ
جنسي رغــم اعـتــراف
على حـصــول اع ـتــداء
ّ
ّ
املــتـهــم بــأنــه ق ــام فــي فــراشــه بـتــدلـيــك جسد
مراهق عار بالزيت! هذا ّ
ينم عن عدم معرفة
ٍ
(أوع ــدم سعيه إلــى مـعــرفــة) ماهيةّ
املجلس
ّ
ّ
الصحة
الـتـحـ ّـرش الـجـنـسـ ّـي .تـحـ ّـدد منظمة
ّ
العاملية ّأن إســاءة معاملة الطفل بأنها «كافة
ّ
أشكال املعاملة الرديئة القاسية الجسدية أو
ّ
ّ
الجنسي...
العاطفية أو كالهما ،واالع ـتــداء
ال ــذي ي ــؤدي إل ــى ض ــرر حقيقي أو محتمل
على ّ
صحة الطفل ،بقائه ،ونـمـ ّـوه ،أو كرامته
ّ
في سياق عالقة من املسؤولية ،االئتمان أو
الضحية]»[ .]8 ,7كما ّ
ّ
تحدد
السلطة [على
ّ
ّ
التحرش الجنسي على أنــه «انـخــراط الطفل
ّ
ّ
ّ
فــي فعل جنسي بحيث أن ــه – أو أنـهــا – ال
يدرك ّ
ماهيته تمامًا ،أو غير قادر على إعطاء
مــوافـقــة مستنيرة [فــاهـمــة] عليه ،أو يكون
نمو تجعله غير ّ
الطفل في مرحلة ّ
مهيأ له،
ّ
ّ
ّ
االجتماعية
واملحرمات
أو أنه يخرق القوانني
السائدة في املجتمع»ّ .]9[ .
وإن فعل املضايقة
ّ
الجنسية للبالغني ()sexual harassment
ّ
ّ
ّ
كالمي غير
يتضمن كل مالمسة أو إيحاء
مطلوبني من البالغ ،فكيف بتدليك قاصر في
ّ
الخاص! لو ّأن املجلس
سرير األرشمندريت
ّ
ّ
االستئنافي جهد ملعرفة علمية،
الـتــأديـبـ ّـي
ّ
ّ
ّ
الجنسي
للتحرش
وطبق التعريف املعروف
ّ
على الــواقـعــة الـتــي اعـتــرف بها املــتـهــم ،لكان
ذلــك كافيًا للخروج باالستنتاجات الكافية
لـلــوصــول إل ــى حـكــم قــاطــع .ه ــذا إذا اقتصر
تحليلنا على هذه الواقعة بالذات ولم ّ
نتطرق
إلى الوقائع األخرى.
ّ
القضية ومسارها
ّإن مالحظاتنا فــي هــذه
ون ـتــائ ـج ـهــا تـجـعـلـنــا نـسـتـنـتــج بـ ـ ـ ّ
ـأن ه ـنــاك
ّ
ـريــة وتــربـ ّ
ورش ــة فـكـ ّ
ـويــة وإعــامـ ّـيــة وديـنــيــة
ّ
ضـ ّ
ـروريــة لبث املعرفة وإرس ــاء وسائل دعم
للضحايا ،للخروج من حالة دفن الــرأس في
الرمل وإنكار الواقع التي تسيء إلى الكرامة
ّ
ّ
ّ
ديكتاتورية الصمت
وللتحرر من
البشرية،
الـتــي تطحن الـضـحــايـاـ وهــم كثر ويعبرون
الطوائف جميعا.
(ينشر بالتزامن مع املفكرة القانونية)
* استاذ الهوت
في جامعة مونستر ،املانيا
** أستاذ معلوماتية ّ
صحية،
جامعة يورك ،كندا
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تقرير

مدن المستقبل الذكية

العيش في عالم رقمي
عند سؤاله عن مستقبل السيارات
العاملة على الوقود في ظل صعود
السيارات الكهربائية ،قال إيلون ماسك
«سيكون األمر أشبه بامتطاء الخيل».
علي عواد
تشبه م ــدن املستقبل الــذكـيــة كوكب
ب ـ ـ ــان ـ ـ ــدورا وأس ـ ـ ـلـ ـ ــوب عـ ـي ــش ش ـعــب
«ال ـ ـنـ ــافـ ــي»  Naviمـ ــن ف ـي ـل ــم أف ــات ــار
 AVATARال ــذي عــرض عــام ،2009
إذ أن ك ــل ش ــيء م ــن حــولـنــا سيكون
ً
م ـت ـص ــا ب ـب ـع ـضــه ب ـش ـب ـكــة داخ ـل ـي ــة
واح ــدة مــن مستوعب الـنـفــايــات الى
أمـ ــاكـ ــن رك ـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ،وك ـ ــل ذل ــك
ّ
مجسم ثالثي األبعاد
بهدف إنـشــاء
على الكومبيوتر عن املدينة لتتمكن
الـلـجــان امل ـســؤولــة عــن مـتــابـعــة سير
األمــور من ضبط األخطاء ومعالجة
أي حدث طارئ.
ً
تـخـيــل م ـث ــا وأنـ ــت ع ــائ ــد م ــن عملك
فـ ــي امل ـ ـسـ ــاء أن ل ــوح ــة ال ـت ـح ـك ــم فــي
الـ ـسـ ـي ــارة امل ـت ـص ـلــة ب ـش ـب ـكــة املــدي ـنــة
س ـ ـتـ ــدلـ ــك ع ـ ـلـ ــى األم ـ ـ ــاك ـ ـ ــن ال ـ ـفـ ــارغـ ــة
لــركــن س ـيــارتــك ،وأن أع ـم ــدة اإلنـ ــارة
ع ـلــى ال ـط ــرق ــات ت ـض ــيء ف ـقــط إذا ما
اسـتـشـعــرت بـحــركــة مــا وذل ــك بهدف
توفير الطاقة ،ومستوعب النفايات
فــي اخــر الــزقــاق سيرسل إش ــارة الى
عـمــال الـنـظــافــة بــأنــه قــد امـتـلــئ وهــو
بحاجة ليتم إفــراغــه .سيكون هناك
شبكات كـهــربــاء تتمكن مــن تحقيق
ال ـت ــوازن بــن ال ـعــرض وال ـط ـلــب على
الـكـهــربــاء .سـتـكــون املـبــانــي ذكـيــة إذ

ستتعلم احتياجات مشغلي الطاقة،
وستستجيب من تلقاء نفسها لتغير
األح ــوال الجوية ،وستغير سلوكها
ت ـل ـقــائ ـيــا ل ـت ـح ـق ـيــق أقـ ـص ــى ق ـ ــدر مــن
ال ـك ـف ــاءة .سـيـتــواصــل املـسـتـخــدمــون
ع ـلــى ن ـط ــاق أوس ـ ــع م ــع امل ـب ــان ــي في
املستقبل باستخدام الهواتف الذكية
وس ـي ـك ــون ــون ق ــادري ــن ع ـلــى تـحــديــد
مــامــح الــراحــة الشخصية الخاصة
بـ ـه ــم .وي ـم ـك ــن أن ت ـس ـت ـخــدم أنـظـمــة
إدارة املباني لتنسيق االجتماعات
واملواعيد من خــال رزنــامــات رقمية
ت ـن ـظ ــم أم ـ ــاك ـ ــن عـ ـم ــل امل ـس ـت ـخ ــدم ــن
وف ـ ــق ت ـف ـض ـيــات ـهــم ق ـب ــل وص ــول ـه ــم
ال ــى امل ـك ــات ــب .ك ــل ه ــذا وال ـع ــدي ــد من
األمور التي تدخل في صلب حياتنا
الـيــومـيــة ستصبح مــن ضـمــن خانة
الخدمات التي سيشرف املسؤولون
على التأكد مــن تأمينها لكل سكان
املدينة الذكية.
س ـ ـت ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد امل ـ ـ ـ ـ ـ ــدن ال ـ ــذكـ ـ ـي ـ ــة ع ـل ــى
امل ـس ـت ـش ـعــرات واإلن ـت ــران ــت intranet
(ال ـش ـب ـك ــة داخـ ـلـ ـي ــة) ب ـش ـكــل رئـيـســي
وعـلــى الكثير مــن كــامـيــرات املــراقـبــة
الـتــي سـتــراقــب كــل ش ــيء .فــي مدينة
ً
س ـن ـغــافــورة الــذك ـيــة م ـثــا تستطيع
كاميرات املراقبة تحديد إن كان أحد
امل ــواط ـن ــن ي ــدخ ــن ف ــي غ ـيــر األم ــاك ــن
املسموح بها لترسل له غرامة مالية
عبر البريد من تلقاء نفسها .تهدف
حكومات ال ــدول املتقدمة مــن إنشاء
مــدن كهذه إلــى إيجاد حلول جذرية
مل ـشــاكــل الـ ـق ــرن ال ــواح ــد وال ـع ـشــريــن
مثل نسب استهالك الطاقة املرتفعة،
زح ـم ــة ال ـس ـيــر ال ـخــان ـقــة ال ـت ــي تــؤثــر
سلبًا على مجمل حــركــة االقـتـصــاد،
ت ــوف ـي ــر امل ـ ـ ـ ــوارد ط ـب ـي ـع ـيــة ك ــان ــت أو
مالية ،وتحويل املدن الى بيئة رقمية

ص ــدي ـق ــة ل ـل ـب ـي ـئــة ومـ ـحـ ـف ــزة لـلـتـعـلــم
واإلب ـ ـ ـ ـ ــداع ت ـس ـه ــم فـ ــي إن ـ ـشـ ــاء بـيـئــة
مـسـتــدامــة تـعــزز الـشـعــور بالسعادة
والصحة.
يـمـكــن أن ت ـك ــون املـ ــدن الــذك ـيــة مــدنــا
مستحدثة ُص ِّممت وأنشئت بطريقة
ذكية منذ البداية ،أو مدينة تقليدية
ت ــم تـحــويـلـهــا تــدري ـج ـيــا إل ــى مــديـنــة
ذك ـيــة بــال ـكــامــل .دول كـثـيــرة أطلقت
مـشــاريــع ملــدن ذكـيــة ،مــن بينها دبي
ون ـ ـيـ ــويـ ــورك وط ــوكـ ـي ــو وش ـن ـغ ـهــاي
وأمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــردام .ومـ ـ ــن املـ ـت ــوق ــع خ ــال
العقد املقبل أن تنتشر نماذج املدن
الذكية على نطاق واسع ،وأن تشكل
هذه النماذج قواعد أساسية تستند
إليها مخططات تطوير املدن.
ال يـمـكــن تـعـمـيــم شـكــل امل ــدن الــذكـيــة
ب ــن م ـخ ـت ـلــف ال ـ ـ ــدول إذ ل ـك ــل شـعــب
ثقافته ،ورغم اختالف أولويات املدن
الــذك ـيــة وأغ ــراضـ ـه ــا ،فــإن ـهــا جميعًا
ت ـش ـتــرك ف ــي ث ــاث م ــام ــح رئـيـسـيــة:
الـبـنـيــة التحتية لتقنية املـعـلــومــات
واالت ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ،اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اإلداري
امل ـت ـكــامــل املـ ـح ــدد ب ـع ـنــايــة لـلـمــديـنــة
ال ــذكـ ـي ــة ،وامل ـس ـت ـخ ــدم ــن األذك ـ ـي ـ ــاء.
فالبنية التحتية لتقنية املعلومات
واالت ـص ــاالت ش ــرط أســاســي لنجاح
املـ ـ ــدن ال ــذك ـي ــة وف ـع ــال ـي ــة خــدمــات ـهــا.
ول ـك ــي ت ـع ـمــل األن ـظ ـم ــة ال ـك ـث ـيــرة في
امل ــدن الــذكـيــة وتـتـكــامــل فـيـمــا بينها
وتـتـنــاغــم ،ال بــد مــن الـتـقـيــد الــدقـيــق
بجملة مـحــددة مــن املعايير واألهــم
من ذلــك كله أن يتمتع املستخدمون
ب ــاملـ ـه ــارات الـتـقـنـيــة امل ـط ـلــوبــة الـتــي
ت ـت ـيــح ل ـه ــم ال ـت ـف ــاع ــل م ــع ال ـخ ــدم ــات
الذكية وتحقيق االستفادة القصوى
منها؛ ف ــدور امل ــدن الذكية ال يقتصر
فقط على إتــاحــة اسـتـخــدام األجهزة

ستعتمد المدن الذكية على المستشعرات واإلنترانت بشكل رئيسي وعلى الكثير
من كاميرات المراقبة التي ستراقب كل شيء

دول كثيرة أطلقت
مشاريع لمدن
ذكية من بينها دبي
ونيويورك وطوكيو
وشنغهاي وأمستردام

ال ــذكـ ـي ــة ،ب ــل ي ـم ـتــد ل ـي ـش ـمــل ت ــدري ــب
ق ــاط ـن ـي ـه ــا ع ـل ــى اس ـت ـخ ــدام ـه ــا كـمــا
ينبغي.
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ــرى يـ ـط ــرح ت ـص ــور
املدينة الذكية العديد مــن املخاوف
واألس ـئ ـلــة ع ــن م ـق ــدار الـخـصــوصـيــة
ال ـت ــي سـتـبـقــى ل ـل ـفــرد ف ــي املـجـتـمــع،
إذ أن م ـك ـن ـن ــة ك ـ ــل ش ـ ـ ــيء ووصـ ـل ــه
ب ـم ـس ـت ـش ـع ــرات وكـ ــام ـ ـيـ ــرات ض ـمــن
ش ـب ـك ــة واح ـ ـ ـ ــدة ت ـج ـم ــع م ـع ـل ــوم ــات
بكميات هائلة كل يوم سيجعل من
حياة املــواطــن أشبه ببرامج الواقع
حـيــث يـتــم تـصــويــر حـيــاة الشخص

تقرير

فايسبوك بلسان مطوريه :وسيلة لتدمير المجتمع
«وحــده اهلل يعلم ما يفعله فايسبوك
ألدمغة أطفالنا»
شون باركر،
الرئيس السابق لفايسبوك
«عندما كان
يجري تطوير
فايسبوك كان
الهدف كيف
يمكننا أن
نستهلك أكثر
ما يمكن من
وقتك ومن
اهتمامك ومن
وعيك؟»

عندما يعلن شخص ما أنه ال يسمح
ألطفاله باستخدام فايسبوك فهو أمر
غالبًا ما يكون عاديًا نظرًا لالنتقادات
التي تطال هذه الوسيلة .لكن عندما

ي ـ ـصـ ــدر ه ـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن ش ــام ــاث
باليهابيتيا ،املدير التنفيذي السابق
ً
في فايسبوك والذي كان مسؤوال عن
توسيع قاعدة املستخدمني ،يختلف
األمر .أضف إلى ذلك ما أعلنه الرئيس
السابق لفايسبوك شــون باركر الذي
ق ـ ـ ــال« :وحـ ـ ـ ــده الـ ـل ــه ي ـع ـل ــم مـ ــا يـفـعـلــه
فايسبوك ألدمغة أطفالنا» .فايسبوك
بـلـســان مـطــوريــه هــو وسـيـلــة لتدمير
امل ـج ـت ـمــع وال ـس ـي ـط ــرة ،ل ـخ ـلــق إدمـ ــان
يـسـتـغــل ن ـقــاط ال ـض ـعــف ع ـنــد ال ـنــاس
ويــدف ـع ـهــم إل ــى ال ـس ـعــي ال ــدائ ــم لنشر
محتويات تعطيهم شعورًا بالرضا.
الشهر الفائت أعلن الرئيس السابق
لـفــايـسـبــوك ش ــون بــاركــر أن «وســائــل
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ت ــم تـطــويــرهــا
لتكون إدمانًا» ،واصفًا فايسبوك بأنه
«حلقة ردود فعل للتحقق من الصحة
االجـتـمــاعـيــة تـسـتـغــل ن ـقــاط الضعف
ع ـنــد ال ـ ـنـ ــاس» .اعـ ـت ــرف ب ــارك ــر ،ال ــذي
انضم إلى فايسبوك عام  2004بعد 4
أشهر على إطــاق املوقع ،أنه «عندما
كـ ــان ي ـج ــري ت ـط ــوي ــر ف ــاي ـس ـب ــوك ك ــان

«ال أسمح ألطفالي
باستخدام هذه
القذارة»

الهدف كيف يمكننا أن نستهلك أكثر
ما يمكن من وقتك ومن اهتمامك ومن
وع ـي ــك؟» ،وكــانــت ه ــذه الـعـقـلـيــة الـتــي
أدت إلــى خلق مـيــزات مثل زر «»like
الذي من شأنه أن يعطي املستخدمني
«حقنة صغيرة مــن الــدوبــامــن (مــادة
تعطي إحساسًا باملتعة والسعادة)»
لتشجيعهم عـلــى تحميل املــزيــد من
امل ـح ـتــوى .ق ــال ب ــارك ــر« :إن فايسبوك
حرفيًا يغير عالقتك مع املجتمع ،مع
األش ـخــاص اآلخــريــن ،وربـمــا يتداخل

مع اإلنتاجية بطرق غريبة ،وال يعرف
الله ما يفعله ألدمغة أطفالنا».
فــي ال ـيــوم الـتــالــي عـلــى مقابلة بــاركــر
ظـهــر «نـ ـ ٌ
ـادم» آخ ــر مــن الــذيــن شــاركــوا
ف ــي ت ـط ــوي ــر ف ــاي ـس ـب ــوك ه ــو ش ــام ــاث
باليهابيتيا الــذي انضم إلــى الشركة
عـ ـ ـ ــام  2007لـ ـيـ ـصـ ـب ــح أحـ ـ ـ ــد املـ ـ ـ ـ ــدراء
الـتـنـفـيــذيــن امل ـس ــؤول ــن ع ــن تــوسـيــع
ق ــاع ــدة امل ـس ـت ـخــدمــن ق ـب ــل أن يــرحــل
منها عام  .2011فقد أعلن باليهابيتيا
فــي مقابلة مــع طــاب كلية الــدراســات
ال ـع ـل ـيــا ف ــي ج ــام ـع ــة س ـت ــان ـف ــورد أن ــه
يشعر «بذنب هائل» عن الشركة التي
ً
ســاعــد فــي تـطــويــرهــا ،ق ــائ ــا« :أعـتـقــد
أنـ ـن ــا خ ـل ـق ـنــا أدوات تـ ـق ــوم ب ـتــدم ـيــر
النسيج االجـتـمــاعــي للمجتمع» ،في
تعليقه على رمــوز القلوب واإلعجاب
وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدم اإلعـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ط ـ ــوره ـ ــا
فايسبوك« .ال يوجد ّ
أي حــوار مدني.
ال تـعــاون .معلومات مضللة .حقائق
مضللة .نحن في حالة سيئة حقًا في
الوقت الراهن ،في رأيي».
يعترف باليهابيتيا أن «الناس الذين
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إعداد إيفا الشوفي

سنغافورة:
دولة ذكية ال مدينة
تهدف سنغافورة الى أن تكون دولة ذكية وليس
فقط مدينة وقــد بــدأت منذ عــام  2015بنشر
البنية التحتية لهذا التصور في جميع أنحاء
ال ـجــزيــرة .ال ـيــوم  %98مــن خــدمــات الحكومة
فــي سنغافورة أصبحت رقمية ويمكن ألي
مواطن أن ينتهي من معامالته عبر اإلنترنت،
باإلضافة الى ذلك أصدرت الحكومة تطبيقات
على الـهــواتــف الــذكـيــة متصلة بمستشعرات
داخل منازل السكان لقياس نسب استهالك
الـكـهــربــاء وامل ـيــاه بـهــدف تــرشـيــد االسـتـهــاك
وخفض األكــاف .كما تهدف سنغافورة الى
وضع نظام املالحة عبر األقمار الصناعية في
جميع اآلليات املوجودة على أراضيها بحلول
عام  2020وذلك في محاولة منها لجمع أكبر
ع ــدد مـمـكــن م ــن امل ـع ـلــومــات ب ـهــدف تحسني
وتطوير خدمات جديدة.

كانساس :تطور متسارع

ط ــوال الــوقــت ،ثــم كـيــف سيتم حفظ
هــذه املـعـلــومــات ومــن هــم املـخــولــون
ب ــال ــول ــوج ال ـي ـهــا ومـ ــن ي ـض ـمــن عــدم
ال ـت ــاع ــب ب ـه ــا؟ نــاه ـيــك ع ــن الـخـطــر
األكبر أال وهو القرصنة حيث أن كل
املدينة من طرقات وكهرباء وأبنية
ستكون متصلة بالشبكة ،وهذا إذا
ما حصل يمكن أن يوقف في لحظة
أي مدينة ذكية في العالم ويعيدها
عشرات السنني الى الــوراء لتتحول
لــوحــة املـفــاتـيــح بــن ي ــدي الـقــرصــان
ال ــى أداة لـتــدمـيــر امل ــدن مــن دون أن
يمتلك قنبلة واحدة.

كانوا يبنون فايسبوك في بداياته كانوا
يـعـلـمــون فــي تفكيرهم أن ه ــذه املنصة
يـمـكــن أن ُي ـس ــاء اس ـت ـخــدام ـهــا ولـكـنـهــم
تـجــاهـلــوا إحـســاسـهــم .وعـلــى الــرغــم من
أنـنــا تظاهرنا كــل هــذا الــوقــت أنــه ربما
ليست هناك أي عواقب سيئة مقصودة
حـقــا ،فــي أع ـمــاق عقولنا كـنــا نـعــرف أن
شيئًا سيئًا يمكن أن يحدث».
املدير التنفيذي السابق في فايسبوك ال
يستخدم فايسبوك! فقد أعلن في مقابلته
أنـ ـ ــه «إذا ن ـظ ــرت ــم إلـ ـ ــى ص ـف ـح ـتــي عـلــى
فايسبوك سترون أني نشرت مرتني في
السنوات السبع املاضية .أنا ال أستخدم
هــذه األدوات بعد اآلن ،ولــم أستخدمها
مـنــذ س ـن ــوات م ــا خـلــق ت ــوت ـرًا كـبـيـرًا مع
أصدقائي وفــي األوس ــاط االجتماعية».
وف ـ ــي ت ـع ـل ـي ـقــه ع ـل ــى الـ ـسـ ـم ــاح ألط ـف ــال ــه
باستخدام فايسبوك قــال باليهابيتيا:
«ال أسـ ـم ــح ألط ـف ــال ــي ب ــاس ـت ـخ ــدام ه ــذه
القذارة» .يقول باليهابيتيا إن فايسبوك
يشجع على خلق «شعبية وهمية هشة»،
مما يجعل املستخدمني يشعرون بفراغ،
وبــالـتــالــي يـحـتــاجــون ال ــى جــرعــة أخــرى

تعتبر مدينة كــانـســاس فــي والي ــة ميسوري
في أميركا من طليعة املدن الذكية إذ تحتضن
شبكة نطاق عريض واسـعــة ،تــرامــواي ذكــي،
أكشاك رقمية تستخدم كدليل للمدينة ،كذلك
هناك أجـهــزة استشعار للفيديو ق ــادرة على
العثور على السيارات املتوقفة بشكل خاطئ،
مراقبة إشــارات املرور للتأكد من عدم عرقلة
ال ـس ـيــر… وي ـق ــول ب ــوب بـيـنـيــت رئ ـيــس قسم
ُ
االبتكار في مدينة كانساس ،في مقال نشر
على موقع مبادرة برنامج املجتمعات الرقمية،
إن التقدم الذي أحرز مؤخرًا قد شمل توسيع
ً
فضال عن تحسني ّ
منصات
املبادرات الحالية،
تـحـلـيــل ال ـب ـي ــان ــات .االس ـت ـخ ــدام ــات املـحـتـمـلــة
للتحليالت واسعة النطاق ودقيقة ،مثل وضع
برك في األحياء الحارة للحد من الجريمة ،أو
استخدام أدوات التنمية االقتصادية لتحديد
املناطق التي تحتاج إلــى امل ــوارد .كما يشمل
هذا التوسع خطة اإلضــاءة الذكية في املدينة،
والـتــي مــن املـقــرر أن تنمو إلــى  7200وحــدة.
وت ــم وض ــع شـبـكــة ان ـتــرنــت عــامــة ف ــي املــديـنــة
وك ــام ـي ــرات مـ ــرور تـجـمــع اآلن ال ـب ـيــانــات من
جميع ال ـطــرق الــرئـيـسـيــة .وتـسـتـخــدم املدينة
أيـضــا أجـهــزة استشعار لتوجيه املـيــاه أثناء
العواصف.

وه ــذه الحلقة هــي مــا تــدفــع ال ـنــاس الــى
مشاركة املنشورات التي يعتقدون أنها
سوف تحصل على إعجاب اآلخرين .قد
ال تدركون ذلك ،يقول باليهابيتيا ،لكنهم
يقومون ببرمجة سلوككم .لم يكن األمر
مقصودًا ،ولكن اليوم علينا أن نقرر ما
إن كنا سنتخلى عن هــذه الوسيلة وما
إذا كنا مستقلني فكريًا.
يـشـيــر بــالـيـهــابـيـتـيــا إل ــى حــالــة حصلت
فــي الـهـنــد ربـيــع ه ــذا ال ـعــام ،عـنــدمــا أدت
رسائل كاذبة تم تداولها على الواتساب
للتحذير من مجموعة من الخاطفني الى
قتل سبعة أشخاص أبرياء« .فايسبوك
تملك واتـســاب ،وهــذا ما نواجهه اليوم.
تـخـيــل عـنــدمــا تــأخــذ ه ــذه ال ـحــادثــة إلــى
أق ـصــى الـ ـح ــدود ،ح ـيــث يـمـكــن للجهات
الـسـيـئــة اآلن أن تـتــاعــب ب ــأع ــداد هائلة
م ــن ال ـن ــاس لـلـقـيــام ب ــأي ش ــيء ت ــري ــده».
يــوصــي املــديــر ال ـســابــق ال ـنــاس بـ ـ «أخــذ
استراحة صعبة» من وسائل التواصل
االجتماعي ف ــ»إذا استمرينا فــي إطعام
ال ــوح ــش س ــوف ي ــدم ــرن ــا .لــدي ـنــا فــرصــة
اليوم للسيطرة عليه وكبحه».

للمشاركة في صفحة تكنولوجيا التواصل عبر البريد اإللكترونيechoufi@al-akhbar.com :

أخبار

ذكاء اصطناعي يتنبأ بشخصية العام
ف ــي أواخ ـ ــر ت ـشــريــن ال ـثــانــي ال ـفــائــت ت ــوق ــع ذكـ ــاء ال ـســرب
االصطناعي الذي طورته شركة ّ Unanimous AIأن الفائز
بلقب «شخصية العام» الذي ستمنحه مجلة تايم األميركية
لعام  ،2017هو الرئيس الروسي فالديمير بوتني ،واضعًا
إيــاه على رأس الئحة مؤلفة من  5أشخاص توقع الذكاء
االصطناعي أن يحصلوا على هذا اللقب .لكن في األول من
الشهر الجاري ،قبل  5أيام من إعالن مجلة تايم شخصية
العام ،وبتحديث مفاجئ استبعد الذكاء االصطناعي بوتني
من الالئحة ورفع حملة « ،»me tooالتي كان قد وضعها
في تنبؤه السابق في املرتبة الثالثة ،إلى املرتبة األولى .في 6
كانون األول أعلنت تايم أن «كاسرات الصمت» ّ
هن الفائزات
باللقبّ ،
وهن النساء اللواتي أطلقن حملة « »me tooلفضح
التحرش الجنسي الذي مررن به .هكذا وللسنة الثانية على
التوالي ينجح ذكاء السرب االصطناعي بتوقع شخصية
العام بدقة .%100
يجمع ذكاء السرب االصطناعي بني املدخالت البشرية في
الوقت الحقيقي وخوارزميات الذكاء االصطناعي إلنتاج
«عـقــل جماعي نــاشــئ» ،وه ــذا العقل أكـثــر ذك ـ ًـاء مــن عقل
بشري واحــد أو خوارزميات البرمجيات وحدها .تنطلق

الـشــركــة مــن مـقــولــة مـفــادهــا أن عقلني أفـضــل مــن واح ــد،
فكيف الـحــال فــي جمع آالف العقول فــي الــوقــت الحقيقي
من خالل الذكاء االصطناعي ،وتحديدًا ربط معرفة مئات
الناس وحكمتهم ورؤاهــم وحدسهم في الوقت الحقيقي
عـبــر خــوارزم ـيــات إلن ـتــاج ذك ــاء نــاشــئ ،وه ــو مــا تـقــوم به
الشركة.
ه ــذه الـتـكـنــولــوجـيــا ُصـ ِّـمـ َـمــت بنحو مـشــابــه لـطــريـقــة عمل
األس ــراب فــي الطبيعة ،لتمكني مستخدمي اإلنـتــرنــت من
تضخيم ذكــائـهــم الـجـمــاعــي عـبــر الـتـفـكـيــر مـعــا فــي نظم
مـغـلـقــة .وق ــد أظ ـه ــرت ال ــدراس ــات أن ذك ــاء ال ـس ــرب يمكن
أن يــزيــد بـشـكــل مـلـحــوظ مــن دق ــة الـتـنـبــؤات وعـمــق رؤى
األنظمة ،ما يتيح لألسراب التفوق على الخبراء .املنهجية
الـتــي يعتمدها الـبــاحـثــون لـلــوصــول إلــى التنبؤ تـبــدأ عند
توصيل أفراد مختارين عشوائيًا إلى منصة ذكاء السرب
االصـطـنــاعــي .فتبدأ الـخــوارزمـيــات فــي تحديد الشخص
ً
األقل احتماال للفوز من قائمة تايم .وفي قائمة هذه السنة،
لم يستغرق األمر سوى بضع دقائق لتضييق القائمة إلى
ثالثة مرشحني :دونــالــد تــرامــب ،فالديمير بوتني وحملة
«.»me too

 :Petroعملة فنزويال الرقمية
تـعـيــش ف ـن ــزوي ــا م ـنــذ س ـن ــوات أزمـ ــة اق ـت ـصــاديــة خــانـقــة
وحـصــارًا ماليًا فرضته العقوبات األميركية على البلد.
لذلك أعلن الرئيس الفنزويلي نيكوالس مــادورو األسبوع
ال ـفــائــت خـطــة إلن ـشــاء عـمـلــة رقـمـيــة خــاصــة بــالـبـلــد أطـلــق
عليها تسمية «بترو» ،في محاولة لفك الحصار املالي الذي
فرضته العقوبات األميركية على نظامه .لم ّ
يقدم مادورو
تـفــاصـيــل ع ــن الـعـمـلــة س ــوى أن ـهــا سـتـكــون مــدعــومــة من
احتياطات النفط والذهب واألملــاس والغاز ،مشيرًا إلى أن
بالده تدخل القرن الواحد والعشرين من خالل هذه العملة
الرقمية .وقــال مــادورو إن هــذه العملة الجديدة ستساعد
فنزويال «على التقدم فى قضايا السيادة النقدية والقيام
بعمليات مالية والتغلب على الحصار املالى» .فالعقوبات
األميركية جعلت من الصعب جـدًا على املواطنني تحويل
األموال من طريق البنوك الدولية ،كذلك إن انخفاض قيمة
البوليفر (عملة فنزويال) مقابل الــدوالر جعل املشتريات
عبر اإلنـتــرنــت باهظة الـثـمــن .وقــد دفـعــت ضــوابــط العملة
في البالد العديد من املستهلكني ذوي الخبرة في مجال
التكنولوجيا إلــى التحول إلــى بيتكوين ،ولـكــن السلطات

