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سياسة
على الغالف

مصرف لبنان «يتالعب» بحسابات ميزان المدفــو
حول مصرف لبنان عجزًا أكيدًا في ميزان المدفوعات لشهر تشرين الثاني إلى فائض ولو محدود! كيف؟
بسحر ساحرّ ،
خفي ،إذ قرر (فجأة) في هذا الشهر (دون غيره) زيادة سندات دين بالعمالت األجنبية (يوروبوندز) إلى
الجواب بسيط وغير
ّ
صافي موجوداته الخارجية ،خالفًا لكل المعايير والمنهجيات الحسابية المعتمدة هنا وفي الخارج ،وذلك في تالعب
حدة العجز المتراكم وتجميل نتائج السياسات النقدية المتبعة
واضح بالحسابات هدفه تخفيف ّ
فيفيان عقيقي
سجلت حسابات مصرف لبنان لشهر
ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي فــائ ـضــا فــي
مـيــزان املــدفــوعــات بقيمة  68.2مليون
دوالر ،فــي مـقــابــل عـجــز بقيمة 887.8
مـلـيــون دوالر فــي الـشـهــر ال ــذي سبقه.
ه ــذه النتيجة خــالـفــت كــل الـتــوقـعــات،
وكانت بمثابة مفاجأة حقيقية لجميع
املتابعني من الخبراء واملصرفيني ،إذ
إن الوقائع الثابتة في الشهر املذكور
تـفـيــد ب ــأن ح ــرك ــة خ ـ ــروج األم ـ ـ ــوال من
ل ـب ـنــان ك ــان ــت أك ـب ــر بـكـثـيــر م ــن حــركــة
دخـ ـ ــول األمـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـيـ ــه ،وب ــالـ ـت ــال ــي ال
ي ــوج ــد أدن ـ ــى ش ــك ف ــي أن ال ـح ـســابــات
الـحـقـيـقـيــة غـيــر امل ـل ـعــوب بـهــا تنطوي
ّ
على عجز كبير أكـيــد ،وهــو مــا تؤكده
تـ ـق ــدي ــرات م ــدي ــري ــة اإلح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات فــي
مصرف لبنان نفسه ،التي أفــادت بأن
شـهــر تـشــريــن الـثــانــي شـهــد خ ــروج ما

شهد تشرين الثاني خروج
ملياري دوالر
ما ال يقل عن
َ
من الودائع من لبنان
ال يقل عــن مـلـيـ َـاري دوالر مــن الــودائــع
مــن لـبـنــان ،بــالـتــزامــن مــع طـلــب كثيف
عـلــى الـ ــدوالر ،مــا ســاهــم فــي تخفيض
امل ــوج ــودات الـخــارجـيــة ملـصــرف لبنان
(أي امل ــوج ــودات بالعمالت األجنبية)
بقيمة  1.6مليار دوالر إلى  41.9مليار
دوالر في نهاية الشهر املذكور.
هــذه الوقائع نتجت مــن سياق سلبي
مـسـتـمــر م ـنــذ عـ ــام  ،2011وتـعــاظـمــت
فــي تشرين الثاني املــاضــي فــي ظــل ما
ُعرف بقضية «احتجاز رئيس مجلس
الوزراء سعد الحريري في السعودية»
وإعالن استقالته من الرياض والعودة
عنها فــي بـيــروت واتـهــام قــوى محلية

لـلـسـعــوديــة بــأنـهــا تـسـعــى ال ــى زعــزعــة
االس ـت ـق ــرار ف ــي ال ـب ــاد وال ـض ـغــط على
عبر التأثير على األوض ــاع
الحكومة ّ
ً
النقدية الهشة أصال.
ف ـمــا ال ـ ــذي ح ـصــل ك ــي يـنـقـلــب الـعـجــز
األكيد في ميزان املدفوعات الى فائض
وهمي؟
لــإجــابــة عــن هــذا ال ـســؤال ،ال بــد بداية
من تعريف ميزان املدفوعات.
بـحـســب ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ،فــإن
«ميزان املدفوعات هو بيان إحصائي
يلخص نتيجة امل ـبــادالت واملـعــامــات
الـ ـت ــي ت ـن ـشــأ ب ــن امل ـق ـي ـمــن ف ــي ال ـب ـلــد
وامل ـق ـي ـم ــن فـ ــي ال ـ ـخـ ــارج خ ـ ــال ف ـتــرة
م ـع ـي ـنــة» ،أو بـمـعـنــى أك ـث ــر وض ــوح ــا،
فإن ميزان املدفوعات ّ
يعبر عن صافي
ال ـح ــرك ــة امل ــال ـي ــة امل ـت ـبــادلــة ب ــن لـبـنــان
وب ـق ـيــة ال ـع ــال ــم .ف ـ ــإذا ك ــان ــت الـنـتـيـجــة
فائضًا ،فـهــذا يعني زي ــادة مــوجــودات
الـبـلــد الـصــافـيــة بــالـعـمــات األجـنـبـيــة.
وإذا كانت عـجـزًا ،فهذا يعني تراجعًا
فــي هــذه امل ــوج ــودات ،وبــالـتــالــي مزيدًا
م ـ ـ ــن الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــوط ع ـ ـلـ ــى س ـ ـعـ ــر صـ ــرف
الليرة الثابت واملــربــوط بــالــدوالر منذ
تسعينيات القرن املاضي.
هذا امليزان يسجل عجزًا تراكميًا منذ
عــام ( 2011مــا عــدا في عــام  2016الذي
س ـجــل ف ـيــه فــائ ـضــا بـقـيـمــة  1.2مـلـيــار
دوالر نتيجة ما ُعــرف باسم الهندسة
املالية) ،وقد بلغ هذا العجز التراكمي
نحو  9.2مـلـيــارات دوالر حتى نهاية
شهر تشرين الثاني املاضي (وهو آخر
شهر تتوفر اإلحصاءات عنه).
ما الذي ّ
تغير في شهر تشرين الثاني
املاضي إذًا؟ وملاذا اتهام مصرف لبنان
باللعب في هذه الحسابات؟
بحسب ج ــدول اإلح ـص ــاءات الرسمية
ال ـ ـصـ ــادر ع ــن مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان وال ـ ــذي
يـ ـخ ــص الـ ـشـ ـه ــر امل ـ ــذك ـ ــور (ال ـ ـج ـ ــدول
مرفق) ،ترد جملة «سحرية» في أسفل
الجدول مفادها أن «صافي املوجودات

ميزان المدفوعات
الخارجية للقطاع المالي (بماليين الدوالرات)
الموجودات
التغيرات الشهرية في صافي
ّ
					
2016
مصرف لبنان املصارف ** املجموع
-718.9
-763.7
44.8
كانون الثاني
362.6
200.9
161.7
شباط
-287.9
325.7
-613.6
آذار
-254.9
240.0
-494.9
نيسان
-861.6
-406.0
-455.6
أيار
-13.0
-1002.5
989.5
حزيران
352.1
-144.0
496.1
تموز
1787.8
-2172.9
3960.7
آب
188.7
334.4
-145.7
أيلول
-680.2
-731.4
51.2
تشرين األول
453.0
346.7
106.3
تشرين الثاني
909.8
1144.1
-234.3
كانون األول
1237.5
-2628.7
3866.2
املجموع

2017
مصرف لبنان * املصارف ** املجموع
166.7
-132.6
299.3
341.8
35.8
306.0
46.3
1204.4
-1158.1
-320.9
562.6
-883.5
-591.5
84.2
-675.7
-758.0
-2523.4
1765.4
100.2
-1470.7
1570.9
368.3
-239.0
607.3
457.2
-665.6
1122.8
-887.8
-427.9
-459.9
68.2
1059.2
-991.0
-2513.0

1503.5

-1009.5

ّ
اللبنانية
* صافي املوجودات الخارجية ملصرف لبنان في شهر تشرين الثاني  2017يشمل سندات دين الجمهورية
املصدرة بعمالت أجنبية
** تشتمل على البنوك التجارية ،مؤسسات التسليف املتوسطة والطويلة األجل ،واملؤسسات املالية
(املصدر :مصرف لبنان)
ال ـخ ــارج ـي ــة مل ـص ــرف ل ـب ـنــان ف ــي شـهــر
تـشــريــن ال ـثــانــي  2017يـشـمــل سـنــدات
دي ــن الـجـمـهــوريــة الـلـبـنــانـيــة امل ـصــدرة
ب ـع ـم ــات أج ـن ـب ـي ــة» ،أي أن امل ـص ــرف
ً
امل ــرك ــزي أدخ ـ ــل ت ـع ــدي ــا اسـتـنـســابـيــا

وانتقائيًا فــي طريقة احتساب ميزان
امل ـ ــدف ـ ــوع ـ ــات ل ـش ـه ــر واح ـ ـ ــد م ـ ــن دون
األشهر األخرى ،وهو ما ّ
يعد «هرطقة»
إحصائية.
امل ـع ــروف أن وزارة املـ ــال ،وب ـن ـ ً
ـاء على

طلب مصرف لبنان ،قامت في النصف
األخـ ـي ــر م ــن ال ـش ـه ــر املـ ــذكـ ــور بـعـمـلـيــة
«دفترية» ،إذ استبدلت سندات خزينة
بالعملة اللبنانية بقيمة  2562مليار
لـيــرة لبنانية يحملها مـصــرف لبنان

ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
)ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت(

+ $ 7.899

+ $ 4.697

+ $ 3.461

+ $ 3.325

+ $ 2.037

ﺷﻬﺭ + $ 1.238 11
2015

2017

2014

2013

2012

2011
2010

2016

- $ 1.009

- $ 1.127 - $ 1.407
- $ 3.354

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن
)ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات(

- $ 1.538

اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
)ﻣﻦ  2011اﻟﻰ  2015ﺿﻤﻨﴼ(
 9.422ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ

+ $ 2.795

- $ 1.996

2009

2008

2007

ﺑﺎرﻳﺲ 3
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول
2007

اﻟﻔﺎﺋﺾ اﳌﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
)ﻣﻦ  2006اﻟﻰ  2010ﺿﻤﻨﴼ(
 19.517ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ

2006

ﺑﺎرﻳﺲ 1
ﺣﺰﻳﺮان 2000
ﺑﺎرﻳﺲ 2
ﺣﺰﻳﺮان 2002
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المشهد السياسي

وعات!
ب ـم ــا ي ــوازيـ ـه ــا (أي ن ـح ــو  1.7م ـل ـيــار
دوالر) م ــن سـ ـن ــدات خ ــزي ـن ــة ج ــدي ــدة
بالدوالر األميركي (يوروبوندز) .وكان
ال ـب ـي ــان الـ ـص ــادر ع ــن وزارة امل ـ ــال في
حينه واض ـحــا بــإشــارتــه ال ــى أن «هــذا
االسـتـبــدال ال ينجم عنه انتقال أمــوال
نقدية بني كل من وزارة املال ومصرف
ل ـب ـن ــان»! بـمـعـنــى أن ه ــذه الـعـمـلـيــة لم
يقابلها أي تدفقات نقدية من الخارج،
وب ــال ـت ــال ــي ال ي ـم ـكــن ف ــي أي حـ ــال مــن
األح ـ ــوال إدخــال ـهــا ف ــي ح ـســاب مـيــزان
املدفوعات كما هو ّ
معرف أعاله.
ّ
يعلق الخبير االقتصادي واملستشار
ال ـس ــاب ــق ف ــي صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي
ووزارة املال ،توفيق كسبار ،أن «ال عالقة
لسندات اليوروبوندز التي تصدرها
وزارة املــال بميزان املــدفــوعــات ،كما ال
يمكن أن يكون لهذه السندات أي تأثير
ع ـل ـيــه ،كــون ـهــا م ـج ـ ّـرد عـمـلـ ّـيــة تـحــويــل
قائمة بني وزارة املال ومصرف لبنان».
يتفق املدير التنفيذي في «بلوم بنك»،
ّ
فادي عسيران ،مع كسبار ،إذ علق بأن
احتساب حصيلة االستبدال في ميزان
املدفوعات «مش صحيح باملبدأ!».
ك ــذل ــك ي ـت ـف ــق رئـ ـي ــس قـ ـس ــم ال ـب ـح ــوث
وال ــدراس ــات فــي مـجـمــوعــة «بـيـبـلــوس
ب ـ ـنـ ــك» ،ن ـس ـي ــب غـ ـب ــري ــل ،مـ ــع ك ـس ـبــار
ّ
ّ
عملية
وع ـس ـي ــران ،إذ ي ـشــرح أن «كـ ــل
ت ـبــادل لــم تــدخــل إل ــى ال ـســوق ال يمكن
احتسابها في ميزان املدفوعات ،وهو
ما يمكن تطبيقه على اإلصدار األخير
لـ ــوزارة املـ ــال» ،ويـتــابــع غـبــريــل «هـنــاك
م ـن ـه ـجـ ّـيــة رس ـم ـ ّـي ــة وواض ـ ـحـ ــة تــرتـكــز
على معايير دولـ ّـيــة الحـتـســاب ميزان
املــدفــوعــات ،وبــالـتــالــي ال يمكن زي ــادة
أو حسم مبالغ ّ
معينة وفق األهــواء أو
ّ
الظروف .ولكن ال يمكن ألحد أن يعلق
على ّ
صحة هذا اإلجراء سوى مصرف
ل ـب ـنــان ن ـف ـس ــه» ،وي ـن ـهــي غ ـبــريــل «فــي
الواقع ،لم أطلع على البيان ،وبالتالي
يـ ـج ــب س ـ ـ ـ ــؤال املـ ـعـ ـنـ ـي ــن ع ـ ــن ك ـي ـف ـ ّـي ــة
ّ
احـتـســاب األرقـ ــام ،والـتــأكــد مــن إدخــال
عـمـلـ ّـيــة ال ـت ـبــادل ال ـتــي تـ ّـمــت مــع وزارة
املال ضمن ميزان املدفوعات».
بالفعل ،حاولت «االخبار» استيضاح
مصرف لبنان عن سبب هــذا التعديل
ف ــي اح ـت ـس ــاب مـ ـي ــزان امل ــدف ــوع ــات في
شهر تشرين الثاني املاضي واألساس
املنهجي الــذي يقوم عليه ،إال أن مدير
الـعـمـلـ ّـيــات املــالـ ّـيــة فــي مـصــرف لبنان،
ي ــوس ــف ال ـخ ـل ـيــل ،رف ــض الـتـعـلـيــق في
ات ـصــال مــع «األخ ـب ــار» ،مـشـيـرًا إلــى أن
«هذا األمر ال يدخل ضمن صالحياته،
بــل ي ـنــدرج ضـمــن اخـتـصــاص مــديـ ّ
ـريــة
الــدراســات االقـتـصـ ّ
ـاديــة واإلح ـصــاءات
ّ
في مصرف لبنان التي يمكنكم التوجه
إليها بــالـســؤال» .إال أن هــذه املديرية،
بلسان ربيع تيموتاوس ،أجابت بأنها
«غ ـيــر مـلــزمــة بــاإلجــابــة أو الـتــوضـيــح
كـ ــون أرقـ ـ ــام ش ـهــر ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي لم
تنشر بعد على موقع مصرف لبنان،
ّ
وال يــوجــد م ــا ي ــؤك ـ ّـد أن األرقـ ـ ــام الـتــي
بحوزتكم صادرة عنا»!
هذه األجوبة من املعنيني في مصرف
ّ
لبنان تــدل على إرب ــاك واض ــح ،وعجز
عن التبرير والتفسير ،إال أن ما صدر
عـ ــن تـ ـيـ ـم ــوت ــاوس ي ــوح ــي ب ـ ــأن حـجــم
ال ـف ـض ـي ـحــة ك ـب ـيــر ج ـ ـدًا الـ ــى درج ـ ــة أن
مصرف لبنان قد يكون بصدد التراجع
عن فعلته وإعــادة األمــور الى نصابها
واحـ ـت ــرام اإلحـ ـص ــاءات الـ ـص ــادرة عنه
وشفافيتها ودقتها.