تريد تقديم بديل مــدعــوم مــن الحكومة .وقــال التلفزيون
الفنزويلي ّإن العملة الرقمية هي «الخطوة التالية للتطور
التكنولوجي للبشرية» التي ستتخلص من بيروقراطية
الورقية .وفيما رأى البعض ما يقوم
البنوك ،وكذلك النقود ّ
به مادورو «تهريجًا» ،يترقب الكثيرون من داعمي العمالت
الرقمية مثل «بيتكوين» و«إيثيريوم» عملة «بترو» الرقمية،
إذ إن ــه لـيــس كــل ي ــوم تـعـلــن دول ــة مــا إط ــاق عـمـلــة رقمية
مدعومة من الحكومة ،فهل تنقذ التكنولوجيا االقتصاد
الفنزويلي؟

عالسريع
توملنسون محتوى الرسالة ألنها كانت اختبارًا،
لكنه يقول إن محتوى الرسالة كان شيئًا تافهًا
بالنسبة إلى لحظة تاريخية كهذه على نسق
.QWERTYUIOP

ُ َ
رسلت أول رسالة بريد إلكتروني Email
¶أ ِ
في تشرين األول عام  1971من قبل راي
توملنسون الذي أرسلها إلى جهاز كمبيوتر
في نفس الغرفة املوجود فيها حتى يتمكن من
التحقق مما إذا كان البرنامج يعمل .ال يتذكر

¶ جرى إرسال وتلقي ما يقارب  269مليار
رسالة إلكترونية يوميًا هذه السنة ،ومن املتوقع
أن يرتفع العدد إلى  320مليار رسالة إلكترونية
يوميًا سنة .2021
¶ ُي َ
رسل  2.646.533رسالة إلكترونية كل ثانية،
 %67منها  ،spamأي رسائل إلكترونية مؤذية.
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نبراس عثمان *
(الزمن األول)
كتب توني كليفتون ،الصحافي البريطاني
وامل ـ ـ ــراس ـ ـ ــل ال ـ ـحـ ــربـ ــي مل ـج ـل ــة «ن ـ ـيـ ــوزويـ ــك»
األم ـي ــرك ـي ــة ،ف ــي ك ـتــابــه «ب ـك ــى الـ ـل ــه» (God
 ،)Criedال ـ ـ ــذي نـ ـش ــرت ــه «دار ك ــوارتـ ـي ــت»
ال ـبــري ـ ُطــان ـيــة لـلـنـشــر عـ ــام « :1983إن عــدد
الذين ن ِحروا بالفؤوس والسكاكني تجاوز
األلــف نسمة» ،وأض ــاف« :إن األمــر الــذي هز
أعماقي وأثار شجوني كان مشاهدة أحدهم
مطروحًا على األرض ،وآثار الحروق تغطي
َّ
ليتض َح بعد ذلك أنهم قد َّ
صبوا
كل جسده،
ِ
ال ـب ـنــزيــن عـلـيــه ق ـبــل إح ــراق ــه وت ـح ــول ــه إلــى
كتلة من الفحم» .لم يكن كليفتون ،بالطبع،
ي ـصــف «داع ـ ـ ــش» ال ـ ــذي ن ـحــر رق ـ ــاب اآلالف
كالشياه ،وال بحرقهم أحـيــاء كما فعل مع
م ـعــاذ الـكـســاسـبــة وع ـ ــزام ع ـيــد ،وإن ـم ــا كــان
يصف ما قامت به مليشيات حزب «الكتائب
الـلـبـنــانـيــة» ،ف ــي ص ـبــرا وشــات ـيــا ،انـتـقــامــا
الغ ـت ـي ــال ب ـش ـيــر ال ـج ـمـ ِّـيــل م ــن ِق ـ َـب ــل ال ـحــزب
ال ـس ــوري الـقــومــي االجـتـمــاعــي ،بـيــد حبيب
الشرتوني ،وبتخطيط من املسؤول األمني
فــي ال ـحــزب نـبـيــل الـعـلــم ،وه ـمــا مسيحيان
مارونيان ،كما يروق للبعض توصيفهما.
بــاملـقـيــاس الـلـيـبــرالــي اإلن ـس ــان ــوي ،فــي أشــد
ع ـيــاراتــه ،ال يمكن وص ــف عملية االغـتـيــال،
التي تم تنفيذها بعبوة ناسفة تزن خمسني
ُ
كيلوغرامًا من املتفجرات ،ز ِر َعت في الطابق
ال ــذي يعلو «بـيــت الـكـتــائــب» فــي األشــرفـيــة،
ويتم التحكم بها عن ُبعدَّ ،
وأدت إلى مقتل
ال ـج ـمـ ّـيــل ب ـعــد بـ ــدء خ ـطــابــه ب ـع ـشــر دق ــائ ــق،
وتمزيق
مــع  26سـيــاسـيــا كتائبيًا آخ ــري ــنُ ،
أشــائ ـهــم ،إال بــالـجــريـمــة الـبـشـعــة وامل ــدان ــة؛
ول ـكــن ،لــم يـكــن ممكنًا أبـ ـدًا ،فــي ذل ــك الــزمــن،
وح ـتــى عـلــى أرض ـيــة الـتـخـنــدق (الـعـقــانــي)
مع قوى املقاومة ،أن يتم توصيف ما حدث
ب ــأن ــه رعـ ــونـ ــة س ـي ــاس ـي ــة ،وحـ ـم ــاق ــة ك ـب ــرى،
ُ
ســتـ َـحـ ِّـرض عـلــى املــزيــد مــن االش ـت ـعــال ،ولــو
من باب أن عملية االغتيال جاءت في خضم
ح ــرب طــاحـنــة بــن األطـ ــراف املـتـنــاقـضــة في
ت ـخ ـنــدقــات ـهــا ال ـس ـيــاس ـيــة إزاء الـ ـص ــراع مع
القوى الدولية اإلمبريالية ،محليًا وإقليميًا
ودولـ ـي ــا ،وع ـل ــى إث ــر اج ـت ـي ــاح ق ـ ــوات ال ـعــدو
للبالد ،وحـصــار واحـتــال بـيــروت ،مــن أجل
الـقـضــاء عـلــى امل ـقــاومــة ،وط ـ ُـرد ق ــوى الـثــورة
َ
الفلسطينية ،وه ــو ال ـهــدف املـعــلــن مــن ِقـ َـبــل
كيان العدو اإلسرائيلي.
بالتحليل املــاركـســي اللينيني ،كــان اغتيال
بـشـيــر ،آنـ ــذاك ،نـتــاجــا ثــوريــا ال مـنــاص منه؛
ولـ ــم ت ـكــن املـ ـب ــادئ ال ـث ــاث ــة األول ـ ــى لـلـحــزب
ال ـســوري الـقــومــي االجـتـمــاعــي ،الرجعية في
تقوقعها اإلقليمي ،والتي تعتبر أن «سورية
ل ـل ـســوريــن ،وأن ال ـس ــوري ــن أم ــة ت ــام ــة ،وأن
القضية السورية هي قضية األمــة السورية
والوطن السوري ،وأنها بذلك قضية قومية
مستقلة كــل االس ـت ـقــال عن
قــائـمــة بنفسها ُ َ
أية قضية أخرى» ،تشكل عائقًا مبدئيًا أمام

توضيح من بطرس لبكي
ورد في العدد  3344بتاريخ السبت
 2017/12/9ف ــي الـصـفـحــة  22في
مقال أسعد أبو خليل بعنوان «رجل
الــديــن وال ـشــاعــر :امل ـط ــران ع ــودة في
مــواجـهــة مصطفى سـبـيـتــي» ،فقرة
تناولتني كما يأتي:
«ب ـطــرس لـبـكــي لــم يـتـعــرض لعقوبة
(غـ ـي ــر ق ــان ــونـ ـي ــة) ،إال ب ـع ــدم ــا ات ـهــم
ب ــاغـ ـتـ ـص ــاب أو ت ـ ـحـ ــرش ب ــأط ـف ــال
(أيتام ،عادة) في فرنسا .والتحقيق
الفرنسي هو الذي دفع الفاتيكان إلى
إجراء تحقيق من قبلها ،وجدت فيه
أن االتهامات ضده صحيحة».
إن ّه ــذا الـخـبــر ال عــاقــة ل ــه بــالــواقــع
ً
وأكذبه جملة وتفصيال.
تفضلوا بقبول فائق االحترام
الدكتور بطرس لبكي
ّ
املحرر :نعتذر من الدكتور لبكي على
الخطأ ،وجرى تصحيح االسم.

ً
اعتبار هذا االغتيال عمال بطوليًا باملفهوم
األخ ـ ــاق ـ ــي ،وض ـ ــروري ـ ــا ب ــالـ ـق ــراءة الـعـلـمـيــة
تلعب الـطــائـفــة الدينية
الـسـيــاسـيــة ،كـمــا لــم َ ِّ
ال ـتــي يـنـتـمــي لـهــا ُم ــن ــف ــذا الـعـمـلـيــة دورًا في
إثــارة أية زوبعة سياسية أو إعالمية ضمن
صفوف املنتمني لخندق املواجهة؛ لم يحدث
ذل ــك ،ليس ألن الـحــزب كــان يحمل مشروعًا
اج ـت ـم ــاع ـي ــا ت ـق ــدم ـي ــا مـ ــن خ ـ ــال ط ــروح ــات ــه
الليبرالية َ
العلمانية الــرومــانـسـيــة إن صح
التوصيف ،وإنما ألن الزوبعة الوحيدة التي
كانت قد فرضت قوانينها على الوعي العربي
آن ـ ــذاك ،ه ــي زوب ـع ــة ال ـك ـفــاح امل ـس ـلــح ،بغض
النظر عن كونها زوبعة القوميني السوريني،
أو الشيوعيني ،أو االشتراكيني ،أو القوميني
العرب ،أو مقاتلي الثورة الفلسطينية بكافة
أطيافهم ،أو حتى التيارات الدينية املقاومة
للعدو.
ً
إن وضـ ــوح الـ ـع ــدو ،ك ــان ب ـحــد ذاتـ ـ ــه ،عــامــا
أس ــاسـ ـي ــا آخـ ـ ــر فـ ــي وض ـ ـ ــوح ال ـت ـع ــاط ــي مــع
الـ ـح ــدث؛ فـبـعــد ل ـق ــاءات ــه م ــع مـنــاحـيــم بيغن
وإس ـحــق شــامـيــر وآري ـي ــل شـ ــارون ورفــائـيــل
إي ـتــان وأوري ســاغــي وغ ـيــرهــم ،فــي نـهــاريــا
وبكفيا ،واالتفاق على االجتياح اإلسرائيلي
لطرد قــوات الثورة الفلسطينية وشن حرب
على قواعد الجيش السوري من أجل «تحرير
لـبـنــان» ،حـســب تــوصـيـفــه ،وتــأمــن األرضـيــة
اتفاق
السياسية اللبنانية مــن أجــل توقيع ِّ
س ــام مــع ال ـعــدو ،ك ــان بشير الجميل ُيـ َـوقــع
َ
بي ِد ِه على قرار إعدامه؛ ليس رغبة منه بذلك
ـرورة ثورية تاريخية ال
بالطبع ،وإنما كـضـ
ّ
بــد مــن حــدوث ـهــا ،ألن غ ــض ال ـطــرف عــن ذلــك
َ
كــان سيعني ،بعد مــا تــراكـ َـم مــن تضحيات،
إدخ ـ ــال ل ـب ـنــان ف ــي غ ـيــاهــب «ك ــام ــب ديـفـيــد»
جــديــدة ،وهــو مــا حــاولــت ال ـقــوى والـتـيــارات
التصفوية آن ــذاك إكماله فــي سياق مشروع
تصفوي ،عند توقيع اتـفــاق  17أي ــار /مايو
 1983الخياني بمقاييس زمن الكفاح املسلح.
أبـ ــرز م ــن ت ـص ـ ّـدى لــذلــك االتـ ـف ــاق ك ــان حــركــة
«أم ــل» (الشيعية) ،التي وصفته على لسان
رئيسها بأنه« :اتفاق الــذل والعار ،وقد ُو ِلـ َـد
ميتا» ،والتي ساهمت وبقية قوى املواجهة
في إسقاطه.
م ــن ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،وح ـس ــب م ــا أوردت ـ ــه
صحيفة «ذي تــايـمــز» البريطانية بتاريخ
 30آب /أغسطس  ،1982أن شارون ذاته ،كان
قد أجــاب على ســؤال الصحافية اإليطالية
املـتـكــرر عــن سبب تــراجـعــه إزاء مــا َو َع ـ َـد به
بشير الجميل بتحرير لبنان من الوجودين
الـ ـ ـس ـ ــوري وال ـف ـل ـس َّـط ـي ـن ــي ،ب ـم ــا م ـ ـفـ ــاده أن
البيت األبـيــض َح ــذ َر تــل أبيب مــن التمادي
فــي ض ــرب ال ـســوريــن ،ألن مــوسـكــو ه ـ َّـد َدت
بــالـتــدخــل ال ـع ـس ـكــري ،ف ـ َ
ـأم ـ َـر ُه بـيـغــن بــوقــف
الغارات وسحب قواته املشتبكة مع الوجود
ً
الـ ـس ــوري .ل ــم يـكــن ذل ــك مـنـفـصــا ،بــالـطـبــع،
عــن ق ــرار وا َّشـنـطــن بسحب ال ـحــراســة التي
كــانــت قــد وفـ َـرت ـهــا للرئيس بشير الجميل
تمامًا قبيل اغتياله ،كمؤشر سياسي على
ً
أن التضحية بــه كــانــت خـيــارًا مفضال على
مواجهة عسكرية كبرى وخسائر سياسية

مـمـكـنــة ال ـح ــدوث ،وك ـمــؤشــر تــاري ـخــي على
قيمة العمالء عند مشغليهم.

(الزمن الثاني)
ال يمكن بقفزة زمنية واحدة إيجاز الكم الهائل
مــن املتغيرات والتعقيدات التي طالت أوجــه
وأدوات ال ـص ــراع ،ذات ــه ،عـلــى مـسـتــوى الـقــوى
الدولية ،واألنظمة والتيارات والتحالفات في
الـســاحــة الـعــربـيــة ،وع ـلــى مـسـتــوى الــوعــي به
وفهمه ،سواء من ِق َبل النخب أو الجماهير في
َّ
الـشــارع العربي .إن طرحًا مــن قبيل أن «عــدو
األمـ ــس ب ــات حـلـيــف الـ ـي ــوم» يــاقــي تـجـسـيـدًا
مـتـنــامـيــا ل ــه ف ــي امل ـج ــري ــات ال ـس ـيــاس ـيــة الـتــي
نعيشها في العالم ،وليس فقط في منطقتنا،
مـنــذ سـقــوط االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي قـبــل ثالثة

قرار واشنطن بسحب
حراسة الجميل مؤشر
تاريخي على قيمة
العمالء عند مشغليهم

عقود تقريبًا .وقــد يفرض هــذا األمــر ضــرورة
ال ـقــراءة املتأنية والـفـهــم الــدقـيــق ملــا تتضمنه
األحداث الكبرى واملنعطفات ،سواء التكتيكية
أو االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،م ــن أب ـع ــاد ودالالت؛ ألن
املواقف ال يمكن أن تكون معزولة عن طبيعة
تلك القراءة وعمق ذلك الفهم.
لقد بــرز َ نجم علي عبد الله الصالح في زمن
َ
كــان قد أت ـ َّـم والدتــه بمخاض عسير ،لتشكيل
مفاهيم مشوهة وضبابية عن معان أخالقية
كالصمود واملواجهة ،أو االنتهازية والخيانة؛
ولم تقتصر تلك املفاهيم العرجاء في تأثيرها،
واستحكامها من الوعي العربي ،على اليمن،
بل أمسكته بني فكيها من خليجه إلى محيطه،
وخ ـصــوصــا ،بـعــد حــالــة ال ـف ــرز واالسـتـقـطــاب
املجتمعات العربية،
الشديدين التي شرخت
ُ َ
َ
ن ــخ ـ َـب ــا وج ـم ــاه ـي ــر ،عـ ـم ــودي ــاِ ،وف ـ ـ ــق مـعــايـيــر
تــرت ـبــط ب ـ ــإرث ث ـقــافــي واج ـت ـم ــاع ــي ث ـق ـيــل من
الـعــاقــات الـقــرابـيــة ،عشائريًا وطــائـفـيــا .لكن،
َّ
وفــي التحليل األخـيــر ،لم تتخل تلك املعايير
عــن طبيعتها التاريخية كتعبير عــن مجمل
املصالح واملكتسبات التي يراد تحقيقها.
الحوثيون ،أحـفــاد اإلمــامــة الرجعية فــي زمن
مضى ،أو حركة «أنـصــار الـلــه» ،كما يطلقون
عـلــى أنـفـسـهــم مـنــذ تأسيسهم ع ــام  ،1992لم
ي ـ َّـدع ــوا ي ــوم ــا ،أن ـهــم ي ـح ـم ـلــون ،ف ــي أدبـيــاتـهــم
وخ ـطــابــات ـهــم ال ـس ـيــاس ـيــة ،م ـش ــروعــا تـقــدمـيــا
ً
ش ــام ــا بــاملـعـنــى امل ــارك ـس ــي ،لـكـنـهــم ،وبسبب
واق ــع التهميش املتعمد ال ــذي مــارســه صالح
عبر أكثر من  30سنة من حكمه للبالد ،حملوا

الـ ـس ــاح ،واك ـت ـس ـبــوا وع ـي ــا م ـت ـقــدمــا ف ــي فهم
طبيعة الـصــراع في املنطقة ،وفهم ارتباطات
صــالــح ،وم ــن بـعــده عـبــد رب ــه مـنـصــور ه ــادي،
ّ
مــع الـنـظــام ال ـس ـعــودي .ول ـيــس أدل عـلــى ذلــك
ّ
املتقدم من مضمون ما يطلقون عليه
الوعي
اسم «شعار الصرخة»« :املوت ألميركا ،املوت
إلسرائيل ،»..ذلك الشعار الذي دفعت الحركة
إث ـب ــات ــا إلي ـمــان ـهــا ب ـض ــرورت ــه آالف ال ـش ـهــداء
املـ ـق ــاتـ ـل ــن ،وح ـ ـشـ ــدت بـ ــه مـ ـئ ــات اآلالف مــن
اليمنيني القابضني على الـســاح ،فــي الوقت
ال ـ ــذي كـ ــان ه ـ ــادي ف ـيــه مــرت ـم ـيــا ع ـلــى عـتـبــات
قـصــور آل س ـعــود ،وصــالــح يـحـيــك تحالفاته
البهلوانية في العلن تارة ،وفي الخفاء تارات،
بينما يتعرض اليمن ألعنف ع ــدوان همجي
رجـعــي مــدعــوم مــن اإلمبريالية الناهبة على
مدار سنوات ثالث وحتى اليوم.
لقد نسج صالح تحالفه مع الحركة ،تحت
عنوان صد الهجمة على اليمن ،على قاعدة
كسب املزيد من الوقت ،واملراهنة على تغيير
الرؤى التكتيكية السياسية للقوى املشاركة
ف ــي ال ـ ـعـ ــدوان نـ ـح ــوه ،س ـ ــواء ف ــي أبـ ــو ظـبــي
أو ال ــري ــاض ،واق ـت ـنــاص ال ـفــرصــة املـنــاسـبــة
ل ــان ـق ـض ــاض ع ـل ــى ح ـل ـيــف الـ ــداخـ ــل وق ـلــب
الطاولة وتسليم زمام القرار السياسي لولي
النعمة السعودي ،وذلك كله على إثر اإلطاحة
به في همروجة الربيع العربي .ولم يكن ذلك
الــواقــع االن ـتـهــازي خفيًا عـلــى الـحــركــة ،لكن
األخيرة كانت تمسك دائمًا بخيوط اللعبة
السياسية والعسكرية فــي الــداخــل اليمني

خطاب بنبرة صوتية واحدة ،وأربع أفكار أ
محمد فرج *
ال في خطاب تحرير الجنوب عــام  ،2000وال
في احتفال استقبال األسرى – وعلى رأسهم
ال ـش ـه ـيــد س ـم ـيــر ال ـق ـن ـطــار – وال ف ــي خـطــاب
ان ـت ـص ــار امل ـق ــاوم ــة عـ ــام  ،2006سـ ــار خـطــاب
س ـمــاحــة ال ـس ـيــد ح ـســن ن ـصــرال ـلــه ع ـلــى سكة
واحـ ـ ــدة ،وب ـن ـب ــرة صــوت ـيــة واحـ ـ ــدة ،غــاضـبــة
ومتحدية ،كما كانت عليه الحال في خطابه
في الضاحية الجنوبية.
موجية
تكون
أن
السيد
اعتدنا في خطابات
ِ
الطابع ،تراوح بني الخطاب الحماسي الحاد،
وال ـش ــروح ــات ال ـه ــادئ ــة ،وال ـس ـخــريــة املبطنة
أح ـيــانــا .أم ــا فــي الـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة أمــس،
فكان الخطاب بقالب آخــر ،وتيرة واحــدة من
ال ـب ــداي ــة ح ـتــى ال ـن ـهــايــة ،ع ـنــوان ـهــا األســاســي
الـ ـغـ ـض ــب وق ـ ـمـ ــة ال ـ ـجـ ــاهـ ــزيـ ــة واالس ـ ـت ـ ـعـ ــداد
للمبادرة والرد على أي تهديد ّ
يمس فلسطني
قبل أن ّ
يمس لبنان.
ً
ّ
وبـ ـم ــا أن ك ـ ــا م ــن ت ــرام ــب ون ـت ـن ـيــاه ــو ق ـ ــررا
التصريح بفجاجة بالصيغة الثنائية ،إما –
أو ،كان ال بد لخطاب سماحة السيد أن يسير

على هذا اإليقاع« ...املــوت إلسرائيل»« ،املوت
ألمريكا».
امل ـع ــادل ــة ال ـث ـنــائ ـيــة ع ـنــد ت ــرام ــب ونـتـنـيــاهــو،
والــرد عند سيد املـقــاومــة ،جميعها ال تحمل
أي جديد في سياسة الطرفني ،ولكنها تحمل
جديدًا في صياغة املوقف األميركي وطريقة
إخ ــراج ــه ،االن ـت ـق ــال م ــن ال ـت ـمــايــز ب ــن املــوقــف
املـعـلــن وامل ـض ـمــر ،إل ــى تــوحـيــدهـمــا ،وه ــذا ما
يؤسس ملرحلة جــديــدة فــي املنطقة والعالم،
ّ
عبر عنها السيد ضمن خطابه في عدة أفكار،
منها:
ً
أوال :امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة هـ ــي م ـف ـتــاح
ال ـحــل ،تـصــاعــد رد الـفـعــل الفلسطيني يفتح
ال ـب ــاب مل ــزي ــد م ــن اإلسـ ـن ــاد امل ـح ـي ــط .صحيح
أن املطالبة بتوحيد الفصائل الفلسطينية
ً
تحت العنوان نفسه قــد ال يكون أم ـرًا سهال،
إال أن خطوة ترامب نزعت كل ذرائــع وحجج
ومبررات وتفسيرات التيارات املؤمنة بمسار
ّ
التفاوض .خطوة ترامب عززت نهج املقاومة
في فلسطني ليبتلع حجج املسار التفاوضي
من جهة ،ويكسب أغلبية الشارع الفلسطيني
مـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى .ف ـل ـس ـطــن جـ ــاهـ ــزة ال ـي ــوم

لالنحياز لخيار واحد (خيار املقاومة) ،ودون
إشكاليات داخلية ،وهذا هو األهم.
ثانيًا :محور املقاومة ينهض من جديد ،مع
وجراحه ،ويكاد ينهي معاركه بعد
كل آالمــه
ّ
س ـنــوات عـجــاف أمل ــت باملنطقة بــأكـمـلـهــا .مع
األه ـم ـيــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـك ـب ـيــرة النـتـصــار
م ـ ـحـ ــور امل ـ ـقـ ــاومـ ــة عـ ـل ــى مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـت ـف ـت ـيــت
والـتـفـكـيــك وال ـف ــن ،إال أن ه ــذا امل ـح ــور الـيــوم
يكسب أكـثــر فــي تــذويــب الــدعــايــة الخليجية
األم ـي ــرك ـي ــة امل ـ ـضـ ــادة ،ال ـت ــي جـ ــرى تـفـعـيـلـهــا
ط ــوال الـسـنــوات املــاضـيــة .هــل سنسمع شابًا
عربيًا يعيش في الفلك االقتصادي والثقافي
السعودي يقول« :بات كل شيء جليًا ،أنا مع
املـحــور امل ـقــاوم» ،حــدث ذلــك! وسيحدث أكثر،
و«يميز الخبيث من الطيب».
ثالثًا :كــان ترامب يتوقع أن العالم سيتدافع
ويلحق به في اعترافه هــذا .يمكن القول إننا
تـعــودنــا أن تقف أمـيــركــا الالتينية معنا في
قضايانا ،وال سيما أنها ما زالت تتعرض ملا
نتعرض له نحن .ولكن املعادلة القاسية عند
األمـيــركــي هــي أوروبـ ــا ،فمهما ح ــاول اليمني
في أوروبــا التماهي مع السياسة األميركية،
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وه
وإذ قال أحد إخوة بنكيران َأ ْل ُق ُ
ِفي َغ َي َاب ِة «براد» المخزن
علي أنوزال *

برز نجم علي عبد اهلل صالح في زمن كان قد أَتَمَّ والدته بمخاض عسير (أ ف ب)

بقدر إمساكها بصمود اليمن في مواجهة
ال ـع ــدوان .ومـنــذ مـحــاوالتــه األول ــى لخلخلة
الــوضــع األمـنــي فــي الـبــاد ،وحتى استقدام
األموال واألسلحة وتدريب املقاتلني من دول
الـعــدوان إلــى إعــانــه فــي خطابه األخـيــر عن
نـيـتــه بــالـتـفــاوض مــن أج ــل إي ـقــاف ال ـعــدوان
وسـحــق ال ـحــركــة« :إن ســاعــة الـصـفــر قــادمــة
على صعيد املعارك في صنعاء [ ]...كان ال بد
من إنقاذ البالد من حماقة جماعة الحوثي»،
كانت الحركة تــدرك أن صالح ينطق بقرار
إع ــدام ــه ،وهـنــا ن ـكــرر ،لـيــس رغـبــة مـنــه بذلك
بــالـطـبــع ،وإن ـمــا ك ـض ــرورة ثــوريــة تاريخية
ال بـ ــد مـ ــن ح ــدوثـ ـه ــا ،وكـ ـم ــؤش ــر ت ــاري ـخ ــي،
يتأكد على ال ــدوام ،على قيمة العمالء عند
مـشـغـلـيـهــم؛ ألن غ ــض ال ـط ــرف ع ــن ذل ــك كــان
َ
سيعني ،بعد ما تراك َم من تضحيات ،إدخال
اليمن فــي غياهب اتـفــاق عــار وذل ،سيرزح
تحته لـعـقــود طــويـلــة قــادمــة ،ع ــدا عــن كونه
بمثابة طعنة في خاصرة قوى املقاومة في
املنطقة اليوم.
قــد ال ي ـكــون مــن الـسـهــل الـتـمـيـيــز ،ال ـي ــوم ،بني
حــالــة تقدمية وأخ ــرى رجـعـيــة ب ــذات األحـكــام
ال ـتــي تنتمي لــزمــن م ـضــى ،وال تنتمي لزمن
ضـ ـب ــاب ــي ك ـ ــال ـ ــذي ن ـع ـي ــش ف ـ ـيـ ــه ،وق ـ ــد ي ـك ــون
التوصيف األكثر دقــة للخندقني هو الخندق
املقاوم والخندق االنتهازي .فالتقدمية حالة
ث ــوري ــة عـلـمـيــة شــامـلــة عـلــى جـمـيــع األص ـعــدة
الثقافية االجتماعية واالقتصادية السياسية،
وال يمكن إفــراغـهــا مــن مضمونها الـضــروري

في االشتراكية العلمية ،بينما تمثل الرجعية
الحالة النقيضة للتقدمية ،الحالة املـضــادة،
والـ ـت ــي ت ــدخ ــل ص ــراع ــات ـه ــا م ـع ـهــا ع ـل ــى ذات
األصعدة؛ بمعنى أن املقاومة ال تفترض حالة
تـقــدمـيــة بــال ـضــرورة ،ول ـكــن االن ـت ـهــازيــة صفة
مالزمة للرجعية .قد يكون السبب في الخلط
عوامل عدة أهمها مدى االنحدار على مستوى
القوى اليسارية التقدمية الثورية والتغلغل
العميق لالنتهازية في صفوفها ،وفي املقابل،
نـشــوء ال ـضــرورة لحالة مـقــاومــة بــديـلــة ،حتى
ولم تحمل املضمون التقدمي .هذا ال ينتقص
من قيمة قوى املقاومة في املنطقة ،بل يفرض
ض ــرورات تــوحـيــد الـصـفــوف بــن تـلــك الـقــوى،
وخ ـلــق حــالــة تـقــدمـيــة ثــوريــة حقيقية تشكل
راف ـع ــة نـحــو م ـش ــروع ت ـح ــرري قــومــي تقدمي
شامل.
وب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن اح ـت ـمــال ق ـصــف طـ ًـائــرات
تحالف العدوان ملوكبه الهارب ،تضحية منها
به ألن خيار تصفيته أفضل من خيار اإلمساك
بــه مــن ِقـ َـبــل الحوثيني وتعريته أم ــام الـشــارع
اليمني مما سيفقد التحالف ورقــة تبدو لها
ضد الحركة ،أو أن
رابحة في تحريك الشارع َّ َ
«حبيبًا شرتونيًا» يمنيًا ،نفذ به حكمًا ثوريًا
ب ــاإلع ــدام امل ـي ــدان ــي ،وب ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن عــدم
وضــوح العدو في زمــن صالح ،إال أن خيانته
ت ـلــك ل ـع ـبــت دورًا حــاس ـمــا ف ــي ج ـعــل إع ــدام ــه
حـتـمـيــة تــاري ـخ ـيــة ض ــروري ــة بـمـقــايـيــس زمــن
الكفاح املسلح.
* كاتب سوري

أساسية
ف ـل ــن ي ـت ـم ـكــن مـ ــن الـ ـلـ ـح ــاق ب ـخ ـط ــى دون ــال ــد
ترامب ،فأوروبا نفسها عانت خالل العقدين
املــاضـيــن مــن تـســرب الـثـقــافــة األمـيــركـيــة إلــى
بنيانها االجتماعي والسياسي .األوروبيون
سـئـمــوا ال ـع ــدوى ال ـتــي أص ــاب ــت ال ـبــرجــوازيــة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ال ـع ــري ـق ــة ب ـع ـص ــاب الــرأس ـمــال ـيــة
األميركية املتوحشة ،كل ذلك يساهم اليوم في
لجم اليمني األوروبي من اللحاق بترامب.
راب ـعــا« :الـتـهــديــد ال ــذي يـتـحــول إل ــى فــرصــة».
انـشـغـلــت مـنـطـقـتـنــا طـ ــوال س ـن ــوات «الــرب ـيــع

كان ترامب يتوقع
أن العالم سيتدافع
ويلحق به في اعترافه

العربي» باالقتتال الداخلي والفنت املدعومة
من الغرب .يقدم ترامب هدية ثمينة لشعوب
ً
امل ـن ـط ـق ــة ،س ـب ـب ــا أص ـ ـيـ ــا وع ــريـ ـق ــا ل ـل ــوح ــدة
واالص ـ ـط ـ ـفـ ــاف ،ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة بـ ّكــل
مـ ــا ت ـح ـم ــل مـ ــن وجـ ـ ـ ــدان ديـ ـن ــي ع ـن ــد ال ـس ــن ــة
والـ ـشـ ـيـ ـع ــة واملـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــن ،ووجـ ـ ـ ـ ــدان ق ــوم ــي
ت ـحــرري عـنــد ال ـت ـيــارات الـسـيــاسـيــة ،ووج ــدان
إنساني اجتماعي ّ
تربى عليه األطفال العرب
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون فـ ــي الـ ـشـ ـت ــات .هـ ــل ت ـكــون
القضية الفلسطينية االسم الحركي لقضايا
أخ ــرى فــي ال ـت ـحــرر والـتـنـمـيــة وال ــوح ــدة؟ مع
دونالد ترامب قد يحدث ذلك!
خطاب بنبرة واحدة ّ
قدمه السيد ،وأربع أفكار
أساسية مفادها أن العالم يتسع أكثر ،لم يعد
عالم أميركا وحدها .بات عالم محور املقاومة
الــذي ينتعش وتــذوب الحساسيات املفتعلة
حــولــه ،وعــالــم روس ـيــا وال ـصــن الـصــاعــدتــن،
وأوروب ـ ـ ــا ال ـتــي تـسـتـمــر ف ــي خــوف ـهــا وقـلـقـهــا
من نسخ التجربة األميركية البائسة ،وعالم
أمـيــركــا الــاتـيـنـيــة ال ـتــي ت ـقــاوم هــي األخ ــرى،
بشراسة.
* صحافي أردني

ثمة ُطرفة متوارثة ُت ِّ
شبه نظام «املـخــزن» في املغرب
بــ«مـعـمــل س ـك ــر» ،لـيــس فـقــط ألن أح ــد أك ـبــر معامل
السكر في املغرب كــان جــزءًا من «الهولدينغ امللكي»
(أكبر تجمع شركات مغربية) قبل أن يتم بيعه بعد
أحداث «الربيع العربي» في إطار خطة إلبعاد «البزنس
امللكي» عن املنتوجات االستهالكية األساسية ،وإنما
للتشبيه ما بني عمليات التصنيع والتدوير التي تقوم
بها معامل السكر إلنتاج هــذه املــادة األساسية ،وما
يقوم به النظام في عمليات صناعة وتحجيم وقص
وتقطيع وتدوير األحــزاب هــذه املكون األساسي لكل
سياسية.
عملية ُ
ُ َ
تش ِّبه الطرفة الحياة السياسية املغربية بحقل شمندر
شاسع أغلب إنتاجه (أي األح ــزاب والهيئات املدنية)
تنتهي فــي معمل الـسـكــر (أي جـهــاز امل ـخــزن) الــذي
ِّ
ُي ـصــنـعــه ع ـلــى أش ـك ــال مـخـتـلـفــة ح ـســب احـتـيــاجــات
السوق (املجتمع) ،على شكل مكعبات وقوالب مختلفة
األح ـجــام واأللـ ــوان أو فقط على شكل دقـيــق صافي
ال ـب ـيــاض وس ـهــل االس ـت ـع ـمــال ،وك ــل ه ــذه املـنـتــوجــات
بــاخـتــاف أحـجــامـهــا وألــوان ـهــا تنتهي بــالــذوبــان في
«البراد» املغربي (طاحونة السلطة) أي إبريق الشاي
التقليدي املغربي.
وداخ ـ ـ ــل هـ ــذا «الـ ـ ـب ـ ــراد» ت ــم ت ــذوي ــب أغ ـل ــب األح ـ ــزاب
السياسية املغربية بما فيها األكثر معارضة وتشددًا،
وذلك بتكسيرها وتفتيتها حتى تصبح قابلة لإللقاء
بـهــا فــي عـمــق «الـ ـب ــراد» ،وخـضـعــت لـهــذا املـنـطــق كل
األحزاب املغربية من تلك الوطنية إلى الشيوعية إلى
الـيـســاريــة ،الجميع خـضــع لعملية تصنيع وتــدويــر
ً
جعلته قابال للذوبان داخل عمق «البراد».
أحــدث عمليات الـتــدويــر ،ولعلها األس ــرع ،فــي تاريخ
الحياة السياسية املغربية هي تلك التي نشهدها هذه
األيام مع الحزب اإلسالمي الذي يقود الحكومة منذ
عام  .2011فإذا كانت عملية تدوير األحزاب اليسارية
املعارضة قد تطلب نحو أربعة عقود من املعارضة
ب ـك ــل أش ـك ـل ـه ــا ان ـت ـه ــت ب ـس ـق ــوط «االشـ ـت ــراكـ ـي ــن»
و«الشيوعيني» املغاربة في عمق «بــراد» املخزن عام
 ،1998وذوبــانـهــم الـيــوم بصفة نهائية ،فــإن عملية
«ت ــدوي ــر» ح ــزب اإلســام ـيــن «ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة» لم
يتطلب أكثر من عقد من الزمن ،وكانت آخر مراحل
التدوير هي تلك شهدها مؤتمر الحزب الذي انتهى
يــوم األحــد  10كــانــون األول /ديسمبر ،وقــام خالله
«إســام ـيــو الـقـصــر» ب ــإزاح ــة زعـيـمـهــم «املـشــاكــس»
عبد اإلل ــه بنكيران استجابة إلش ــارات ص ــادرة عن
«ال ـس ـل ـطــة ال ـع ـم ـي ـقــة» ف ــي امل ـغ ــرب أص ـب ـحــت شعبية
وش ـع ـبــويــة الــزع ـيــم اإلس ــام ــي الـ ــذي ق ــاد الـحـكــومــة
السابقة تزعجها.
مصير حزب «العدالة والتنمية» لن يختلف كثيرًا عن
مصير حزب «االتحاد االشتراكي» ،فمسار الحزبني
رغــم اخـتــاف السياقات التاريخية لكل منهما فإن
نهايتيهما تكاد تقترب من التشابه .ظل حزب «االتحاد
االش ـتــراكــي» حــزبــا مـعــارضــا طيلة  28سنة منذ أن
اختار النضال الديمقراطي من داخل املؤسسات عام
 ،1975واستطاع طيلة هذه السنوات أن ينمي رصيدًا
شعبيًا ممتدًا حتى تحول إلــى تيار مجتمعي كبير
وواســع ،وفــي لحظات حاسمة في تاريخ صراعه مع
السلطة عــرف متى يـقــول «ال» للحاكم ،لكن قيادته
ستضعف أم ــام إغـ ــراء الـسـلـطــة نفسها ع ــام 1998
عندما قبل كاتبه األول عبد الرحمن اليوسفي ،من
دون ش ــروط ،املـشــاركــة فــي الحكومة وقيادتها بناء
على عرض من امللك الراحل الحسن الثاني.
يومها بــرر االشـتــراكـيــون مشاركتهم فــي الحكومة
باملساهمة في بناء «االنتقال الديموقراطي» ،وأطلقوا
على تجربتهم في الحكومة مفهوم «التناوب التوافقي»
ف ــي ان ـت ـظــار االن ـت ـقــال إل ــى «ال ـت ـن ــاوب الــدي ـمــوقــراطــي»
الحقيقي .لكن من البداية كان واضحًا أن الحزب تم
استدراجه إلــى اللعبة نفسها ،أي لعبة التدوير ،التي
ت ـبــدأ ب ــاإلدم ــاج وتـنـهــي ب ــال ــذوب ــان ،ف ـســرعــان م ــا بــدأ
ال ـحــزب يشتكي مــن «ج ـيــوب مـقــاومــة» داخ ــل الــدولــة
تحارب تجربته ،وعندما حان وقت الحسم في مؤتمر
الحزب املنعقد عام  ،2001انشق الحزب إلى تيارين،
تيار الوزراء الذين كانوا يدافعون عن تجربة استمرار
ال ـح ــزب داخـ ــل الـحـكــومــة م ــن أج ــل إن ـج ــاح «االن ـت ـقــال
الديموقراطي» ،وتيار النقابيني وشبيبة الحزب الذين
كــانــوا يسعون إلــى فتح نـقــاش صــريــح حــول تجربة
الـحــزب فــي الحكومة والقيام بـقــراءة نقدية للمرحلة،
وهو ما رفضه التيار اآلخر تحت ذريعة أن «إثبات»،
«حسن النية» ضروري لكسب ثقة القصر.

انتهى مؤتمر االشتراكيني بانقسامهم وعندما تم
إعـفــاء زعيمهم عبد الرحمن اليوسفي مــن رئاسة
الوزراء بالرغم من أن حزبه تصدر نتائج انتخابات
 ،2002ظل «تيار الــوزراء» متشبثًا باالستمرار في
الحكومة تحت قيادة وزيــر أول تكنقراطي ،بدعوى
مــواصـلــة اإلص ــاح ال ــذي كــانــوا يتوهمون الـقـيــام به
من الداخل ،أو يبررون به استمرارهم في مقاعدهم.
والنتيجة أن حــزب «الـقــوات الشعبية» فقد شعبيته
ومصداقيته حتى تحول إلى ما هو عليه اليوم مجرد
نادي ألصحاب مصالح و«أعيان» همهم الوحيد هو
التنافس على املناصب والكراسي.
مسار حزب «العدالة والتنمية» اليوم ال يكاد يختلف
ع ــن م ـســار «االتـ ـح ــاد االشـ ـت ــراك ــي» ،فـطـيـلــة خمس
س ـنــوات مــن قـيــادتــه الـحـكــومــة ،ظــل خــالـهــا رئيس
الحكومة وزعـيــم الـحــزب يشتكي مــا كــان يسميها
«التماسيح» و«العفاريت» و«التحكم» في إشارة إلى
«السلطة العميقة» التي كانت تعرقل تجربة حزبه في
الحكومة ،وبالرغم من فوزه في انتخابات  2016تم
إعفاء زعيمه من رئاسة الحكومة.
وعـنــدمــا حــانــت لحظة الـنـقــاش داخ ــل مؤتمر الحزب
الذي انعقد يومي السبت واألحد  9و 10كانون األول/
ديسمبر الجاري وجد الحزب نفسه يتقاسمه تياران،
«تيار الوزراء» الذي يبرر استمرار الحزب في ُ الحكومة
وفي املهادنة من أجل مواصلة اإلصــاح «املفترض»
مــن ال ــداخ ــل ،وت ـيــار يــرفــض اس ـت ـمــرار تـقــديــم الـحــزب
لتنازالت بدون مقابل وبدون أفق واضح.
انـتـهــى مــؤتـمــر ح ــزب «ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة» بالتضحية
بأمينه الـعــام السابق ،وعكست نتائج التنافس على
قـيــادتــه استقطابًا بــن الـتـيــاريــن الـلــذيــن بــاتــا يشقان
صفوفه ،وبالرغم من حفاظه ظاهريًا على وحدته إال
أنه أصبح هشًا منهكًا من الداخل ما قد ينعكس على
شعبيته ويؤثر على مصداقيته ومستقبله.
املــؤكــد هــو أن حــزب «الـعــدالــة والتنمية» بعد مؤتمره
األخير الذي انتخب فيه سعد الدين العثماني ،رئيس
الحكومة ،أمينًا عامًا لــه ،لــن يكون هــو الـحــزب نفسه
الذي كان يقوده أمينه العام املنتهية واليته بنكيران،
ليس ألن لكل منهما أسلوبه الخاص ،وإنما ألن الحزب
استنفذ رسالته التي بنى عليها أطروحته السياسية،
أي فكرة اإلصــاح التدريجي من الــداخــل ،إنها نفس
أطروحة «االتحاد االشتراكي» التي برر بها دخوله إلى
الحكومة قبل  20سنة وانتهى الحزب ولم يظهر أي أثر
إلصالحه املزعوم.
فالعثماني ،رئـيــس الـحــزب املنتخب حــديـثــا ،ورئيس
الـحـكــومــة ال يختلف كـثـيـرًا عــن بـنـكـيــران ال ــذي جمع
طيلة خمس سنوات هو اآلخــر ما بني رئاسة الحزب
والحكومة ما بني  2011و ،2016ومسلسل التنازالت
التي قدمها الحزب لم تبدأ مع العثماني وإنما دشنها
قبله بنكيران الذي حرص طيلة واليته الحكومة على
نـيــل رض ــى الـقـصــر حـتــى لــو ك ــان عـلــى ح ـســاب ثقة
الشعب ،ولــو كتب لبنكيران أن يظل فــي الرئاستني:
ال ـحــزب والـحـكــومــة ،السـتـمــر عـلــى نـفــس الـنـهــج الــذي
ي ــؤاخ ــذ ال ـي ــوم الـكـثـيــر م ــن أنـ ـص ــاره الـعـثـمــانــي عليه
ويتهمونه بالتفريط بمبادئ الحزب واستقاللية قراره
وينسون أو يتناسون أن بنكيران نفسه وظف الحزب
لغاية واحدة هي التقرب من القصر لعله ينال رضاه
مقدمًا كــل الـتـنــازالت املطلوبة وغير املطلوبة قربانًا
على مذبح السلطة لعل وعسى يفوز برضاها ،فكانت
وخذالنًا
نهايته املعروفة إعفاء مهينًا من طرف امللك
قاسيًا من طرف إخوانه الذين قال قائل منهم َأ ْل ُق ُ
وه
َ
ِفي غ َي َاب ِة «براد» املخزن عسى أن يقربكم ذلك من نيل
رضى السلطة.
«العدالة والتنمية» مثل «االتحاد االشتراكي» ،كالهما
لم يمارس نقده الذاتي ،ولم يفتح الباب لنقاش حقيقي
لتقييم تجربته ،وهــذا يكاد يكون «وبــاء» يصيب كل
الهيئات السياسية في املغرب التي ما إن تقترب من
السلطة حتى تنسى جــذورهــا الشعبية وتـبــدأ بقطع
أوصالها بها الواحدة تلو األخرى حتى تصبح معلقة
بحبل السلطة الــذي يشبه حبل الــوريــد بالنسبة لها
حياتها ومماتها معلقة به.
إن ــه قــانــون الـطـبـيـعــة الـسـيــاسـيــة امل ـغــربــي ال ــذي يقوم
على عمليات «الـتــدويــر» ،وهــي أسـلــوب مغربي قديم
اعتمد نظام «املـخــزن» مع كل القوى املستقلة ،سواء
كانت قبائل أو زوايــا في املاضي أو أحزابًا سياسية
وهيئات مدنية في الحاضر ،أو فقط مجرد أصــوات
مستقلة .تبدأ العملية باإلدماج وتنتهي بالذوبان مع
الحاالت الطيعة ،أو باالضطهاد بكل أشكاله وأنواعه
مع الحاالت املستعصية.
* كاتب مغربي
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«داعش» يفشل في خرق جنوبي دمشق
جدل روسي ــ أميركي حول الوجود العسكري
بعد اإلعالن الروسي عن سحب القوات
الجزئي ،وجدت واشنطن نفسها مضطرة
إلى تأكيد أهمية وضرورة وجودها
على األراضي السورية ،األمر الذي يبدو
أنه سيتحول إلى جدل علني طويل بين
البلدين ،خالل الفترة المقبلة
تـ ـت ــواص ــل امل ـ ـعـ ــارك ع ـل ــى األرض فــي
ع ـ ــدد مـ ــن الـ ـجـ ـبـ ـه ــات ،بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مــع
امل ـ ـ ـحـ ـ ــادثـ ـ ــات ال ـ ـج ـ ــاري ـ ــة فـ ـ ــي ج ـن ـيــف
ب ــن ال ــوف ــدي ــن ال ـح ـكــومــي واملـ ـع ــارض
وامل ـ ـب ـ ـع ـ ــوث األمـ ـ ـم ـ ــي سـ ـتـ ـيـ ـف ــان دي
مـيـسـتــورا .وخ ــال األس ـب ــوع املــاضــي،
اشتدت حدة العمليات في ريف حماة
الـشـمــالــي ال ـشــرقــي ،وال ـتــي يخوضها
الجيش وحلفاؤه ضد «هيئة تحرير
الـشــام» وع ــدد مــن الفصائل املسلحة.

قدم بوتين مشروع توسيع
قاعدة طرطوس البحرية إلى
مجلس الدوما
وكانت الفتة أمــس عــودة االشتباكات
إل ــى مـحـيــط أح ـي ــاء الـعــاصـمــة دمـشــق
الجنوبية ،بعد محاولة من «داعــش»
للتقدم داخ ــل حــي الـتـضــامــن انطالقًا
م ــن م ـن ــاط ــق س ـي ـطــرتــه داخـ ـ ــل مـخـيــم
اليرموك .ويأتي تحرك التنظيم ،الذي
يـهــدف إل ــى تحقيق «إن ـجــاز إعــامــي»
مـهــم عـبــر تـحــريــك جـبـهــات العاصمة،
ب ـع ــد ان ـح ـس ــار س ـي ـطــرتــه ف ــي ال ـش ــرق
السوري.
وتمكن «داع ــش» في الساعات األولــى
لـلـهـجــوم مــن الـسـيـطــرة عـلــى ع ــدد من
األب ـن ـيــة الـسـكـنـيــة ال ــواق ـع ــة ع ـلــى خط

الــدفــاع األول ،وتــرافــق ذلــك مع إطالقه
عددًا من القذائف الصاروخية باتجاه
ال ـحــي الــدمـشـقــي ،مــا دف ــع الـعــديــد من
املدنيني إلى املغادرة .وفي املقابل ،دفع
الـجـيــش بـتـعــزيــزات عسكرية باتجاه
خطوط الجبهة بني التضامن واملخيم،
وع ـم ــل ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ ه ـج ــوم مـعــاكــس
ب ــدل االك ـت ـف ــاء ب ــال ــدف ــاع .وت ـم ـكــن بعد
ســاعــات مــن اسـتـعــادة الـسـيـطــرة على
األبنية التي دخلها مسلحو التنظيم.
وانتهى الـخــرق بشكل ســريــع نسبيًا،
بعد أن تسبب في سقوط عدة شهداء
عسكريني وج ــرح آخــريــن ،إل ــى جانب
ش ـه ـي ــد م ــدن ــي وع ـ ـ ــدد مـ ــن ال ـج ــرح ــى.
ول ــم يـقـتـصــر تـصـعـيــد «داع ـ ــش» على
أط ـ ـ ـ ــراف دم ـ ـشـ ــق ،إذ شـ ـه ــدت م ــواق ــع
الجيش املمتدة بني مدينتي امليادين
والبوكمال ،أمس ،هجمات ّ
منسقة من
قـبــل مـسـلـحــي الـتـنـظـيــم ،ف ــي مـحــاولــة
لـقـطــع ال ـطــريــق واس ـت ـع ــادة الـسـيـطــرة
عـلــى ع ــدد مــن املـنــاطــق السكنية على
ضفة الفرات الجنوبية.
وب ــال ـت ــوازي ،تــابــع الـجـيــش وحـلـفــاؤه
عملياتهم العسكرية فــي ريــف حماة
الـ ـشـ ـم ــال ــي ،وت ـم ـك ـن ــوا مـ ــن ال ـس ـي ـطــرة
ب ـش ـك ــل ك ــام ــل ع ـل ــى ق ــري ــة ال ـظ ــاف ــري ــة
وت ـلــة الـبــرمـيــل امل ـحــاذيــة لــريــف إدل ــب
ال ـج ـنــوبــي ال ـش ــرق ــي .ووص ـل ــت ن ـيــران
الجيش على تلك الجبهة إلــى قريتي
الــزهــراء وتــل خنزير ،في وقــت تقدمت
فيه الوحدات باتجاه طريق املشيرفة ـ
أبو دالي .وترافقت التطورات امليدانية
عـ ـل ــى األرض م ـ ــع عـ ـق ــد اج ـت ـم ــاع ــات
محادثات جنيف وفق الجدول املقرر،
إذ اجتمع املبعوث األممي ستيفان دي
مـيـسـتــورا ،وفــريـقــه ،مــع كــا الــوفــديــن،
الحكومي واملعارض .وكان الفتًا خالل
اليومني املاضيني أن الوفد الحكومي
تعمد أال يدلي بتصريحات لوسائل
اإلعــام قبل أو بعد الجلسات مع دي
ميستورا ،التي ركزت وفق األخير على
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موضوعي االنتخابات والدستور.
وم ـجــددًا ع ــادت واشـنـطــن لتؤكد بقاء
ق ــواتـ ـه ــا ف ــي س ــوري ــا ل ـف ـت ــرة طــوي ـلــة،
وأع ـل ـنــت وزارة ال ـخــارج ـيــة أن مهمة
«ال ـت ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي» ل ــم ت ـن ـتــه ب ـعــد،
م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن ب ـق ــاء ال ـ ـقـ ــوات ه ـنــاك
ليس مرتبطًا ببقاء الـقــوات الروسية
أو انسحابها .وقالت املتحدثة باسم
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،هـ ـي ــذر ن ـ ـ ــورت« :ق ـ ــد تـعـتـقــد
روسيا أن عملها في سوريا قد انتهى،

لكن مهمتنا في سوريا لم تنته بعد»،
م ـض ـي ـفــة أنـ ــه «ال ت ـ ــزال ه ـن ــاك ج ـيــوب
لـ(داعش) ،وما زال البلد (سوريا) في
حــاجــة إل ــى االس ـت ـقــرار ،ولـقــد تحدثنا
قبل قليل عن إزالة األنقاض واأللغام».
وح ــول تـقــريــر مـجـلــة «ذا نـيــويــوركــر»
الـ ــذي ق ــال إن إدارة الــرئ ـيــس دونــالــد
ترامب ستقبل ببقاء الرئيس السوري
ب ـشــار األسـ ــد ف ــي الـحـكــم حـتــى نهاية
والي ـت ــه ف ــي ع ــام  ،2021ق ــال ــت ن ــورت:

«نـ ـح ــن ل ــم ن ـق ـبــل بـ ــأي شـ ــيء م ــن ه ــذا
القبيل ،فهذا األمــر ال تـقــرره الــواليــات
املتحدة ،بل الشعب السوري» ،مشددة
على التزام بالدها بمحادثات جنيف
التي ترعاها األمم املتحدة .وفي سياق
م ـت ـصــل ،رأى ال ـس ـي ـنــاتــور األم ـيــركــي
ج ــون مــاكــن ،رئ ـيــس لـجـنــة الـخــدمــات
امل ـس ـل ـح ــة فـ ــي م ـج ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ ،أن
التقارير التي تفيد بأن إدارة الرئيس
األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب ســوف تقبل

تحليل إخباري

الجنوب اليمني ...الرقم المحذوف
لقمان عبداهلل
لــم تمض ليلة أمــس ُعلى سـكــان جـنــوب اليمن
بردًا وسالمًا؛ فما إن أعلن العدد الكبير للقتلى
الـجـنــوبـيــن ف ــي م ـع ــارك ال ـخــوخــة (أح ـص ــي في
ً
الساعات املاضية  240قتيال جنوبيًا) ،وقبلها
بأيام (عشرات القتلى) ،حتى ّ
ضج الجنوبيون،
ّ
ورفعوا الصوت عاليًا مطالبني بوقف ما سماه
الناشطون «غير ّ
املمولني» باملحرقة أو املجزرة
أو حرب استنزاف الجنوب في الساحل الغربي.
ووفق املعلومات ،فإن األلوية الجنوبية التي تقاتل
فــي جبهة الـســاحــل الـغــربــي ،والـتــي أوكـلــت إليها
القوات اإلماراتية مهمة الدخول إلى الحديدة ،وقعت
في كمائن متعددة للجيش و«اللجان الشعبية»
عـلــى ال ـطــريــق ال ــواص ــل ب ــن امل ـخــا وال ـخ ــوخ ــة ،مع
اإلشــارة إلى أن الطريق العام بني املدينتني صار
بحكم املسيطر عليه كليًا بـيــد جـيــش صنعاء،
فوقعت اإلم ــدادات القادمة من املخا تحت نيران
الـجـيــش و«ال ـل ـج ــان» ،ودم ــر  14طـقـمـاَ عسكريًا
وس ـبــع دب ــاب ــات فــي كـمــن واحـ ــد ،بــاإلضــافــة إلــى
محاصرة اللواء التهامي وكتائب جنوبية أخرى
داخ ــل مدينة الـخــوخــة ،فيما اقـتـصــرت مشاركة
القوات اإلماراتية على القصف الجوي.

ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،أص ــدر ال ـحــاكـ ُـم الـعـسـكــري
اإلماراتي تعميمًا على منظومة الحكم املحلي
ف ــي ال ـج ـن ــوب ،ال ـتــي تــديــن ب ــال ــوالء ألب ــو ظـبــي،
بــالـتـعـتـيــم ع ـلــى ت ـ ــداول أخ ـب ــار ال ـخ ـســائــر في
ع ــدن وب ـق ـيــة امل ـح ــاف ـظ ــات ،وع ـ ّـم ــم أي ـض ــا على
املـسـتـشـفـيــات ال ـتــي يـنـقــل إل ـي ـهــا الـقـتـلــى منع
إصدار أي إحصاءات بالعدد الحقيقي للقتلى.
لكن نائب مسؤول األمن في عدن ،علي الذيب،
املعروف بأبو مشعل الكازمي ،وهو املحسوب
على الرئيس املستقيل عبد ربه منصور هادي،
خــرج عــن صمته لـيـصــدر مـنـشــورًا قــويــا قــال
فيه« :اذهبوا إلى ثالجة املوتى في مستشفى
الـجـمـهــوريــة فــي ع ــدن ،تـجــدوا شـبــاب الجنوب
الــذيــن تــم الــزج بهم فــي معركة خــاســرة خــارج
ال ـحــدود الجنوبية بــاملـئــات» .وانـتـقــد الـكــازمــي
«اإلعــام املأجور املحلي والخليجي والعربي»
يتجاهل ذكرهم وينسب انتصاراتهم إلى
الذي
ً
الـغـيــر ،قــائــا إن «الـتــاريــخ سيلعن مــن يتاجر
بدماء الشباب الجنوبي».
تـ ـ ــوالـ ـ ــت ب ـ ـعـ ــد م ـ ـن ـ ـشـ ــور الـ ـ ـك ـ ــازم ـ ــي امل ـ ــواق ـ ــف
والتصريحات والتعليقات املطالبة بضرورة
سحب الشبان الجنوبيني من معركة يصفها
الـنــاشـطــون ع ــادة بــأنــه «ال نــاقــة للجنوب فيها

وال جمل» ،قائلني إن دول التحالف (اإلمــارات
والسعودية) تتعامل مع الجنوبيني كمرتزقة
ل ـخــدمــة أجـ ـن ــدات ال ـخ ـل ـيــج ،وت ـع ـمــد إل ــى شطب
مطالب قضيتهم ،وحتى أنهم لم يعودوا رقمًا
في الحسابات السياسية والعسكرية.
فــالـجـنــوب ال ــذي ت ـشــارك فـصــائـلــه إل ــى جــانــب
قــوات «التحالف» في مواجهة حركة «أنصار
الله» ،تستخدمه السعودية واإلمــارات كخزان
ب ـش ــري ي ـلـ ّـبــي حــاج ـت ـه ـمــا ف ــي ق ـت ــال الـجـيــش
و«اللجان» .أما السياسيون بمعظمهم ،الصف
الثاني والثالث ،فهم من صنيعة دول الخليج،
وقد انخرطوا مع «التحالف» من دون أي اتفاق
سياسي أو شراكة فعلية ّ
تلبي على األقل الحد
األدنــى من املطالب الوطنية أو قضية الجنوب
الطبيعية الـتــي هي
الـعــادلــة ،بــل حتى املـســائــل
ًَ
واج ــب عـلــى كــل دول ــة تحتل وط ـنــا آخ ــر ،مثل
الخدمات األساسية للحياة البشرية (كهرباء،
ماء ،صحة ،تعليم )...غير موجودة ،رغم أنها
مـطــالــب عــاديــة كفلتها الـقــوانــن الــدولـيــة زمــن
االح ـت ــال أو الــوصــايــة وف ــق مـعــاهــدة جنيف،
وكذلك شرعة حقوق اإلنسان في زمن الحرب،
ف ــي ظ ــرف شـبـيــه ب ــال ــذي يـ ــرزح تـحـتــه جـنــوب
ال ـي ـمــن حــال ـيــا .م ــع ذلـ ــك ،كـلـهــا غ ـيــر م ـتــوافــرة،

والسبب الرئيسي في غيابها عائد إلى صراع
األجنحة بني الفصائل املؤيدة لكل من أبو ظبي
والرياض ،مع ّ
تحمل األولى املسؤولية املباشرة،
بصفتها دولة احتالل ،عن إيقاف مطار الريان
في حضرموت وتعطيل ميناء عدن.
لم تكتف قوى «التحالف» بإنتاج طبقة سياسية
تابعة بالكامل لسياسة الــريــاض وأب ــو ظبي،
وتتهم بأنها تعمل وفــق املصالح الشخصية
وال ـف ـئــويــة واملـنــاطـقـيــة الـضـيـقــة ،فــأنـتـجــت إلــى
جانبها طبقة مــن «النخبة الجنوبية» ال عمل
لها سوى كيل الثناء واملديح على مدار الساعة
لقادة وأفـعــال وأنشطة دول الخليج املنضوية
فــي ال ـحــرب عـلــى الـيـمــن ،وامل ــزاي ــدة حـتــى على
نـخـبــة تـ ّلــك ال ــدول بالتعظيم والـتـفـخـيــم ،حتى
يكاد املطلع واملراقب ّ
يشم من أفواه تلك النخب
رائحة النفط املمزوجة بالدماء والبارود.
وف ــي ك ــل م ــرة ي ـقــع أب ـن ــاء ال ـج ـنــوب الـبـسـطــاء
والفقراء فريسة سهلة لجشع القادة والنخب،
التابعني لـلـعــدوان ،والـهــدف األول واألســاســي
من الحمالت اإلعالمية ّ
املمولة هم فئة الشباب،
لدفعهم باتجاه القتال على الجبهات الشمالية
ً
ابتداء من جبهة الحدود السعودية مع
كافة،
ال ـي ـم ــن ،وال س ـي ـمــا «ج ـب ـهــة ص ـع ــدة» ب ـق ـيــادة
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دعوات كردية لتوسيع رقعة الحرب على «الفساد»

بأربع سنوات أخرى من حكم الرئيس
ب ـ ـشـ ــار األس ـ ـ ـ ــد ف ـ ــى س ـ ــوري ـ ــا «م ـق ـل ـقــة
ل ـل ـغــايــة» .ورأى أن «زي ـ ــارة (الــرئـيــس
الروسي فالديمير) بوتني إلى سوريا
هــذا األسـبــوع ،كانت رمـزًا آخــر لغياب
الـقـيــادة األميركية ،مــا سمح لروسيا
بالتدخل مللء هذا الفراغ ،على حساب
مصالحنا وقيمنا».
وفي موازاة ذلك ،قدم الرئيس الروسي
إل ــى مـجـلــس ال ــدوم ــا ،أم ــس ،مـشــروع
االتفاقية املبرمة بني بالده وسوريا،
بـ ـش ــأن ت ــوس ـي ــع الـ ـق ــاع ــدة ال ـب ـحــريــة
الروسية في ميناء مدينة طرطوس.
ووف ــق الوثيقة الـتــي نشرها مجلس
الــدومــا على اإلنـتــرنــت (وف ــق ترجمة
وكالة «األنــا ّضــول») ،يقضي مشروع
االتـفــاق املــوقــع ملــدة  49عامًا بخروج
ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة الـ ـبـ ـح ــري ــة مـ ــن م ـس ــؤول ـي ــة
س ــوري ــا امل ــدن ـي ــة واإلداري ـ ـ ـ ــة ،ع ـلــى أال
تخضع ألي عمليات تفتيش أو حجز
للممتلكات الــروسـيــة املنقولة وغير
ً
املنقولة ،ويكون العقد قابال للتمديد
ملدة  25عامًا بموافقة الطرفني .كذلك
يحق لروسيا إرسال العدد الذي تراه
كــافـيــا م ــن ال ـج ـنــود ،م ــن أج ــل حماية
القاعدة.
وف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،أع ـل ــن املـتـحــدث
بــاســم الــرئــاســة ال ــروس ـي ــة ،ديـمـيـتــري
بـ ـيـ ـسـ ـك ــوف ،أن ـ ـ ــه ل ـ ــن ت ـ ـجـ ــري إع ـ ـ ــادة
ج ـم ـي ــع الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن الـ ـع ــامـ ـل ــن فــي
سـ ــوريـ ــا ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى بـ ـق ــاء قــاعــدتــي
حميميم وطرطوس .وردًا على املزاعم
األميركية بأن النصر ضد «داعش» لم
يكن بفضل روسيا ،قال بيسكوف إنه
«يمكن تطبيق املثل الــروســي القائل:
الهزيمة يتيمة أما النصر فهو متعدد
اآلباء» .بدورها ،أكدت املتحدثة باسم
وزارة ال ـخــارج ـيــة ،م ــاري ــا زاخ ــاروف ــا،
رفض بالدها لحجج واشنطن بشأن
إبقاء قواتها في سوريا.
(األخبار)