مسؤولون عونيون:
لن ننتخب بري ...ولن نعطيه وزارة المال
تستبطن المعركة بين
ِ
الرئيسين ميشال عون
ونبيه ّبري ما هو أكبر من
مرسوم .حيث يسود همس
في الكواليس العونية عن
أهداف تبدأ بانتزاع رئاسة
مجلس النواب من ّبري
ومنعه من الحصول مجددًا
على وزارة المال
جـ ـ ـ ـ ّـرت أزمـ ـ ـ ــة مـ ــرسـ ــوم مـ ـن ــح األق ــدمـ ـي ــة
لـضـبــاط «دورة ع ــون» وراء هـ ــا مشكلة
تـلـ َـو األخـ ــرى .وم ــا بــن ع ــودة االنـقـســام
حــول تعديالت فــي قــانــون االنتخابات
والـفـتــاوى الدستورية التي تصدر من
هنا وهـنــاك ،أصبح الـخــاف أوســع من
نــزاع على توقيع أو مرسوم أو إصالح
انـتـخــابــي ،وب ـلــغ م ـصــاف الـصــاحـيــات
ال ــدس ـت ــوري ــة وت ـف ـس ـيــر ات ـف ــاق الـطــائــف
ّ
واملس باألعراف.
ّ
وفـيـمــا جــمــد الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري
حــركـتــه وب ـقــي ح ــزب ال ـلــه عـلــى موقفه
الداعم للرئيس بـ ّـري من دون خطوات
فاعلة لحل األزمة ،يرتفع سقف الخالف
ب ــن الــرئــاس ـتــن األول ـ ــى وال ـثــان ـيــة ،ما
يـ ـن ــذر بـ ـت ــوت ــرات ُي ـم ـك ــن أن تـنـسـحــب
عـلــى مـلـفــات أخـ ــرى ،قـبــل االنـتـخــابــات
وخــالـهــا وب ـعــدهــا .لـكــن أخـطــر مــا ّفي
ه ــذه األزم ــة أنـهــا أخ ــذت مـنـحـ ًـى يبشر
بتباعد بني التيار الوطني وحركة أمل،
ً
يـصـعــب إصـ ــاح تــداع ـيــاتــه مـسـتـقـبــا.
وب ـ ـ ــدأ ب ـع ــض املـ ـس ــؤول ــن فـ ــي ال ـت ـي ــار
الحديث بلغة تهديدية تنذر باستمرار
األزمة إلى ما بعد االنتخابات النيابية
املـقـبـلــة .وي ـق ــول هـ ــؤالء إن «ع ـلــى بــري
أن يـعــرف أن انـتـخــابــه رئـيـســا ملجلس
ال ـنــواب بعد االنـتـخــابــات املقبلة ليس
مضمونًا .وكما أنه لم ينتخب العماد
ميشال عون للرئاسة ،فإننا لن ننتخبه
لــرئــاســة املـجـلــس» ،األم ــر الـثــانــي الــذي
يهدد به مسؤولون عونيون هو «منع
حــركــة أم ــل م ــن ال ـح ـصــول ع ـلــى وزارة

عين التينة :عون يريد السيطرة على مجلس النواب بعد مجلس الوزراء (مروان طحطح)

ّ
املالية ،تجنبًا لتكريس عرف يمنحها
حق النقض من خارج الدستور» .حتى
اآلن لـيــس مــن رســالــة رسـمـيــة تلقتها
عــن الـتـيـنــة ب ـشــأن ه ــذا األمـ ــر ،غـيــر أن
م ـص ــادره ــا تـعـتـبــر أن ه ــذا ال ـك ــام من
شــأنــه أن «يــرســم مصير استحقاقات
ك ـب ـيــرة ف ــي إدارة ح ـكــم الـ ـب ــاد ،كــذلــك
رئــاســة الحكومة والجمهورية فــي ما
ب ـعــد .فـ ــإذا ك ــان فــريــق بـعـبــدا ي ــرى أنــه
ق ــادر على ضــرب األعـ ــراف ،فـهــذا األمــر
لن يطاول الرئاسة الثانية وحدها ،وال
وزارة املالية» .ومع أن بعض القوى ال
تــأخــذ كــام املـســؤولــن العونيني على
مـحـمــل ال ـج ــد ،ع ـلــى اع ـت ـبــار أن الـتـيــار
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر «ب ـ ـ ــات ي ـ ـ ــدرك حـقـيـقــة
التوازنات في البالد» ،ترى عني التينة
في «مرسوم األقدمية» معركة سياسية
كبرى «ال خالفًا موضعيًا ،بل هو أكبر
مــن مــرســوم ،ال بــل هــو م ـشــروع متفق
عليه بــن بعبدا والـســرايــا الحكومية،
بشكل يتيح لعون إطاحة دور مجلس
النواب أو السيطرة عليه ،كما فعل في

مجلس الوزراء ،في ظل تسليم الرئيس
ـف أح ــد
الـ ـح ــري ــري ل ـ ــه» .وف ـي ـم ــا ل ــم ي ـن ـ ِ
األع ـضــاء ال ـبــارزيــن فــي تكتل التغيير
واإلص ــاح ص ــدور «تـهــديــدات مــن هذا
ال ـن ــوع» ع ــن م ـســؤولــن عــون ـيــن ،فــإنــه
ّ
أك ــد أن «الــذيــن يـتـحـ ّـدثــون بـهــذه اللغة
ال يـعــرفــون شيئًا عــن ال ـتــوازنــات التي
ت ـح ـكــم ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي ف ــي ال ـب ــاد،

جنبالط :بري أرسل
حل مع
لي مشروع ّ
أبو فاعور وهو
سيقدمه إلى الحريري

علم
و خبر
يتلكأ!
ضرب
مسن ...والقضاء ّ
ّ
ت ـ ـعـ ـ ّـرض امل ـ ــواط ـ ــن ال ـس ـب ـع ـي ـن ــي م ــال ــك س.أ.
العـتــداء بالضرب املبرح من قبل علي س .و
ش ـي ــراز د .وع ـب ــاس س .م ــا أدى إل ــى دخــولــه
أحد مستشفيات بعلبك بحالة طارئة ،حيث
ّ
مكث ملدة أسبوع .ورغم أن الطبيب الشرعي
ّ
كتب تقريرًا يفيد بــأن املعتدى عليه بحاجة
إلى تعطيل ثالثني يومًا ،رفض أحد املدعني
ال ـع ــام ــن ف ــي ال ـب ـق ــاع إص ـ ـ ــدار أمـ ــر بـتــوقـيــف
امل ـع ـتــديــن بـسـبــب ض ـغــوط ت ـم ــارس ف ــي هــذه
ّ
القضية .ونقلت مصادر لـ «األخبار» أن أحد
الـقـضــاة تـنـ ّـحــى عــن ال ــدع ــوى ،فيما لــم ينظر
ثان وأحالها على ثالث!
فيها
ٍ
قاض ٍ

الكتائب :ال تفاهم مع الخازن
ّ
أك ـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـص ـ ــادر ح ـ ـ ــزب الـ ـكـ ـت ــائ ــب أن ك ــام
ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ف ــري ــد ه ـي ـكــل ال ـ ـخـ ــازن عــن
تفاهم انتخابي بينه وبــن قـيــادة الصيفي
غ ـيــر دق ـي ــق« ،وصـ ـ ــادر ع ــن ط ــرف واح ـ ــد ،هو
ّ
الـ ـخ ــازن ن ـف ـســه .ف ــي ح ــن أن ال ـنــائــب ســامــي
ّ
ّ
الجميل كــان واضـحــا حــن قــال إن العالقات

وال ـ ــزي ـ ــارات ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـت ــي ي ـق ــوم ب ـه ــا ال
ُعــاقــة لها بالتحالفات االنتخابية الـتــي لم
تحسم بعد» .وتسأل املصادر إن كان الخازن
ُم ـس ـت ـع ـدًا «ل ـت ـب ـنــي املـ ــواقـ ــف ال ـت ــي يـلـتــزمـهــا
الكتائب ،لناحية أهمية السيادة وحصرية
الـســاح بيد الــدولــة ،لكونه ُمـقـ ّـربــا مــن حزب
الله ،حتى نتحالف معه؟».

بارود على الالئحة العونية
ّ
ت ـقــول م ـصــادر فــي ال ـت ـيــار الــوط ـنـ ّـي ال ـحــر إن
ال ــوزي ــر ال ـســابــق زي ــاد ب ـ ــارود ،تـبــلــغ رسـمـيــا
تبنيه على الئحة «التيار» في دائرة كسروان
ـ ـ جـبـيــلُ .
ويـنـقــل عــن العميد املـتـقــاعــد شامل
ّ
روكـ ـ ــز ،أن االس ـ ــم ال ـث ــال ــث ع ـلــى ال ــائ ـح ــة مــن
ك ـس ــروان سـيـكــون ال ـنــائــب ال ـســابــق مـنـصــور
ّ
البون ،إال أن ذلك لم ُيحسم بعد ،ويؤكد البون
أن ال أحد تواصل معه في هذا الخصوص.

ويتوهمون بأن منصب رئاسة مجلس
الـنــواب يخضع ملعركة عــدديــة» .ورأى
النائب العوني أن «مرسوم األقدمية لم
يكن يستأهل كل هذه الضجة من قبل
الرئيس بري ،وكان في مقدوره تمريره
بــا ضجيج ،وتسجيل اعتراضه لدى
رئيس الجمهورية .لكن يبدو أن بري
ّ
فضل خوض معركة استباقية لضمان
االحـ ـتـ ـف ــاظ ب ـ ـ ـ ــوزارة امل ــالـ ـي ــة م ـن ــذ اآلن
ف ــي ال ـح ـكــومــة امل ـق ـب ـلــة» .وف ــي الـسـيــاق
ّ
ع ـي ـنــه ،أك ـ ــد م ـص ــدر ق ــري ــب م ــن رئـيــس
الـجـمـهــوريــة ل ــ«األخ ـب ــار» أن ع ــون «لــم
ّ
يصعد فــي وجــه بــري عندما دعــا إلى
ّ
االحتكام إلى القضاء لبت أمر املرسوم،
بل على العكس من ذلك ،فإنه أراد فتح
باب لحل األزمة».
وف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،أط ـلــق ال ـنــائــب ولـيــد
جنبالط أمــس موقفًا يؤكد فيه وقوفه
إلى جانب ّبري في هذه املعركة ،مشيرًا
إلــى أنــه «ال لــزوم ملرسوم الترقية ،وأما
وق ـ ــد خ ـ ــرج امل ـ ــرس ـ ــوم ،ف ــا لـ ـ ــزوم ل ـعــزل
رئيس مجلس النواب» ،الفتًا في حديث
ت ـل ـف ــزي ــون ــي ع ـب ــر ش ــاش ــة «امل ـس ـت ـق ـبــل»
إلـ ــى أن «ب ـ ــري أرس ـ ــل ل ــي مـ ـش ــروع حل
مـ ــع الـ ـن ــائ ــبوائ ـ ـ ــل أب ـ ــو ف ـ ــاع ـ ــور ،وه ــو
سيقدمه إلــى الحريري ،وإذا وا فــق كان
ب ــه ،وم ـشــروع الـحــل هــو إلع ــادة األم ــور
ّ
إل ـ ــى دسـ ـت ــوريـ ـتـ ـه ــا» .وشـ ـ ـ ـ ّـدد ع ـل ــى أن
«االن ـت ـخــابــات هــي م ـجــال لـلـتــاقــي بني
جـمـيــع األطـ ـ ــراف ،وإن ل ــم نـلـتـ ِـق فليكن
هـنــاك تنافس بــن الجميع ،وبالنسبة
إل ــى ال ـحــزب االش ـتــراكــي ال مشكلة ّ
ألي
تحالفات بني الفرقاء ،ومنفتحون على
ّ
ّ
الـجـمـيــع» .وأك ــد جـنـبــاط أن «الـحــديــث
عــن تحالف خماسي يعني عــزل فريق
مـ ــا ،وأنـ ـ ــا ضـ ـ ّـد عـ ــزل ّ
أي أحـ ـ ــد ،وه ـن ــاك
ت ـغ ـي ـي ــرات س ـت ـط ــرأ ع ـل ــى مــرش ـح ـي ـنــا».
ّ
وت ــاب ــع« :ل ــم أتـمــكــن حـتــى اآلن مــن فهم
ّ
القانون االنتخابي جيدًا ،وال يمكنني
ّ
أن أتوقع حجم كتلتي النيابية املقبلة،
والقانون الجديد له حيثياته ّالجديدة
وال أريد ّ
أي غلطة حسابات ألنني غير
م ـت ـم ـكــن م ــن الـ ـق ــان ــون الـ ـج ــدي ــد» .وف ــي
ّ
مـجــال آخ ــر ،ق ــال جـنـبــاط« :ك ــل الـنــاس
ترتقي بكفاءاتها ،فـ ِـلـ َـم ال نرتقي نحن،
ماكنزي (التي قرر
ولـ َـم نحتاج لشركة ِ
مجلس الـ ــوزراء الـتـعــاقــد معها لوضع
ت ـ ـصـ ـ ّـور ل ــاق ـت ـص ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي ،وه ــي
ال ـشــركــة ال ـتــي أعـ ـ ّـدت رؤيـ ــة  2030الـتــي
ّ
قدمها ولي العهد السعودي محمد بن
سـلـمــان)؟» .وســأل جنبالط« :أال يوجد
اقـتـصــاديــون وك ـفــاءات فــي لبنان حتى
ماكنزي؟ هل ماكنزي ستستمع
نحضر ِ
إلى خبرات الشفافني في اإلدارات؟ يلي
ماكنزي حمير».
جايبني ِ
وعـلــى صعيد آخ ــر ،زار أمــن ســر تكتل
الـتـغـيـيــر واإلص ـ ـ ــاح ال ـن ــائ ــبإبــراه ـيــم
كـ ـنـ ـع ــا ن م ـ ـسـ ــاء أم ـ ـ ــس م ـ ـ ـعـ ـ ــراب ،ح ـيــث
استقبله رئيس حزب القوات اللبنانية
سمير جعجع ،بحضور وزي ــر اإلعــام
مـلـحــم ري ــاش ــي .وق ــد وض ـع ــت م ـصــادر
ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـق ــاء ف ــي س ـي ــاق «الـ ـلـ ـق ــاءات
الـعــاديــة الـتــي تـهــدف إلــى إع ــادة تمتني
وتحصني العالقة بــن الـقــوات والتيار
ّ
الحر ،بعد التوتر الــذي حصل
الوطني
بـيـنـهـمــا» .وقــالــت امل ـص ــادر إن «كـنـعــان
أتــى ليؤكد أن العالقة لم تنقطع يومًا،
وأن الـتــواصــل قــائــم ،وق ــد وض ــع قـيــادة
مـ ـ ـع ـ ــراب ف ـ ــي ج ـ ــو ك ـ ــل م ـ ــا ي ـح ـص ــل فــي
ً
ال ـب ــاد ،مــن أزم ــة امل ــرس ــوم وصـ ــوال إلــى
االن ـت ـخ ــاب ــات وق ــان ــونـ ـه ــا» .وأك ـ ـ ــدت أن
الـ ــزيـ ــارة «ال ت ــؤس ــس ألي لـ ـق ــاء قــريــب
ب ــن ج ـع ـجــع ورئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوري ــة أو
الوزير جبران باسيل» ،لكنها «تساعد
على تنشيط التواصل والتنسيق بني
ّ
الطرفني» .في املقابل ،أكدت مصادر في
التيار لــ«األخـبــار» أن هــذه الــزيــارة «لن
ت ــؤدي إلــى تحسني الـعــاقــة بــن التيار
وال ـق ــوات ،ألن الـخــافــات بيننا صــارت
ُ
أعمق من أن تداوى بزيارة».
(األخبار)
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سياسة
تقرير