حل في األفق
بغداد ــ أربيل :ال ّ
حل في «األفق» ألزمة
ال ّ
تمسك
بغداد ـ أربيل ،مع ّ
الجانبين بخياراتهما ،رغم
اإلعالن الدائم لجاهزيتهما
لـ«الحوار» .المراوحة هنا ،التي
تتوازى مع حرب حيدر العبادي
على «الفساد والمفسدين»
يراها المعارضون لمسعود
فرصة لتصفية
البرزاني
ً
حساباتهم معه ،بدعوتهم
إلى ضرورة «محاربة الفساد
المستشري في أربيل»
مـ ــع إع ـ ـ ــان ب ـ ـغـ ــداد انـ ـتـ ـص ــاره ــا عـلــى
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» واس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادت ـ ـ ـهـ ـ ــا ج ـم ـي ــع
أراضـيـهــا ،يبرز الحديث عــن «الفساد
وامل ـ ـ ـف ـ ـ ـسـ ـ ــديـ ـ ــن» ،م ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـدرًا املـ ـشـ ـه ــد
الـسـيــاســي املـ ــراوح ملـكــانــه« .ال ـف ـســاد»،
بوصف رئيس الوزراء حيدر العبادي،
ل ــم ي ـعــد م ـقــرونــا بـ ــ«داع ــش» وال ـحــرب
عليه فقط ،بل ّ
تعدى ليصبح «العمود
ال ـف ـقــري» الجـتـيــاح التنظيم املتطرف
ثلث مساحة البالد.
الـ ـع ـ ـبـ ــادي الـ ـع ــائ ــد إلـ ـ ــى بـ ـ ـغ ـ ــداد ،بـعــد
م ـش ــارك ـت ــه فـ ــي «م ــؤتـ ـم ــر امل ـ ـنـ ــاخ» فــي
ب ــاري ــس ،رأى ف ــي ك ـل ـمــةٍ أل ـق ــاه ــا على
هامش املؤتمر (نشرت صباح أمس)،
أن «أه ـ ـ ـ ــم أس ـ ـب ـ ــاب دخ ـ ـ ـ ــول اإلره ـ ـ ـ ــاب
ّ
إل ــى الـ ـع ــراق ه ــو ال ـف ـس ــاد» ،م ــؤكـ ـدًا أن
«مـ ـح ــاربـ ـت ــه ج ـ ـ ـ ٌ
ـزء أسـ ــاسـ ـ ٌّـي وحـ ـي ــويٌّ
إلع ــادة اإلعـمــار واالس ـت ـقــرار ،ف ــإذا كان
ه ـنــالــك فـ ـس ــاد ،ف ــا ي ـم ـكــن أن يتحقق
اإلعمار واالستقرار».
وت ـطـ ّـرق الـعـبــادي فـ ّـي كلمته إلــى أزمــة
بـغــداد ـ ـ أربـيــل «املـعــقــدة» ،التي نشبت

ً
استفتاء لالنفصال
مع إجراء األخيرة
عــن الـعــراق فــي أيـلــول املــاضــي ،مشيدًا
بـ ـ ــدور «ال ـب ـي ـش ـمــركــة ف ــي ق ـتــال ـهــا إل ــى
جانب الجيش العراقي ،وبقية قواتنا،
في تحرير املــوصــل» .وقــال إن «هنالك
مـ ــن أراد أن ي ـ ـفـ ـ ّـرق بـ ــن ال ـب ـي ـش ـمــركــة
والجيش ،من خالل االستفتاء ومقاتلة
الجيش ،لكننا قلنا إن البيشمركة هي
جــزء مــن الـعــراقـيــن وينبغي التعاون
مـ ـعـ ـه ــا» ،فـ ــي إش ـ ـ ـ ــار ٍة م ـن ــه إل ـ ــى زع ـيــم
«الـحــزب الديموقراطي الكردستاني»
م ـس ـع ــود ال ـ ـبـ ــرزانـ ــي ،وت ـش ـ ّـب ـث ــه ب ــرأي ــه
ّ
ال ــراف ــض ل ـل ـت ـعــاون م ــع بـ ـغ ــداد ،وح ــل
األزمة الراهنة.
ّ
وعلى خــط األزمــة ذاتها ،جــاءت دعوة
الرئاسة العراقية ،للحكومة االتحادية
كردستان» إلى إجراء
وحكومة «إقليم
ّ
ح ــوار «ف ــوري» ،وبــدعـ ٍـم فــنــي مــن األمــم
املتحدة ،الحتواء أزمة االستفتاء ،وذلك
اجتماع الرئيس فؤاد معصوم ،بنائبيه
ّ
ن ــوري املالكي وإي ــاد ع ــاوي ،إذ أشــار
ٌ
ـان ص ـ ٌ
ـادر عــن رئــاســة الجمهورية،
ب ـيـ

إلى أنها ّ
منها
«قررت جملة توصيات،
ً
الــدعــوة إلــى بــدء ح ــوار ف ــوري ،إضــافــة
إل ــى عـقــد اج ـت ـمــاع ل ـلــرئــاســات الـثــاث
(الجمهورية ،والـحـكــومــة ،والـبــرملــان)،
وق ـ ــادة الـكـتــل الـسـيــاسـيــة ومـمـثـلـيـهــا،
والـسـلـطــة الـقـضــائـيــة ،ف ــي أق ــرب وقــت
لـبـحــث إصـ ــدار ال ـقــوانــن االنـتـخــابـيــة،
وإج ـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات م ـج ـلــس الـ ـن ــواب،
وان ـت ـخــابــات مـجــالــس املـحــافـظــات في
موعدها الدستوري».

دعت «حركة التغيير»
إلى االعتصام ضد
«الفساد» في المؤسسات
الحكومية الكردية

من احتفاالت «االنتصار» على «داعش» في العاصمة بغداد (أ ف ب)

وعـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد ع ـي ـن ــه ،القـ ـ ــت ح ــرب
ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي عـ ـل ــى «الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد» ص ــداه ــا
ف ـ ــي «اإلق ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــم» ،إذ تـ ـسـ ـع ــى «ح ــرك ــة
ال ـت ـغ ـي ـي ــر» إل ـ ــى ت ـص ـف ـيــة ح ـســابــات ـهــا
م ــع «الـ ـح ــزب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» بــدعــوة
ال ـع ـب ــادي إلـ ــى «اس ـت ـئ ـص ــال ال ـف ـســاد»
املـسـتـشــري ف ــي أرب ـي ــل ،ب ــال ـت ــوازي مع
حـمـلــة شـعـبـيــة ت ـه ــدف إل ــى «إس ـق ــاط»
أحادية آل البرزاني في إدارة مفاصل
ّ
ال ـح ـكــم ش ـمــال الـ ـب ــاد .وأك ـ ــد ال ـق ـيــادي
ف ــي «ال ـت ـغ ـي ـيــر» ص ــاب ــر إس ـمــاع ـيــل ،أن
«ال ـش ـعــب الـ ـك ــردي ه ــدد بــاعـتـصــامــات
واسـعــة الـنـطــاق فــي كــردسـتــان بسبب
ال ـف ـســاد ال ــذي نـخــر جـســد املــؤسـســات
الـحـكــومـيــة ال ـك ــردي ــة» ،مـشـيـرًا إل ــى أن
«املـ ـ ــواطـ ـ ــن الـ ـ ـك ـ ــردي أيـ ـق ــن أن ال ـف ـشــل
ال ـس ـيــاســي ،واالقـ ـتـ ـص ــادي ،والـثـقــافــي
سببه املسؤولون في كردستان» ،فيما
أعلن عضو «املجلس الوطني للحركة»
كــاروان هاشم ،أن «كردستان ستشهد
ـات واس ـع ــة األس ـبــوع
حــركــة اع ـت ـصــامـ ٍ
املـقـبــل» ،مبينًا أن «األوضـ ــاع القائمة
فــي كردستان ال ُت َ
حتمل بعد ،فــي ظل
الجمود السياسي الحالي».
وكـ ـ ـ ـ ــان الفـ ـ ـت ـ ــا أمـ ـ ـ ـ ــس ،ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق أولـ ـ ــى
التظاهرات الشعبية في مدينة أربيل،
تـ ـن ــديـ ـدًا بـ ــال ـ ـقـ ــرارات الـ ـت ــي ات ـخــذت ـهــا
ح ـك ــوم ــة «اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم» ب ـخ ـف ــض روات ـ ــب
املـ ــوظ ـ ـفـ ــن ،وفـ ـ ــق مـ ــا ذكـ ــرتـ ــه وس ــائ ــل
إع ــامـ ـي ــة ك ـ ــردي ـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي وص ـ ـفـ ــت مــا
جـ ــرى ب ــأن ــه ّ
«ألول مـ ــرة ت ـخ ــرج فـيـهــا
تـظــاهــرات بـهــذه الكثافة ضــد حكومة
اإلقليم» .وفي هذا السياق ،أعلن برملان
«اإلق ـل ـي ــم» ،إرس ــال ــه وفـ ـدًا إل ــى مجلس
ال ـ ـنـ ــواب الـ ـعـ ــراقـ ــي ،األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـبــل،
ـدد مــن املـلـفــات العالقة بني
ملناقشة ع ـ ٍ
تأمني
«كيفية
ملناقشة
ـل،
ـ
ي
بغداد وأربـ
ً
رواتـ ــب املــوظ ـفــن وال ـعــام ـلــن ،إضــافــة
إلـ ــى ال ـت ـبــاحــث م ــع ال ـل ـج ــان للتمهيد
لالجتماع بني أربيل وبغداد».
(األخبار)

بــيــان صــحـفـي

القائد السلفي بسام املحضار ،مــرورًا بجبهة
ً
وانتهاء
ميدي إلى جانب املرتزقة السودانيني،
بجبهة الساحل التي تشكل الفصائل الجنوبية
عـمــودهــا الـفـقــري ويـقــودهــا قــاســم هـيـثــم ،وهــو
وزيـ ــر دفـ ــاع س ــاب ــق يـسـكــن ف ــي اإلمـ ـ ــارات مـنــذ
عشرين سنة.

في معارك الخوخة
األخيرة وحدها أحصي
قتيال جنوبيًا
نحو 240
ً

في السنتني املاضيتني ،ركــزت حملة «النشطاء
والنخبة وال ـقــادة»ّ ،
املمولة خليجيًا ،على الدفاع
ع ــن ال ـق ـض ـيــة ال ـج ـنــوب ـيــة وح ـم ــاي ــة الـ ـح ــدود مــن
العدو الشمالي ،إضافة إلى السمفونية املعروفة
(فــارســي ،مجوسي ،رافضي وفــق توصيفهم)،
ومــا يعني ذلــك من إراقــة دمــاء كثيرة تحت هذا
الشعار.

لكن في الشهور املاضية استنفد هــذا الشعار،
وظهر أنه لم يعد مستساغًا عند فئة كبيرة من
أبـنــاء الجنوب ،ولــم يعد كذلك النظام السعودي
قــادرًا على تسويق الخالف املذهبي ،وال سيما
بعد ّ
تحسن عالقة الرياض وبغداد ،إضافة إلى
سـقــوط تـلــك ال ـش ـعــارات فــي الـعــديــد مــن الـبـلــدان
التي لحقتها اللوثة السعودية (سوريا والعراق
ولبنان) .فما كان من الجوقة اإلعالمية والقيادية
التي تعمل وفق تعميم واحد بمسميات متعددة
إال أن ّ
غيرت الشعار املذهبي بآخر عربي قومي،
والحجة هذه املرة هي أن الدفاع عن دول الخليج
هــو دف ــاع عــن ع ــدن وصـنـعــاء وع ــن بـقـيــة ال ــدول
العربية.
سوف تمتص دولة االحتالل اإلماراتي الغضبة
الـجـنــوبـيــة حـتــى وق ــت قـصـيــر .وال ـخ ـطــة الـبــديـلــة
أصبحت من اآلن جاهزة على طاولة الناشطني
والـ ـق ــادة امل ـم ـ ّـول ــن ،وه ــي رف ــع مـنـســوب الـتـهــديــد
من «أنصار الله» ،وإلــزام املتناقضات الجنوبية
بالتوافق القسري ،وإيجاد شريك شمالي ،وإن
كان منبوذًا لدى الجنوبيني الذين عليهمًَ املوافقة
وال ـت ـن ـف ـيــذ م ــن دون اعـ ـت ــراض ،ت ـم ـه ـي ــدا لـســوق
شـبــانـهــم إل ــى مـعــركــة أخ ــرى تـخـتــارهــا الــريــاض
وأبو ظبي.

تعلــن مؤسســة األمــل للمعوقــن أنهــا وبإطــار برنامــج «كنــزة وســنبلة» لإلغاثــة
الــذي بــدأ إثــر أحــداث  2006يف لبنــان وقعــت اتفاقيــة مــع مؤسســة “القلــب
الكبــر” يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة الــذي يجــري مبوجبهــا خــال عــام
كامــل تســليم  540مواطــن ونــازح محتــاج مؤونــة عــام مــن حبــوب «ســنبلة
الخــر» و»كنــزة الشــتاء» لتدفئــه إضافــة اىل صابــون صناعــة محليــة .ويتــم
التســليم عــر جمعيــات لبنانيــة منضويــة يف الربنامــج تهتــم بهــؤالء الفئــات
املهمشــة غــر املســجلة باألمــم املتحــدة أو هيئــات اإلغاثــة الرســمية.
تهتــم مؤسســة «القلــب الكبــر» التــي أسســتها ســمو الشــيخة جواهــر بنــت
محمــد القاســمي قرينــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد
القاســمي حاكــم إمــارة الشــارقة باألطفــال املهمشــن خاصــة يف املناطــق العربيــة
املتأثــرة بالحــروب.
ومبوجــب هــذه اإلتفاقيــة ســنتمكن مــن تزويــد  540مواطــن محتــاج مبؤونــة
عــام مــن خمســة أنــواع مــن الحبــوب .يتضمــن هــؤالء املحتاجــن مهجريــن غــر
مســجلني مــع هيئــة األمــم أو مــع غريهــا تســتضيفهم عائــات لبنانيــة ويتــم
التوزيــع عــر جمعيــات منضويــة يف برنامــج «كنــزة وســنبلة لإلغاثــة» .ينتــج
أكــر مــن  80م ـزارع مهمــش كميــة الحبــوب التــي ســنوزعها عــى املحتاجــن
والتــي تقــدر يف  8100كــغ مــن خمســة أنــواع  :قمــح وحمــص وعــدس وفاصوليــا
وحمــص (15كــغ لــكل واحــد)“ 540.كنــزة الشــتاء” التــي منــذ  1992مــازال
األبنــاء يف مؤسســتنا يصنعونهــا .إضافــة اىل  1080لــوح صابــون صناعــة محليــة
وزن اللــوح 170غ .يشــرك يف توضيــب الحبــوب جميــع املقيمــن يف مؤسســتنا
ويبلــغ عددهــم  40شــابا وصبيــة .يبلــغ مجمــوع عــدد املســتفيدين مــن هــذه
اإلتفاقيــة  660مواطنــا ومهجــر.
بالنيابــة عــن كافــة املقيمــن يف املؤسســة وعائالتهــم وجميــع املشــاركني يف زراعــة
الحبــوب نتوجــه بالشــكر اىل منظمــة القلــب الكبــر والقيمــن عليهــا ألهميــة
دورهــم يف التنميــة يف ظــل وضــع عــدم اإلستقرارالســائد باملنطقــة.
نسيب الصلح
		
خليوي03- 424405 :
رئيس مجلس اإلدارة – املدير العام
Em:alamalinst@gmail.com//fb:sweater and wheat relief program
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إعالنات

العالم

◄ وفيات ►
إنا لله وإنا إليه راجعون
إنتقلت إلى رحمته تعالى
املأسوف على صباها املرحومة:
رجاء حسني منصور
زوجـ ـ ـ ـ ــة امل ـ ـحـ ــامـ ــي ح ـ ـسـ ــن ج ـم ـيــل
فياض.
والدتها املرحومة الشريفة
سميحة جواد الحسيني.
أبناؤها :أدهم ،هند زوجة
املهندس رضا ياغي وفرح.
أشقاؤها :محمد والدكتور علي
والدكتور فؤاد.
شقيقاتها :نجاة زوجة املرحوم
محمد منصور.
ّ
سعاد زوجة اللواء صفوت عالم.
وفاء زوجة العميد نبيل منصور.
تقبل الـتـعــازي غ ـدًا الجمعة الواقع
ف ـيــه  15ك ــان ــون أول ال ـ ـجـ ــاري في
الـجـمـعـيــة اإلس ــام ـي ــة للتخصص
والتوجيه العلمي ،الرملة البيضاء،
قرب مديرية أمن الدولة ،من الساعة
الثالثة بعد الظهر ولغاية السادسة
ً
مساء.
للفقيدة الرحمة ولكم طول البقاء
اآلسفون :آل فياض ،آل منصور ،آل
الحسيني،
آل يـ ــاغـ ــي وع ـ ـم ـ ــوم أه ـ ــال ـ ــي ب ــرج
البراجنة وأنصار.

تقرير

«تنازل» أميركي في «الملف الكوري»:

فلن َلت ِق فقط!
َ

ف ــي ت ــراج ـ ٍـع م ـل ـحــوظ ع ــن مـطــالــب
الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،أعـ ـل ــن وزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ريـ ـك ــس ت ـي ـل ــرس ــون،
أن بـ ـ ـ ـ ـ ــاده مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدة إلجـ ـ ـ ـ ــراء
م ـح ــادث ــات م ــع ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
ح ـ ــول ن ـ ــزع أس ـل ـح ـت ـه ــا ال ـن ــووي ــة
«مــن دون شــروط مسبقة» .وقــال
خـ ــال اج ـت ـم ــاع مل ـن ـت ــدى املـجـلــس
األطلسي حول األزمة الكورية في
واشنطن« ،نحن مستعدون لعقد
«فلنلتق
أول اجـتـمــاع» .وأض ــاف
ِ
فقط» ،عارضًا نهجًا دبلوماسيًا
جديدًا.
مــن جـهـتــهّ ،
رح ـ ّـب الـكــرمـلــن بتغير
الـ ـلـ ـهـ ـج ــة «الـ ـ ـب ـ ــن ـ ــاء» فـ ـ ــي م ــوق ــف
الــواليــات املـتـحــدة .وق ــال املتحدث
ب ـ ــاسـ ـ ـم ـ ــه ،ديـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــري بـ ـيـ ـسـ ـك ــوف،
إن ــه «يـمـكـنـنــا ال ـق ــول ّإن مـثــل هــذه
الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات الـ ـ ـب ـ ــن ـ ــاءة ت ـع ـت ـبــر

مرضية أكثر من خطاب املواجهة
الذي كنا نسمعه حتى اآلن ...ومن
دون أي شك ،هذا موضع ترحيب».
وأض ــاف أن «األم ــر األســاســي هو
أن ذلــك يــأتــي فــي سـيــاق الــدعــوات
ال ـت ــي وج ـه ـهــا ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي
ف ــاديـ ـمـ ـي ــر بـ ــوتـ ــن ع ـ ـ ــدة م ـ ـ ــرات،
ومـ ـف ــاده ــا أن ال ـخ ـط ــاب ال ـحــربــي
واالج ـ ــراء ات الـتــي تصعد التوتر
فــي شـبــه الـجــزيــرة الـكــوريــة تأتي
بنتائج عكسية».
أيـ ـض ــا ّ
رح ـ ـبـ ــت الـ ـص ــن بـتـصــريــح
ت ـي ـلــرســون ،وقـ ــال امل ـت ـحــدث بــاســم
وزارة الخارجية ،لو قانغ ،إن بالده
«تــرحــب بكل الجهود الرامية إلى
تـهــدئــة ال ـتــوتــر فــي شـبــه الـجــزيــرة
ال ـكــوريــة» .مــن جـهــة أخ ــرىّ ،
تعهد
الــرئـيــس ال ـكــوري الشمالي بجعل
ب ـ ـ ـ ــاده «أقـ ـ ـ ـ ــوى ق ـ ـ ــوة ن ـ ــووي ـ ــة فــي

ال ـعــالــم» ،مــن خ ــال تـطــويــر املــزيــد
مـ ــن األسـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـنـ ــوويـ ــة ،م ــؤكـ ـدًا
ـاب لــه أول مــن أم ــس ،أمــام
فــي خـطـ ٍ
الـعــامـلــن امل ـشــاركــن فــي التجربة
األخـ ـ ـي ـ ــرة ل ـ ـل ـ ـصـ ــاروخ ال ـبــال ـس ـتــي
العابر للقارات ،أن «صناعة الدفاع
الــوطـنــي س ــوف تستمر بالتطور
وسوف نحقق النصر في املواجهة
م ــع اإلم ـبــريــال ـيــن ومـ ــع ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة» ،وف ـ ــق «وكـ ــالـ ــة األنـ ـب ــاء
املركزية الكورية الشمالية».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ك ـ ـيـ ــم أن ق ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـبـ ــاد
ال ـن ــووي ــة ق ــد اكـتـمـلــت ف ــي «ص ــراع
بـ ــالـ ــغ الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي» ،وبـ ــالـ ــرغـ ــم مــن
الكلفة الباهظة .وعمد إلــى علماء
وم ـس ــؤول ــن أس ـه ـمــوا ف ــي تـ ّطــويــر
صاروخ «هواسونغ ـ  »15فقلدهم
أوسمة.
(األخبار)

استراحة
2751 sudoku

كلمات متقاطعة 2 7 5 1
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انـ ـتـ ـق ــل إلـ ـ ـ ــى رح ـ ـمـ ــة ال ـ ـلـ ــه ت ـع ــال ــى
املأسوف عليه املرحوم:
محمد أحمد حسني املولى
(أبو أحمد)
أوالده :الــدك ـتــور أح ـمــد ،الــدك ـتــورة
زينة ومصطفى
إخـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــه :ع ـ ـل ـ ــي ،ف ـ ـي ـ ـصـ ــل ،حـ ـي ــدر
ومصطفى
ووري ال ـ ـثـ ــرى فـ ــي ج ـب ــان ــة ب ـلــدتــه
حــرب ـتــا ،وتـ ـص ــادف ي ــوم األحـ ــد ١٧
ال ـجــاري ذك ــرى م ــرور أس ـبــوع على
وفاته .ويقام مجلس عزاء عن روحه
ًَ
الـطــاهــرة فــي الـعــاشــرة صـبــاحــا في
حسينية حربتا.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ــوم
ال ـث ــاث ــاء  ١٩الـ ـج ــاري م ــن ال ـســاعــة
الثالثة بعد الظهر حتى السادسة
مـســاء فــي مقر جمعية التخصص
والتوجيه العلمي في بئر حسن.
اآلسفون :آل املولى وآل ناصر الدين
وعموم أهالي بلدة حربتا

10

9

4

1

8

1

9

2

8

3

8

3

2

1

6

6

4
5

7

6

8

5

3
4

4

2
5

7

2

7

5

3

1

7

8

2

9

6

5

6

10

8

3

أفقيا

 -1لقب زوجــة شــاه إيــران األسبق فــرح ديبا بهلوي –  -2مدينة في أوكرانيا ّأدى إنفجار أحد
مفاعالتها سنة  1986الى ّ
تلوث إشعاعي واسع املدى –  -3نصيب في قسمة أو حصة في مشروع
– مقياس مساحة –  -4طعم الحنظل – عاصمة سريالنكا –  -5صوص أو كتكوت باألجنبية
– صلح أو ضد حــرب –  -6قائد السفينة – اتصل به بقرابة – ضمير متصل –  -7تحكمني أو
تستنكرين العمل –  -8ثرى – ريح ّ
طيبة –  -9أعطى من دون مقابل – مدينة إيطالية في لومبرديا
بسفح األلب –  -10دولة في أميركا الجنوبية

عموديًا

ُ
ّ
وسب – أحد
 -1إسم تعرف به القبعة املكسيكية –  -2فرار – بقرة وحشية –  -3لعن
ّ
أبناء نوح التوراتي – لإلستدراك –  -4رخو ولي – ّأهم مدن الكوت دازور في فرنسا –
 -5لون ّ
بني باألجنبية أو عائلة مهندس أملاني حقق الصواريخ املوجهة خالل الحرب
ّ
ّ
العاملية الثانية – نهر يمر في مدينة رومــا اإليطالية ويصب في البحر التيراني –
 -6حرف نصب – مهابط للطائرات –  -7وكالة أنباء روسية – أدرك النخل – ّ -8
تهيأ
وضجر – ْزرع وعشب –  -9نسبة الى مواطن من بلد آسيوي
للحملة في الحرب – سئم
ِ
ّ
الشعوب التي ّ
واستقرت فيه عبر العصور
مرت على لبنان
– نوتة موسيقية –  -10من

أفقيا

شروط اللعبة
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مشاهير 2751

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
 -1محمد بو ضياف –  -2جاكرتا – ّريا –  -3درس – رونسار –  -4بل – يوم –  -5مل – وز – حالك
ّ
شهي – فروة –  -10يوسف العظمة
–  -6شهرزاد – نار –  -7مازاران – سم –  -8ان – راقي – -9

عموديًا

 -1مجدي مشموشي –  -2حار – لها – هو –  -3مكسب – ر ز ا ي س – ُ -4در – لوزان –  -5بتر – زار
– وا –  -6واوي – دار –  -7نوح – نافع –  -8يرسمان – ّقرظ –  -9ايا – السيوم –  -10فارس كرم – ة ة

تقبل التعازي باملرحومة
الحاجة رؤوفة احمد عباس رمال
زوجة السيد رضا حسن أمني
فــي جمعية التخصص والتوجيه
العلمي  -الــرمـلــة البيضاء بجانب
امل ـ ــدي ـ ــري ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــه ألمـ ـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة
وذل ـ ــك ن ـه ــار ال ـخ ـم ـيــس ال ــواق ــع في
 2017/12/14مــن الـســاعــة الثالثة
بعد الظهر حتى الساعة السادسة
مساء
لها الرحمة ولـكــم مــن بعدها طول
البقاء

حل الشبكة 2750

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.

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ممثل بريطاني مخضرم من مواليد عام  .1937بدأ مسيرته الفنية عام 1962
ولــه مجموعة مــن األف ــام الشهيرة منها « دكـتــور جيفاغو « .فــاز بجائزة
غولدن غلوب
 = 10+8+9+10+3+2+6عــاصـمـتـهــا ب ــوخ ــارس ــت ■  = 7+4+11+1بـطــاقــة
باألجنبية ■  = 5+2متشابهان

حل الشبكة الماضية :هاني نقشبندي

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
"يــا أيتها النفس املطمئنة ارجعي
إل ــى رب ــك راض ـيــة مــرضـيــة فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي"
البقاء لله
بـمــزيــد مــن األس ــى وال ـلــوعــة ،ننعى
إليكم فقيدنا الغالي
الشيخ فاروق الشيخ مرتضى الحر
والـ ــدتـ ــه :امل ــرح ــوم ــة ال ـح ــاج ــة مــريــم
سالمي
زوجته :سعاد علي أحمد ترمس
أوالده :ع ـبــد ،عـلــي املــرت ـضــى ،علي
الــرضــا ،زيـنــب ،نــاريـمــان ،صابرين،
ماريا
إخوته :املرحومون (الشيخ عفيف،
الشيخ أحمد طلعت ،الشيخ محمد
رؤوف) ،ع ـ ـفـ ــاف ،لـ ـيـ ـل ــى ،ن ــدي ـم ــة،
واملـ ـ ــرحـ ـ ــومـ ـ ــات :الـ ـح ــاج ــة ن ـه ــدي ــة،
إسعاف وهيام.
أصـ ـ ـه ـ ــرت ـ ــه :حـ ـبـ ـي ــب ح ـ ـي ـ ــدر ،ن ـ ــادر
عبدالله ،فراس مشلب ،فؤاد محمد،
عــدنــان الـصـنــدقـلــي ،جـمــال كنعان،
واملــرحــومــان :الشيخ محمد مهدي
الحر وحسني العبدالله.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـنــزلــه الـكــائــن
فــي بـيــروت ،صفير ،الطريق العام،
م ـق ــاب ــل م ـح ـطــة ه ــاش ــم ط  1ال ـي ــوم
ال ـخ ـم ـي ــس وغـ ـ ـ ـدًا ال ـج ـم ـع ــة فـ ــي 14
و 2017 /12 /15م ــن ال ـس ــاع ــة 11
ً
مساء
حتى 7
س ـت ـقــام ذك ـ ــرى أسـ ـب ــوع ف ــي بـلــدتــه
ج ـبــاع ي ــوم األح ــد ال ــواق ــع فـيــه /17
 2017 /12الساعة العاشرة صباحًا.
اآلسـ ـ ـف ـ ــون :آل ال ـ ـحـ ــر وآل ت ــرم ــس
وعموم أهالي جباع

النائب علي عادل عسيران
ينعى اآلخ والصديق
رجل اإليمان العميق
وصاحب األخالق النقية
املربي الحاج حسني جعفر
الذي عمل دوما للخير والتالقي
بني أبناء بلدته واملنطقة

الخميس  14كانون األول  2017العدد 3348

إعالنات
◄ مبوب ►
غبطة الـبـطــريــرك يــوســف العبسي
ب ـطــريــرك انـطــاكـيــا وس ــائ ــر املـشــرق
للروم امللكيني الكاثوليك وأعضاء
السينودس املقدس
سـ ـ ـي ـ ــادة امل ـ ـ ـطـ ـ ــران ع ـ ـصـ ــام يــوح ـنــا
دروي ـ ـ ـ ــش راعـ ـ ـ ــي أب ــرشـ ـي ــة ال ـ ـفـ ــرزل
وزحلة والبقاع
الرهبانية الباسيلية املخلصية
امل ـج ـل ــس األع ـ ـلـ ــى ل ـ ـلـ ــروم امل ـل ـك ـيــن
الكاثوليك
ك ـ ـه ـ ـنـ ــة األب ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ورهـ ـ ـب ـ ــانـ ـ ـه ـ ــا
وراهباتها
أهالي مدينة زحلة والبقاع
أهالي بلدة روم
ش ـق ـي ـقــاه  :ج ــرج ــي عـ ـج ــاج ح ــداد
رئيس بلدية روم سابقا"وعائلته
عائلة املرحوم ميالد عجاج حداد
وجميع أفراد عائلة حداد واألنسباء
في الوطن واملهجر
ينعون اليكم
املثلث الرحمات
املطران اندره حداد
رئ ـ ـيـ ــس أس ــاقـ ـف ــة ال ـ ـ ـفـ ـ ــرزل وزحـ ـل ــة
والبقاع سابقًا
الراقد على رجاء القيامة مساء يوم
األربعاء في  13كانون األول 2017
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
وال ـن ـصــف م ــن ظـهــر ي ــوم األح ــد 17
ك ــان ــون األول 2017ف ــي كــاتــدرائ ـيــة
سيدة النجاة زحلة.
ي ـ ـسـ ـج ــى ج ـ ـث ـ ـمـ ــانـ ــه ال ـ ـط ـ ــاه ـ ــر ف ــي
الكاتدرائية يومي الجمعة والسبت
 15و  16كــانــون األول مــن الساعة
الــرابـعــة بعد الظهر حتى السابعة
مساء
ت ـ ـق ـ ـبـ ــل الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــازي فـ ـ ـ ــي ص ـ ــال ـ ــون
ال ـكــاتــدرائ ـيــة ،قــاعــة امل ـط ــران ان ــدره
حـ ـ ــداد ،أيـ ـ ــام ال ـخ ـم ـي ــس وال ـج ـم ـعــة
والـسـبــت فــي  14و  15و  16كانون
األول من الساعة العاشرة صباحًا
حتى الــواحــدة ظـهـرًا ،ومــن الساعة
الــرابـعــة بعد الظهر حتى السابعة
مساء .ويوم األحد  17كانون األول
من الساعة العاشرة صباحًا حتى
السابعة مساء.
و ف ــي بـ ـل ــدة روم يـ ــوم االثـ ـن ــن ١٨
كانون االول في صالون كنيسة مار
جرجس ،من الساعة العاشرة قبل
الظهر حتى السادسة مساء.
يوارى الثرى في مدافن املطارنة في
الكاتدرائية
املسيح قام حقًا قام
الدعوة عامة

◄ مفقود ►

◄ ذكرى أسبوع ►

فقد جواز سفر عراقي بإسم زينب
حـســن جـصــان عـلــي ن ــور ,الــرجــاء
م ـمــن ي ـج ــده اإلتـ ـص ــال ع ـلــى الــرقــم
70/882579

تـ ـ ـص ـ ــادف غـ ـ ـ ـدًا الـ ـجـ ـمـ ـع ــة الـ ــواقـ ــع
ف ـي ــه  2017/12/15ذك ـ ـ ــرى مـ ــرور
أسبوع على وفــاة فقيدتنا الغالية
املرحومة:
ّ
الحاجة نهدية علي جفال
حرم الحاج سميح داغر.
أبـنــاؤهــا :املهندس تيسير ،جميل،
خليل ،إبراهيم ويوسف.
أصهارها :املرحوم الحاج محمود
رس ــان(أب ــو ع ــزي ــز) ،الــدك ـتــور علي
وهـ ـب ــي ،حـ ـس ــان ال ـق ـط ــب ،ش ـي ـحــان
ط ــال ــب ،مـحـمــد امل ـص ــري ،مصطفى
املـ ـص ــري ،أح ـم ــد ع ــاص ــي وحـســن
حمزة.
أش ـقــاؤهـ ّـا :حـســن ،حـســن والـحــاج
محمد جفال.
وبهذه املناسبة ستتلى عن روحها
الـ ـط ــاه ــرة آي مـ ــن الـ ــذكـ ــر ال ـح ـك ـيــم
ومجلس عزاء في حسينية بلدتها
أنصار الساعة الثالثة عصرًا.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل الـعــائـلــة
ال ـك ــائ ــن ف ــي أن ـ ـصـ ــار -ح ــي امل ـ ــرج -
الشارع العام.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب.
ّ
اآلسفون :آل داغر ،آل جفال ،وعموم
أهالي أنصار.

عقار للبيع
برج حمود
 ٥أقسام
( ٢محل  ٣ -شقق)
مساحة  ٢٣٠مرت
لإلتصال70/842628 :

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة االثيوبية
SEBYFEZ MUSEMA YESUF
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ,الــرجــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/213246
غادر العامل البنغالدشي
MAYNA LATE ABDUL HASSIM
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ــه ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف ع ـنــه شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 70/099414
غادر العامالن البنغالدشيان
ASHAK MIAH
MOHAMMAD JIBON JONATHAN
من عند مخدومهما ,الرجاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على
الرقم 70/777318
غادر العامالن البنغالدشيان
Md sujan
Mohammed abu nasir
من عند مخدومهما ,الرجاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على
الرقم 70/306262
غادر العامالن البنغالدشيان
Farhad joynal abedin
Giyash uddin
من عند مخدومهما ,الرجاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على
الرقم 03/859485

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2016/49 :
املـنـفــذ :نعيم اسـعــد ك ــرم ـ ـ ـ املـحــامــي طــال
زخريا
املنفذ عليه :نقوال نخل مرعي ـ ـ حامات
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة دائ ــرة تنفيذ
طــراب ـل ــس امل ـن ـفــذ بـمــوجـبـهــا ح ـكــم ب ــازال ــة
الشيوع فــي الـعـقــارات رقــم /906/ /741/
 /331/ /739/و /329/حامات.
تاريخ الحكم2015/4/27 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ـ ــدى ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـج ــل
العقاري2015/10/19 :
املطروح للبيع العقار 741 :منطقة حامات
العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :وه ــو ع ـب ــارة ع ــن ارض بعل
مشجرة زيتون.
مساحته 960 :م2
ً
يحده :شماال 743 :ـ ـ  742شرقًا :طريق عام
ـ ـ  740ـ ـ 743
جنوبًا 740 :وطريق عام غربًا 742 :ـ ـ 743
ـ ـ 740
ال ـت ـخ ـم ــن/144000/ :د.أ .ب ـ ــدل ال ـط ــرح
املخفض للمرة الثالثة/104976/ :د.أ.
املطروح للبيع العقار 906 :منطقة حامات
العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :ارض ب ـعــل س ـل ـيــخ ضمنها
اشجار زيتون وعنب وسنديان
مساحته 2082 :م2
ً
ي ـحــده :ش ـم ــاال :طــريــق ع ــام ـ ـ ـ  2146ـ ـ ـ 905
شرقًا 905 :وطريق عام
جنوبًا 905 :ـ ـ  907غربًا 908 :ـ ـ  907ـ ـ 2146
ال ـت ـخ ـم ــن/208200/ :د.أ .ب ـ ــدل ال ـط ــرح
املخفض للمرة الثالثة/151777/ :د.أ.
املطروح للبيع العقار 739 :منطقة حامات
العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :ارض ب ـعــل م ـش ـجــرة زي ـتــون
وتني وعنب
مساحته 960 :م2
ً
يحده :شماال 740 :ـ ـ  736شرقًا :طريق عام
740
جنوبًا :طريق عام ـ ـ  738ـ ـ  737غربًا330 :
التخمني/144000/ :د.أ .بدل الطرح للمرة
الثالثة/104976/ :د.أ.
املطروح للبيع العقار 331 :منطقة حامات
العقارية
محتوياته :غرفة للسكن ومطبخ بناؤها
م ـ ــن حـ ـج ــر مـ ـقـ ـص ــوب ومـ ـ ـ ـ ــأوى ل ـل ـط ـي ــور
وفسحة سماوية وارض بعل ضمنها ست
اش ـجــار ت ــوت وش ـجــرة ازدرخـ ــت وشـجــرة
جوز.
مساحته 189 :م2
ً
ي ـح ــده :ش ـم ــاال :طــريــق ع ــام ـ ـ ـ  330شــرقــا:
طريق عام
جنوبًا :طريق عام غربًا330 :
التخمني/58625/ :د.أ .ارضــا وبـنـ ً
ـاء .بدل
الطرح املخفض للمرة الثالثة/42736/ :د.أ.
املطروح للبيع العقار 329 :منطقة حامات
العقارية.
محتوياته :انـشــاءات او اضــافــة انـشــاءات
اص ـب ـحــت م ـح ـتــويــات هـ ــذا ال ـع ـق ــار قطعة
ارض ضمنها بناء مؤلف من طابق ارضي
يحتوي على مدخل وممر عدد  2وصالون
وجلوس وسفرة وحمام عدد  2وقسم منه
اعمدة مع درج يؤدي الى الطوابق العليا.
ط ــاب ــق اول :م ــؤل ــف م ــن م ــدخ ــل وص ــال ــون
وس ـ ـفـ ــرة وم ـط ـب ــخ وغـ ــرفـ ــة م ــون ــة وثـ ــاث
حمامات وغرفة جلوس وثالث غرف نوم
واربع شرفات.
ط ــاب ــق ث ــان ــي وث ــال ــث ب ـن ـفــس م ــواص ـف ــات
الطابق االول.
مساحته 965 :م2
ً
يحده :شماال 325 :وطريق عام شرقًا325 :
وطريق عام
جنوبًا 328 :و 330غربًا 328 :و327

إعالنات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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األشرفية

ساسين ومار متر

ال ـت ـخ ـم ــن/612750/ :د.أ .ب ـ ــدل ال ـط ــرح
املخفض للمرة الثالثة/446694/ :د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :نـهــار الخميس
ال ــواق ــع ف ــي  2018/1/4ال ـســاعــة الـثــانـيــة
عشرة ظهرًا في قاعة محكمة البترون
على الراغب في الشراء ان يدفع بدل الطرح
املـقــرر نقدًا وعليه تقديم كفالة وافـيــة من
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة ك ـفــال ـت ـهــا ق ــان ــون ــا او
شيكًا مصرفيًا بالليرة اللبنانية وعليه
ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة م ـعــروف ضـمــن نطاق
دائرة تنفيذ البترون واال عد قلمها مقامًا
م ـخ ـتــارًا ل ــه وان يــدفــع زيـ ــادة عـلــى الثمن
رسوم التسجيل والداللة.
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2011/12 :
املـ ـنـ ـف ــذ :ب ـن ــك س ــوس ـت ـي ــه جـ ـن ــرال ش.م.ل.
الحالل محل املنفذة سميرة حنا.
املنفذ عليه :جان البادري ـ ـ شكا
ال ـ ـس ـ ـنـ ــد ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي :اس ـ ـت ـ ـنـ ــابـ ــة دائـ ـ ـ ــرة
تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان ب ــرق ــم  2005/30تــاريــخ
 2011/1/11املنفذ بموجبها قرار املحكمة
االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــارونـ ـي ــة ب ــرق ــم 2000/133
تاريخ .2004/12/23
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ـ ــدى ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـج ــل
العقاري2007/6/6 :
امل ـطــروح للبيع 181.25 :سهم فــي العقار
رقم  2009منطقة شكا.
محتوياته :غرفة للسكن ومطبخ وفسحة
س ـمــاويــة وغ ــرف ــة ضـمـنـهــا م ــوت ــور مــركــب
على ناعورة ماء.
مساحته 270 :م2
ً
يحده :شماال 3099 :ـ ـ جنوبًا 2007 :ـ ـ غربًا:
 2007ـ ـ  3099ـ ـ شرقًا :طريق عام
التخمني/5097/ :د.أ.
بدل الطرح/3058/ :د.أ.
املـطــروح للبيع 300 :سهم في العقار رقم
 2007منطقة شكا.
محتوياته :ارض بعل سليخ تزرع حبوب.
مساحته 10822 :م2
ً
يحده :شماال 2009 :ـ ـ  3099ـ ـ جنوبًا2005 :
ـ ـ  2006ـ ـ غربًا 2021 :ـ ـ شرقًا :طريق عام.
التخمني/338187/ :د.أ.
بدل الطرح/202912/ :د.أ.
املـطــروح للبيع 300 :سهم في العقار رقم
 2005منطقة شكا
محتوياته :ارض بعل سليخ تزرع حبوب.
مساحته 2342 :م2
ً
يحده :شماال 2007 :ـ ـ جنوبًا 2004 :ـ ـ غربًا:
 2006ـ ـ شرقًا :طريق عام
التخمني/87825/ :د.أ.
بدل الطرح/52695/ :د.أ.
املـطــروح للبيع 600 :سهم في العقار رقم
 736مـنـطـقــة ش ـكــا وه ــو ع ـب ــارة ع ــن بـنــاء
م ــن ح ـجــر م ـق ـصــوب وب ــاط ــون م ــؤل ــف من
كــور ودرب ـيــة وارب ــع غــرف للسكن وحمام
افرنجي يعلوه متخت وغرفتي للمائدة
ودربية ومطبخ وغرفة للمؤونة ومدخل
ضمنه درج يــؤدي الــى السطح وفرندتني
وح ــدي ـق ــة ي ــوج ــد ف ـي ـهــا اغ ـ ـ ــراس مـخـتـلـفــة
وبركة ماء وقطعة ارض بعل سليخ تزرع
حبوب.
مساحته 3039 :م2
ً
يحده :شماال 737 :وطريق ـ ـ جنوبًا :طريق
عام ـ ـ غربًا 729 :ـ ـ  735ـ ـ شرقًا :طريق عام
التخمني/289162/ :د.أ.
بدل الطرح/173497/ :د.أ.
املزايدة ومكانها :نهار االثنني الواقع في
 2018/1/8الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة ظهرًا
امـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي محكمة
البترون.
شـ ــروط ال ـب ـي ــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـش ــراء
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وقبل املباشرة باملزايدة ايداع بدل الطرح
بــالـلـيــرة اللبنانية ام ــا نـقـدًا فــي صـنــدوق
الخزينة أو تقديم شك او كفالة مصرفيني
باسم رئيس دائــرة تنفيذ البترون وعليه
اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ
البترون واال عــد قلمها مقامًا مختارًا له
وعليه ان يدفع رسم  %5داللة اضافة الى
رسوم التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2012/33 :
امل ـن ـفــذة :خــديـجــة الـعــويــك املـحــامــي نجاة
املصطفى.
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :خـ ــالـ ــد اح ـ ـمـ ــد قـ ـ ـ ـ ــاوون ـ ـ ـ
راسنحاش.
السند التنفيذي :تنفيذ سند ديــن بقيمة
/14.500/د.أ .ع ـ ــدا الـ ـف ــوائ ــد وال ــرس ــوم
والنفقات.
تاريخ الحجز2013/7/8 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ـ ــدى ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـج ــل
العقاري2014/6/2 :
املطروح للبيع العقار 129,08 :سهمًا في
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /808/مـنـطـقــة راس ـن ـحــاش
العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :وه ــو ع ـب ــارة ع ــن ارض بعل
سليخ تزرع حبوب.
مساحته 3968 :م2
ً
ي ـح ــده :شـ ـم ــاال 809 :ـ ـ ـ  827وم ـج ــرى مــاء
جنوبًا 827 :ـ ـ  827ـ ـ مجرى ماء
غربًا 827 :ـ ـ  287شرقًا 809 :ومجرى ماء.
التخمني/11000/ :د.أ.
بدل الطرح/6600/ :د.أ.
املطروح للبيع العقار 68 :سهمًا في العقار
رقم  /33/منطقة راسنحاش العقارية
محتوياته :ارض بعل سليخ تزرع حبوب
واثـنــاء الكشف تبني ان هـنــاك بـنــاء اشيد
على هذا العقار مؤلف من ثالث طوابق.
طــابــق أرض ــي :مــؤلــف مــن صــالــون وغــرفــة
جلوس وارب ــع غــرف نــوم ومطبخ وحمام
عدد  2وموزع ومتخت فوق املوزع.
ط ــاب ــق اول :ص ــال ــون وغ ـ ــرف ن ــوم ع ــدد 3
وم ـط ـبــخ وحـ ـم ــام عـ ــدد  2وش ــرف ــات وهــو
مشغول من شويكار قالوون
طابق ثاني :مؤلف من صالون وغرفتني
وغ ــرف ــة ج ـل ــوس وم ـط ـبــخ وح ـم ــام عـ ــدد 2
وشـ ــرفـ ــات وس ـط ـي ـحــة وهـ ــو م ـش ـغ ــول مــن
ربيع قالوون.
مساحته3968 :م2
ً
ي ـح ــده :شـ ـم ــاال 809 :ـ ـ ـ  827وم ـج ــرى مــاء
جنوبًا 827 :ـ ـ  827ـ ـ مجرى ماء
غربًا 827 :ـ ـ  287شرقًا 809 :ومجرى ماء
التخمني/11220/ :د.أ.
بدل الطرح/6732/ :د.أ.
املزايدة ومكانها :نهار االثنني الواقع في
 2018/1/8الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة ظهرًا
امـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي محكمة
البترون.
شـ ــروط ال ـب ـي ــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـش ــراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايداع بدل الطرح
بــالـلـيــرة اللبنانية ام ــا نـقـدًا فــي صـنــدوق
الخزينة أو تقديم شك او كفالة مصرفيني
باسم رئيس دائــرة تنفيذ البترون وعليه
اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ
البترون واال عــد قلمها مقامًا مختارًا له
وعليه ان يدفع رسم  %5داللة اضافة الى
رسوم التسجيل.
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر
إعالن
شطب شركة محدودة املسؤولية
صـ ــادر ع ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـت ـج ــاري في
جبل لبنان
ً
وبناء للطلب تقرر
بتاريخ 2017/12/12
شطب قيد الشركة اللبنانية لالستثمار
الـتــرفـيـهــي ش.م.م .مــن الـسـجــل الـتـجــاري
والكائنة في حارة صخر واملسجلة برقم
عام  2029902بعبدا ألصحابها السادة:
سمير فيليب لـطــف الـلــه ع ــازار وريـمــون
ج ــوزي ــف ف ـل ــوط ــي ون ـب ـي ــل م ـح ـمــد كــامــل
املـغــربــي درغ ــوث .فعلى كــل ذي مصلحة
أن يقدم اعتراضه ومالحظاته خالل مهلة
عشرة أيام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية رقم /60م2014/
املنفذ :بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.
ـ ـ وكيله املحامي رزق الله مخلوف
املنفذ عليهم :ـ ـ شــركــة سبيد إن ش.م.ل.
ومـ ـي ــاد وإيـ ـل ــي وعـ ــدنـ ــان وب ـش ـي ــر وه ــا
ونسرين وعبير واليسار وجــورج فارس
السبعلي وهدى حنا الكوسى ـ ـ وكيالهم
املحاميان يوسف الديك وربى الشدياق.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة صـ ــادرة عن
دائـ ــرة تنفيذ ب ـيــروت بــرقــم 2012/1326
ً
تـ ــاريـ ــخ  2014/3/24ت ـح ـص ـي ــا ملـبـلــغ
/1295393.76/دوالر أميركي عدا الفائدة
واللواحق.
تــاريــخ اع ــان تـحــول الحجز االحتياطي
الى حجز تنفيذي.2014/2/10 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2014/2/21 :
ال ـع ـق ــار امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :ال ـع ـق ــار /80/
الـسـفـيـلــي مـســاحـتــه  /1945/م.م .قطعة
ارض ضمنها تراس ضمنه  piscineبركة
للسباحة واربــع حمامات وغرفة كهرباء
وبرغوال قرميد وغرفة لصيانة البيسني
وق ـط ـعــة ارض م ـغــروســة اش ـج ــار مـثـمــرة
وغــرفــة خــدم ضمنها حمام ودرج يــؤدي
ال ــى ال ـطــابــق االول ي ـح ـتــوي ع ـلــى ت ــراس
وغرفة وحمام قيد االنشاء وغرفة وتراس
ضمنها اشـجــار سنديان ودرج خارجي
م ــن ام ــام املـ ــرآب ال ــذي يـحـتــوي عـلــى بئر
لجمع املياه يؤدي ايضًا الى الطابق االول
ال ــذي يـحـتــوي عـلــى مــدخــل ومـمــر وثــاث
غ ـ ــرف ن ـ ــوم وح ـ ـمـ ــام وم ـط ـب ــخ وص ــال ــون
وسـفــرة وغــرفــة جـلــوس وت ــراس خارجي
ودرج خارجي يــؤدي الى الطابق الثاني
دوب ـل ـك ــس ال ـ ــذي ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ص ــال ــون
ودار وط ـ ـعـ ــام وخ ـ ـ ــاء عـ ـ ــدد  2وم ـط ـبــخ
وغرفة نوم وغرفة مكتب وشرفتني ودرج
داخـلــي ي ــؤدي الــى الـطــابــق الـعـلــوي الــذي
يحتوي على ثــاث غــرف نــوم وحمامني
وغـ ــرفـ ــة م ـك ـت ــب وغـ ــرفـ ــة جـ ـل ــوس وغ ــرف ــة
ال ـع ــاب وش ــرف ـت ــن ،ال ـب ـنــاء ي ـح ـتــوي على
مـصـعــد ك ـهــربــائــي وهـ ــو ب ـكــام ـلــه ملبس
ب ـح ـج ــر ص ـ ـخـ ــري ط ـب ـي ـع ــي وان ال ـق ـســم
املــوجــود فيه الـبـنــاء مـصــون مــن الـخــارج
بـتـصــويـنــة حـجــر وح ــدي ــد ال ـطــابــق االول
تشغله الـسـيــدة عبال الحلو امــا الطابق
ال ـثــانــي يـشـغـلــه ابـنـهــا م ـيــاد الـسـبـعـلــي،
يحده غربًا طريق عــام و 81شرقًا طريق
ً
عام و 85و 86شماال طريق عام و 78و77
و 75وط ــري ــق ج ـنــوبــا طــريــق عـ ــام .حجز
احتياطي رقم  2000/222/222عن تنفيذ
امل ــن ال ـحــاجــز امل ـه ـنــدس ال ـي ــاس مـخــايــل
ال ـس ـب ـع ـل ــي .ق ـي ــد اح ـت ـي ــاط ــي ب ـع ـق ــد بـيــع
على هــذا العقار ملصلحة ميالد وجــورج
واي ـلــي وع ــدن ــان وبـشـيــر وه ــاال ونـســريــن
وعـبـيــر والـيـســار اوالد ف ــارس السبعلي.
تــأمــن درج ــة اول ــى عـلــى حـصــص مـيــاد
واي ـلــي وع ــدن ــان وبـشـيــر وه ــاال ونـســريــن
وعـبـيــر وال ـي ـســار اوالد ف ــارس السبعلي
ال ـبــال ـغــة  /2100/س ـه ـمــا ملـص ـل ـحــة بـنــك
انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل .والفريق
الثالث شركة سبيد إن ش.م.ل .عقد ادخال
عن حكم التأمني على حصة جورج فارس
الـسـبـعـلــي  /300/سـهـمــا وزيـ ــد الـتــأمــن
 /42000/دوالر أمـيــركــي بـحـيــث اصبح
بـعــد ال ــزي ــادة بنسبة  /1380000/دوالر
أميركي على كامل العقار .حجز احتياطي
رق ــم  2010/231/231صـ ــادر ع ــن دائ ــرة
تنفيذ املــن على حصة عدنان السبعلي
ال ـبــال ـغــة  /500/سـهـمــا م ــن ال ـحــاجــز من
فرجينيا يوسف حسكيان تحويل حجز
احتياطي رقم  2010/231/231الى حجز
تنفيذي برقم  .2010/292محضر وصف
رقـ ــم  .2010/292ح ـج ــز اح ـت ـي ــاط ــي رق ــم
 2012/492عن تنفيذ بيروت الحاجز بنك
انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل .مذكرة عن
تنفيذ بيروت باملعاملة رقم .2012/1326
اع ـ ــان ت ـح ــول ال ـح ـج ــز االح ـت ـي ــاط ــي رق ــم
 2012/492الــى حجز تنفيذي لقاء مبلغ
 /1248679.51/دوالر أمـ ـي ــرك ــي ع ــدا
الفائدة .محضر وصف رقم /90م.2014/
مــذكــرة عــن تنفيذ املــن رقــم 2012/1326
اشتراك جهاد النداف .حجز تنفيذي عن
تنفيذ بـيــروت رقــم  2009/1270ملصلحة
شــركــة كابيتال فينانس .حجز تنفيذي
ع ــن تـنـفـيــذ ب ـي ــروت  2015/324ملصلحة
االعتماد املصرفي ش.م.ل.
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /2200000/ :دوالر
أميركي.

قيمة الطرح بعد التخفيض/1015740/ :
دوالر أميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم االرب ـع ــاء الــواقــع
فيه  2018/1/24الساعة الحادية عشرة
صـبــاحــا ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ في
م ـح ـك ـمــة املـ ـ ــن .ف ـع ـلــى راغـ ـ ــب ال ـ ـشـ ــراء ان
ي ــودع قبل املـبــاشــرة بــاملــزاد قيمة الطرح
أو ت ـقــديــم ك ـفــالــة م ـعــادلــة واتـ ـخ ــاذ محل
اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة وخــال ثالثة
ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
واال فـعـلــى عـهــدتــه فـيـضـمــن الـنـقــص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/11/27عـلــى املـتـهــم غـ ــازي اسـعــد
مـ ـحـ ـم ــود ط ـ ــرادي ـ ــه س ـج ـل ــه /13ق ـب ـع ـي ــت
جنسيته لبناني محل اقــامـتــه قبعيت ـ ـ
ع ـكــار بـمـلـكــه وال ــدت ــه سـمـيــا ع ـمــره 1972
اوقف بتاريخ  2014/4/15واخلي سبيله
ف ــي  2014/8/12ف ــار بــالـعـقــوبــة الـتــالـيــة
ً
خمس سنوات اشغاال شاقة.
وف ـقــا ل ـل ـمــواد  459و 454 /459عـقــوبــات
و 374من القانون رقم  2012/243الرتكابه
جناية تزوير واستعماله ومخالفة قانون
السير.
وق ـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2017/11/28
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 2493
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/11/15ع ـلــى امل ـت ـهــم ع ـبــد ال ـســام
عـ ـل ــي نـ ــاصـ ــر س ـج ـل ــه  /2بـ ـي ــت ح ــاوي ــك
ج ـن ـس ـي ـتــه ل ـب ـن ــان ــي مـ ـح ــل اق ــامـ ـت ــه بـيــت
حــاويــك وال ــدت ــه ام ـنــة ع ـمــره  1946اوقــف
بـتــاريــخ  2006/5/22واخـلــي سبيله في
 2006/5/24بــال ـع ـقــوبــة ال ـتــال ـيــة خمس
ً
سنوات اشغاال شاقة.
وفقًا للمواد  408من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية شهادة كاذبة.
وق ـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2017/11/16
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 2493

تطرح هــذه الــدائــرة وللمرة االولــى للبيع
باملزاد العلني كامل  /2400/سهم في كل
من العقارين رقم  114و 115منطقة وادي
جــزيــن العقارية لـعــدم قابليتها للقسمة
بــن الـشــركــاء وذل ــك باملعاملة التنفيذية
رقم  2013/119تاريخ .2013/8/23
الجهة طالبة التنفيذ :ورثــة كريم الياس
حرفوش وهم:
ـ ـ ـ ـ زوجـ ـت ــه ع ــائ ــدة ح ـل ـيــم ق ــزح ـي ــا وتـمـلــك
 /596.25/س ـه ـمــا ف ــي ال ـع ـق ــار رقـ ــم 114
و /592.5/سهمًا في العقار رقم .115
ـ ـ ـ ـ ـ اب ـ ـنـ ــه رامـ ـ ـ ــي كـ ــريـ ــم ح ـ ــرف ـ ــوش وي ـم ـلــك
 /894.375/سـهـمــا فــي ال ـع ـقــار رق ــم 114
و /888.75/سهمًا في العقار رقم .115
ـ ـ ـ ـ ـ اب ـن ـت ــه ريـ ـم ــا ك ــري ــم حـ ــرفـ ــوش وت ـم ـلــك
 /894.375/سـهـمــا فــي ال ـع ـقــار رق ــم 114
و /888.75/سهمًا في العقار رقم .115
املنفذ عليها :ذكية سعيد ابو زيد وتملك
 15سهمًا في العقار رقم  114و 30سهمًا
في العقار رقم .115
تاريخ التنفيذ.2013/8/23 :
تاريخ تبلغ االنذار.2013/11/22 :
تاريخ قرار الحجز.2013/9/2 :
تاريخ تسجيله.2013/9/5 :
تاريخ محضر الوصف.2014/2/18 :
تاريخ تسجيله.2014/2/19 :
العقار رقم  114وادي جزين:
محتوياته :العقار  114وادي جزين قطعة
ارض ضمنها بـنــاء قبو قــديــم العهد من
الحجر بمساحة  135م.م .مؤلف من قبو
وم ـط ـبــخ وحـ ـم ــام وش ــرف ــة م ــرم ــم حــديـثــا
بحالة جيدة يقع في وســط البلدة تصل
اليه بطريق معبد.
مساحته 221 :م.م.
تخمينه وبدل طرحه 38170 :د.أ.
ح ــدوده غــربــا الـعـقــار  115ـ ـ شــرقــا العقار
ً
 113ـ ـ شماال العقار  115ـ ـ جنوبًا طريق.
العقار رقم  115وادي جزين :قطعة ارض
م ــاص ـق ــة ل ـل ـع ـق ــار  114ض ـم ـن ـهــا بـعــض
اشـجــار خــرمــا وزي ـتــون وشـجــرة جــوز له
واجهة على الطريق.
مساحته 987 :م.م.
تخمينه وبدل طرحه 19740 :د.أ.
حــدوده غربًا العقارين  117و 118ـ ـ شرقًا
ً
ال ـع ـقــارات  114و 113و 16و 15ـ ـ ـ شـمــاال
العقارين  115و 117ـ ـ جنوبًا طريق.
تـعـقــد جـلـســة امل ــزاي ــدة الـعـلـنـيــة ف ــي مقر
محكمة جزين عند الساعة الثانية عشرة
ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه .2018/1/9
عـلــى ك ــل راغـ ــب ب ــاالش ـت ــراك ب ــامل ــزاي ــدة ان
ي ــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة تنفيذ جزين،
قبل املباشرة بها لدى صندوق الخزينة
أو أحــد املـصــارف املقبولة ،مبلغًا موازيًا
ل ـب ــدل الـ ـط ــرح أو ي ـق ــدم ك ـفــالــة مـصــرفـيــة
تضمن هذا املبلغ وان يعني مقامًا مختارًا
لــه ضمن نـطــاق دائ ــرة تنفيذ جــزيــن واال
اعـتـبــر قلمها مـقــامــا ل ــه .وع ـلــى املـشـتــري
الــذي ترسي عليه املــزايــدة أن يقوم بدفع
ً
الـثـمــن كــامــا خ ــال ثــاثــة اي ــام تـلــي قــرار
االحــالــة ورس ــم دالل ــة ق ــدره خمسة باملئة
تحت طائلة اعادة البيع على عهدته.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
جرجس ابو زيد

خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/11/27ع ـلــى امل ـت ـهــم ه ـش ــام علي
وه ـب ــي سـجـلــه واحـ ـ ــد /ال ــزل ـق ــا جنسيته
لبناني محل اقامته الحمراء بناية دعبول
والــدتــه ن ــوال عـمــره  1970اوق ــف بتاريخ
 2016/7/4واخ ـ ـلـ ــي فـ ــي 2017/4/10
ف ــار مــن وج ــه ال ـعــدالــة بــالـعـقــوبــة التالية
االعتقال ملدة عشر سنوات ومئتي مليون
ليرة لبنانية غرامة.
وفقًا للمواد  586من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية االتجار بالبشر
وق ـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2017/11/27
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 2493

إعالن بيع باملعاملة 2017/1012
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار االرب ـع ــاء في
 2017/12/27الـســاعــة  3:00بـعــد الظهر
سيارة املنفذ عليهما اكرم سعيد حاطوم
ول ـ ـيـ ــا ريـ ـ ـ ــاض ضـ ــو مـ ــاركـ ــة هـ ـي ــون ــداي
 GETZم ــودي ــل  2011رق ــم /479408/ج
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
التنفيذ بنك سوسيته جنرال في لبنان
ش.م.ل .وكـ ـيـ ـل ــه امل ـ ـحـ ــامـ ــي ج ـ ـهـ ــاد اب ــي
ص ــال ــح ال ـب ــال ــغ  $/6609/عـ ــدا ال ـلــواحــق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/4022/وامل ـطــروحــة
بسعر  $/3600/او مــا يعادلها بالعملة
الوطنية وان رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
/2.216.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرآب الصحناوي في بيروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جزين
برئاسة القاضي إيهاب بعاصيري