ترفض التحالف االنتخابي مع الحريري:
حركة أمل ُ
ال ثقة بناكث العهود!
أصبحت العالقة بين الرئيسين نبيه ّبري وسعد الحريري أشبه بـ«العداوة» .فتراجع رئيس الحكومة أكثر من مرة عن وعود
قطعها لرئيس مجلس النواب أفقد عين التينة ثقتها «بحليف قديم» ،تحديدًا ما جرى في مرسوم منح األقدمية لضباط
تؤكد مصادر مقربة من ّبري أن «ال إمكانية للتحالف مع
«دورة عون» الذي «رسم مبدئيًا صورة التحالفات االنتخابية» ،إذ ّ
المستقبل في الدوائر المشتركة»
ميسم رزق
لم ُ
يعد ّ
سرًا أن العالقة بني الرئيسني
ن ـب ـيــه بـ ـ ـ ّـري وس ـع ــد الـ ـح ــري ــري ت ـ ُـم ــرّ
ّ
بـ ـم ــرحـ ـل ــة مـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــرة ن ـس ـب ـي ــا ت ـك ــاد
ّ
تتحول إلى قطيعة ،إذا ما استمرت
األم ـ ـ ــور ع ـل ــى ه ـ ــذا املـ ـ ـن ـ ــوال ،نـتـيـجــة
تعاطي رئيس الحكومة مع األزمات
الـ ـت ــي اش ـت ـع ـل ــت ب ــن بـ ـ ـ ّـري ورئ ـي ــس
ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال ع ــون ووقــوفــه
إلـ ــى ي ـمــن األخـ ـي ــر ف ــي ك ــل امل ـل ـفــات،
ك ــان آخــرهــا مــرســوم مـنــح األقــدمـيــة
ل ـض ـبــاط «دورة ع ـ ــون» .ول ــم ُي ـعــرف
ح ـتــى ال ـســاعــة م ــا إذا كــانــت الـفـتــرة
الفاصلة عن االنتخابات النيابية ـ
ُ
في أيار املقبل ـ ستساعد على تبديد
أجــواء الخالف أو تسعيرها .لكنها
فترة استطالع ملا سيكون عليه شكل
الدوائر املشتركة بني
التحالفات في
ُ
حــركــة أمــل وتياراملستقبل .مصادر
ّ
«ال ـحــركــة» تــؤكــد ع ــدم الـتـحــالــف مع
ت ـيــار ال ـح ــري ــري ،ألس ـب ــاب سياسية
وانـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،ف ـي ـم ــا ت ــأم ــل م ـص ــادر
مستقبلية حصول العكسّ ،
مروجة
ك ـ ــام ـ ــا عـ ـ ــن «ح ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــة» الـ ـتـ ـح ــال ــف
ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـ ـ ــدوائـ ـ ـ ــر .وي ـس ـت ـن ــد
«املستقبليون» إلــى تــاريــخ العالقة
ّ
التي لطاملا شكلت صمام أمــان ضد
الـفـتـنــة الـسـنـيــة ـ ـ الـشـيـعـيــة ،وبقيت
ّ
صـ ـل ــة الـ ــوصـ ــل األسـ ــاس ـ ـيـ ــة فـ ــي ع ــز
االنقسام العمودي بني فريقي  8و14
آذار .وفيما يختلف الـطــرفــان حول
الكثير من امللفات اليومية ،يتفقان

ع ـلــى ن ـق ـطــة واح ـ ـ ــدة ،ه ــي «ال ـت ـفــاهــم
ع ـلــى عـ ـن ــوان ع ــري ــض :االسـ ـتـ ـق ــرار»،
ّ
وهــو تفاهم «هــزتــه الـخــافــات ،لكنه
لم يسقط بعد».
مل ــاذا وص ـلــت األمـ ــور إل ــى ه ــذا الـحـ ّـد
بني ّ
بري والحريري؟ يروي مقربون
من رئيس املجلس أن «أصل املشكلة
بـ ـ ــدأت م ـن ــذ ان ـت ـخ ــاب ع ـ ــون رئ ـي ـســا،
ح ـي ــث ان ـط ـل ـقــت ال ـت ــرج ـم ــة الـعـمـلـيــة
ل ـل ـت ـحــالــف امل ـس ـت ـتــر ب ــن ال ـعــون ـيــن
واملـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـي ــن» .وبـ ـقـ ـي ــت األم ـ ـ ــور
ف ــي إطـ ــار م ـق ـبــول إل ــى أن «ت ـب ـ ّـن أن
ال ـح ــري ــري غ ـيــر قـ ــادر ع ـلــى ال ـخــروج
ع ــن طـ ــوع ب ـع ـب ــدا ف ــي أي م ـل ــف ،مــن
دون أن ي ـح ـفــظ ل ـلــرئ ـيــس بـ ـ ـ ّـري أي
جـ ـ ّمـ ـي ــل ،خـ ـص ــوص ــا أن األخـ ـ ـي ـ ــر لــم
يــوفــر فرصة الحتضانه ودعـمــه في
أشـ ــد ل ـح ـظــات ال ـت ــوت ــر ال ـس ـيــاســي».
ّ
هذه النقطة بالذات شكلت بداية ما
يشبه الـصــدمــة فــي عــن الـتـيـنــة ،من
دون مـعــرفــة الـخـلـفـيــة ال ـتــي ينطلق
مـنـهــا رئ ـيــس الـحـكــومــة ف ــي تعامله
مــع أي أزم ــة ،وم ـ ّـرة تلو امل ــرة أصبح
الحريري في نظر عني التينة «ناكثًا
للعهود».
فـمـسـلـســل ال ــوع ــود ال ـحــريــريــة الـتــي
لــم تبصر الـنــور تـعــود إلــى التمديد
الثالث ،حني وعد الحريري الرئيس
بـ ّـري بــأن يكون معه ،تفاديًا للفراغ.
وه ــو الـ ــذي اض ـط ــر رئ ـي ــس املـجـلــس
آنــذاك إلــى أن يعلن أن عــدم التوصل
إلى قانون انتخابات يعني التمديد
ّ
ل ـل ـم ـج ـلــس .وقـ ــد ش ــك ــل هـ ــذا املــوقــف
عين التينة :ما فعله رئيس الحكومة في ملف مرسوم األقدمية أقرب إلى الغدر (مروان طحطح)

ف ــي امل ــاض ــي ت ـب ــاع ـدًا ب ــن الــرج ـلــن
«لم ُيفسد للود قضية ،إال أن إمعان
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ف ــي ال ـت ــراج ــع عن
التزاماته مع عني التينة ّ
أجج النار،
كما حصل فــي ملف التعيينات في
قـ ــوى األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي ال ـت ــي شملت
تعيني الرائد ربيع فقيه رئيسًا لفرع
األمــن العسكري في فرع املعلومات،
والعقيد علي سكيني قــائـدًا ملنطقة
الـشـمــال فــي وح ــدة ال ــدرك اإلقليمي،
مــن دون الــرجــوع إلــى الــرئـيــس بري
ك ـم ــا هـ ــي ال ـ ـعـ ــادة فـ ــي ال ـت ـع ـي ـي ـنــات،

في بيروت ستكون
الئحة أمل ــ حزب
اهلل وحلفائهما في
مواجهة «المستقبل»

خصوصًا أن الـحــريــري كــان قــد قـ ّـدم
وعدًا بعدم إقرارها قبل التوافق على
األسماء».
كـ ــان ُي ـم ـك ــن االس ـت ـق ــال ــة ال ـت ــي أج ـبــر
عليها الحريري من الرياض أن تكون
بمثابة فــرصــة لـطـ ّـي هــذه الصفحة،
وأن ي ـكــون االل ـت ـفــاف الــوط ـنــي الــذي
كان ّ
بري عنصرًا أساسيًا فيه ،حافزًا
ّ
ل ـل ـحــريــري ع ـلــى أن ي ـع ــود إل ــى خــط
الوسط بني عون ّ
وبري« ،إال أنه أثبت
ّ
تحيزه األعمى لبعبدا ،والــذي دفعه
أخيرًا إلــى الغدر» بعني التينة ،كما
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ضابط طيار و«جندي مجهول» في
أوقــف فــرع املعلومات فــي قــوى األمــن
ال ــداخـ ـل ــي أم ـ ـ ــس ،أح ـ ــد أب ـ ـ ــرز «ت ـج ــار
املـ ـ ـخ ـ ــدرات ب ــال ـج ـم ـل ــة» امل ـش ـت ـب ــه فـيــه
ع.ع.م ،.امل ـط ـل ــوب ب ـم ــوج ــب ع ـش ــرات
م ــذك ــرات ال ـتــوق ـيــف ب ـج ــرائ ــم تــرويــج
املخدرات واالتجار بها .الحدث ليس
عــاديــا ،فعملية التوقيف جــرت فيما
كـ ــان امل ـش ـت ـبــه ف ـي ــه ع ـل ــى م ــن س ـي ــارة
ع ـس ـك ــري ــة يـ ـق ــوده ــا م ـس ــاع ــد رئ ـيــس
مكتب مكافحة امل ـخــدرات فــي ُالبقاع،
وق ــف
امل ــازم أول الـطـيــار م.م ،.ال ّــذي أ ِ
أيضًا .وعلمت «األخبار» أن املعطيات
ال ـت ــي ت ــواف ــرت لـ ــدى فـ ــرع امل ـع ـلــومــات
ُ
ّ
كانت تفيد بأن الضابط يعمل سائقًا

المعني
الضابط،
ّ
بمكافحة المخدرات،
كان يعمل سائقًا لدى
تاجر المخدرات!

ل ــدى تــاجــر املـ ـخ ــدرات ،ل ـل ـحــؤول دون
توقيفه على الحواجز األمنية بحيث
يعمد إل ــى نقله بـسـيــارتــه العسكرية
التابعة لقوى األمــن الــداخـلــي ،مقابل
دفـ ـ ـع ـ ــات ت ـ ـ ـ ـ ـ ــراوح ب ـ ــن أل ـ ـف ـ ــي دوالر
وأربـ ـع ــة آالف دوالر أم ـيــركــي ع ــن كل
«توصيلة» .وبـنـ ً
ـاء عليه ،جــرى رصد
الـضــابـ ّـط لتوقيفه بــالـجــرم املـشـهــود،
ع ـل ـم ــا أنـ ـ ـ ــه سـ ـب ــق أن أوقـ ـ ـ ــف امل ـ ـ ــازم
أول ن ـف ـس ــه ،ت ــأدي ـب ـي ــا ،مل ـ ــدة ع ـشــريــن
ي ــوم ــا ،ال ـع ــام ال ـف ــائ ــت ،بـسـبــب وج ــود
ع ــاق ــة ب ـي ـنــه وب ـ ــن ت ــاج ــر املـ ـخ ــدرات
حسني م .الشهير بــ«حـســن الغبي».
ووص ـف ــت امل ـص ــادر األم ـن ـيــة املــوقــوف
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تقرير

يدق نفير االنتخابات:
«التيار» ّ
التحالف مع حزب اهلل غير محسوم!
تقول مصادر األخيرة .فما فعله في
ملف مرسوم منح األقدمية لضباط
«دورة ع ــون» لــم يـكــن مـجــرد تــراجــع
ع ــن ت ـع ـ ّـه ــده ب ـع ــدم تــوق ـيــع امل ــرس ــوم
إلــى جانب رئيس الجمهورية« ،بل
كـ ــان ت ــواطـ ـؤًا م ـق ـص ــودًا ،خـصــوصــا
أن ال ـحــريــري ك ــان عـلــى عـلــم بــه منذ
 5أش ـه ــر ،ول ــم ُي ـخ ـبــر الــرئ ـيــس ب ـ ّـري
ب ــاألم ــر» ،وه ــو مــا دف ــع األخ ـيــر أكثر
من مـ ّـرة إلــى تحميل الحريري جزءًا
ك ـب ـي ـرًا م ــن امل ـس ــؤول ـي ــة ،ولـ ــم ي ـت ـ ّـردد
بالتصريح بذلك أمام عدد من زواره.
ف ـ ــي خ ـ ـضـ ـ ّـم ه ـ ـ ــذه األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ت ـج ـت ــاح
ال ـ ـك ـ ــوال ـ ـي ـ ــس أسـ ـ ـئـ ـ ـل ـ ــة كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرة ع ــن
انعكاسها على التحالف االنتخابي
ب ــن ح ــرك ــة أمـ ــل وامل ـس ـت ـق ـبــل ف ــي مــا
ب ـع ــد .االن ـط ـب ــاع ال ـس ــائ ــد ي ـشــي بــأن
ّ
سيتحول إلى قتال
القتال السياسي
انتخابي ،وال سيما أن حركة أمل قد
حـسـمــت أمــرهــا فــي مــا يتعلق بهذا
الـتـحــالــف ،وموقفها فــي هــذا الشأن
س ـل ـبــي .تـخـتـصــر ُم ـص ــادر ال ـحــركــة،
باإلضافة إلــى ما ذكــر ،إجابتها عن
هذا السؤال بالقول« :ما بعد املرسوم
ّ
وتفسر إجابتها بأن
بات مرسومًا».
قرار عني التينة بشأن هذا التحالف
ينطلق من معطيني :األول سياسي
ي ـت ـع ـل ــق «بـ ـ ـع ـ ــدم الـ ـثـ ـق ــة ب ــال ــرئ ـي ــس
الحريري» ،والثاني انتخابي مرتبط
«بــالـتـحــالــف املـحـتــوم مــع ح ــزب الله
في كل الــدوائــر» .تعود املصادر إلى
ك ــام األمـ ــن ال ـع ــام ل ـت ـيــار املستقبل
أحمد الـحــريــري الــذي حسم بــأن «ال
ت ـح ــال ــف م ــع الـ ـ ـح ـ ــزب» ،األمـ ـ ــر ال ــذي
«حـ ّـررنــا كحركة أمــل مــن ّ
أي تحالف
م ــع امل ـس ـت ـق ـب ــل» .وت ـع ـت ـبــر املـ ـص ــادر
أن الـتـحــالــف ف ــي ال ــدوائ ــر املـشـتــركــة
لـيــس مـنـطـقـيــا .فـفــي ص ـيــدا ـ ـ جــزيــن
والبقاع الغربي وزحلة «نحن ندعم
مــرش ـحــن م ـع ــروف ــن ل ــن ي ـق ـبــل بـهــم
ً
ال ـح ــري ــري» ،ف ـضــا عــن «أن ـنــا نجزم
بأنه سيتحالف مــع التيار الوطني
الـ ـح ـ ّـر» .أم ــا ف ــي ب ـي ــروت« ،فـسـيـكــون
ل ـن ــا الئـ ـح ــة واحـ ـ ـ ــدة مـ ــع ح ـ ــزب ال ـلــه
وح ـل ـفــائ ـنــا ،وب ــال ـت ــال ــي ال ُي ـم ـكــن أن
تجمعنا الئحة واحــدة» .في املقابل،
ّ
تعتبر مـصــادر مستقبلية بــارزة أن
«من غير الواضح بعد كيف سترسو
التحالفات االنتخابية فــي الــدوائــر
امل ـش ـت ــرك ــة» ،وم ــن اآلن ح ـتــى مــوعــد
االنـتـخــابــات «أم ــور كثيرة ُيمكن أن
ّ
تتبدل» .وتستند مصادر التيار إلى
التحالف السياسي مــع عــن التينة
«خ ــط أح ـم ــر» مـمـنــوع تـ ـج ــاوزه ،وال
ش ـ ّـك ف ــي أن ــه «س ـي ـكــون ل ــه انـعـكــاس
إيـجــابــي عـلــى الـتـحــالــف االنـتـخــابــي
رغم كل العقبات».