إعالن بيع سيارة صادر عن
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
عدد 2014/1280

تـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاع بـ ـ ـ ـ ــاملـ ـ ـ ـ ــزاد الـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــي الـ ـخـ ـمـ ـي ــس
 2017/12/28ال ـســاعــة  2:30بـعــد الظهر
سيارة املنفذ عليها شركة عصام غروب
ش.م.م .مــاركــة هـيــونــداي  ACCENTلــون
اس ـ ــود رقـ ــم /211108/ب م ــودي ــل 2013
ً
املحجوزة تحصيال لدين الشركة الدولية
للتمويل ـ ـ لبنان ش.م.ل .وكيلتها املحامية
مـ ــاري ش ـه ــوان ال ـبــالــغ /14619/د.أ .عــدا
الـ ـل ــواح ــق وامل ـخ ـم ـن ــة ب ـم ـب ـلــغ /750/د.أ.
واملطروحة بمبلغ /1200/د.أ .او ما يعادله
بالعملة الوطنية ورس ــوم امليكانيك هي
/1.380.000/ل.ل .فعلى الــراغــب بالشراء
الـحـضــور بــاملــوعــد املـحــدد الــى الكرنتينا
م ــرآب املـ ــدور مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مقبول و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي ت ـ ـمـ ــام الـ ـس ــاع ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الجمعة الواقع فيه  2017/12/22الثاني
وال ـع ـش ــرون م ــن ش ـهــر ك ــان ــون االول عــام
 ،2017يـجــري مجلس الـجـنــوب مناقصة
ع ـم ــوم ـي ــة ،ل ـت ـلــزيــم اشـ ـغ ــال م ــائ ـي ــة (غ ــب
الطلب) في مناطق متفرقة في محافظتي
ال ـج ـن ــوب وال ـن ـب ـط ـيــة وق ـ ـضـ ــاءي ال ـب ـقــاع
الـغــربــي وراش ـي ــا ،وعـلــى أس ــاس التنزيل
املئوي.
يـمـكــن لـلـمـتـعـهــديــن املـصـنـفــن بــالــدرجــة
االول ـ ـ ـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـغ ـ ــال مـ ــائ ـ ـيـ ــة وال ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن
بــاالش ـتــراك فــي ه ــذه املـنــاقـصــة الحضور
الى االدارة اثناء الدوام الرسمي للحصول
ع ـل ــى امل ـل ــف ال ـك ــام ــل ل ــاش ـغ ــال لـ ــدى قـلــم
املصلحة الفنية بعد تسديد ثمن امللف.
ت ــرس ــل الـ ـع ــروض بــال ـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في قلم
املدير العام ملجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عـشــرة مــن اخــر يــوم عمل يسبق
التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 2502
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي ت ـ ـمـ ــام الـ ـس ــاع ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الجمعة الواقع فيه  2017/12/22الثاني
وال ـع ـش ــرون م ــن ش ـهــر ك ــان ــون االول عــام
 ،2017يـجــري مجلس الـجـنــوب مناقصة
عمومية ،لتلزيم اشـغــال مباني وطريق
واعمال صناعية (غب الطلب) في مختلف
مـنــاطــق محافظتي الـجـنــوب والنبطية،
وعلى أساس التنزيل املئوي.
يـمـكــن لـلـمـتـعـهــديــن املـصـنـفــن بــالــدرجــة
االولـ ـ ـ ـ ـ ــى الش ـ ـ ـغـ ـ ــال م ـ ـبـ ــانـ ــي والـ ــراغ ـ ـبـ ــن
بــاالش ـتــراك فــي ه ــذه املـنــاقـصــة الحضور
الى االدارة اثناء الدوام الرسمي للحصول
ع ـل ــى امل ـل ــف ال ـك ــام ــل ل ــاش ـغ ــال لـ ــدى قـلــم
املصلحة الفنية بعد تسديد ثمن امللف.
ت ــرس ــل الـ ـع ــروض بــال ـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في قلم
املدير العام ملجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عـشــرة مــن اخــر يــوم عمل يسبق
التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 2502
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي ت ـ ـمـ ــام الـ ـس ــاع ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الجمعة الواقع فيه  2017/12/22الثاني
وال ـع ـش ــرون م ــن ش ـهــر ك ــان ــون االول عــام
 ،2017يـجــري مجلس الـجـنــوب مناقصة
عمومية ،لتلزيم اشـغــال كهربائية (غب
الطلب) في مناطق متفرقة في محافظتي
الجنوب والنبطية ،وعلى أساس التنزيل
املئوي.
يـمـكــن لـلـمـتـعـهــديــن املـصـنـفــن بــالــدرجــة
االول ـ ـ ــى الشـ ـغ ــال ك ـهــربــائ ـيــة وال ــراغ ـب ــن
بــاالش ـتــراك فــي ه ــذه املـنــاقـصــة الحضور
الى االدارة اثناء الدوام الرسمي للحصول
ع ـل ــى امل ـل ــف ال ـك ــام ــل ل ــاش ـغ ــال لـ ــدى قـلــم
املصلحة الفنية بعد تسديد ثمن امللف.
ت ــرس ــل الـ ـع ــروض بــال ـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في قلم
املدير العام ملجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عـشــرة مــن اخــر يــوم عمل يسبق
التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 2502

إعالن قضائي
ق ـ ـ ــرر ح ـ ـضـ ــرة رئ ـ ـيـ ــس م ـح ـك ـم ــة ال ـغ ــرف ــة
االب ـت ــدائ ـي ــة االولـ ـ ــى ف ــي ال ـب ـق ــاع  /زحـلــة
ال ـ ـق ـ ــاض ـ ــي وس ـ ـ ـيـ ـ ــم ال ـ ـح ـ ـج ـ ــار ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2017/11/23نـشــر خــاصــة االسـتــدعــاء
التالي:
ت ـق ــدم امل ـس ـتــدعــي ح ـســن ع ـلــي مــرتـضــى
بوكالة املحامي علي املوسوي باستدعاء
س ـجــل ب ــرق ــم  2017/710ت ــاري ــخ الـ ــورود
 2017/10/31وطلب استنادًا الى الفقرتني
 3و 4مــن امل ــادة  512أ.م.م .شـطــب اش ــارة
الدعويني املسجلتني برقم يومي /425/
تاريخ  ،1936/3/23وبرقم يومي /917/
تــاريــخ  ،1936/8/6مــوضــوعـهـمــا شطب
ال ـت ــأم ــن وال ـح ـج ــز ال ـحــاص ـلــن ملصلحة
مـصــرف التسليف الــزراعــي مقامتني من
محمد حسن املرتضى عن صحيفة العقار
رقـ ــم  /3741/م ـع ـل ـقــة اراض ـ ـ ــي وبـشـطــب
اشارة الدعوى رقم اساس  /1256/تاريخ
 1966/8/26واملسجلة برقم يومي /254/
تاريخ  1967/2/4عن صحيفة العقارات
رقم  /3741/و /1982/و /3764/منطقة
معلقة اراضــي العقارية بموضوع قسمة
مـقــامــة م ــن مـحـمــد نـجـيــب مــرتـضــى لــدى
القاضي املنفرد املدني في زحلة موضحًا
انه تعذر وجود ملفات الدعاوى.
فعلى من لديه اعتراض او مالحظات على
طلب املستدعي ان يتقدم بها خالل مهلة
عشرين يومًا الــى قلم املحكمة فــي زحلة
اعتبارًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
راغب شحادي
 4كانون األول 2017
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/1006
املـنـفــذ :بـنــك ســوسـيـتــه ج ـنــرال فــي لبنان
ش.م.ل .وكيله املحامي مجيد ابراهيم
املنفذ عليهما :مازن الزاهد ومريم شوكت
ف ــوع ــان ــي وك ـي ـل ـه ـمــا االسـ ـت ــاذ ش ــرب ــل بــو
شعيا
السند التنفيذي :اتفاقية قرض اسكاني
وكشف حساب مبلغ وقدره 167.063.770
ل.ل .عدا الفوائد واللواحق.
تاريخ قرار الحجز2016/1/14 :
تاريخ تسجيله 2016/1/18
تـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـض ـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــار:
2016/10/11
تاريخ تسجيله2016/11/2 :
العقار املـعــروض 2400 :سهم مــن العقار
رقــم  297/27Dمن منطقة بــرج البراجنة
العقارية
م ـســاح ـتــه  110م.م .م ــؤل ــف م ــن  3غ ــرف
وص ـ ــال ـ ــون وط ـ ـعـ ــام وم ـط ـب ــخ وح ـم ــام ــن
وشرفات وله موقف سيارة  D 27الطابق
السابع حق مختلف خاضع لنظام ادارة
العقار.
ي ـش ـتــرك بـمـلـكـيــة ال ـق ـســم  1و 3ومـ ــا ورد
عليهما
العقار املــوصــوف 2400 :سهم من العقار
رقم  297/27Dبرج البراجنة
قيمة التخمني  143000د.أ.
بدل الطرح 78936 :د.أ.
مكان املــزايــدة وتاريخها :نهار االربـعــاء
الواقع فيه  2018/1/10الساعة الحادية
عشرة ظهرًا امام رئيس دائرة التنفيذ في
بعبدا.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـق ــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه فـعـلــى ال ــراغ ــب
بالشراء ايــداع بدل الطرح بموجب شيك
مصرفي منظم المر رئيس دائرة التنفيذ
في بعبدا واتخاذ محل اقامة ضمن هذه
الــدائــرة وبـخــال ثــاثــة اي ــام تحت طائلة
اع ـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة بـ ــزيـ ــادة ال ـع ـش ــر فـ ــإن لــم
يتقدم احــد بــزيــادة العشر تـعــاد املــزايــدة
على عهدة املشتري الناكل الــذي يضمن
ال ـن ـصــف وال يـسـتـفـيــد م ــن الـ ــزيـ ــادة كما
عليه خــال عشرين يومًا من تاريخ قرار
االحالة دفع رسوم الداللة والتسجيل.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
طوني الحلو
إعالن
إجــراء مناقصة عمومية لتجديد رخص
االستعمال لبرامج مايكروسوفت
وخدمات الدعم والتحديث املتعلقة بها
يـ ـج ــري ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـض ـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ـ شارع بغداد ـ ـ كورنيش املزرعة في تمام
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إعالنات

الساعة العاشرة من يوم الجمعة الواقع
ف ـي ــه  2017/12/22م ـنــاق ـصــة عـمــومـيــة
بطريقة الظرف املختوم لتجديد رخص
االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــال ل ـ ـبـ ــرامـ ــج م ــايـ ـك ــروس ــوف ــت
وخدمات الدعم والتحديث املتعلقة بها.
يـ ـمـ ـك ــن االط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
املوضوع لهذه الغاية في مكاتب املديرية
االداريـ ــة لـلـصـنــدوق خ ــال أوق ــات ال ــدوام
الـ ــرس ـ ـمـ ــي .ت ــرس ــل الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي ظ ــرف
ّ
مختوم وتسلم باليد الــى بريد املديرية
االدارية لقاء ايصال برقم وتاريخ وصول
العرض على أن تصل قبل الساعة الثانية
عشرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ
املحدد الجراء املناقصة.
يهمل الـعــرض الــذي يـقـ ّـدم بغير الطريقة
ّ
املحددة.
املذكورة أعاله ،أو يصل بعد املدة
بيروت في  12كانون األول 2017
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 2497
إعالن عن استئجار مبنى ملكتب
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
في الغازية
ي ـع ـل ــن ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـض ـمــان
االج ـت ـم ــاع ــي ع ــن رغ ـب ـت ــه ف ــي اس ـت ـئ ـجــار
مـ ـس ــاح ــات مل ـك ـت ـب ــه فـ ــي ب ـ ـلـ ــدة الـ ـغ ــازي ــة،
مجموع املـســاحــات املـطـلــوبــة ،بــن  300ـ ـ
 400م 2على أن ال تقل مساحة املكتب أو
الطابق عن  200م 2تقريبًا،
ت ـع ـط ــى األف ـض ـل ـي ــة ل ـل ـم ـب ــان ــي ال ـحــدي ـثــة
وامل ـج ـه ــزة ب ــوس ــائ ــل ال ـتــدف ـئــة وال ـت ـبــريــد
واملتمتعة بتصاميم معمارية مرنة قابلة
السـتـيـعــاب وظ ــائ ــف الـجـمـهــور واالدارة
(ك ــون ـت ــوارات وصـ ــاالت ومـكــاتــب اداريـ ــة)
والـتــي تقع على طــرقــات رئيسية وعامة
وتتمتع بـمــواقــف س ـيــارات كما يجب ان
تتمتع بقانونية بناء ،مع تعهد بتأمني
رخصة اشغال نهائية.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ال ـت ـق ــدم ب ـع ــروض ـه ــم فــي
أم ــان ــة س ــر امل ــدي ــري ــة االداري ـ ـ ــة ف ــي املــركــز
الرئيسي وطــى املصيطبة ش ــارع بغداد
ـ ـ الطابق الـســادس يوميًا وخــال أوقــات
الـ ــدوام الــرسـمــي ،فــي الـفـتــرة املـمـتــدة بني
 2017/12/15الى .2018/1/15
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 2498
تصحيح اعالن
ورد خـطــأ م ــادي املـنـشــور ي ــوم الخميس
في  2017/12/7الجراء مناقصة عمومية
عـ ــن ط ــري ــق اس ـ ـت ـ ــدراج ع ـ ـ ــروض ل ـت ـلــزيــم
اع ـم ــال الـصـيــانــة لـلـتـمــديــدات واالج ـه ــزة
الـكـهــربــائـيــة ،مـكــافـحــة ال ـحــريــق ،التدفئة
وال ـت ـبــريــد وامل ـصــاعــد ملـبـنــى هـيـئــة ادارة
ال ـس ـيــر واآللـ ـي ــات وامل ــرك ـب ــات ال ـكــائــن في
منطقة برج حمود ـ ـ طريق النهر.
الخطأ/15.000.000/" :ل.ل( .خمسة عشر
مليون ليرة لبنانية)"
الـ ـص ــواب/1.500.000/" :ل.ل ( .مـلـيــون
وخمسمئة ألف ليرة لبنانية)"
وسيصبح آخــر مــوعــد لتقديم الـعــروض
هــو نهار الـثــاثــاء الــواقــع فــي 2018/1/2
ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظـ ـهـ ـرًا ،وسـتـتــم
جـلـســة ف ــض الـ ـع ــروض ال ـســاعــة الــراب ـعــة
عـشــرة مــن نـهــار االرب ـعــاء  2018/1/3في
مـبـنــى مـصـلـحــة تـسـجـيــل ال ـس ـي ــارات في
منطقة الدكوانة ـ ـ املبنى رقم (.)1
بيروت في 2017/12/8
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس هدى سلوم
التكليف 2482
إعالن تلزيم
مشروع اشغال انشاء شبكة مياه الشفة
في بلدة القرعون ـ ـ قضاء البقاع الغربي
الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة والـ ـنـ ـص ــف مـ ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه الرابع من شهر كانون
الثاني  ،2018تجري ادارة املناقصات ـ ـ في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
بوردو ـ ـ الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة
الطاقة واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد
املــائ ـيــة وال ـك ـهــربــائ ـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تـلــزيــم
مشروع اشغال انشاء شبكة مياه الشفة
في بلدة القرعون ـ ـ قضاء البقاع الغربي.
ـ ـ التأمني املؤقت/45.000.000/ :ل.ل .فقط
خمسة وأربـعــون مليون ليرة لبنانية ال
غير.

ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ـ ــى لتنفيذ
صـ ـفـ ـق ــات االشـ ـ ـغ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة امل ـس ـج ـل ــون
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا
بعد.
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
املـنــاقـصــات ،قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2485
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لشراء قواطع لزوم خاليا
ت ــوت ــر م ـت ــوس ــط ف ــي م ـح ـط ــات ال ـت ـحــويــل
الرئيسية ،مــوضــوع اس ـتــدراج الـعــروض
رق ــم ث4د 12400/تــاريــخ ،2016/12/22
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2018/1/19
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /600 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/12/11
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2480
إعالن
تـ ـ ـج ـ ــري مـ ـصـ ـلـ ـح ــة األبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاث ال ـع ـل ـم ـي ــة
الزراعية مناقصة عامة بواسطة الظرف
امل ـخ ـت ــوم ل ـت ـلــزيــم ت ـق ــدي ــم وت ــرك ـي ــب آالت
ولــوازم مخبرية لــزوم مختبر النيماتود
في محطة الفنار التابعة للمصلحة.
املكان :محطة تل العمارة الزراعية ـ ـ رياق
ـ ـ البقاع
الــزمــان :الساعة العاشرة من صباح يوم
االربعاء الواقع بتاريخ 2018/1/10
فعلى من يهمه االمر الحصول على دفتر
ال ـشــروط الـخــاص امل ــودع نسخًا عنه في
محطة تــل الـعـمــارة ـ ـ ري ــاق ـ ـ الـبـقــاع لدى
ق ـســم امل ـنــاق ـصــات وف ــي مـحـطــة ال ـف ـن ــار ـ ـ
جديدة املنت لدى السيد غي قاروط ضمن
اوقــات الــدوام الرسمي علمًا بــأن ثمن كل
نـسـخــة عــن دف ـتــر ال ـش ــروط هــو خمسون
ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الى ادارة
مـصـلـحــة االبـ ـح ــاث الـعـلـمـيــة ف ــي محطة
تــل العمارة ـ ـ ريــاق ـ ـ البقاع خــال الــدوام
ال ــرس ـم ــي ع ـلــى ان ت ـصــل الـ ـع ــروض قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق تاريخ اجراء هذه املناقصة وتهمل
العروض التي تصل بعد هذا املوعد.
تل العمارة في  11كانون االول 2017
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 2479
اعالن
ي ـع ـلــن رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة ش ـم ـس ـط ــار غــربــي
ب ـع ـل ـب ــك ع ـ ــن وض ـ ـ ــع ج ـ ـ ـ ـ ــداول ال ـت ـك ـل ـي ــف
االس ــاس ـي ــة ل ـكــافــة ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة عن
ً
ع ــام  2017ق ـيــد الـتـحـصـيــل ع ـم ــا بنص
املادة  104من قانون الرسوم البلدية رقم
 88/60ويلفت النظر:
ً
ً
أوال :ع ـمــا بـنــص املـ ــادة  106مــن قــانــون
ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة  88/60ع ـلــى املـكـلـفــن
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خــال مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عـمــا بنص امل ــادة  109مــن قانون
الرسوم البلدية  88/60تفرض غرامة %2

(اث ـنــان بــاملــائــة) عــن كــل شـهــر تــأخـيــر عن
املبالغ التي لم تسدد خالل املهلة املبينة
في البند األول أعاله ويعتبر كسر الشهر
شهرا" كامال" .
ثالثًا :يعتبر هذا االعــان انــذار شخصي
لكل مكلف وقاطع ملــرور الزمن للذين لم
ي ـس ــددوا ال ــرس ــوم املـتــوجـبــة وعـلـيـهــم ان
يـبــادروا فــورًا الــى تسديد ما يتوجب من
رسوم بلدية واال ستضطر البلدية الخذ
ً
االجــراءات القانونية بحقهم عمال بنص
املادة  113من قانون البلديات رقم .60/88
شمسطار2017/12/5 :
رئيس بلدية شمسطار غربي بعلبك
سهيل شبلي الحاج حسن
إعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ في بيروت
غرفة الرئيسة ميرنا كالب
عدد 2017/964
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
يوم الخميس  2017/12/28الساعة 3:30
بعد الظهر سيارة املنفذ عليه ارا اوديــك
مكردجيان ماركة INFINITY SEDAN
 G37رق ـ ـ ــم /146675/ج ل ـ ـ ــون ن ـب ـي ــذي
ً
مـ ـ ــوديـ ـ ــل  2010املـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــوزة ت ـح ـص ـي ــا
ل ــدي ــن ب ـنــك االع ـت ـم ــاد امل ـص ــرف ــي ش.م.ل.
وكـيـلـتــه املـحــامـيــة م ــاري ش ـه ــوان الـبــالــغ
/38661.6/د.أ .ع ــدا ال ـلــواحــق واملخمنة
ب ـم ـب ـل ــغ /15000/د.أ .واملـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة ب
/10.000/د.أ .أو م ــا ي ـع ــادل ــه بــالـعـمـلــة
الوطنية فعلى الراغب بالشراء الحضور
باملوعد املحدد الى مرآب سيرياك املدور
خلف فوج االطفاء مصحوبًا بالثمن نقدًا
أو شيك مقبول و %5رسم بلدي.
مأمور تنفيذ بيروت
ذكيه عيسى
إعالن
شطب شركة مساهمة لبنانية
صـ ــادر ع ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـت ـج ــاري في
جبل لبنان
بتاريخ  2017/12/5وبـنــاء للطلب تقرر
شطب قيد شركة
AIM real estate SAL
مــن الـسـجــل ال ـت ـجــاري والـكــائـنــة فــي سن
الفيل واملسجلة برقم عام  2050856بعبدا
ألص ـح ــاب ـه ــا ال ـ ـسـ ــادة غ ـن ــى م ـح ــي ال ــدي ــن
ص ـب ــره واي ـ ــه ل ــن وه ـ ــدى م ـيــا واب ــراه ـي ــم
ف ـ ــؤاد ش ـه ــاب ال ــدي ــن وامل ـح ــام ـي ــة كــولـيــت
الحايك وشركة اتيل انترناشوينال ل.ت.د
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم اعتراضه
ومــاحـظــاتــه خ ــال مهلة عـشــرة اي ــام من
تاريخ اخر نشر.
امني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى
ــــــــــــــــــ
إعالن
شطب قيد شركة تجارية
ب ـم ــوج ــب م ـح ـضــر ج ـم ـع ـيــة م ـن ـع ـقــدة فــي
 2017/10/4تقرر بتاريخ 2017/12/12
ش ـط ــب ق ـي ــد ش ــرك ــة اورك ـ ـ ــا تـكـنــولــوجـيــز
كــوم ـب ـنــي ش.م.م .امل ـس ـج ـلــة ت ـحــت الــرقــم
 1001290مــديــرهــا مـحـمــود عـبــد ال ــرزاق
احمد الحمود ،نهائيًا مــن قيود السجل
التجاري في بيروت الرقم املالي .331341
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم مالحظاته
أو اعـتــراضــه خــال مهلة عـشــرة اي ــام من
آخر تاريخ نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي الـبـقــاع
الغربي
طـلــب ع ــادل مـحـمــد هــاشــم مل ــورث موكلة
مــوكـلـتـيــه س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ع ــن ضــائــع
بحصة رفيق حسن اليوسف بالعقار رقم
 /41/زاليا.
للمعترض للمراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ربى الدغيدي
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي الـبـقــاع
الغربي
ط ـلــب ب ــال مـحـمــد ي ــوس ــف س ـنــد تمليك
ب ــدل ع ــن ضــائــع بـحـصــة م ــورث ــة موكلته
حمده محمد ابو عرب في العقار /625/
الصويرة.
للمعترض للمراجعة خالل  15يومًا

أمني السجل العقاري املعاون
ربى الدغيدي
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي الـبـقــاع
الغربي
ط ـل ــب س ـم ـيــح اب ــراهـ ـي ــم ال ـع ـج ـمــي بــاســم
مــوكــل موكله عبد املنعم حسني عميري
سند تمليك بــدل عن ضائع بالعقار رقم
 /1823/الال.
للمعترض للمراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ربى الدغيدي
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي الـبـقــاع
الغربي
طلب عــادل محمد هاشم ملوكلتي موكله
ج ـ ــوزف ـ ــن ومـ ــرغـ ــريـ ــت ابـ ـنـ ـت ــي ج ــرج ــس
الحموي وبحصص مورثيه نايفة داود
مخول الصايغ وكميل وريمون جرجس
ال ـ ـح ـ ـمـ ــوي وب ـ ـح ـ ـصـ ــة لـ ـطـ ـيـ ـف ــة ج ــرج ــس
الـ ـحـ ـم ــوي ب ــوك ــال ـت ــه ع ــن وكـ ـي ــل ورث ـت ـهــا
س ـنــدات تمليك ب ــدل عــن ضــائــع بالعقار
رقم  /4363/مشغرة.
للمعترض للمراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ربى الدغيدي
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي الـبـقــاع
الغربي
ط ـلــب ن ـجــاح يــوســف م ـنــاع س ـنــد تمليك
ب ــدل ع ــن ض ــائ ــع بـحـصــة مــوك ـلــه يــوســف
مصطفى مـنــاع فــي الـعـقــار رق ــم /5015/
بعلول.
للمعترض للمراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ربى الدغيدي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـل ــب ح ـم ـيــد م ـح ـم ــود فـ ـ ــواز اح ـ ــد ورث ــة
مـحـمــود اح ـمــد ف ــواز اح ــد ورث ــة خديجة
علي فواز سند ملكيه بدل ضائع للعقار
 1207شحيم.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أم ـ ــن ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري بــال ـت ـك ـل ـيــف فــي
الشوف
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلبت سيلفا عبد الله انطونيوس وكيلة
حـلـيــم سـلـيــم م ـغــامــس س ـنــد مـلـكـيــه بــدل
ضائع للعقار  525دير دوريت.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أم ـ ــن ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري بــال ـت ـك ـل ـيــف فــي
الشوف
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلبت نــاتــالــي سليمان بــو شـقــرا وكيلة
س ــام ح ـســن ع ـبــد ال ـص ـمــد بــوكــال ـتــه عن
حـ ـس ــن رافـ ـ ـ ــع عـ ـب ــد الـ ـصـ ـم ــد اح ـ ـ ــد ورث ـ ــة
راف ــع عـجــاج عبد الصمد سـنــدات ملكيه
ل ـل ـع ـق ــارات  572و 1414و 1517و1586
و 1589و 1610عماطور.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في
الشوف
محمد طراف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
ط ـلــب حــات ــم غـ ـم ــراوي بــوكــال ـتــه ع ــن احــد
ورث ــة خــديـجــة ح ـنــوف سـنــد تمليك بــدل
ضائع  486البداوي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طـلــب صـمـيــم شـعـبــان ملــورث ـيــه سـعــدالـلــه
ورعنا مصباح شعبان سند تمليك بدل
ضائع  243منطقة التبانة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
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إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
ط ـل ــب ت ــوف ـي ــق م ـح ـم ــد عـ ــاشـ ــور بـصـفـتــه
الشخصيه سند ملكية بدل ضائع للعقار
 1720مزبود.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب قاسم محمد مالح بصفته احد ورثة
محمد يوسف مالح الذي هو بدوره احد
ورث ــة يــوســف حـســن يــوســف م ــاح مالك
العقار  /2096/بــرج حمود سند تمليك
ب ـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ب ــاس ــم امل ـ ـ ــورث يــوســف
حسن يوسف مالح.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ـبــت ن ــات ــال ــي روبـ ـي ــر خــوراســان ـج ـيــان
احدى ورثة ماري ارتني طاطوليان وريثة
اغ ــاون ــي ســرك ـيــس م ـكــروت ـش ـيــان مــالـكــة
الـعـقــار  /608/ب ــرج ح ـمــود سـنــد تمليك
ب ــدل ع ــن ض ــائ ــع ب ــاس ــم امل ــورث ــة اغ ــاون ــي
سركيس مكروتشيان.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب جــورج وليم وديــع امللكي وكيل ليا
ل ــوي ــس ال ـج ــرم ــان ــي اح ـ ــدى ورث ـ ــة لــويــس
ي ــوس ــف الـ ـخ ــوري ال ـج ــرم ــان ــي امل ــال ــك في
الـعـقــارات  /695/قسم  /B 7 /و /694/
قسم  /5/و /48/بياقوت سندات تمليك
بدل عن ضائع بحصص املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت ماغي شكرالله شلبي وكيلة سامي
خـلـيــل عـطـيــه امل ــال ــك ف ــي ال ـع ـقــار /1241/
ضهر الصوان سند تمليك بدل عن ضائع
بحصة املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ه ـنــري ان ـط ــوان زويـ ــن وك ـيــل جــون
ستاما تـيــوس كاتسيكيس مــالــك القسم
 /16/م ــن ال ـع ـق ــار  /764/ال ـف ـن ــار سـنــد
تمليك بدل عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ال ـش ـمــالــي
املغفلة ـ ـ القاديشا عن استدراج للعروض
ل ـشــراء  650خــرطــوش فيزيبل  20ـ ـ ـ  25ـ ـ
 63ـ ـ  80أمبير ـ ـ  24و 17.5ك.ف ،.وذلــك
وفق املواصفات الفنية والشروط االدارية
امل ـح ــددة ف ــي دف ـتــر ال ـش ــروط ال ــذي يمكن
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ن ـس ـخــة ع ـنــه ل ـق ــاء مبلغ
ث ــاث ـم ــاي ــة الـ ــف لـ ـي ــرة ل ـب ـنــان ـيــة (ت ـض ــاف
 )TVAم ــن ق ـس ــم ال ـ ـشـ ــراء ف ــي املـصـلـحــة
االدارية في مركز الشركة في البحصاص
مــا بــن الساعة  8صباحًا 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 االثنني
الواقع فيه  8كانون الثاني  2018الساعة
 12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 2473
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