م ــا خـ ـ ّـص ال ـت ـحــال ـفــات «ي ـش ـمــل أيـضــا
حـ ــزب الـ ـل ــه» .ف ــاالن ـت ـخ ــاب ــات ،بحسب
مسؤولني عونيني« ،ترتبط هــذه املرة
بــاألح ـجــام ال بــالـخـيــارات السياسية.
وال يوجد أي انقسام سياسي عمودي
كما في السابق بني تكتلي 8و 14آذار.
وإذا ّ
مصلحتنا ومصلحة
تبي لنا أن
ّ
ّ
ح ـل ـفــائ ـنــا فـ ــي أل نـ ـت ــرش ــح مـ ـع ــا ،فــا
مــانــع مــن االت ـف ــاق مـعـهــم عـلــى خــوض
املعركة في لوائح منفصلة .وهذا األمر
ينطبق على حزب الله وعلى غيره من
الحلفاء».
أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل،
ف ـع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن تـ ـق ـ ّـدم ال ـح ــدي ــث عن
ات ـف ــاق ان ـت ـخــابــي سـ ُـيـعـقــد بـيـنــه وبــن
ـدد مــن الــدوائــر
الـتـيــار ال ـعــونــي ،فــي ع ـ ٍ
ّ
أهمها صيدا ـ جزين ،البقاع األوسط،
وال ـش ـم ــال ال ـثــال ـثــة (بـ ـش ـ ّـري ـ ـ ـ زغ ــرت ــا ـ
ال ـك ــورة ـ ـ ال ـب ـتــرون)« ،ال ي ــزال النقاش
ـام مـ ــن دون ال ـغ ــوص
م ـع ــه ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ـ ٍ
ّ
بــالـتـفــاصـيــل .صـحـيــح أن وقـفـتـنــا مع
رئيس الحكومة سعد الحريري خالل
أزمـ ــة اسـتـقــالـتــه ق ـ ّـرب ــت ف ــي م ــا بيننا،
ولـ ـك ــن بـ ـص ــراح ــة ن ـب ـح ــث أيـ ـ ــن تـكـمــن
مصلحتنا بالدرجة األولى» .التنسيق
ب ـ ــن ب ــاسـ ـي ــل وم ـ ــدي ـ ــر م ـك ـت ــب رئ ـي ــس
ّ
والتقدم في
الحريري،
الحكومة نــادر
َ
العالقة بني الطرفني ،ف َرضا أن ينتقل
الـتــواصــل «إل ــى مـسـتــوى األم ــن الـعــام
لتيار املستقبل أحمد الحريري ،ونائب

رئـيــس التيار الوطني الـحــر للشؤون
اإلداري ــة رومــل صــابــر» .عقد الــرجــان،
حـتــى ال ـســاعــة ،ثــاثــة اجـتـمــاعــات كــان
آخرها في مركزية التيار العوني في
مـيــرنــا الـشــالــوحــي ،بــن عـيــدي املـيــاد
ورأس السنة .الهدف األساسي من ذلك،
«تقريب القواعد الحزبية والشعبية،
وال سـ ّـيـمــا تـلــك الـتــي لــديـهــا تـســاؤالت
حول التقارب بني التيارين» .بعد ذلك،
ُ
سيصبح التنسيق أيضًا على مستوى
منسقي األقضية ،والهيئات املحلية.
ـادر ،أن
وم ــن امل ـف ـتــرض ،بـحـســب املـ ـص ـ ً
ُيعقد اجتماع قريبًا يضم إضافة إلى
الحريري وصابر« ،مسؤولي النقابات،
والطالب ،واملناطق .وتشكيل لجنة من
 10أو  12شخصًا ،لوضع برنامج عمل
مشترك ،وتفعيل ُالتنسيق».
ت ـحــديــد أس ـم ــاء امل ــرش ـح ــن الـعــونـيــن
إل ـ ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة ،يـنـتـظــر
التحالفات السياسية .خــال الورشة
كانون الثاني ،جرى
االنتخابية في ُ 2
تقسيم املرشحني امللتزمني إلــى ثالث
ّ
فئات ،كل فئة عقدت في ذلك التاريخ،
اجـتـمــاعــا م ــع بــاسـيُــل ونـسـيــب حــاتــم.
الفئة األولى تضم املرشحني الثابتني،
ّ
«وهــم الذين حلوا باملراكز األولــى في
االستطالع الداخلي ،وبفارق كبير عن
زمالئهم» .من بني هؤالء هناك :أسعد
درغام وجيمي جبور في عكار ،باسيل
فــي الـبـتــرون ،وبـيــار رف ــول فــي زغــرتــا،
وج ــورج عطالله فــي ال ـكــورة ،سيمون
أب ــي رمـيــا فــي جـبـيــل ،إبــراهـيــم كنعان
والـ ـ ـي ـ ــاس بـ ــو ص ـع ــب وإدي م ـع ـلــوف
فــي امل ــن ،آالن عــون فــي بعبدا ،سيزار
أبـ ــي خ ـل ـيــل ف ــي عــال ـيــه وم ــاري ــو عــون
وطـ ــارق الـخـطـيــب ف ــي ال ـش ــوف ،نـقــوال
الصحناوي فــي بـيــروت األول ــى ،زيــاد
جزين.
أسود وأمل أبو زيد في ُ
فـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــان ـي ــة امل ــرشـ ـح ــون
املـ ـحـ ـتـ ـمـ ـل ــون ،وهـ ـ ـ ــم :ط ــون ــي ع ـطــال ـلــه
(كـ ـ ـس ـ ــروان) ون ــاج ــي ح ــاي ــك (ج ـب ـيــل)،
طوني ماروني في طرابلس ،إبراهيم
امل ــاح فــي امل ــن ،خليل حـمــادة وغياث
البستاني في الشوف ،سليم الخوري
فــي جــزيــن ،نــاجــي غ ــاري ــوس وحكمت
ديـ ـ ــب فـ ــي بـ ـعـ ـب ــدا ،مـ ـيـ ـش ــال ال ـض ــاه ــر
فــي بعلبك ـ ـ الـهــرمــل (وه ــو غـيــر رجــل
األع ـ ـم ـ ــال مـ ـيـ ـش ــال الـ ـض ــاه ــر امل ــرش ــح
املحتمل في زحلة).
أم ــا امل ـج ـمــوعــة ال ـثــال ـثــة ،فــاملــرشـحــون
فيها حظوظهم شبه مـعــدومــة ،ولكن
يـبـقــى اع ـت ـمــادهــم ره ـن ــا بــالـتـحــالـفــات
وحاجة اللوائح إليهم ،ومنهم :خليل
شـمـعــون ف ــي بـعـلـبــك ـ ـ ال ـهــرمــل ،كاتيا
كيوان في الشوف ـ عاليه ،إيلي زوين
وميشال عواد في كسروان ،عمر طالب
في الشمال الثالثة.

منيي المخدرات»
قبضة «المعلومات» :مكافحة « َأ ّ

(مروان
طحطح)

ّ
ب ــأن ــه «جـ ـن ــدي م ـج ـه ــول» ف ــي م ـجــال
تـجــارة امل ـخــدرات ،ســواء الكوكاين أو
الكبتاغون ،معتبرة عملية التوقيف
إنـ ـ ـج ـ ــازًا أمـ ـنـ ـي ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا عـ ـل ــى صـعـيــد
م ـكــاف ـحــة امل ـ ـخـ ــدرات لـ ـك ــون امل ــوق ــوف
ل ـي ــس ذائـ ـ ــع ال ـص ـي ــت وغ ـي ــر م ـع ــروف
على مستوى ّ
املروجني الصغار ،لكن
ُيـ ـع ـ ّـد أحـ ــد أركـ ـ ــان تـ ـج ــارة ال ـكــوكــايــن
وح ـ ـب ـ ــوب الـ ـكـ ـبـ ـت ــاغ ــون ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان.
وذكــرت املـصــادر األمنية لـ «األخـبــار»
ّ
ّ
أن املــوقــوف تــاجــر جملة كبير ي ــوزّع
على باقي تجار املخدرات ،كاشفة أنه
الكوكايني» من
يستورد تحديدًا «باز ّ
ال ـخ ــارج ،ويـبـيـعــه للمصنعني الــذيــن

يكاد التيار الوطني الحر
يتحول بكامله إلى ماكينة
انتخابية تحضيرًا لالنتخابات
النيابية .االجتماعات ُتعقد
بشكل دائم ،تحضيرًا لتحديد
المرشحين والتحالفات
ُ
االنتخابية .مع توقع مصادر
في «التيار» أن ُتحسم األمور
بداية شباط المقبل
ليا القزي
أول ما يشتكي منه ٌ
قسم من السياسيني
لدى سؤالهم عن االنتخابات النيابية،
ه ــو غ ـي ــاب ال ـح ـم ــاس ــة ب ــن ال ـنــاخ ـبــن
ّ
ل ـهــذا االس ـت ـح ـقــاق .ي ـقــولــون إن قسمًا
ّ
ّ
م ــن الـ ـن ــاس م ــا زال غ ـي ــر ُم ـ ـصـ ــدق أن
ُ ّ
االنتخابات ستنظم في  6أيــار املقبل.
وه ـنــاك الـقـســم ال ـثــانــي ال ــذي لــم يفهم
ّ
بـعــد كيفية االق ـت ــراع فــي ظ ــل الـقــانــون
ال ـجــديــد«ّ .أح ــد األس ــات ــذة الجامعيني
ي ـع ـت ـق ــد أن ـ ـ ـ ـ ُـه يـ ـح ــق ل ـ ــه مـ ـن ــح ص ــوت ــه
التفضيلي مل َ
رشحني»ُ ،يخبر سياسي
شـ ـم ــال ــي .ب ـي ــد أن «الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرودة» ت ـجــاه
ُ
االن ـت ـخ ــاب ــات ،ال ـتــي تـصـيــب جـ ــزءًا من
الرأي العام ،ال تشمل ماكينات غالبية
األحـ ـ ـ ــزاب وال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ال ـتــي
أطـلـقــت النفير ال ـعــام .الـتـيــار الوطني
الـ ـ ـح ـ ــر ،ه ـ ــو واحـ ـ ـ ــد م ـ ــن هـ ـ ــذه ال ـ ـقـ ــوى.
بــدايــة الـشـهــر ال ـج ــاري ،أط ـلــق رسميًا
اجتماعاته تحضيرًا للمرحلة األخيرة
م ــن ال ــورش ــة االن ـت ـخــاب ـيــة .وقـ ــد ّ
رج ــح
فــي حينه ،نــائــب زحـلــة السابق سليم
ّ
عـ ــون ،أن «الـ ـص ــورة ق ــد تـتـضــح خــال
ّ 10أي ـ ـ ــام» .ك ــان ذل ــك االج ـت ـم ــاع ال ـعــام
الــوح ـيــد« ،وف ــي غ ـضــون أي ــام سنعقد
االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـث ــان ــي م ــن أجـ ــل مـتــابـعــة
الـ ـنـ ـق ــاش» ،ب ـح ـســب مـ ـص ــادر عــون ـيــة،
ّ
ولكن االجتماعات املناطقية «مفتوحة
ّ
ّ
ُ
َ
لــدراســة كــل دائ ــرة قبل أن يـقــدم تقرير
فصل بوضعها ُ
ُم ّ
ويناقش مع رئيس
الـحــزب» الــوز ُيــر جـبــران ُباسيل .كذلك
ُ َ
سيستعان باملرشحني املحتملني في
الدوائر« ،لتقديم رؤيتهم لالنتخابات
ف ــي منطقتهم إل ــى بــاسـيــل وم ـســؤول
املــاك ـي ـنــة االن ـت ـخــاب ـيــة نـسـيــب ح ــات ــم».
وتتوقع املصادر أن «تتضح الصورة
بداية شباط املقبل».
ف ــي اج ـت ـمــاع  2ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ،بحث
املـ ـس ــؤول ــون ف ــي «الـ ـتـ ـي ــار» ف ــي معظم
الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاط املـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة بـ ــاالن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات:
امل ـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــون ،ط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــة امل ـ ـ ـعـ ـ ــركـ ـ ــة،

ي ـح ـ ّـول ــون ك ــل ك ـي ـلــوغــرام م ــن «ال ـب ــاز»
إلــى  3.5كـيـلــوغــرامــات مــن الكوكايني
املـعــد للبيع .ولـفـتــت امل ـصــادر إل ــى أن
املحققني يشتبهون فــي وج ــود صلة
بـ ــن امل ـ ــوق ـ ــوف وش ـح ـن ــة ال ـك ــوك ــاي ــن
البالغة  ٣١كيلوغرامًا التي ضبطتها
مــديــريــة ال ـج ـمــارك ف ــي م ـ ُطــار بـيــروت
ال ـش ـهــر ال ـف ــائ ــت ،والـ ـت ــي أوقـ ـ ــف فيها
ضـ ــابـ ــط ورت ـ ـي ـ ـبـ ــان م ـ ــن ق ـ ـ ــوى األم ـ ــن
الداخلي لالشتباه فــي تورطهما في
عملية التهريب.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر أم ـن ـيــة لـ ــ«األخـ ـب ــار»
إن ق ــوى األمـ ــن ال ــداخّ ـل ــي ،ف ــي مـ ــوازاة
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ــي ت ـنــفــذهــا ف ــي مـجــال

ُعقدت ثالثة اجتماعات بين أحمد الحريري
ورومل صابر من أجل تقريب القواعد (مروان بوحيدر)

السيناريوهات املحتملة للتحالفات
وك ـي ـف ـي ــة ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع ب ـق ـي ــة ال ـق ــوى
السياسية ،اإلعــانــات والـتــواصــل مع
اإلعــام ،ميزانية االنتخابات ...العديد
من النقاط لم ُتحسم بعد« ،وال ّ
سيما
ّ
ّ
مــا يـتـعــلــق بــالـتـحــالـفــات ،ألن األم ــر ال
ّ
ي ـت ـعــلــق ب ـن ــا ح ـ ـص ـ ـرًا» .ول ـك ــن بـحـسـ ّـب
املـ ـص ــادر ،ق ــال بــاس ـيــل م ــا م ـع ـنــاه إن ــه
ّ
«سيجري التعامل مع كل منطقة على
ّ
ح ــدة ،وف ـقــا لـخـصــوصـيــات ك ــل دائ ــرة،
مــن دون أن تـكــون الـتـحــالـفــات واح ــدة
على صعيد لبنان» .وخـيــارات التيار
ّ
العوني مفتوحة على كل االحتماالت،
بما فيها إمـكــان فتح صفحة جديدة
م ــع ت ـي ــار املـ ـ ـ ــردة .فـبـحـســب املـ ـص ــادر،
«يعتبر باسيل أن ال مانع من التحالف
مــع الـنــائــب سليمان فرنجية إذا كــان
ٌ
هـنــاك احـتـمــال ذل ــك» .عــدم الحسم في

جرى تقسيم المرشحين
الملتزمين في «التيار»
إلى ثالث فئات

ّ
«مصممة على مالحقة
األمن الجنائي،
وتوقيف جميع الضباط والعناصر
الــذيــن يـثـبــت وج ــود أي صـلــة بينهم
وب ــن ال ـع ـصــابــات ،وب ـص ــورة خــاصــة
عصابات اإلتجار باملخدرات».
في موازاة هذه العملية النوعية التي
ّ
نفذها فرع املعلومات ،تمكنت مديرية
امل ـخــابــرات فــي الـجـيــش مــن اس ـتــدراج
وت ــوق ـي ــف ف.ن ،.أحـ ــد أك ـب ــر مــروجــي
امل ـخــدرات فــي الــزلـقــا .وقــد ُده ــم منزل
املشتبه فيه في جل الديب ،حيث ُع ِثر
عـلــى كـمـيــة م ــن املـ ـخ ــدرات واألسـلـحــة
واألموال.
(األخبار)
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مجتمع وإقتصاد
قضية في خطوة خارج سياق السجال السياسي الدائر حول مرسوم أقدمية الضباط و«ميغاسنتر» االنتخابات ،دعا
والعمال إلى تسمية مندوبيهم لمجلس إدارة الضمان االجتماعي في
كبارة أصحاب العمل
ّ
وزير العمل محمد ّ
مهلة أقصاها  1شباط المقبل ،في ما بدا وكأنه تمهيد لتعيينات في مجلس إدارة الضمان .لكن شكوكًا كثيرة
تكتنف الدعوة ألن مثل هذه التعيينات ال تتطلب توافقًا سياسيا بين طرفي النزاع الحالي فحسب ،بل تحتاج أيضًا
إلى الحفاظ على حسابات التوازن بين القوى السياسية والمصالح الطبقية الممثلة في الصندوق ،وفكفكة
تعقيدات تداخل التمثيل السياسي بالمناطقي والقطاعي والطائفي

السكة
تعيينات الضمان على ّ

تمديد جديد أم اتفاق سياسي غير معلن؟
محمد وهبة
ّ
م ـط ـل ــع األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،ت ـل ــق ــت
ً
ال ـه ـي ـئــات األكـ ـث ــر ت ـم ـث ـيــا ألص ـحــاب
العمل والـعـ ّـمــال (امل ـح ـ ّـددة باملرسوم
 ،)2390دعــوة من وزيــر العمل محمد
كبارة لتسمية مندوبيها إلى مجلس
إدارة ال ـص ـنــدوق الــوط ـنــي للضمان
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي .جـ ـ ــاء فـ ــي ال ـ ــدع ـ ــوة أن
مـجـلــس إدارة ال ـص ـن ــدوق «ل ــم يـعـ ّـن
ط ــويـ ـل ــة» ،وأن
أع ـ ـضـ ــاءه م ـن ــذ فـ ـت ــرة ّ
شغور بعض املقاعد «أثر سلبًا على
عـمــل مجلس اإلدارة وبــالـتــالــي على
سير أعمال الصندوق»ّ .
وحدد كبارة
املهلة القصوى لتسمية املندوبني في
األول من شباط  .2018علمًا أن تسمية
هؤالء تسبق في العادة تعيينهم في
املجلس بموجب مرسوم يصدر عن
مجلس الوزراء.
دعــوة كـ ّـبــارة جــاءت بعد كــام سمعه
أع ـ ـضـ ــاء فـ ــي ه ـي ـئ ــة م ـك ـت ــب امل ـج ـلــس
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي واالج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي م ــن
الرئيسني ميشال عــون ونبيه بــري،
أخيرًا ،عن قناعتهما بضرورة خفض
ع ــدد أع ـضــاء مجلس إدارة الضمان
وزيـ ـ ــادة ان ـتــاج ـيــة امل ـج ـلــس وتـفـعـيــل
عمل الصندوق ،ما بدت معه خطوة
وزير العمل من خارج السياق .إذ أن
الدعوة باالستناد إلى املرسوم 2390
ت ـع ـن ــي ت ـس ـم ـيــة  26عـ ـضـ ـوًا ملـجـلــس
اإلدارة ،بـحـســب املـ ـ ــادة ال ـثــان ـيــة من
ّ
ّ
تحدد توزعهم
قانون الضمان التي ّ
ب ــن س ـتــة أعـ ـض ــاء ي ـمــث ـلــون ال ــدول ــة،
وع ـ ـشـ ــرة ي ـم ـث ـل ــون ال ـه ـي ـئ ــات األك ـث ــر
ً
تمثيال مــن أ ّصـحــاب العمل ،وعشرة
آخـ ــريـ ــن ي ـم ــث ـل ــون ال ـه ـي ـئ ــات األك ـث ــر
ً
تمثيال من العمال.
خ ـ ـ ـطـ ـ ــوة ك ـ ـ ـبـ ـ ــار ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل «ق ـ ـنـ ــاعـ ــة»
الــرئـيـســن تــركــت إرب ــاك ــا فــي تفسير
ال ـ ـت ـ ــوق ـ ـي ـ ــت ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ل ـ ـلـ ــدعـ ــوة
ّ
وخلفياتها .وعزز اإلربــاك أن تسمية
امل ـن ــدوب ــن تـتـطـلــب مـ ـس ــارًا قــانــونـيــا
واضـ ـ ـح ـ ــا ومـ ـهـ ـل ــة زمـ ـنـ ـي ــة م ـع ـق ــول ــة
واتفاقًا سياسيًا غير واضح املعالم.
ّ
مخولة بتسمية مندوبني
فــأي جهة
ملجلس الضمان ،يجب أن يكون لديها
تـمـثـيــل قــانــونــي سـ ــاري امل ـف ـعــول من
هيئاتها النظامية ،وعليها أن تراعي
الحصص السياسية ،وأن تتفق مع
بقية الجهات على التوزيع الطائفي.
كما يجب أن تكون األط ــراف املعنية
قــادرة على تجاوز ما يمكن أن يطرأ
من تفسيرات إشكالية على املرسوم
 2390ب ـعــد  26س ـنــة ع ـلــى ص ـ ــدوره.
فــاملــرســوم ،على سبيل املـثــالّ ،
يحدد
ً
الـهـيـئــات األك ـثــر تـمـثـيــا بــاالسـتـنــاد
إل ـ ــى الـ ــواقـ ــع الـ ـ ــذي ك ـ ــان ق ــائ ـم ــا قـبــل
يراعي
أكثر مــن عقدين ونـصــف ،وال
ّ
التغييرات الـتــي ط ــرأت على تضخم
ّ
عــدد االت ـحــادات وتــوزعـهــا واملشاكل
ال ـت ــي ت ـعــان ـي ـهــا ج ـم ـع ـيــات أص ـح ــاب
ال ـع ـمــل .كـمــا أن ــه ي ـنـ ّـص عـلــى اعـتـبــار
«االتحاد العمالي العام الهيئة األكثر
ً
تمثيال لألجراء على جميع األراضي
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ولـ ـ ــه أن يـ ـخـ ـت ــار ع ـش ــرة
مندوبني ،على أن يراعى في انتخاب
املـنــدوبــن تمثيل جميع املحافظات
واملـ ـص ــال ــح امل ـس ـت ـق ـلــة وامل ــؤسـ ـس ــات
العامة والقطاعات األكثر انتاجية».
وبــال ـت ــال ــي فـ ــإن ال ـت ــوزي ــع الـسـيــاســي

بحجة تسيير المرفق العام (أرشيف)
مجلس االدارة الحالي للضمان ّ
ممدد له منذ أكثر من  11عامًا ّ

والـ ـط ــائـ ـف ــي يـ ـج ــب أن ي ـن ـس ـج ــم مــع
توزيع جغرافي وقطاعي.
ك ــذل ــك ي ـن ــص املـ ــرسـ ــوم ع ـل ــى اع ـت ـبــار
«الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات امل ـه ـن ـي ــة ال ـت ــال ـي ــة األك ـث ــر
ً
تـ ـمـ ـثـ ـي ــا ألرب ـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـع ـ ـمـ ــل :ج ـم ـع ـيــة
الصناعيني تـخـتــار مـنــدوبــن اثـنــن،
ج ـم ـع ـيــات ت ـج ــار ب ـي ــروت وطــراب ـلــس
وزح ـ ـلـ ــة وص ـ ـيـ ــدا تـ ـخـ ـت ــار م ـن ــدوب ــن
اثـ ـن ــن اح ــده ـم ــا م ــن خـ ـ ــارج جـمـعـيــة
ت ـجــار ب ـي ــروت ،ن ـقــابــات امل ـهــن الـحــرة
لالطباء واطباء االسنان والصيادلة
واملستشفيات تختار مندوبًا واحدًا،
ن ـق ــاب ــات املـ ـه ــن الـ ـح ــرة لـلـمـهـنــدســن
واملـ ـح ــام ــن والـ ـصـ ـح ــاف ــة وأصـ ـح ــاب
املـ ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة ت ـخ ـت ــار م ـنــدوبــا
واح ـ ـ ـ ـ ـدًا ،ج ـم ـع ـيــة املـ ـ ـص ـ ــارف ت ـخ ـتــار
مـ ـن ــدوب ــا واحـ ـ ـ ـ ـ ـدًا ،ج ـم ـع ـي ــة ش ــرك ــات
ال ـض ـمــان ف ــي ل ـب ـنــان ت ـخ ـتــار مـنــدوبــا
واحـ ـ ـ ـدًا ،ات ـ ـحـ ــادات ن ـق ــاب ــات أص ـحــاب
الحرف تختار مندوبًا واحدًا ،نقابات
أصحاب الفنادق واملطاعم واملقاهي

ودور السينما تختار مندوبًا واحدًا».
ّ
وهنا أيضًا تتجلى مشاكل عــدة من
بينها تمثيل جمعيات التجار في ظل
أزم ــة جمعية تـجــار زحـلــة والـطـعــون
ف ــي ان ـت ـخــابــات ـهــا ،ك ـمــا أن الـحـصــص
ال ـص ـغ ـيــرة لـبـعــض مـمـثـلــي أص ـحــاب

مخاوف من أن تنتهي
انتخابات الهيئات لمجلس إدارة
الضمان بتعيين لجنة مؤقتة
ال ـع ـم ــل م ـث ــل نـ ـق ــاب ــات املـ ـه ــن الـ ـح ـ ّـرة
تتطلب اتـفــاقــا بــن مجالس مختلفة
من أطباء وأطباء االسنان والصيادلة
واملستشفيات واملهندسني واملحامني
وال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة وأصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب املـ ـ ـ ـ ــدارس
الخاصة.
إزاء هـ ــذه ال ـت ـع ـق ـي ــدات ،ب ـ ــدأت تظهر
س ـي ـن ــاري ــوه ــات مـخـتـلـفــة ع ــن م ـســار

تغيير مجلس إدارة الـضـمــانّ .
فثمة
مــن ي ـ ّ
ـروج بــأن كــام عــون وبــري شبه
ّ
املتماثل بهذا الشأن ،يصب في خانة
تعيني لجنة مؤقتة فــي الضمان في
انـتـظــار إج ــراء الـتـعــديــات القانونية
لخفض عــدد األعـضــاء إلــى  13أو 11
عضوًا .أصحاب هذا الــرأي يعتقدون
بــأن هناك اتفاقًا سياسيًا غير معلن
عـلــى إن ـجــاز مـجـمــوعــة تـعـيـيـنــات في
اإلدارات العامة واملؤسسات املستقلة
بـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن الـ ـسـ ـج ــال الـ ـ ــدائـ ـ ــر ح ــول
مرسوم أقدمية الضباط.
أم ــا الـسـيـنــاريــو الـثــانــي فينطلق من
وجـ ــود م ـشــاكــل عـمــانـيــة ف ــي إن ـجــاز
التسمية مــن قبل الهيئات املــذكــورة.
ّ
وبــالـتــالــي فــإن الـحــل املـتــاح قــد يكون
ف ــي مـ ــلء ال ـش ــواغ ــر وت ـغ ـي ـيــر ممثلي
الـ ــدولـ ــة ال ـس ـت ــة ،م ـم ــا ي ـع ـنــي ت ـمــدي ـدًا
جــديـدًا ملجلس اإلدارة املـمـ ّـدد لــه منذ
ّ
بحجة تسيير املرفق
أكثر من  11عامًا
العام .ففي حزيران  2007انتهت والية

 2340مليار ليرة ديون للتحصيل
الوضع املالي في الضمان ال يختلف كثيرًا عن وضعه
اإلداري .فالعجز املتراكم في فرع ضمان املرض واألمومة
بلغ  1.14مليار دوالر في نهاية  ،2016جرى تمويلها من
أموال فرع نهاية الخدمة.
وت ـتــوجــب ملـصـلـحــة ف ــرع املـ ــرض واألم ــوم ــة ديـ ــون على
القطاعني العام والخاص بقيمة إجمالية تبلغ  2340مليار
ليرة ،أبرزها يتوجب على الدولة بقيمة  1700مليار ليرة،
واشـتــراكــات مترتبة على الـقـطــاع الـخــاص واملــؤسـســات
العامة بقيمة  376مليار ليرة .وحتى لو ّ
سدد فرع ضمان

املــرض واألمــومــة كل التزاماته البالغة  2738مليار ليرة
سيبقى الـعـجــز بقيمة  398مـلـيــار ل ـيــرة ،وه ــو مرشح
لالرتفاع خالل السنوات املقبلة من دون أي قابلية لعودة
التوازن املالي .ومن أبرز مخاطر هذا املسار ،أن حسابات
الفرع باتت رهينة املخاطر السيادية الناتجة عن عالقته
ّ
تشكل ّ
حصتها من املتوجبات
مع الدولة اللبنانية التي
نحو  ،%84فيما هناك عــامــات استفهام كبيرة حول
ديون املستشفيات وتقديمات الطبابة التي زادت بنسبة
كبيرة.