المطور
الكاتالوني
والوحش
سيتي
مانشستر
ّ
لنضع نتيجة مباراة أمس جانبًا،
تفوق
وكذلك نتيجة «الدربي» التي ّ
يقدم
فيها بجدارة .مانشستر سيتي ّ
أجمل كرة في أوروبا ،حيث بات أمثولة
للكل ،تمامًا كما كان برشلونة اإلسباني
في يوم من األيام
كريم
شربل ّ
لـ ـي ــس غ ــريـ ـب ــا أن ت ـن ـط ـل ــق املـ ـق ــارن ــة
ل ـل ـت ـش ـب ـي ــه بـ ـ ــن م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر س ـي ـتــي
اإلن ـك ـل ـيــزي وم ــا يفعله
ح ـ ــال ـ ـي ـ ــا ،وبـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي وم ـ ــا فـع ـلــه
سابقًا فــي فـتــرة ذهبية
ال يمكن نسيانها.
يـكـفــي أن ي ـكــون امل ــدرب
اإلس ـ ـب ـ ــان ـ ــي ج ــوس ـي ــب
غـ ـ ـ ــوارديـ ـ ـ ــوال مـ ــوجـ ــودًا
لتبدأ هذه املقارنة ،التي
ـان ما،
قــد تـجــوز فــي مـكـ ٍ
ل ـكــن األخ ـط ــر بــالـنـسـبــة
ال ـ ــى ك ــل الـ ـخـ ـص ــوم هــو
أن الـسـيـتــي هــو نسخة
ّ
مطورة عن ذاك الوحش
الكاتالوني ال ــذي شرع
فـ ــي الـ ـتـ ـه ــام م ـنــاف ـس ـيــه
قال مدرب مانشستر
لسنوات عدة.
ٍ
غوارديوال
سيتي جوسيب
املعادلة بسيطة ،تعاقد
خط
لتعزيز
إنه يخطط
م ـ ــع غـ ـ ـ ــوارديـ ـ ـ ــوال وخ ــذ
فترة
خالل
دفاعه،
أل ـقــابــا مـقـتــرنــة بـ ــاألداء
االنتقاالت الشتوية املقبلة ،الـ ــرائـ ــع .هـ ــذا م ــا يـمـكــن
اخ ـ ـت ـ ـص ـ ــاره ل ـل ـح ــدي ــث
وذلك لتفادي أي نقص،
ع ــن ال ــرج ــل الـ ــذي أثـبــت
في ظل مشاركته في
أكثر من منافسة ،وبسبب أن ـ ـ ـ ـ ـ ــه ي ـ ـف ـ ـك ـ ــر ب ـ ــال ـ ـك ـ ــرة
واس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــا
استمرار غياب املدافعني
ب ـط ــري ـق ــة م ـخ ـت ـل ـفــة عــن
جون ستونز والبلجيكي
فنسان كومباني والفرنسي ال ـج ـم ـي ــع ،ف ـق ــد اخ ـت ــرع
حــديـثــا أس ـلــوبــا جــديـدًا
بنجامان مندي .وأوضح
وكـ ــأنـ ــه ي ـ ـطـ ـ ّـور ســاحــا
خياراته
«بيب» الذي يرى أن
قـ ـ ــدي ـ ـ ـمـ ـ ــا ،ف ـ ـج ـ ـمـ ــع ب ــن
هذا
«في
محدودة دفاعيًا:
االسـ ـتـ ـح ــواذ وال ـه ـجــوم
قليل
عدد
الخط يتوفر لدينا
ال ـ ـض ـ ــارب الـ ـ ـ ــذي يـثـمــر
في
نحن
الالعبني،
جدًا من
م ــن خـ ــال وج ـ ــود أكـثــر
منافستنا
إلى
ًا
ر
نظ
مأزق
مــن الع ـ ٍـب خ ــاق يمكنه
عدة».
بطوالت
في
ص ـن ــاع ــة الـ ـ ـف ـ ــارق .فـ ــإذا
ام ـت ـلــك بــرش ـلــونــة يــومــا
األرج ـن ـت ـي ـن ــي ل ـيــون ـيــل
م ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــي وأنـ ـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ـ ــس
إينييستا وشافي هرنانديز لفعلها،
العب يحدث
فإن السيتي يملك أكثر من ٍ

...وللدفاع
أهمية أيضًا

الديناميكية والنضج والذهنية القوية أبرز سمات مانشستر سيتي (أ ف ب)

فارقًا فرديًا رهيبًا على أرض امللعب،
ضمن خطة تعطي الحرية للكثيرين
منهم ،األم ــر ال ــذي يصبح مرهقًا ألي
دفــاع يريد كبح جماح أولئك الشبان
ال ـجــام ـحــن ،أم ـث ــال الـبـلـجـيـكــي كيفن
دي ب ــروي ــن ،األمل ــان ــي ل ـي ــروي ســانـيــه،
البرازيلي غابريال جيسوس ،والنجم
املحلي رحيم سترلينغ ،وغيرهم.
ق ـ ــوة ال ـف ــري ــق األزرق الـ ـسـ ـم ــاوي هــي
فــي ديناميكية العـبـيــه الـتــي تمكنهم

يحكى أن سيتي
سيكون أفضل فريق
هجومي في التاريخ

مـ ــن ت ـ ـبـ ــادل امل ـ ــراك ـ ــز بـ ـس ــرع ــة ره ـي ـبــة
وبـ ـشـ ـك ـ ٍـل مـ ـف ــاج ــئ لـ ـلـ ـخـ ـص ــوم ،حـيــث
تـطـبــع الــامــركــزيــة أداء نصفهم على
أرض امللعب ،ومنهم املدافعون الذين
ي ـشــاركــون أي ـضــا فــي عملية تسجيل
األهــداف ،تمامًا كما فعل األرجنتيني
نـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــوالس أوت ـ ــامـ ـ ـن ـ ــدي ب ـت ــوق ـي ـع ــه
عـلــى ه ــدف ال ـفــوز فــي «ال ــدرب ــي» أمــام
مانشستر يونايتد (.)1-2
أمــا نقطة الـقــوة الثانية فهي النضج

التي تجعل من العبي السيتي قادرين
على تنفيذ خطة قــد يــراهــا الكثيرون
ّ
فهم كبير
تحتاج الــى ٍ
معقدة ،بحيث ّ
استنادًا الى ما يلقنه «بيب» لالعبيه،
وخصوصًا مــع منحهم أكثر مــن دور
على أرض امللعب ،وهو ما يخلق أكبر
قــدر من الحلول لكل واحــد منهم عند
استحواذه على الكرة.
أم ــا نـقـطــة ال ـقــوة الـثــالـثــة ،فـهــي الـقــوة
الذهنية الـتــي تعطي «السيتيزنس»
قوة ّ
تحمل كبيرة ،ما جعلهم يسجلون
ال ـك ـث ـي ــر م ـ ــن األه ـ ـ ـ ـ ــداف ف ـ ــي األوقـ ـ ـ ــات
ال ـح ــاس ـم ــة هـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،األم ـ ــر ال ــذي
أرعب كل خصم مقبل إلدراكه أن فريق
«بيب» قــادر على إطاحة آماله في أي
وقت كان.
ٍ
ب ـب ـس ــاط ــة ،ق ــد ي ــأت ــي ال ـب ـع ــض لـيـقــول
ف ـ ــي نـ ـه ــاي ــة امل ـ ــوس ـ ــم إن مــان ـش ـس ـتــر
س ـي ـت ــي هـ ــو أفـ ـض ــل ف ــري ــق ه ـجــومــي
ف ــي ت ــاري ــخ ال ـل ـع ـبــة ،أو أق ـل ــه األف ـضــل
فــي تــاريــخ إنـكـلـتــرا ،بحيث يمكنه أن
ي ـك ــون أف ـض ــل م ــن أرس ـ ـنـ ــال – أرس ــن
فـ ـيـ ـنـ ـغ ــر أيـ ـ ـ ـ ــام الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــن ت ـي ـي ــري
ه ـنــري وروب ـي ــر ب ـيــريــس وال ـهــولـنــدي
ديـ ـنـ ـي ــس بـ ـي ــرغـ ـك ــام ــب وال ـ ـسـ ــويـ ــدي
فريديريك ليونغبرغ .وكــذلــك ،أفضل
مـ ــن مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد – أل ـي ـكــس
فيرغيسون ( )2001-1998الــذي جمع
اندي كول والترينيدادي دوايت يورك
والويلزي راين غيغز وديفيد بيكهام
وتيدي شيرينغهام وبول سكولز.
من هنا ،ال يمكن سوى القول انه اذا
امتلكت الـفــرق األخ ــرى نجمًا أوحــد
مثل تشلسي الذي يضم إيدين هازار،
ف ــإن سـيـتــي يـضــم خـمـســة م ــن حجم
الـبـلـجـيـكــي .وه ــذه امل ـســألــة ال تشبع
ً
غليل غ ــواردي ــوال ال ــذي يسعى فعال
ال ــى خ ـلــق أقـ ــوى تــرســانــة هـجــومـيــة
ف ــي الـ ـت ــاري ــخ ،وه ـ ــو ال ـس ــاع ــي لـضــم
الـتـشـيـلـيــانــي أل ـي ـك ـس ـيــس ســانـشـيــز
م ــن ارس ـ ـنـ ــال ف ــي سـ ــوق االن ـت ـق ــاالت
الشتوية او فــي الصيف املقبل على
ابعد تقدير.
ماذا بعد ،وما هي حدود سيتي؟ هذا
ه ــو الـ ـس ــؤال الـ ــذي ي ـطــرحــه ك ـث ـيــرون،
ل ـكــن اجــاب ـتــه الــواق ـع ـيــة ه ــي ان فــريــق
غوارديوال ال يضع حدودًا لطموحاته،
فـهــو اذ ي ــرى الـبـعــض ان ــه حـســم لقب
الــدوري االنكليزي املمتاز قبل انتهاء
مــرحـلــة ال ــذه ــاب ،ف ــإن ه ــذا الـلـقــب هو
ج ــزء م ــن مـخـطـطــه ه ــذا امل ــوس ــم حيث
يرصد كل األلقاب ،والدليل ان «بيب»
ّ
ركب أكثر من تشكيلة لكي يكون لديه
ظرف كان.
خيار التدوير في اي
ٍ

نتائج البطوالت والكؤوس األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )17
سـ ــوان ـ ـسـ ــي سـ ـيـ ـت ــي  -مــان ـش ـس ـتــر
سيتي 4-0
اإلسـ ـب ــان ــي دافـ ـي ــد س ـي ـل ـفــا ( 27و)52
وال ـب ـل ـج ـي ـكــي ك ـي ـفــن دي ب ــروي ــن ()34
واألرجنيتي سيرجيو أغويرو (.)85
مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد – بــورن ـمــوث
0-1
البلجيكي روميلو لوكاكو (.)25
وست هام – أرسنال 0-0
ليفربول  -وست بروميتش 0-0
نيوكاسل  -إفرتون 1-0
ساوثمبتون  -ليستر سيتي 4-1
توتنهام هوتسبر  -برايتون 0-2

 الترتيب: -1مانشستر سيتي  49نقطة مــن 17
مباراة
 -2مانشستر يونايتد  38من 17
 -3تشلسي  35من 17
 -4توتنهام  31من 17
 -5ليفربول  31من 17

ألمانيا (المرحلة )16

كأس إيطاليا (دور الـ )16

بايرن ميونيخ  -كولن 0-1
البولوني روبرت ليفاندوفسكي (.)60

ميالن – هيالس فيرونا 0-3
اإلسـ ـب ــان ــي س ــوس ــو ( )23وأل ـي ـس ـيــو
رومــان ـيــولــي ( )30وبــاتــريــك كــوتــرونــي
(.)55
فيورنتينا – سمبدوريا 2-3

باير ليفركوزن  -فيردر بريمن 0-1
األرجنتيني لوكاس أالريو (.)11
هيرتا برلني  -هانوفر 1-3
شالكه  -أوغسبورغ 2-3
هوفنهايم – شتوتغارت 0-1
 الترتيب: -1ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ  38نـقـطــة م ــن 16
مباراة
 -2شالكه  29من 16
 -3اليبزيغ  28من 16
 -4ليفركوزن  27من 16
 -5هوفنهايم  26من 16

 الخميس:التسيو – سيتاديال ()22,00

كأس الرابطة الفرنسية
(دور الـ )16
س ـتــراس ـبــور – بــاريــس س ــان جـيــرمــان
4-2
جيريمي غريم ( )36وجيريمي بالياك
( )88لستراسبور ،ويــوان ساملييه (13
خـطــأ فــي مــرمــى فــريـقــه) واألرجـنـتـيـنــي
أنخل دي مــاريــا ( )25والبرازيلي دانــي
ألفيش ( )62واألملاني جوليان دراكسلر
( )78لسان جيرمان.
رين – مرسيليا  2-3بعد التمديد
أميان – تور 1-2
ليل – نيس  2-1بعد التمديد
مونبيليه – ليون 1-4
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رياضة
سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

برازيلي جديد في تشكيلة باريس سان جيرمان
بعد نيمار ودانــي ألفيش في الصيف
املاضي ،سيصل العب برازيلي جديد
إلــى بــاريــس ســان جـيــرمــان الفرنسي،
لـ ـك ــن لـ ـي ــس ب ـس ـع ــر نـ ـج ــم ب ــرش ـل ــون ــة
اإلسباني السابق طبعًا وهو ويندل،
الع ــب وس ــط فـلــومـيـنـنـســي الــدفــاعــي،
الـ ــذي ت ـ ّ
ـوص ــل إل ــى ات ـف ــاق م ــع ال ـنــادي
ال ـبــاري ـســي لـيـلـعــب ف ــي ص ـفــوفــه ب ــدءًا
م ــن ك ــان ــون ال ـثــانــي ،ويـحـقــق «حـلـمــا»
بـ ـحـ ـس ــب مـ ـ ــا قـ ـ ـ ــال وكـ ـيـ ـل ــه ك ـ ــارل ـ ــوس
هنريكي لصحيفة «ليكيب» الفرنسية.
وفي حال عدم قدومه إلى باريس في
الشتاء املقبل ،فقد يعار ابن العشرين
سنة لستة أشهر إلى بورتو البرتغالي
ً
مـثــا «للتأقلم مــع الـكــرة األوروب ـي ــة»،
بحسب ما قال انتيرو هنريكي ،املدير
الــريــاضــي لـســان جـيــرمــان ،للصحيفة
الرياضية اليومية.
وقـ ــال وك ـيــل ال ــاع ــب« :أيـ ــا يـكــن خـيــار
بـ ــاريـ ــس س ـ ــان جـ ـي ــرم ــان ،فـ ـه ــذا حـلــم
سيتحقق .وي ـنــدل جــاهــز .لــديــه نفس
أس ـل ــوب (اإلي ـط ــال ــي م ــارك ــو) ف ـيــراتــي.
لديه الكثير من الشخصية ويلعب من
قلبه .شــاهــده انـتـيــرو هنريكي كثيرًا
وهو يلعب».
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون س ـ ـ ــان ج ـ ـيـ ــرمـ ــان ب ـح ــاج ــة
إل ـ ــى ت ــدعـ ـي ــم وس ـ ـطـ ــه ف ـ ــي ظ ـ ــل تـ ـق ـ ّـدم
اإلي ـط ــال ــي ت ـيــاغــو م ــوت ــا بــال ـع ـمــر (35

ع ــام ــا) ،وال ـغــائــب راه ـنــا إلصــابـتــه في
ركبته اليمنى .ويتبادل أدريــان رابيو
واألرج ـن ـت ـي ـنــي جــوفــانــي ل ــو سيلسو
ً
املشاركة بدال منه.
ّ
وإذا ك ــان س ــان جـيــرمــان قــد ض ــم هــذا
الــاعــب ال ـشــاب ،ف ــإن بــرشـلــونــة يبدي
اهتمامًا كبيرًا بموهبة برتغالية وهو

أومارو أمبالو العب بنفيكا.
وب ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــب صـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة «م ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ــا»
اإلسـبــانـيــة ،فــإن ال ـنــادي الكاتالوني
ي ـس ـع ــى إل ـ ـ ــى ض ـ ــم ال ـ ــاع ـ ــب ال ـب ــال ــغ
م ــن ال ـع ـمــر  16ع ــام ــا ،وال ـ ــذي يتمتع
بـ ـمـ ـه ــارات ك ـب ـي ــرة ،ع ـل ـمــا ب ـ ــأن ري ــال
مـ ــدريـ ــد كـ ـ ــان قـ ــد ت ـ ـقـ ـ ّـدم ق ـب ــل أش ـه ــر

ضم سان جيرمان الشاب ويندل من فلومينينسي (أرشيف)

ّ
لضمه ،لكن بنفيكا رفضه.
بعرض
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،يـ ـعـ ـت ــزم ال ـ ـحـ ــارس
اإلس ـب ــان ــي امل ـخ ـضــرم إي ـكــر كــاسـيــاس
تــرك بورتو البرتغالي في االنتقاالت
ال ـش ـت ــوي ــة امل ـق ـب ـل ــة ،ب ـح ـســب صـحـيـفــة
«آس» اإلسبانية.
وي ـن ـت ـهــي ع ـقــد ك ــاس ـي ــاس م ــع بــورتــو
فــي الصيف الـقــادم ،وطبقًا ملــا كشفته
صحيفة برتغالية ،فإن الالعب يسعى
إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـع ــاق ــد مـ ــع ف ــري ــق ج ــدي ــد فــي
الـشـتــاء بسبب ابـتـعــاده عــن املـشــاركــة
في املباريات.
وأشارت «آس» إلى أن عودة كاسياس
إل ــى ال ـ ــدوري اإلس ـبــانــي سـتـكــون أم ـرًا
صعبًا لـلـغــايــة ،لـكــن ال ـحــارس الــدولــي
السابق لديه خيارات أخرى.
ويـبــدو أن ال ــدوري اإلنـكـلـيــزي املمتاز
ه ــو أق ـ ــرب الـ ـخـ ـي ــارات ل ـكــاس ـيــاس في
الفترة املقبلة ،حيث ّ
تكهنت الصحيفة
اإلسبانية بأنه قد ينتقل إلى نيوكاسل
ليكون مع مواطنه ،مدربه السابق في
ريال مدريد ،رافايل بينيتيز.
وإلى حني جلوسه على مقاعد البدالء،
حـقــق كــاسـيــاس م ـشــاركــات جـيــدة مع
بــورتــو هــذا املــوســم ،فلم تهتز شباكه
س ــوى  6م ــرات فـقــط فــي  10مـبــاريــات
في ال ــدوري البرتغالي ودوري أبطال
أوروبا.

مونديال 2018

مكافأة مونديالية كبيرة لالعبي ألمانيا
رغ ـ ــم أن ال ــاعـ ـب ــن األملـ ـ ـ ــان ال ي ــول ــون
ّ
الـ ـج ــان ــب امل ـ ـ ـ ــادي أهـ ـمـ ـي ــة وال ي ـشــكــل
بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـه ــم الـ ـح ــاف ــز األس ــاس ــي
ّ
لتحقيق االنتصارات ،وهذا ما يتضح
ً
م ـثــا م ــن خ ــال رف ــض كـثـيــريــن منهم
عــروض األندية األوروبـيــة والبقاء في
«البوندسليغا» ،إال أن االتحاد األملاني
لكرة القدم أعلن على موقعه الرسمي
في شبكة «اإلنترنت» أن كل العــب في
«املــان ـشــافــت» سـيـنــال  350أل ــف يــورو
مكافأة في حــال احتفاظ أملانيا بلقب
ك ــأس ال ـعــالــم ف ــي امل ــون ــدي ــال ال ــروس ــي
الصيف املقبل ،بعدما حصل كل منهم
ع ـل ــى  300ألـ ــف يـ ـ ــورو ب ـع ــد ال ـت ـتــويــج
باللقب العاملي في البرازيل عام .2014
ولم يرصد االتحاد األملاني أي مكافأة
في حــال التأهل إلــى دور ال ـ  ،16لكنها
سـتـكــون  75أل ــف ي ــورو لـكــل الع ــب في
حــال بـلــوغ ربــع النهائي ،ثــم  125ألف
يورو في حال بلوغ نصف النهائي ،ثم

 150ألــف يــورو في حــال إنهاء العرس
الـعــاملــي فــي املــركــز الـثــالــث ،و 200ألــف
يورو في حال التأهل إلى النهائي.
وقـ ــال االمـ ــن ال ـع ــام لــات ـحــاد األملــانــي
فريديريك كوريوس إن «املفاوضات مع
القائد مانويل نوير والفريق بأكمله

كانت هادئة ومفتوحة وسهلة».
م ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـي ـ ــس االت ـ ـح ـ ــاد
األملــانــي رايـنـهــارد غريندل« :بالنسبة
ً
لالعبينا ،أن يصبحوا أبـطــاال للعالم
م ــرت ــن مـتـتــالـيـتــن ل ـل ـمــرة األول ـ ــى في
تاريخ كرة القدم األملانية فذلك يشكل

سيحصل كل العب على  350ألف يورو في حال التتويج بالمونديال (أرشيف)

حـ ــاف ـ ـزًا ك ـ ـب ـ ـي ـ ـرًا» ،م ـض ـي ـف ــا« :س ـي ـك ــون
لـقـبــا أب ــدي ــا يـسـتـحــق م ـكــافــأة خــاصــة،
لـكـنـنــا نـشـعــر ج ـي ـدًا ب ــأن ه ــذا الـفــريــق
سـيـضــع ه ــذا ال ـت ـحــدي ال ــري ــاض ــي في
ص ـلــب اه ـت ـمــامــاتــه ،ول ـي ــس ال ـجــوانــب
االقتصادية».
وأعرب املدير العام للمانشافت أوليفر
بـيــرهــوف عــن سـعــادتــه بالتوصل إلى
اتفاق في وقت مبكر جدًا «حتى نتمكن
ً
من التركيز أوال على املسائل الرياضية
قبل البطولة وأثناءها».
وأوق ـ ـع ـ ــت الـ ـق ــرع ــة أمل ــانـ ـي ــا امل ــرش ـح ــة
بقوة لنيل اللقب للمرة الخامسة في
تاريخها فــي املجموعة الـســادســة مع
املكسيك والسويد التي أقصت إيطاليا
بـطـلــة ال ـعــالــم أربـ ــع مـ ــرات م ــن املـلـحــق
األوروبي ،وكوريا الجنوبية.
ويسعى املنتخب الــذي يــدربــه يواكيم
لوف إلى أن يكون أول منتخب يحتفظ
بلقبه بعد نظيره البرازيلي عام .1962

الدوري األميركي للمحترفين

رقم قياسي في الرميات الثالثية لكليفالند

ضم سان جيرمان الشاب ويندل من
فلومينينسي (أرشيف)
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ب ـع ــد غ ـي ــاب ــه ع ــن أول  27م ـ ـبـ ــاراة فــي
ه ــذا امل ــوس ــم بـسـبــب إص ــاب ــة عضلية،
عاد كاوهي ليونارد إلى املالعب لكن
فريقه سان أنطونيو سبرز خسر أمام
مضيفه داالس مافريكس  ،95-89في
دوري كــرة السلة األمـيــركــي الشمالي
للمحترفني.
ول ـعــب ل ـيــونــارد  15دقـيـقــة ف ـقــط ،قــدم
ً
خاللها ً
أداء رائ ـعــا ،مسجال  13نقطة
مع ست متابعات ،وترك امللعب عندما
ك ــان فــريـقــه متقدمًا فــي الــربــع الثالث
.50-55
ل ـك ــن داالس ح ـس ــم ال ـن ـت ـي ـجــة ب ـ ــاألداء
الـجـمــاعــي حـيــث سـجــل لــه هــاريـســون
ب ــارن ــز  17ن ـق ـطــة و 6م ـت ــاب ـع ــات وك ــل
م ــن ويـسـلــي مــات ـيــوز وي ــوج ــي فيريل
ودجاي دجاي باريا  16نقطة.
ّ
في املقابل ،تركز اعتماد سان أنطونيو
على الماركوس أولدريدج الذي سجل
 23نـقـطــة و 12مـتــابـعــة ورودي غــاي
الذي سجل  21نقطة.
وحـســم كليفالند كــافــالـيـيــرز وصيف

البطل وثاني املنطقة الشرقية نتيجة
املباراة مع ضيفه أتالنتا هوكس -123
 ،114محققًا فوزه الثاني على التوالي،
والحادي عشر على أرضه والعشرين
في البطولة مقابل  8هزائم.
وأل ـح ــق كـلـيـفــانــد ال ـهــزي ـمــة ال ـحــاديــة
وال ـع ـشــريــن (م ـقــابــل سـتــة ان ـت ـصــارات
فقط) بأتالنتا صاحب املركز الخامس
عشر األخير في املنطقة الشرقية ،بعد
ن ـجــاح العـبـيــه بـتـحـقـيــق رق ــم قياسي
للموسم بعدد املحاوالت الناجحة في
التسديدات الثالثية الذي بلغ  20رمية
(أي  60نقطة).
وكالعادة ،كان ليبرون جيمس أفضل
املسجلني لكليفالند بـ  25نقطة مع رقم
قـيــاســي شخصي فــي ع ــدد املتابعات
( ،)17وأض ــاف خمسة مــن زمــائــه ما
ي ــزي ــد ع ـلــى  13ن ـق ـطــة ،أب ــرزه ــم كــايــل
ك ــورف ــر ب ـ ـ  19ن ـق ـطــة 18 ،م ـن ـهــا م ــن 6
رميات ثالثية.
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،كـ ـ ــان ت ـ ــاوري ـ ــن ب ــران ــس
األف ـضــل ل ــدى أتــانـتــا بـ ـ  24نـقـطــة و7

متابعات و 6تمريرات حاسمة.
وفــي باقي املباريات ،فــاز ساكرامنتو
ك ـي ـن ـغ ــز عـ ـل ــى ف ـي ـن ـي ـك ــس صـ ـن ــز -99
 ،92ون ـ ـيـ ــويـ ــورك ن ـي ـك ــس ع ـل ــى ل ــوس
أن ـ ـج ـ ـلـ ــس اليـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرز  109-113ب ـع ــد
ال ـ ـت ـ ـمـ ــديـ ــد ،وب ـ ــروك ـ ـل ـ ــن ن ـ ـتـ ــس ع ـلــى
واشنطن ويزاردز  ،98-103فيما خسر
مينيسوتا تمبروولفز أمام فيالدلفيا
س ـف ـن ـت ــي س ـي ـك ـس ــرز  118-112بـعــد
الـتـمــديــد ،ودي ـتــرويــت بيستونز أمــام
دنفر ناغتس .103-84
وهنا برنامج مباريات اليوم :إنديانا
بــايـســرز  -أوكــاهــومــا سـيـتــي ثــانــدر،
أورالن ـ ـ ـ ـ ــدو م ــاج ـي ــك  -ل ـ ــوس أن ـج ـلــس
كليبرز ،واشنطن وي ــزاردز  -ممفيس
غريزليس ،بوسطن سلتيكس  -دنفر
ن ــاغ ـت ــس ،م ـي ــام ــي ه ـي ــت  -ب ــورت ــان ــد
ترايل باليزرز ،نيو أورليانز بيليكانز
 مـيـلــووكــي بــاكــس ،شـيـكــاغــو بــولــز -يوتا جــاز ،فينيكس صنز  -تورونتو
رابتورز ،هيوسنت روكتس  -تشارلوت
هورنتس.

ريال مدريد يتأهل إلى نهائي
مونديال األندية
تأهل ريال مدريد اإلسباني بطل أوروبا إلى
نهائي مونديال األندية بفوزه على الجزيرة
اإلماراتي  1-2في نصف النهائي.
وتقدم الجزيرة في الدقيقة  41عبر البرازيلي
رومارينيو ،لكن البرتغالي كريستيانو
رونالدو تمكن من معادلة النتيجة في الدقيقة
 53بتسديدة قوية.
وانتظر الريال حتى الدقيقة  81ليسجل هدف
الفوز عبر الويلزي غاريث بايل العائد من
ً
اإلصابة فور نزوله بديال للفرنسي كريم
بنزيما بمتابعة من داخل منطقة الجزاء.
وسيلتقي الريال بذلك غريميو البرازيلي بطل
ليبرتادوريس في املباراة النهائية السبت
املقبل.

نيجيريا تبقى في المونديال
رغم تخسيرها أمام الجزائر...
حسم االتحاد الدولي لكرة القدم نقطة من
رصيد نيجيريا في الدور الحاسم من
تصفيات أفريقيا املؤهلة إلى مونديال 2018
لكرة القدم بعد اعتبارها خاسرة إلشراكها
العبًا غير مؤهل في مباراتها األخيرة ضد
الجزائر ،بحسب ما ذكر «الفيفا».
وانتهت املباراة بالتعادل  1-1في الجزائر في
 10تشرين الثاني املاضي ،لكن نيجيريا التي
أشركت شيخ عبدالله الحاصل على إنذارين،
اعتبرت خاسرة .3-0
ولم يؤثر ذلك على ترتيب املجموعة الثانية،
إذ كانت نيجيريا قد ضمنت تأهلها على
حساب زامبيا والكاميرون .وأصبح رصيدها
ً
 13نقطة بدال من  14مقابل  8لزامبيا و7
للكاميرون ،فيما حققت الجزائر األخيرة
فوزها الوحيد لترفع رصيدها إلى أربع
نقاط ،علمًا بأنها حققت نتيجة مميزة في
مونديال  2014عندما أحرجت أملانيا البطلة
في الدور الثاني بعد التمديد.
وقال «الفيفا» في بيان« :لم تؤثر العقوبة
على النتيجة النهائية للتصفيات ،حيث
ّ
ضمنت نيجيريا التأهل لكأس العالم (ودعت
الجزائر كذلك املنافسات) قبل هذه املباراة».

 ...وإيقاف كاردونا لن يبعده
عن البطولة
قرر االتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف الالعب
الكولومبي الدولي إدوين كاردونا خمس
مباريات بعد توجيهه حركات «عنصرية»
في مباراة ودية ضد كوريا الجنوبية الشهر
املاضي.
ّ
وغرم «الفيفا» العب وسط بوكا جونيورز
األرجنتيني  20ألف فرنك سويسري
( 20173دوالرًا أميركيا) ،بحيث يتم إيقافه
عن مباريات كولومبيا الخمس الودية املقبلة.
ولكولومبيا مباراة ودية واحدة مبرمجة
قبل نهائيات املونديال ضد فرنسا في
آذار املقبل ،لكنها على األرجح ستخوض 5
مباريات قبل الصيف ،ما يسمح لكاردونا
باللعب في املباراة االفتتاحية في دور
املجموعات ضد اليابان في  19حزيران.

أزارنكا بإمكانها المشاركة
في ملبورن
ّ

تلقت العبة كرة املضرب البيالروسية
فيكتوريا أزارنكا التي تواجه نزاعًا على
حضانة ابنها ،بطاقة دعوة للمشاركة في
بطولة أوستراليا املفتوحة َّ
املتوجة مرتني
بلقبها .
وأوضح كريغ تايلي ،مدير أولى البطوالت
ّ
األربع الكبرى ،أنه سيوفر كل مساعدة
للمصنفة أولى عامليًا سابقًا للمشاركة في
منافسات ملبورن حيث حققت إنجازات
الفتة ،وقال« :وضع فيكا الحالي صعب
للغاية بالنسبة إليها ،وقد ّ
توصلنا إلى تقديم
أي دعم بمقدورنا».
وتابع« :كحاملة للقب مرتني ،منحناها بطاقة
ّ
دعوة ونتطلع إلى رؤيتها في مالعب ملبورن
مجددًا في كانون الثاني».
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ثقافة وناس

فنون مشهدية

مقرها الجديد ُيفتتح اليوم في قلب بيروت
ّ

«فرقة زقاق» ُتمسرح نبض المدينة

أعضاء الفرقة

الليلة ،تفتتح الفرقة
مقرها الجديد عند
تقاطع كورنيش
النهر ،ليكون مساحة
مخصصة لعروضها،
مشرعة
لك ّنها أيضًا ّ
على مختلف أشكال
الفنون األدائية
والموسيقية.
سيشكل
المكان
ّ
كذلك منصة لكل
الفنانين اآلخرين
لتقديم أعمالهم.