مجلس اإلدارة ولــم يكن هناك اتفاق
سياسي على إعــادة تكوينهّ ،
فمددت
الحكومة واليته لستة أشهر (نهاية
 .)2007وقـبــل نهاية الــواليــة املـمــددة،
فــي تشرين األول مــن السنة نفسها،
ً
ّ
أقر ّمجلس الــوزراء تعديال موضعيًا
ت ـم ــث ــل ب ـت ـع ـيــن س ـت ــة مـ ـن ــدوب ــن عــن
الدولة.
أك ـثــر م ــن م ـحــاولــة ج ــرت لـكـســر هــذه
الحلقة ،إال انـهــا كلها ب ــاءت بالفشل
ب ـس ـب ــب ال ـه ـي ـم ـن ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة عـلــى
ص ـنــدوق الـضـمــان بــن جـهــة تسيطر
عـ ـلـ ـي ــه وج ـ ـهـ ــة راغ ـ ـب ـ ــة ب ــالـ ـسـ ـيـ ـط ــرة.
وامل ـ ـخـ ــاوف ال ـت ــي ت ـب ــرز ال ـي ــوم تكمن
فــي احـتـمــال تـكـ ّـرر القصة نفسها .إذ
بدأت التسريبات تشير إلى ان التيار
الــوطـنــي ال ـحـ ّـر يسعى ال ــى اسـتـعــادة
حـ ّـصــة املسيحيني فــي الـصـنــدوق من
حركة أمل ،فيما األخيرة لن تقدم على
اي خ ـطــوة غ ـيــر مـحـســوبــة الـنـتــائــج،
ّ
ول ــن تـخــاطــر بــالـتـخــلــي عــن أح ــد أهــم
معاقلها ال للتيار الوطني الـحـ ّـر وال
لغيره من حلفائها.
أما الوضع الحالي في الضمان فهو
م ــزر بـكــل املـعــايـيــر .ومـجـلــس اإلدارة
الـقــائــم بموجب تسيير املــرفــق العام
ال يـقــوم بــالـحـ ّـد األدن ــى مــن واجـبــاتــه
تجاه هذه املؤسسة التي تعني أكثر
 500ألف أســرة لبنانية .فعلى سبيل
املـثــال ،يـغــرق املجلس منذ أشـهــر في
درس مشروع موازنة  ،2017فيما كان
عليه أن يبدأ بــدرس مشروع موازنة
 !2018وهناك عدد كبير من أعضائه
تـحـ ّـولــوا إلــى الـقـيــام بــأعـمــال وساطة
ب ــن ال ـش ــرك ــات وال ـض ـم ــان وسـمـســرة
تـســويــات مالية لـهــذه الـشــركــات على
ح ـ ـسـ ــاب االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ـ ّـول
التقديمات.
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إحياء «الضمان التربوي» يجهز على المدرسة الرسمية
فاتن الحاج
تـ ـس ــوي ــق أص ـ ـحـ ــاب املـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة
وبعض املرجعيات السياسية والدينية
لتغطية رواتــب املعلمني/ات من خزينة
الــدولــة بــدأ يـحـ ّـرك جديًا رواب ــط التعليم
ال ــرس ـم ــي والـ ـخـ ـب ــراء ال ـن ـقــاب ـيــن لـكــونــه
يضع املدرسة الرسمية في خطر جدي،
ف ــي دوره ـ ــا ووج ــوده ــا ،ويـجـهــز عليها
مل ـص ـل ـح ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـخ ـ ــاص .امل ـف ـصــل
ّ
األس ـ ـ ـ ـ ــاس لـ ـلـ ـتـ ـح ــرك هـ ـ ــو أن امل ـ ــدرس ـ ــة
الــرسـمـيــة بــاتــت ،بـحـســب أهـلـهــا ،يتيمة
األب واألم وم ـس ـت ـبــاحــة ف ــي غ ـي ــاب أي
احتضان رسـمــي أو شعبي لـهــا ،وعليه
فالتوجه الحالي يجب أن يكون املبادرة
ف ــورًا لتشكيل هيئة وطـنـيــة لحمايتها
وتطويرها.
ال ـن ـقــابــي م ـح ـمــد ق ــاس ــم أحـ ــد امل ـب ــادري ــن
لتأسيس هذه الهيئة ،وهو شغل سابقًا
مـهـمــة م ـقــرر لـجـنــة وض ــع ال ـقــانــون 515
 1996/ال ـن ــاظ ــم ل ـل ـم ــوازن ــات امل ــدرس ـي ــة
واملـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ــأصـ ــول تـ ـح ــدي ــد األقـ ـس ــاط
امل ــدرس ـي ــة ال ـت ــي شـكـلـهــا وزي ـ ــر الـتــربـيــة
آنذاك زكي مزبودي.
تمرد املؤسسات التربوية الخاصة على
قــوانــن الــدولــة ظــاهــرة جــديــدة ،بحسب
ق ــاس ــم ،تـ ـم ــادت خـ ــال ال ـس ـن ــوات الـســت
األخ ـ ـيـ ــرة مـ ــع رف ـ ــض ت ـط ـب ـيــق ال ـق ــوان ــن

الـنــافــذة والـتـهــرب مــن تحمل املسؤولية
ل ـج ـن ــي املـ ــزيـ ــد مـ ــن األربـ ـ ـ ـ ــاح مـ ــن ج ـه ــة،
ولتحقيق هدف استراتيجي يسعى إليه
اتحاد املؤسسات الخاصة ،وفي مقدمته
األم ــان ــة الـعــامــة ل ـل ـمــدارس الكاثوليكية
مــن جهة أخ ــرى .وهــو فــرض خصخصة
التعليم وتحميل الدولة واألهالي أعباء
ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـخـ ــاص ألس ـ ـبـ ــاب س ـيــاس ـيــة
وتــربــويــة ،بما يـضــرب املـفـهــوم الوطني
للتربية الـتــي يجب أن تشكل انصهارًا
بــن جميع اللبنانيني وال ــذي ال تؤمنه
سوى املدرسة الرسمية.
الـ ـب ــدع ــة هـ ــي مـ ــا تـ ــداول ـ ـتـ ــه امل ــؤسـ ـس ــات
واملــرجـعـيــات السياسية والــديـنـيــة على
حد سواء ،بتحميل الدولة أعباء تطبيق
قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم ،46
ال سيما لجهة تغطية روات ــب املعلمني
( %65مـ ــن ال ـق ـس ــط املـ ــدرسـ ــي املـتـعـلـقــة
بحسب القانون  515بالرواتب واألجور
وص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق الـ ـتـ ـع ــويـ ـض ــات والـ ـضـ ـم ــان
االجـتـمــاعــي وب ــدل ال ـن ـقــل) .ال ـه ــدف ،كما
ي ـقــول ق ــاس ــم ،ه ــو اسـ ـت ــدراج ال ــدول ــة إلــى
هـ ــذا امل ــوق ــف لـتـسـجـيــل س ــاب ـق ــة ملــرحـلــة
الحقة أو «تعليق الـصـنــارة» ،واملطلوب
احياء املشروع القديم املسمى «الضمان
ال ـ ـتـ ــربـ ــوي» أو «الـ ـبـ ـط ــاق ــة الـ ـت ــرب ــوي ــة»
واإلجهاز على التعليم الرسمي ملصلحة
الـتـعـلـيــم الـ ـخ ــاص ت ـحــت ش ـع ــار «حــريــة

التعليم» .هذا املشروع يعود إلى نهاية
الـسـتـيـنـيــات ع ـنــدمــا ط ــرح األمـ ــن ال ـعــام
للمدارس الكاثوليكية آنذاك املونسنيور
اغـ ـن ــاطـ ـي ــوس مـ ـ ـ ـ ــارون تـ ــولـ ــي املـ ـ ـ ــدارس
الخاصة التعليم نيابة عــن الــدولــة بعد
تحويل موازنة وزارة التربية إليها .يذكر

تحذير نقابة المعلمين
من السكوت على تحميل
الدولة أعباء السلسلة

هنا ان املادة  10من الدستور التي تؤكد
حق الطوائف بإنشاء مدارسها الخاصة
ت ـش ـت ــرط أن ت ـس ـيــر هـ ــذه املـ ـ ـ ــدارس وف ــق
األن ـظ ـمــة ال ـعــامــة ال ـتــي تـضـعـهــا ال ــدول ــة.
ّ
ومــع ذلــك ف ــإن الــدولــة رضـخــت منذ زمن
بعيد لضغوط املدارس الدينية املجانية
التي تتقاضى  160مليار ليرة سنويًا.
م ــا ي ـس ـتــوقــف ق ــاس ــم ت ـح ــدي ـدًا ه ــو عــدم
اتـ ـخ ــاذ وزارة ال ـت ــرب ـي ــة ،وه ـ ــي الـحـلـقــة

األول ـ ــى األس ــاس ـي ــة ،مــوق ـفــا حــاس ـمــا من
ه ــذا امل ـش ــروع وتــركــه مــائ ـعــا ،وامل ـفــاجــأة
التي طرحها رئيس الجمهورية بتحمل
الــدولــة جــزءًا مــن أكــاف السلسلة وكأنه
ي ـش ـجــع ع ـلــى خـصـخـصــة ال ـت ـع ـل ـيــم ،في
ح ــن «أن ـن ــا كـنــا نـنـتـظــر أن ي ـضــرب بيد
م ــن حــديــد بــات ـجــاه الـطـلــب م ــن املـ ــدارس
الخاصة تنفيذ القانون  46الــذي يحمل
تــوق ـي ـعــه ،وق ـط ــع ال ـط ــري ــق ع ـلــى الـتـفــاف
أصحاب املــدارس على حقوق املواطنني
واستباحة أموالهم وفرض زيادات على
األقـســاط ال مبرر لها ،وأن يطلب بحزم
ت ـف ـع ـيــل أجـ ـه ــزة ال ــرق ــاب ــة وت ـف ـع ـيــل دور
املـفـتـشــن ال ـتــربــويــن بتطبيق الـقــانــون
 ،515خصوصًا أن نسبة الــزيــادات التي
فرضت على األقساط املدرسية منذ آخر
زي ــادة لـلــرواتــب فــي الـعــام  1996المست
 ،%500ف ـهــل نـسـبــة ال ـ ـ ــ %65املـخـصـصــة
لرواتب املعلمني من املوازنة العامة زادت
بهذه النسبة؟».
قاسم ناشد رئيس الجمهورية واملجلس
النيابي «وقف هذه املسرحية وهذا التردد
لدى أصحاب املدارس الخاصة في تنفيذ
ّ
ال ـق ــان ــون ألن املـ ـ ــدارس ال ـخــاصــة خــرجــت
ع ــن األصـ ــول الـقــانــونـيــة وب ــات ــت سلطات
مستقلة تفرض رأيها وتضرب بمصالح
املعلمني واألهالي عرض الحائط»ّ .
ونبه
ن ـق ــاب ــة امل ـع ـل ـمــن ف ــي امل ـ ـ ـ ــدارس ال ـخــاصــة

ال ــى ض ـ ــرورة ال ـت ـصــدي وامل ــوق ــف ال ـحــازم
غير املــائــع وامل ـتــردد وفــي بعض األحيان
امل ـس ـ ّـه ــل ل ـت ـح ـم ـيــل ال ـ ــدول ـ ــة ،ب ــاع ـت ـب ــار أن
وح ــدة التشريع بــن التعليمني الرسمي
وال ـ ـخـ ــاص ب ـن ـيــت ع ـل ــى مـ ـب ــدأ أن ال ــدول ــة
تــدفــع روات ـ ــب مـعـلـمــي الـتـعـلـيــم الــرسـمــي
واملــدارس الخاص تدفع رواتب معلميها.
أم ــا س ـكــوت ن ـقــابــة املـعـلـمــن ع ــن تحميل
ال ـ ــدول ـ ــة املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ف ـس ـي ــدف ــع ،بـحـســب
قاسم ،امل ــدارس الرسمية ووزارة التربية
لـلـمـطــالـبــة بـفـصــل ال ـت ـشــريــع ،ألن وح ــدة
ال ـت ـشــريــع ت ـع ـنــي ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى امل ــدرس ــة
الــرس ـم ـيــة ومـعـلـمـيـهــا وع ـل ــى املـ ــال ال ـعــام
والتزام املدارس الخاصة بتنفيذ القوانني.
تحميل الــدولــة ج ــزءًا مــن أعـبــاء امل ــدارس
الخاصة ليس بريئًا كما يؤكد قاسم ،بل
هو مقدمة لالنقضاض على املؤسسات
العامة وفي مقدمتها املدرسة الرسمية،
وبالتالي يجب بتر هذا املشروع وإيقافه
حتى لو اضطر األمر للنزول إلى الشارع
ح ـمــايــة ل ـل ـمــدرســة ال ــرس ـم ـي ــة .ولـلـغــايــة
أجــرى قــاســم اتـصــاالت بــروابــط التعليم
الرسمي ودعاها الى التنسيق مع نقابة
املعلمني ولجان األهل الحقيقية للتحرك
مــن أج ــل اس ـقــاط امل ـش ــروع ،وإال تحويل
املدارس الخاصة إلى رسمية وأن تتولى
وزارة التربية إدارة شــؤونـهــا مــا دامــت
ستتحمل جزءًا من أعبائها.