روان عز الدين

مايا زبيب
في
«الجواكر»

ّ
تودع «فرقة زقاق» سنة  2017بافتتاح
استديو عند الثامنة من مساء اليوم
ب ـح ـف ـل ــة م ــوس ـي ـق ـي ــة .امل ـ ـقـ ـ ّـر ال ـج ــدي ــد
(تقاطع كورنيش النهر ـ برج حمود)
ســاحــة مخصصة للفرقة
لــن يـكــون مـ ّ
فحسب ،بــل إنــه سيضيف أيضًا إلى

ً
فضاء ثقافيًا
مسارح املدينة القليلة
مفتوحًا للفنون األدائية واملوسيقية.
في السنوات املاضية ،واجهت الفرقة
ّ
مـشـكــات وعــراقـيــل تتعلق بمساحة
االس ـت ــدي ــو ال ـخ ــاص ب ـهــا ف ــي منطقة
العدلية .ضاق املكان على نشاطاتها
بعدما صارت تستضيف ورشًا فنية،
ول ـقــاءات مــع فنانني عــاملـيــن ،كما لم

يعد يتسع لتدريباتهم وعروضهم.
هكذا يأتي املكان الجديد ليمأل هذا
النقص .تؤكد املمثلة وأحد مؤسسي
الفرقة مايا زبيب على دعمهم لفناني
املدينة الذين ال يجدون مكانًا لعرض
أعمالهم .سيفتح الفضاء أبوابه لهم
م ـق ــاب ــل م ـ ـ ــردود رم ـ ــزي ي ـس ــاع ــد عـلــى
ح ـم ــاي ــة اسـ ـتـ ـم ــراري ــة ه ـ ــذه امل ـســاحــة

ووجودها ،كما «سيتيح لنا أن ندعم
شبكة عــروض وحـفــات» في املدينة.
يتألف االستديو الجديد مــن مسرح
صـ ـغـ ـي ــر ،ي ـت ـس ــع ملـ ـئ ــة ش ـ ـخـ ــص ،إل ــى
ّ
مجهزة ،ومقهى
جانب صالة تمرين
ل ـل ـقــاءات .عـلــى صعيد ال ـفــرقــة« ،تـعــدّ
ه ــذه ال ـخ ـطــوة نـقـلــة م ـهـ ّـمــة بالنسبة
ّ
إل ـي ـن ــا» ت ـق ــول زبـ ـي ــب ،إذ «سـنـتـمــكــن
مــن خلق أعمالنا وعرضها داخـلــه»،
ف ـي ـمــا س ـي ـحــوي املـ ـك ــان رؤى ال ـفــرقــة
وأنشطتها املتشعبة.
ح ـت ــى اآلن ،امـ ـت ــأ ب ــرن ــام ــج ال ـف ـت ــرة
األول ـ ـ ــى ،م ـن ـهــا ورش ـ ــة ع ـمــل ل ـتــدريــب
مدربني في دورات متخصصة بهدف
م ـشــاركــة أس ـل ــوب ال ـفــرقــة وطريقتها
وتـ ـقـ ـنـ ـي ــاتـ ـه ــا ف ـ ــي صـ ـن ــاع ــة املـ ـس ــرح
عـبــر ال ـتــدخــل الـنـفـســي -االجـتـمــاعــي،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ورشـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـمـ ــل فــي
املسرح العالجي ،مع شبان وشابات
وم ــراه ـق ــن والجـ ـئ ــن سـيـنـتــج عنها
عمل مسرحي ومع الالجئني ،وورشة
مــع ال ـعــامــات األجـنـبـيــات بــالـتـعــاون
م ــع مــؤس ـســة «ه ــاي ـن ــرش ُب ـ ــل» .هـكــذا
ّ
سـيـشــكــل ه ــذا ال ـف ـضــاء ،م ـق ـ ّـرًا للفرقة
الـ ـت ــي حـ ــاولـ ــت ط ـ ــوال فـ ـت ــرة عـمـلـهــا،
الـ ــزج بــالـفـعــل امل ـســرحــي ب ــن الـفـئــات
املهمشة في املجتمع ،معيدة للمسرح
دوره السياسي قبل أي شــيءّ :
قدمت
عــروض ـهــا ف ــي امل ـ ــدارس ،وع ـمـلــت مع
ال ــاج ـئ ــن ،وال ـن ـس ــاء امل ـع ـن ـف ــات ...ما
منحها الشهر الفائت «جائزة الثقافة
ل ـل ـســام» مــن «مــؤس ـســة ش ـي ــراك» في
ف ــرنـ ـس ــا ،ب ـع ــدم ــا ك ــان ــت ق ــد ح ـصــدت
«جائزة املكافأة اإلمبراطورية» لعام
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«ذا فويس» في  !2018جواب نهائي؟
زكية الديراني
ضربة ثانية ّ
تعرض لها «ذا فويس» الــذي يعرض على .mbc
البرنامج الذي تأجل عرضه حتى أوائل كانون االول (ديسمبر)
الحالي ،ها هو يتأجل مرة أخرى لخريف  .2018وكان االعالن
ع ــن ان ـض ـم ــام نـ ـ ــوال ال ـكــوي ـت ـيــة (إلـ ـ ــى جــانــب
عــاصــي الـحــانــي والـيـســا ومـحـمــد حـمــاقــي)
ّ
إلى «ذا فويس» مكان أحالم ،قد شكل مشكلة
كبرى ّأدت إلى تعديل توقيت انطالقته على
 mbcو  .lbciفمن املعروف أن غالبية الحلقات
كانت قد ّ
صورت في الخريف املاضي ودخلت
مرحلة املونتاج للعرض ،فجاء خبر التحاق
الكويتية بالعمل مـكــان زميلتها االمــاراتـيــة
بـ ـسـ ـب ــب تـ ـغ ــري ــدتـ ـه ــا ال ـ ـش ـ ـه ـ ـيـ ــرة (األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار
ّ
وتدمر
 ،)2017/11/13لتعرقل سير املشروع
املــرحـلــة الـتــي ت ـ ّـم تـصــويــرهــا ســابـقــا .عندها
ق ـ ّـررت الشبكة الـسـعــوديــة عــرض «ذا فويس
كـيــدز» (كــل سبت  )20:30مـكــان «ذا فــويــس» ،ريثما تستحدث
صيغة معينة لعودة برنامج الكبار.
لكن إعادة البرنامج إلى الشاشة لم تكن بهذه السهولة ،إذ وقعت
شركة «تالبا الشرق األوسط» (مع  )mbcفي مشكلة ارتفاع كلفة
ّ
التصوير مـجــددًا .إذ يحكى أن تصوير الحلقات األول ــى كلف

نحو  4ماليني دوالر .وفي حال ّ
تمت إعادة التصوير ،سوف ّ
يتم
ّ
دفع املبلغ نفسه أيضًا .هذا الرقم ال يستهان به في ظل األزمة
املادية التي ّ
تمر بها القنوات وشركات اإلنتاج.
مـ ــن ه ـ ــذا امل ـن ـط ـل ــق ،درس ـ ـ ــت  mbcجـ ـيـ ـدًا خ ـط ــوت ـه ــا ال ـح ــال ـي ــة،
وق ـ ــررت إع ـ ــادة تـصــويــر ال ـبــرنــامــج ف ــي ال ـخــريــف املـقـبــل ريثما
ّ
يــتـضــح مستقبلها بـعــد اعـتـقــال ول ــي العهد
السعودي محمد بــن سلمان ملؤسس القناة
ول ـيــد االب ــراه ـي ــم ،وعـ ــدم االفـ ـ ــراج ع ـنــه لـغــايــة
اآلن.
ه ــذا الـ ـق ــرار تـتـخـلـلــه اح ـت ـم ــاالت عـ ــدة ،منها
ّ
إيـ ـج ــاد حـ ــل لـ ـع ــودة أحـ ـ ــام م ــن اجـ ــل ع ــرض
ال ـبــرنــامــج بصيغته األول ـ ــى ،وه ــي الـخـطــوة
األسهل .أما في حال لم تعد الفنانة االماراتية
إلى كرسيها ،فسيجرى التصوير مجددًا ،مما
يعني إعادة املشتركني إلى لبنان وغالبيتهم
م ــن الـخـلـيـجـيــن .وم ــن املـ ـع ــروف أن غــالـبـيــة
الدول الخليجية منعت مواطنيها من السفر
إلى بيروت ،ولن يجرؤ ّ
أي مشترك على مخالفة القرار .بالتالي،
ّ
فحضورهم للتصوير مـجــددًا غير مـتــاح حــالـيــا .فــي ظــل هذه
ّ
األمور املعقدة من جميع النواحي املادية والسياسية والفنية،
وجــدت  mbcأن قــرار التأجيل هــو األفـضــل لها ،وتــركــت للوقت
معالجة القضايا الشائكة.

تصوير الحلقات
كلف نحو 4
األولى ّ
ماليين دوالر

 .2017صنعت الـفــرقــة ديناميكيتها
من وعي ألهمية دور املسرح وتأثيره
وتفاعله مع محيطه ،ومن محاوالتها
ّ
املستمرة لوضع املمارسة املسرحية
داخ ـ ــل ال ـف ـع ــل ذات ـ ــه لـتـخـلـيـصـهــا مــن
ّ
تتقيد بأطر
دور الشاهد السلبي .لم
ّ
ث ــاب ـت ــة أو م ـس ــل ـم ــات م ـس ــرح ـي ــة ،مــا
دفعها دائمًا إلى مساءلة ممارساتها
وكتابة أعمالها ضمن رؤية جماعية
م ـع ــاص ــرة .إلـ ــى ج ــان ــب اهـتـمــامــاتـهــا
امل ـج ـت ـم ـع ـيــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،انـفـتـحــت
الـ ـ ـف ـ ــرق ـ ــة ع ـ ـلـ ــى تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارب م ـس ــرح ـي ــة
خارجية مكرسة ،داعـيــة إيــاهــا للقاء
الجمهور في بيروت ،ضمن «أرصفة
زقاق» ،ومهرجانها الذي انطلق العام
املاضي.
ه ــذه ال ـس ـنــة ،ت ــواصــل «زق ـ ــاق» إقــامــة
ّ
أرصـفـتـهــا عـلــى أن ت ـت ــوزع الـلـقــاءات
وال ـ ـ ـ ـ ـ ــورش طـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام .ال ـ ـبـ ــدايـ ــة
مـ ــع امل ـ ـخـ ــرج ال ـب ــري ـط ــان ــي أل ـك ـس ـنــدر
ّ
زي ـ ـلـ ــدن ال ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـح ــل ض ـي ـف ــا عـلــى
حـ ـ ــوار ونـ ـق ــاش م ـع ــه ( 12/20ـ ـ ـ س:
 ،)20:00ثــم س ـي ـقـ ّـدم ورش ــة عـمــل في
«جــامـعــة الـقــديــس يــوســف» (12/31
ّ
ـ ـ س .)15:30:ستتركز الــورشــة حول
ت ـق ـن ـيــات م ـســرح ـيــة اس ـت ـخــدم ـهــا في
ع ـم ـل ـي ــه  Beyond Caringو Love
الـ ـل ــذي ــن اشـ ـتـ ـغ ــل ف ـي ـه ـم ــا مـ ــع ع ـم ــال
ت ـن ـظ ـي ـفــات ح ـق ـي ـق ـيــن ومـ ــع ع ــائ ــات
ت ـس ـك ــن ف ـ ــي اإلق ـ ــام ـ ــات امل ــؤقـ ـت ــة فــي
زيلدن عن أدواته
بريطانيا .سيكشف ِ
العملية فــي بـنــاء املسرحيتني ،وفي

كيفية التعامل مع ممثلني محترفني
وآخ ــري ــن غـيــر مـحـتــرفــن .أم ــا الـلـقــاء،
فـيـعـ ّـد فــرصــة لـلـتـعـ ّـرف إل ــى أسـلــوبــه
امل ـس ــرح ــي ،وال ـك ـت ــاب ــة لـلـشـخـصـيــات
واملمثلني ،وعمله مع أفراد من خارج
املـ ـس ــرح ،ورؤيـ ـت ــه ملــوقــع امل ـس ــرح من
امل ـج ـت ـمــع ،وع ـلــى أدواتـ ـ ــه الـسـيــاسـيــة
التي تنطلق دائمًا من زاوية إنسانية.
ب ـعــدمــا وق ــع أع ـض ــاؤه ــا مـســرحـيـتــي
«م ـشــرح وط ـنــي» و«ج ـنــة جـنــة جنة»
فــي «مـعــرض بـيــروت العربي الدولي
لـلـكـتــاب» ،ستفتتح «زقـ ــاق» عــروض
االسـ ـت ــدي ــو ب ـم ـســرح ـيــة «الـ ـج ــواك ــر»
(راج ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــادر) ،ال ـ ـ ــذي ت ــأخ ــذ فـيــه
امل ـ ـسـ ــرحـ ــة إل ـ ـ ــى أقـ ـ ـص ـ ــاه ـ ــا .م ـ ــن أول
ال ـع ــروض ال ـتــي يحتضنها الـفـضــاء
أيضًا 36« ،شارع عباس ـ حيفا» (21
و 12/22ـ ـ س )20:30 :الـ ــذي قـ ّـدمـتــه
الفلسطينية رائــدة طه قبل أشهر في
بـيــروت (إخ ــراج جنيد ســري الــديــن).
ك ــذل ــك ،س ـي ـس ـت ـض ـيــف املـ ـك ــان ع ــرض
«جــوغـيـنــغ» لـحـنــان ال ـحــاج عـلــي (25
و  26و 1 /27ـ ـ س .)20:30 :ه ــذا ما
يظهره البرنامج حتى اآلن ،على أن
تستمر العروض والــورش واألنشطة
ّ
لتعوض النقص
الثقافية طوال العام،
في الفضاءات املسرحية في بيروت.
«افتتاح استديو زقاق 20:00 :مساء اليوم
ـ ـ «استديو زقاق» (تقاطع كورنيش النهر ـ
برج حمود) .لالستعالم:
http://zoukak.org/events

«الجواكر» :وحوش أو مالئكة!
في «املهرجان الدولي للفنون في بــوردو» ،افتتحت «فرقة زقــاق» قبل
شهرين «الـجــواكــر» .سينطلق الـعــرض الجديد عند الثامنة والنصف
من مساء  16و 17و 18كانون األول (ديسمبر) في «استديو زقاق».
وفق زبيب ،يتناول العمل شريحة من األفراد املختلفني الذين يدفعهم
املجتمع إلــى الـتـطـ ّـرف والـهــامــش .مــن بــن ه ــؤالء املختلفون بالتفكير
وبالهوية الجنسية وغيرهما من الفروقات التي تكون أسبابًا كافية
لعزلهم من املجتمع .الحلول قليلة أمامهم :إما وحوش أو مالئكة .على
املسرح ،ستكون هناك ثالث شخصيات جيجي وفيكتوريا وجميلة
(يؤدي أدوارهن :مليا أبي عازار وجنيد سري الدين ومايا زبيب) .تعيش
النسوة الثالث في كواليس أحد املسارح .إنه عالم مغلق .يهربن عبره
من الواقع ليقعن ضحايا هواجسهن وماضيهن .هناك طفل ينتظرن
قدومه .تشير زبيب إلى أن العمل الذي أخرجه سري الدين وعمر أبي
ّ
عــازار (كتابة جماعية) يركز على الشخصيات وبنائها« ،فيما نلجأ
إلى الخيال» الذي يجعله مختلفًا عن عروضنا السابقة .يدخل العرض
األلوان الفاقعة في األزياء (تصميم محمود الصافي) ،واإلضاءة (غيوم
تيسون ونديم دعيبس) و«امليك آب» (محمد رضا) ،فيما ترافق املمثلني
موسيقى مباشرة للفنان اللبناني خضر عليق

روان...

«الـجــواكــر» 20:30 :مساء  16و 17و 18كانون األول (ديسمبر) ـ ـ
«استديو زقاق»

مناوشات

ممدوح حمادة مستاء من سرقات «المختار»
دمشق ــ وسام كنعان
ً
ّ
تمكن مسلسل «بقعة ضــوء» من أن يكون ملهمًا فاعال لألفكار
الكوميدية ،والشخصيات الدرامية الساخرة ،وساحة للتجريب
واالختبار .إذ ّ
قدمت لوحات عدة تحولت الحقًا إلى مسلسالت
بأكثر مــن ج ــزء .أشـهــر هــذه املسلسالت الـتــي طــرحــت بــدايــة في
لوحة تلفزيونية كــان «ضيعة ضايعة» و«أبــو جانتي» بمعنى
أنه يمكن استثمار الكاركتير الناجح الحقًا في أعمال مستقلة.
أسلوب انتهجته الدراما السورية وحققت من خالله نتائج طيبة
في بعض األماكن .أول من أمس ،نشرت «األخبار» على موقعها
تفاصيل عــن مسلسل «يــومـيــات املـخـتــار» (كـتــابــة محمود عبد
الكريم ،وإخراج علي شاهني) الذي بدأ تصويره االثنني في ريف
الالذقية ،ويتكئ فيه بطل املسلسل زهير رمضان على شخصية
املـخـتــار عـبــد ال ـســام الـبـيـســة ال ـتــي ّأداهـ ــا بـبــراعــة فــي املسلسل
الكوميدي الشهير «ضيعة ضايعة» (إخراج الليث حجو وكتابة
ممدوح َحمادة ـ  .)2008حمادة سارع على الفور إلى نشر توضيح
يحمل نفس التنديد واالستياء على صفحته على الفايسبوك،
إذ قــال« :بحسب «األخـبــار» اللبنانية ،بــدأ املمثل زهير رمضان
بتصوير عمل جديد يبشرنا بعض صناعه بأنه قد يصل الى
أل ــف لــوحــة ،ويعتمد عـلــى شخصية مـخـتــار أم الـطـنــافــس ،عبد
السالم البيسة .بغض النظر عما يملكه هو وغيره من حق في
القيام بذلك أو عــدمــه ،فإنني أرى أن هــذا األمــر هــو محاولة عن
قصد أو غير قصد إلغراق مسلسل «ضيعة ضايعة» في بحر من
الترهات وسوف يسيء الى العمل .وألفت نظر الجميع ،إلى أن ما
سيقال على لسان املختار املزيف ال عالقة له بـ «ضيعة ضايعة»،
وال بشخصياتها ولذلك يرجى عدم الخلط بني العملني الحقًا».
من جانبه ،ال يخفي الكاتب محمود عبد الكريم في اتصال مع
«األخبار» غضبه من أخذ األمور إلى هذا املكان .يشرح مالبسات

الممثل زهير رمضان

ً
املــوضــوع« :الـقـصــة بــاخـتـصــار أنـنــا نـقــدم عـمــا يــامــس قضايا
املــواطــن الـيــومـيــة ،وفـقــا للظرف الــراهــن .مــرة نحكي عــن مشكلة
الـكـهــربــاء ،وم ــرة عــن انـقـطــاع الـخـبــز ،وم ــرة عــن ال ـغــاء ،وأسـعــار
العملة وتــداعـيــاتـهــا عـلــى املــواطــن الـفـقـيــر .األحـ ــداث بغالبيتها
تجري في املحافظات الكبرى ومعظمها في دمشق ،وليس هناك
أي تقارب أو تشابه مع أجواء «ضيعة ضايعة» وال مع غيره من
ّ
األعمال .وفي أرشيفي عدد كبير من األعمال التي قلدها اآلخرون
ال العكس! لكن بطل املسلسل زهـيــر رمـضــان أراد أن يـقــدم هذه
الـقـصــص مــن خــال شخصية املـخـتــار البيسة عـلــى اعـتـبــار أنــه
حقق نجاحًا بهذا الكاركتير وحصد شعبية كبيرة .وقد أخذ إذنًا
من الشركة املنتجة ملسلسل «ضيعة ضايعة» وهي مالكة الحق
الحصري بمنح هذا اإلذن».

على الشاشة

«نقشت» :تنويع على التنميط واالبتذال
نادين كنعان
ّ
ال يختلف اثـنــان على أن مــا ُيـقـ َّـدم على  lbciمساء األحــد ضمن
املوسم الثاني من « take me outنقشت» (إنتاج فانيال برودكشن)
مبتذل في إطــار اإلثــارة الرخيصة الهادفة إلى جذب أكبر كمية
مــن املـشــاهــديــن .لكن رغــم سيل االن ـت ـقــادات ال ـحــادة الـتــي ترافق
البرنامج ال ــذي يـقـ ّـدمــه ف ــؤاد يمني منذ املــوســم املــاضــي ،ال يــزال
ّ
متفوقًا على «ديو املشاهير» الذي
يحقق نسب مشاهدة عالية،
ّ
تـعــرضــه  mtvفــي الــوقــت نـفـســه! صـحـيــح أن الـنـسـخــة الـجــديــدة
حاولت تفادي بعض األخطاء السابقة عبر استقبال أشخاص
مــن شــرائــح عمرية مختلفة ،وتـنــويــع الـضـيــوف لجهة اللوكات
ّ
والوضع االجتماعي واملناطقي والطائفي ،غير أن البداية جاءت
غارقة في ّالعنصرية والتنميط (األخبار  .)2017/11/17قد يعتبر
ّ
بعضهم أنها «سقطة» يمكن تداركها ،إال أن الحلقات التي تلت
ّ
ّ
االفتتاح أثبتت أن القائمني على البرنامج يتعمدون املوضوع.
هكذا ،وفيما بلغت السوقية والسطحية في الكالم واألداء أدنى
درجــات ـهــا ،شــاهــدنــا مـشـتــركــن يـتـحـ ّـولــون إل ــى «م ـس ـخــرة» أمــام
الصبايا اللواتي ُينرن ويطفئن األضواء ،في الوقت الذي بدا فيه
ّ
شباب مــن مناطق مـحـ ّـددة (الشمال
كــأن املقصود مــن استقبال
ّ
ً
ّ
ّ
وبعلبك مثال) ليس التعددية ،وإنما الضرب على أوتــار معينة
تخدم اللعبة التلفزيونية .في هــذا السياق ،نذكر جمال الرجل
ّ
املتقدم في السن ،الذي أتى من بعلبك إلى أدما إليجاد
اللطيف
فتاة «مناسبة» .لم يسلم املتسابق املولع بــاألفــام الهندية من

سهام الصبايا وفؤادُ ،ليوضع في موقف ال ُيحسد عليه .وكذلك
العكارية ،الذي
األمر بالنسبة إلى محمد ابن قرية عيون السمك
ّ ّ
يعمل في تربية الدواجن .استغل البرنامج بساطته وخفة ظله
ّ
للسخرية منه ،عله يستطيع إضحاك أكبر قدر من الجمهور ،كما
حدث حني سرد نكتة ّ«الكيس» تلبية لطلب فؤاد.
وفي الحلقة املاضية ،كنا أمام نموذج مختلف و«إكزوتيك» .شاب
وسيم مــن بعلبك يسكن فــي بـيــروت ُيــدعــى «خـضــر» ،يرغب في
ّ
صبية جميلة إلجراء «عقد متعة» .وأمام
أن «تنقش» بينه وبني
ّ
دهـشــة بعض املتسابقات واسـتـفـســارات يـمــن ،تــولــت املشتركة
«ألفت» جزءًا من الشرح ملن يجهلون هذا النوع من الزواج املؤقت
الخاص ّبالطائفة الشيعية ،والذي يستهوي الشاب الذي وصف
نفسه بــأنــه «ج ــريء بـحــب الـصـبــايــا الـجــريـئــن» .هــذا طبعًا إلــى
جانب موجات األخــذ والــرد بني الصبايا والشباب حــول أفكار
رجعية كـ «شــرف البنت وصيتها» .ولكي تكتمل أدوات لعبة الـ
«رايتينغ» ،صار « take me outنقشت» يكشف لنا جانبًا مختلفًا
عن املشتركات عن طريق ســرد تجارب قاسية عاشوها سابقًا،
إلخــراج لحظات عاطفية وحميمية ،إضافة إلى اإلدالء بآرائهن
حول مواضيع على شاكلة العجز الجنسي ،والطالق ،والجنس
قبل ال ــزواج ،والـخـيــانــة ...وفــي سبيل اللعبة نفسهاُ ،يــاحــظ أن
ّ
وتيرة استضافة أسماء معروفة زادت كذلك ،مثل العب كرة السلة
ميغيل مارتينيز ،والكوميديان غابي حويك.
*« take me outنقشت» :األحد ـ  21:30على  lbciوldc

الخميس  14كانون األول  2017العدد 3348

من فنلندا إلى بيروت...
ليلة سينمائية في «متروبوليس»

صورة
وخبر

ضمـن مبـادرة توأمـة بيـن لجنـة سـاحة سـان جيرمـان دي بريـه (متـرو باريـس)
الفرنسـية وسـاحة  IFSفـي تشـنغدو فـي الصيـنُ ،تعـرض حالياً فـي «مدينة
تجسـد دب بانـدا أحمـر
األنـوار» منحوتـة للفنـان الفرنسـي ريشـار أورلينسـكي ّ
اللـون .انطلقـت المبـادرة فـي بدايـة  ،2017وتهـدف إلـى إقامـة مجموعـة
بـأن المنحوتـة
مـن األحـداث واألنشـطة الفنيـة والثقافيـة فـي الشـارع .علماً ّ
الضخمـة سـتبقى فـي سـاحة المترو حتـى  7كانـون الثانـي (ينايـر)  ،2018قبل
أن تنتقـل إلـى حديقـة «بوفـال» للحيوانـات ،ثـم إلـى «مستشـفى نيكيـر» فـي
حزيـران (يونيـو) العـام نفسـه( .فيليـب لوبيـز ـــ أ ف ب)

خليل شحرور
الوداع األخير

أحمد بيضون
مكرمًا في الباشورة
ّ

هادي الديك ُيناقش
اإلدارة المالية للبلديات

بعدما ُ غادرنا أخيرًا عن 77
عامًا ،تقام ذكرى أسبوع على
رحيل شاعر الزجل اللبناني
ومؤسس «نقابة شعراء الزجل»
خليل شحرور (الصورة)،
الساعة العاشرة من صباح
ّ
«مجمع
األحد املقبل في
هونني الخيري» (طريق املطار
ـ بيروت) .وتعليقًا على وفاة
ابن بلدة هونني الجنوبية
املحتلة ،كتب الشاعر الياس
زغيب على مواقع التواصل
االجتماعي بعض األبيات التي
طريقته:
نعى ّفيها الفقيد ّعلى َ ّ
الرف/
«في دف نعست رنتو ع
َ
وع نحاستو ...جوع الصدى
َ
مكسور /دمع املحابر ،ع املنابر
َ ّ
حفّ َ /لون ّ
السما ...واألرض ّ
زقفة كف /تزف الحكي ،وتكللك
ّ
القمر يا مجد...
بالن
ورّ /جيب ّ
َ
جيب الدفّ /ووقف ماليكةّ
القصيدة َصف /جايي يغنيلك
«خليل شحرور»!».

في مناسبة «اليوم العاملي للغة
العربية»ّ ،
تكرم جمعية «السبيل»
غدًا الجمعة الكاتب والباحث
واملترجم اللبناني أحمد بيضون
(الصورة) في «املكتبة العامة
لبلدية بيروت» (الباشورة) ،نظرًا
إلسهاماته ّ
القيمة على صعيد «لغة
ّ
الضاد» .تتخلل االحتفال كلمة
جمعية «السبيل» التي تلقيها
رئيستها مود اسطفان ،وشهادة
شخصية ولغوية لكمال بكداش،
إضافة إلى مداخلة لبيضون،
ومناقشة بعض النصوص
املختارة مع طالب «ثانوية
ّ
لبنان األخضر» .يذكر أن أرشيف
ّ
بيضون يضم  15كتابًا متنوعًا،
منها «الصراع على تاريخ لبنان»
( ،)١٩٨٨و«كلمن :من مفردات اللغة
إلى مركبات الثقافة»...

أرست االنتخابات البلدية
األخيرة خطابًا ُمغايرًا عن مفهوم
ّ
البلدية التقليدي .وتمكنت من
طرح نقاش حول دور البلدية
الذي يتجاوز مسألة التمثيل
العائلي ويقف عند املسؤوليات
ّ
ّ
املتعلقة بالتنمية املحلية .لعل
املعيار األساسي الذي بات
يعتمده كل مطالب بتفعيل العمل
البلدي هو مدى معرفة املؤتمنني
في هذه السلطة املحلية بالقوانني
التي تنظم العمل في البلدية.
ُيساهم املراقب املالي هادي الديك
(الصورة) في كتابه «بلديات
بني الرقابة والتوجيه»،
لبنانّ ،
الذي يوقعه اليوم في نقابة
املحامني في بيروت ،في تزويد
املعنيني بهذا النوع من املعرفة .ما
هي املصادر املالية لهذه ُاإلدارات؟
كيف تجبي األموال وأن تنفقها؟
أسئلة كثيرة يجيب عليها،
مناقشًا جوانب اإلدارة املالية
ّ
للبلديات والقواعد املنظمة لها.

غدًا ـ  19:00ـ املكتبة العامة لبلدية بيروت
(بناية الدفاع املدني /ط  3ـ الباشورة).
لالستعالم01/664647 :

ب ـ ـعـ ــد الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا الـ ـب ــرازيـ ـلـ ـي ــة
وال ـنــروي ـج ـيــة واألوك ــرانـ ـي ــة ،ها
هي سينما «متروبوليس أمبير
صوفيل» تستعد اليوم لـ «ليلة
مــن األف ــام الفنلندية» ّ
تقدمها
«مــدرســة  ELOللسينما» في
هلسنكي بالتعاون معها ومع
«امل ـع ـهــد الـفـنـلـنــدي فــي الـشــرق
األوس ــط» ،والـسـفــارة الفنلندية
في لبنان ،واألكاديمية اللبنانية
من فيلم Letters Home
للفنون الجميلة .البداية ستكون
مع عرض ملجموعة من األفالم
ُ
الوثائقية القصيرة ،تليها جلسة أسئلة وأجوبة ،ثم تعرض ثالثة أفــام خيالية قصيرة،
لتختتم الليلة الطويلة مع جلسة أجوبة وأسئلة ثانية.
( Letters Homeعام  2016ـ آلنا كارين غرونروس ـ  14د) هو فيلم االفتتاح الذي يتناول
قصة ستة طالبي لجوء في فنلندا ،تحت السن القانونية وتعود أصولهم إلى أفغانستان
والعراق .يكتب هؤالء رسائل ليبعثوها إلى أهلهم في أرض الوطن .الشريط الثاني ضمن
قائمة الوثائقيات هو ( Migratory Birdعام  2012ـ لكاتجا لوتاماتي ـ  24د) الذي يروي
ّ
قصة «إستر» ( 9سنوات) ،النيجيرية املولودة في لبنان .مثل والديها ،تعيش الطفلة على
الهامش وتحلم بالرحيل .أمــا «أحــام ما بعد الحرب» ( 2015ـ لجوهاني هوكا ـ  25د)،
ّ
فيقارب ذكــريــات الـحــرب التي يتوق املــرء إلــى نسيانها إال أنـهــا تبقى حــاضــرة ،مستندًا
إلــى لقطات أرشيفية فنلندية وشـهــادات عن الحرب العاملية الثانية .الذكريات والتغيير،
هي موضوع فيلم ( Rememberعام  2015ـ  4د) لسانا ليلجاندر ،فيما يطرح الوثائقي
ً
سؤاال ّ
مهمًا« :ماذا لو كانت صورة
التجريبي ( Silencioعام  2016ـ
لتولي تيالهتي ـ  8د) ّ
املحبني موجودة فقط في ّ
أحد ّ
مخيلتنا؟ كيف يمكن التخلي عن شيء لم يكن موجودًا
ً
أص ــا؟» .فــي إطــار التجريب ،هناك أيضًا ( Observing Squirrelsعــام  2016ـ ـ لسيرا
Little Snow Animal
مارتيكينن ـ  16د) حول املعلومات ،واملعرفة ،واملعرفة والطبيعة .في ً
ّ
(عام  2009ـ  19د) ،تمزج ميا تيرفو بني التوثيق واألنيميشن ،محاولة القول إنه ليس خطأ
أن نريد الحب ،لكن علينا البحث عنه في املكان املناسب.
باالنتقال إلى الشرائط الخيالية ،تنطلق العروض مع «املوعد» ( 2012ـ لجيني توفونيمي ــ7
ُ َ
د) .على «تينو» ( 16سنة) استضافة موعد لقط والدته «ديابلو» ،ليجد أن رجولته تمتحن
أمام «ميركا» ( 25سنة) و«ليسو» ( 54سنة) .في( Born Wrongعام  2016ـ  20د) ،تسأل
كايسة الرملي« :هل علينا ّ
تقبل أشقائنا؟» ،قبل أن يطرح شريط الختام ( Mausoleumعام
ً
 2015ـ للوري راندال ـ  26د) سؤاال آخر« :ملاذا هناك ذبابة داخل تابوت الرفيق لينني؟».
«ليلة من األفالم الفنلندية» :اليوم ـ  18:30ـ سينما «متروبوليس أمبير صوفيل»
(األشرفية ـ بيروت) .لالستعالم .01/332661 :الدخول مجاني .األفالم مترجمة
إلى اإلنكليزية.