تحقيق

«شبه» مركز تعليمي في برجا ...تحت األرض!
ِ
جمعية «أرض اإلنسان»
افتتحت
ّ
اإليطالية في  28أيلول الماضي ،مركزًا
تعليميًا ،في بلدة زاروت باإلقليم،
ّ
لدعم النازحين السوريين في المنطقة،
وتأمين تعليمهم .في األصل ،عدد
كبير من الالجئين السوريين في لبنان،
لجأ إلى منطقة إقليم الخروب ،ويحاول
االستفادة من المركز .لكن المركز ـ
على ما يبدو ـ غير «مطابق»!
شيماء الخطيب
تصل إلــى بلدة زاروت ،وهــي بلدة صغيرة ضمن
ب ـلــدة أك ـبــر مـنـهــا ه ــي ب ــرج ــا .ف ــي س ـي ــارة األجـ ــرة،
السائق «ابن املنطقة ومش من قبرص» كما يقول،
بمزاج جيد متجهًا الى مركز «برجا التعليمي
يقود
ٍ
املجتمعي» الذي افتتح من أجل النازحني السوريني.
حـتــى ال ـســائــق ،لـيــس لــديــه الـكـثـيــر مــن األف ـك ــار عن
شكل هــذا املــركــز ومساحته وطريقة التعليم فيه.
ً
هــو لــم يسمع بــه أص ــا ،رغــم أنــه ســائــق ،ورغ ــم أن
السائقني ّ يعرفون كل شيء .في الطريق ،ال وجود
لالفتة تــدل إلــى مكان املــركــز .تسأل أهالي املنطقة
فيأتي الجواب واحـدًا« :ال نعرف» .حتى السوريون
ـ ـ املعنيون األساسيون باملوضوع ـ ـ ـ ال يعرفون عنه
عناء طويل ،نصل إلى «املركز» .تتالشى
شيئًا .بعد ٍ
جميع األفكار التي يمكن ّ
لدى سماع كلمة
لها
تخي
ّ
شقتان ّ
ّ
عاديتان،
سكني عادي ،داخله
«مركز» .بناء
إحداهما تحت األرضّ ،
إلى صفوف
غرفهما
لت
تحو
ّ
ومكتب صغير تجلس خلفه مديرة ،تنظم مواعيد
خروج التالميذ ودخولهم ،مع عاملة من ّ
عماله.
ن ـحــن أمـ ــام «ش ـبــه مــركــز تـعـلـيـمــي» .الـ ـط ــاب ،في
الصفوف ،أو شبه الصفوف ،من أعمار مختلفة.
لكنهم مــن أعـمــار مختلفة فــي الـصــف الــواحــد .ال
مـعــايـيــر منهجية واض ـح ــة .يـقــول امل ـســؤولــون إن
املــركــز يـضـ ّـم نحو مئة وعـشــريــن تلميذًا ،تـتــراوح
أع ـمــارهــم بــن الــراب ـعــة وال ـثــال ـثــة ع ـشــرة .ل ـكــن ،في
الواقع ،وبالنظر إلى حجمه الصغير ّ
جدًا ،ال يمكنه
استيعاب أكثر من خمسني تلميذًا .ال نــدري أين
ذه ــب الـبـقـيــة .مـســاحــة الـشـقــة ال ــواح ــدة ال تتعدى

املـئـتــي مـتــر مــربــع ،وال يــوجــد فـيـهــا س ــوى حـمــام
واحد ،يستخدمه الجميع ،ذكورًا وإناثًا .أما ّ
الصف،
ّ
ال ــذي م ــن امل ـف ـتــرض أن ي ـتــألــف م ــن ع ــدة ط ــاوالت،
فصغير ّ
ّ
يضم سوى طاولة واحدة يجلس
جدًا ،وال
عليها عـشــرة تــامـيــذ أحـيــانــا .تـتـفــاوت أعـمــارهــم
كثيرًا ،فمنهم من هو في العاشرة من عمره بني
«رفاق» ال يتعدون السادسة ،جميعهم في الصف
نفسه ،ويدرسون املادة نفسها .أما املواد التي يتم
تعليمها ،فتقتصر على تلك األساسية كاللغات
(عربية وأجنبية) والرياضيات .يقضي التالميذ
أوقــات فراغهم ،في الصفوف ،بسبب عــدم وجود
باحة في هذا املركز ،علمًا ّأن الباحة من الشروط
األساسية ألي مركز تعليمي أو مدرسة.
الخفة ،في التعاطي مع
في البحث عن أسباب هذه ِ
«التعليم» ،تقول جمعية «أرض اإلنسان» اإليطالية
إنها ّ
تمول املركز من كافة النواحي ،من نقل وأقساط
وقرطاسية وغيرها ،بدعم من الصندوق االئتماني
األوروبـ ــي و AVSIوجمعية  .War Childأسماء
رنانة وتبدو كبيرة ،لكن «املركز» بالكاد ُيــرى .هل
تهتم هذه الجمعية ،بما يحصل في الداخل ،وخاصة
ً
طريقة اختيار األساتذة مثال؟ ال يمكننا االفتراض
ّ
فعاليات فــي املنطقة أك ــدوا أن
أن الـجــواب ايـجــابــي.
اختيار األساتذة يحصل «على الطريقة اللبنانية»:
ُيـعـ ّـيـنــون «بــالــواس ـطــة» ،ولـيــس بــالـكـفــاءة .املـصــادر
ّ
املسجلني في املركز ال تستقبلهم
تقول ّإن التالميذ
املدارس ّ
بحجة عدم قدرتها على استيعاب أعدادهم،
علمًا ّأن عــددهــم ليس كبيرًا ،ويمكن لـلـمــدارس أن
تفتح أبوابها لهم بعد الظهر كما تفعل العديد من
بلدات اإلقليم!
ال يجد سكان املنطقة القريبون من املركز ما يمكن
االستفادة منه .يذهب إليه من ال يمكنه الذهاب إلى
أي مكان آخــر .يقولون« :ال يمكن أن يكون مركزًا
ّ
تعليميًا أب ـدًا ،إنــه مـجــرد مـكــان يقضي فيه بعض
ّ
الـنــاس أوق ــات فراغهم ويــؤمـنــون مصالحهم» .في
ال ــداخ ــل الـ ـص ــورة مـخـتـلـفــة .وبــال ـن ـس ـبــة للجمعية
اإليطالية التي تدفع ،ربما يكون األمر كذلك أيضًا،
إذا افترضنا «حسن النية» .تعتقد إدارة املدرسة
أنها تقوم بفعل خير للتالميذ ،على األقــل هــذا ما
ّ
تصر عليه .ولكن ،من ملحة بسيطة للمكان ،سنرى
ً
ّ
أطفاال يتعرضون للضغط النفسي بسبب دمجهم
مع أطفال أكبر منهم أو أصغر منهم بكثير .سنرى
«تسربًا مدرسيًا» موصوفًا.

يتعرضون للضغط النفسي بسبب دمجهم مع أطفال أكبر منهم (هيثم الموسوي)
يتبين أن هنا
ً
بلمحة بسيطة ّ
أطفاال ّ
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تقرير

ما هي
الكمبيوترات
الخارقة؟
يوم من األيام أين يوجد أسرع
هل تساءلت في ٍ
كمبيوتر في العالم؟ كم تبلغ سرعته؟ ما هي
أهال
مواصفاته التقنية؟ وفي ماذا يستعمل؟ ً
وسهال بك إذًا في عالم الكمبيوترات الخارقة ،أو ما
ً
يعرف أيضًا بـ «»High Parallel Computing
كم
الكمبيوترات الخارقة هي عبارة عن كمبيوترات تمتلك موارد هائلة جدًا ،تستخدم لمعالجة ٍّ
كم هائل جدًا من البيانات والمعلومات
هائل جدًا من البيانات ،ولها القدرة على تخزين ٍّ

أحمد عودة *
لنفهم الكمبيوترات الـخــارقــة ،ال بد
ً
ّأوال أن نفهم الكمبيوترات العادية،
التي نستخدمها يوميًا ،من الناحية
ال ـت ـق ـن ـي ــة ولـ ـ ــو ب ـش ـك ــل م ـب ـس ــط جـ ـدًا
ملعرفة تاريخ التطور الذي لحق بها
عبر عـقــود مــن الــزمــن .يمكن تشبيه
وحـ ـ ــدة امل ـع ــال ـج ــة امل ــرك ــزي ــة ()CPU
املـ ـ ــوجـ ـ ــودة داخ ـ ـ ــل م ـع ـظ ــم األجـ ـه ــزة
اإللكترونية التي تتطلب ً
أداء عاليًا
ف ــي ال ـك ـم ـب ـيــوتــر بــال ـع ـقــل ال ـب ـس ـيــط،
وه ــي تشكل ال ـنــواة األســاسـيــة التي
تـكـ ّـونــه وتـقــود فعالياته .هــذا العقل
ال ـب ـس ـي ــط يـ ـع ــال ــج الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـت ــي
تتضمنها الـبــرمـجـيــات عـبــر تنفيذ
ع ـم ـل ـيــات ح ـســاب ـيــة إلنـ ـت ــاج بـيــانــات
جديدة ذات فائدة .وفــي سبيل ذلك،
ال بــد مــن وجــود ذاك ــرة حية ()RAM
عـ ـل ــى مـ ـق ــرب ــة مـ ــن وح ـ ـ ــدة امل ـع ــال ـج ــة
امل ــرك ــزي ــة لـتـخــزيــن ال ـب ـيــانــات اآلن ـيــة
ً
أو الدائمة (البيانات الناتجة مثال)
بـســرعــة كـبـيــرة أي ـضــا .الـنـظــام الــذي
يدعى «نظام ّ
العد الثنائي» (Binary
 )systemمستخدم عمليًا كلغة ترميز
للبيانات (الصفر والــواحــد) فــي كل
الحواسيب الحديثة بسبب سهولة
ً
تـنـفـيــذه م ـبــاشــرة فــي اإللـكـتــرونـيــات
الــرقـمـيــة .وب ـنـ ً
ـاء عـلـيــه ،يمكننا ربــط
س ــرع ــة الـكـمـبـيــوتــر أس ــاس ــا بـســرعــة
ال ــدم ــاغ ال ـب ـس ـيــط ،أي الـ ـ ـ  ،CPUفي
معالجة الـبـيــانــات ،وبـسـعــة الــذاكــرة
الحية (.)RAM

على قانونه (لــم تكن شركة واحــدة
ت ـح ـت ـك ــر صـ ـن ــاع ــة امل ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــات ،بــل
تنافست عــدة شركات في ذلــك ،لكن
ش ــرك ــة إنـ ـت ــل ه ــي الـ ــرائـ ــدة ف ــي ه ــذا
الحقًا أجـيـ ًـال من
املـجــال) ،إذ تــوالــت ً
ّ
املعالجات أكثر سرعة وحداثة وأقل
استهالكًا للطاقة.
ل ـكــن م ـنــذ أك ـث ــر م ــن ع ـقــد م ــن الــزمـ ًـن
ب ـ ــدأت األصـ ـ ـ ــوات ت ــرت ـف ــع م ـت ـســائ ـلــة
عن مستقبل قانون مور ،إذ وصلت
أحجام الترانزستورات إلى مستوى
يصعب االس ـت ـمــرار فــي تصغيرها،
خـصــوصــا إذا مــا أخــدنــا بــاالعـتـبــار
م ـش ـك ـلــة اسـ ـتـ ـه ــاك الـ ـط ــاق ــة أي ـض ــا.
فقد صرحت شركة إنتل آن ــذاك بأن
زيادة سرعة املعالجات ذات األنوية
األح ـ ــادي ـ ــة ( :Singlecoreأي ال ـتــي
تحتوي على وحدة معالجة مركزية
واحدة) بزيادة ترددها ()Frequency
صار صعبًا للغاية بسبب االرتفاع
امللموس في حرارتها أثناء إنجازها
املـ ـهـ ـم ــات امل ـخ ـت ـل ـف ــة واس ـت ـه ــاك ـه ــا

ً
الزائد من الطاقة .نتيجة لذلك ،فكر
املـهـنــدســون فــي تصميم معالجات
ذات أن ــوي ــة م ـت ـعــددة (:Multicores
ت ـح ـت ــوي ب ــالـ ـت ــوازي ع ـل ــى عـ ــدد مــن
وح ـ ـ ــدات امل ـع ــال ـج ــة املـ ــركـ ــزيـ ــة) .ه ــذا
ّ
األم ـ ــر ي ـم ــك ــن م ــن م ـعــال ـجــة مـهـمــات
م ـخ ـت ـل ـفــة ب ـ ـتـ ــردد م ـن ـخ ـفــض (Low
ّ
 )Frequencyواس ـت ـهــاك طــاقــة أق ــل
( )Low Power Consumptionلكل
ن ــواة فــي امل ـعــالــج ،وبــالـتــالــي زي ــادة
ف ـع ــال ـي ـت ـه ــا وس ــرعـ ـتـ ـه ــا .ل ـتــوض ـيــح
ّ
املسألة :فلنتخيل أن عامل بناء يريد
آخر،
مكان إلى
نقل قطع إسمنت من
ٍ
ً
ألن يكون األمر أكثر سرعة وفعالية
ّ
وأق ـ ــل إره ــاق ــا عـلـيــه ل ــو ان ـض ــم إلـيــه
ثالثة عمال آخرين ،وأدى كل واحد
منهم املهمة نفسها بالتوازي؟

كمبيوتر لحل المشاكل الكبرى
فـ ـك ــرة تـ ـع ــدد ال ـ ـنـ ــواة داخ ـ ـ ــل امل ـع ــال ــج
ّ
ت ـمــكــن إذًا م ــن تــوف ـيــر ال ــوق ــت واملـ ــال
ّ
وح ـ ــل ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـش ــاك ــل الـكـبـيــرة

حرب الـ «سوبر كمبيوتر» :الصين في الصدارة

نهاية قانون مور
بـعــد ط ــرح شــركــة إنـتــل ألول معالج
( )4004ف ــي األسـ ـ ـ ــواق ع ـ ــام ،1971
الـ ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـ ــان ي ـ ـح ـ ـتـ ــوي ع ـ ـلـ ــى 2300
ويعمل بسرعة
ترانزستور صغير،
ّ
 108كيلوهرتز ،صدق توقع غوردن
مـ ـ ــور ،أح ـ ــد م ــؤس ـس ــي ش ــرك ــة إن ـتــل
فــي مــا يـخــص مـســار ت ـطـ ّـور شــرائــح
املـ ـع ــالـ ـج ــات فـ ــي األع ـ ـ ـ ــوام الـ ـق ــادم ــة.
وطـبـقــا لـقــانــون م ــور ،ق ــوة املعالجة
ستتضاعف كــل عــامــن ،إذ سـيــزداد
عـ ــدد ال ـت ــران ــزس ـت ــورات ال ـت ــي يـمـكــن
ت ـج ـم ـي ـع ـهــا ف ــي رق ــائ ــق ال ـس ـل ـي ـكــون
مــع إبـقــاء سعر الشريحة وحجمها
َ
عـلــى حــالـيـهـمــا .لــم يـكــن تــوقــع مــور
كـمـثـيـلــه م ــن تــوق ـعــات املـنـجـمــن ،إذ
إن م ـع ــال ـج ــات إنـ ـت ــل بـ ـ ــدأت تـصـبــح
ً
فـعــا أكـثــر قــوة وفعالية باالعتماد

واملـعـقــدة ج ـدًا الـتــي مــن غـيــر العملي
أو ح ـتــى م ــن املـسـتـحـيــل مـعــالـجـتـهــا
عبر جهاز كمبيوتر شخصي واحد،
خ ــاص ــة إذا مـ ــا نـ ـظ ــرن ــا إلـ ـ ــى ذاكـ ـ ــرة
الكمبيوتر املحدودة وإلى محدودية
سرعة املعالجات .على سبيل املثال،
يمكننا ذكر مشاكل التحدي الكبرى
( )Grand Challengeال ـت ــي تـتـطـلــب
«بيتافلوبس» ( PetaFLOPSتساوي
 1015عـمـلـيــة ح ـســاب ـيــة ف ــي ال ـثــان ـيــة)
للتنبؤ بالطقس واملناخ ،دراسة الفلك
والفضاء ،عمليات االندماج النووي،
الـ ـ ـح ـ ــروب اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،املـ ـح ــاك ــاة،
تصميم الـطــائــرات ،محركات البحث
عـلــى اإلن ـت ــرن ــت ،ال ـب ـيــانــات الضخمة
( ،)Big Dataقواعد البيانات ،صناعة
ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ،ال ـت ـن ـق ـي ــب عـ ــن ال ـن ـف ــط،
الـ ــرسـ ــومـ ــات ال ـع ــال ـي ــة الـ ـ ــدقـ ـ ــة ...ه ــذه
امل ـشــاكــل يـتـطـلــب حـلـهــا كـمـبـيــوتــرات
خارقة تحتوي على آالف بل ماليني
وح ـ ـ ــدات امل ـع ــال ـج ــة امل ــرك ــزي ــة ،وه ــذه
ال ـك ـم ـب ـيــوتــرات ت ـط ـ ّـوره ــا الـحـكــومــات

في عدد من الدول الكبرى ،وال سيما
الــواليــات املتحدة األميركية والصني
واليابان وأوروبا طبعًا.
ح ــال ـي ــا يـ ـج ــري اسـ ـتـ ـخ ــدام م ــا ي ـعــرف
ب ــاملـ ـع ــالـ ـج ــة امل ـ ـ ـتـ ـ ــوازيـ ـ ــة (Parallel
 )computingع ـلــى ن ـط ــاق واس ـ ــع فــي
جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـع ــال ــم ،إم ــا م ــن خــال
اسـتـعـمــال املـعــالـجــات امل ــوج ــودة على
ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــرات ال ـش ـخ ـص ـيــة ل ــأف ــراد
وال ـش ــرك ــات ال ـص ـغ ـيــرة ال ـتــي تـحـتــوي
على عدد صغير من وحدات املعالجة
ل ـ ـت ـ ـسـ ــريـ ــع خ ـ ـ ـ ــوارزمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــات تـ ـحـ ـت ــاج
إل ـ ــى م ـعــال ـجــة ف ــي ال ــزم ــن ال ـح ـق ـي ـقــي،
كخوارزميات الــرؤيــة الحاسوبية؛ أو
من خالل استعمال الشركات العمالقة
وال ـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ــاالت الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـل ـح ـك ــوم ــات
الكمبيوترات الخارقة ملعالجة مشاكل
كانت في املاضي تحتاج إلى سنوات،
وبــاتــت معالجتها الـيــوم تحتاج إلى
أيام فقط.
تصميم ه ــذه ال ـخــوارزم ـيــات وزرعـهــا
وتشغيلها في الكمبيوترات الخارقة

تتصدر الصين قائمة البلدان المهيمنة بـ  202جهاز
من أصل  500جهاز كمبيوتر خارق في العالم

صـ ـم ــم أول ك ـم ـب ـي ــوت ــر خـ ـ ـ ــارق فــي
س ـت ـي ـن ـي ــات الـ ـ ـق ـ ــرن امل ـ ــاض ـ ــي ع ـلــى
ي ــد  Simor Creyف ــي ش ــرك ــة IBM
ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة كـ ــولـ ــوم ـ ـب ـ ـيـ ــا.
ُ
اســت ـخــدم فــي ه ــذا الكمبيوتر عــدد
قليل من املعالجات في تصميمات
ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــرات ال ـ ـخـ ــارقـ ــة .أم ـ ــا فــي
سبعينيات القرن العشرين ،فبدأت
تدخل آالف املعالجات فــي صناعة
هذه الكمبيوترات.
م ــن ن ــاح ـي ــة أع ـ ـ ــداد ال ـك ـم ـب ـيــوتــرات
الـ ـخ ــارق ــة ،ت ـت ـص ــدر ال ـص ــن قــائـمــة
الـبـلــدان املهيمنة ب ـ  202جـهــاز من
أص ــل  500ج ـهــاز كـمـبـيــوتــر خ ــارق
فـ ــي الـ ـع ــال ــم ،وفـ ـق ــا ل ـت ـق ــري ــر مــوقــع
«ت ــوب  ،»500فيما تـضـ ّـم الــواليــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة  143ج ـ ـهـ ــاز ك ـم ـب ـي ــوت ــر
خـ ـ ــارق .ك ــذل ــك ت ـتــربــع ال ـص ــن على
عـ ــرش أق ـ ــوى هـ ــذه ال ـك ـم ـب ـيــوتــرات،
إذ ت ـضــم أسـ ــرع كـمـبـيــوتــريــن على
وج ـ ــه األرض (ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــر األول
ي ــدع ــى  ،TaihuLightوهـ ــو م ـك ـ َّـون
مــن  10649600ن ــواة  CPUو 1311

تـيــرابــايــت كحجم ذاك ــرة (.))RAM
هـ ــذه ال ـس ـنــة ت ـع ـتــزم ال ـص ــن ال ـبــدء
بإنشاء الكومبيوتر الخار ق �Tian
 he-3ال ــذي ستنهيه ع ــام  2020أو
أبكر ،والــذي سيكون أول كمبيوتر
في العالم يمكنه أن يجري «مليار
مليار» عملية حسابية في الثانية،
 ،وذلـ ــك رغ ــم ت ـصــري ـحــات الــرئـيــس
األميركي السابق باراك أوباما عن
إطـ ــاق بــرنــامــج إلن ـش ــاء كمبيوتر
خ ـ ـ ـ ـ ــارق سـ ـ ـي ـ ــزي ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردوده ع ـل ــى
الكمبيوتر الصيني  30ضعفًا .هي
حرب الكمبيوترات الخارقة إذًا.
ب ـ ـ ـنـ ـ ـ ً
ـاء ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــا ت ـ ـ ـقـ ـ ــدم ،ي ـم ـك ـن ـنــا
ال ـق ــول إن ق ــوة ال ـحــوس ـبــة الـفــائـقــة
ل ـكــل دولـ ــة تــرت ـبــط ارت ـب ــاط ــا وثـيـقــا
بــالـقــدرات الصناعية واألكــاديـمـيــة
والعسكرية ،وهــي تفرض إلــى ٍّ
حد
ما توازنًا دوليًا ،وهي بمثابة ثروة
وطنية تسعى الــدول إلى امتالكها
وت ـط ــوي ــره ــا .ل ــذل ــك نـ ــرى بــوضــوح
ت ــام أهـمـيــة الـكـمـبـيــوتــرات الـخــارقــة
ودورها الفاعل دوليًا وعلميًا.
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إعداد إيفا الشوفي
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تقرير

مائية
روبوتات
ّ
لكشف أسرار القطب الجنوبي

يحتاج حتمًا إلى فهم عميق لهيكليات
هذه الكمبيوترات وإلى لغات برمجة
مـحــددة .لذلك جــرى تطوير ،وال يــزال،
عــدد مــن الــواجـهــات املفتوحة املصدر
مــن قـبــل مــراكــز أب ـحــاث رائ ــدة فــي هــذا
املجال لتسهيل تصميم الخوارزميات
بــالـشـكــل الـ ــذي يـمـكــن تشغيلها على
ه ـ ــذه الـ ـكـ ـمـ ـبـ ـي ــوت ــرات .ي ـم ـك ـن ـن ــا هـنــا

ُتستخدم الكمبيوترات
الخارقة لحل مشاكل
مثل التنبؤ بالطقس،
دراسة الفضاء،
التنقيب عن النفط...

صمم أول كمبيوتر
خارق في ستينيات
القرن الماضي على
يد Simor Crey
بــاسـتـثـنــاء وجـ ــود كـمـبـيــوتــر خ ــارق
ف ــي جــام ـعــة امل ـل ــك ع ـبــد ال ـل ــه لـلـعـلــوم
وال ـت ـق ـن ـي ــة فـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــةُ ،ي ــدع ــى
«ش ــاه ــن  »2ص ـم ـم ـتــه ش ــرك ــة IBM
األميركية ،وهــو َّ
مكون من 197,568
نواة ( )CPUو  790تيرابايت كحجم
ذاكرة ( )RAMويستعمل في مجاالت
املوارد والطاقة والعلوم البيولوجية،
مزر في هذا
فإن وضع الدول العربية ٍ
امل ـج ــال .لـكــن ه ــذا ال يـعـنــي الــوقــوف
مـ ـتـ ـف ــرج ــن ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــا يـ ـحـ ـص ــل فــي

الـ ـح ــدي ــث ع ـ ّـم ــا يـ ـع ــرف بـ ـ ـ (OpenMP
 (Open Multi-Processingو (MPI
ً
 .(Message Passing Interfaceع ــادة،
نـنـطـلــق م ــن خ ــوارزمـ ـي ــات حــاســوبـيــة
م ـك ـتــوبــة ب ـطــري ـقــة تـسـلـسـلـيــة واحـ ــدة
مصممة للتشغيل على وحدة املعالجة
املركزية ،ونقوم بتغييرها لتعمل على
كمبيوترات متعددة النواة ،هذه النقلة
هــي فــي أغـلــب األح ـيــان صعبة وأكـثــر
تعقيدًا وتحتاج إلــى إملــام بما يعرف
بالبرمجة املـتــوازيــة ولـغــات البرمجة
بطبيعة الحال.
إذًا ،الكمبيوترات الخارقة هي عبارة
عــن كمبيوترات تمتلك م ــوارد هائلة
ج ـدًا ،تستخدم ملعالجة كـ ّـم هائل جدًا
من البيانات ،ولها القدرة على تخزين
ّ
كم هائل جدًا من البيانات واملعلومات.

م ــع ان ـت ـهــاء م ــوس ــم األعـ ـي ــاد ،ع ــاد «بــابــا
ن ــوي ــل» إلـ ــى ال ـق ـطــب ال ـش ـمــالــي ف ــي حني
ات ـج ـه ــت س ـب ـعــة روب ـ ــوت ـ ــات م ــائ ـي ــة إل ــى
ال ـق ـطــب ال ـج ـنــوبــي .ف ـقــد أع ـل ـنــت جــامـعــة
واشنطن نهاية الشهر الفائت عن شراكة
جديدة بني كلية البيئة ومختبر الفيزياء
التطبيقية في الجامعة وامللياردير بول
ألــن فيالنثروبيز ،بهدف إرس ــال سبعة
روبــوتــات مائية ذاتـيــة القيادة للغوص
ملـ ـ ـ ــدة سـ ـن ــة أس ـ ـفـ ــل الـ ـقـ ـط ــب ال ـج ـن ــوب ــي
الكتشاف األســرار الكامنة تحت الجرف
الـجـلـيــدي الـعــائــم فــي أنـتــاركـتـيـكــا ،الــذي
يـحـمــل ف ــي غــافــه الـجـلـيــدي الـكـثـيــر من
الجليد ،الذي إذا ما انهار يمكن أن يؤدي
الى ارتفاع مستوى البحار أمتارًا عدة.
في الواقع ،ال نملك الكثير من املعلومات
عن القطب الجنوبي «الذي يعد أحد أكبر
األمور املجهولة ملستقبل مناخ األرض»،
إذ يقول عالم الجليد واألستاذ املساعد
ف ــي ع ـل ــوم األرض وعـ ـل ــوم ال ـف ـض ــاء فــي
جامعة واشنطن ،نــوت كريستيانسون،
ف ــي بـ ـي ــان ل ـل ـجــام ـعــة إن ـ ــه «لـ ـي ــس لــديـنــا
تـقــريـبــا أي مـعـلــومــات عــن املـنـطـقــة التي
يتدفق فيها النهر الجليدي فوق املحيط،
حيث تبلغ سماكة الجليد بني  300و500
م ـتــر .ل ـيــس ه ـنــاك اخـ ـت ــراق ل ـل ـضــوء ،من
املستحيل التواصل مع أي أجهزة ،وهذه
البيئة صعبة للغاية على الروبوتات».
وعليه ،ستكون املهمة محفوفة باملخاطر
نظرًا إلى البيئة الصعبة التي ستوضع
بها الروبوتات.

المشروع الجديد
سيقوم على نشر
شبكة روبوتية في نصف
الكرة الجنوبي ،حيث تعد
البيئة أكثر تحديًا

هذه الروبوتات البحارة تدعى seaglider
وقد اخترعها علماء املحيطات في جامعة
واش ـن ـط ــن ف ــي مـنـتـصــف الـتـسـعـيـنـيــات،
بدعم مــن مؤسسة العلوم الوطنية ،وال
تزال تبني نماذج بحوث من الروبوتات
املائية .منذ عام  2008قام باحثو جامعة
واش ـن ـط ــن بـتـكـيـيــف  Seagliderلـلـعـمــل
ت ـح ــت ال ـج ـل ـي ــد ،وكـ ــانـ ــوا يـسـتـخــدمــونــه
ألخــذ عينات مــن تحت الجليد البحري
ف ــي ال ـق ـطــب ال ـش ـمــالــي .وف ــي ع ــام ،2014
استخدم  seagliderوغيرها من التقنيات
ف ــي امل ـح ـيــط املـتـجـمــد ال ـش ـمــالــي لتعقب
ت ـف ـكــك ج ـل ـيــد ال ـب ـح ــر ال ـص ـي ـف ــي .وت ـق ــول
جامعة واشنطن في بيانها إن املشروع
الجديد سيقوم على نشر شبكة روبوتية
مماثلة في نصف الكرة الجنوبي ،حيث
تعد البيئة أكثر تحديًا ألن الروبوتات

هذه الروبوتات البحارة تدعى  seagliderوقد اخترعها علماء
المحيطات في جامعة واشنطن في منتصف التسعينيات

*مهندس ودكتور في مجال علوم
الكمبيوتر وأنظمة تكنولوجيا املعلومات -
باحث في الوكالة الفرنسية للطاقة الذرية
والطاقات البديلة

ّ
الـغــرب ،إذ إن على الجامعات كافة،
وال سـيـمــا ف ــي ل ـب ـنــان ،إدخ ـ ــال م ــواد
تعليمية عديدة حول هذا املوضوع،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ال ـق ـي ــام ب ـم ـشــاريــع،
وإن ك ــان ــت ب ـس ـي ـطــة ،ل ـك ـن ـهــا تـشـكــل
ان ـط ــاق ــة ال بـ ــأس ف ـي ـه ــا ،خـصــوصــا
ّ
أن بــاإلم ـكــان ال ـيــوم ش ــراء الـعـشــرات
مــن شــرائــح الكمبيوترات الصغيرة
املتدنية الثمن مثل ال ،RaspberryPi
وربـطـهــا ببعض لتشكيل كمبيوتر
خ ــارق صـغـيــر يـمـكــن اسـتـعـمــالــه في
التعليم والـبـحــث .ال يجب أن نغفل
أيـ ـض ــا وج ـ ـ ــود شـ ــرائـ ــح إل ـك ـت ــرون ـي ــة
أخ ــرى مثل الـ ـ  GPUوالـ ـ  FPGAذات
ال ـت ـص ـم ـيــم امل ـخ ـت ـل ــف ،ولـ ـك ــن يـمـكــن
إدراج ـه ــا عـلــى قــائـمــة ال ـشــرائــح ذات
الـحــوسـبــة ال ـفــائ ـقــة .ه ــذا األمـ ــر ُيـ َـعـ ّـد
ف ــي غــايــة األه ـم ـي ــة ،وه ــو ال يـحـتــاج
إلــى ميزانيات ضخمة ،بــل إلــى قــرار
وإرادة ل ـن ـت ـم ـكــن أقـ ـل ــه مـ ــن مــواك ـبــة
التكنولوجيا امل ــوج ــودة فــي العالم
وتمكني الطالب من الدخول إن أرادوا
هذا امليدان.

ي ـجــب أن ت ـغــامــر ف ــي ت ـج ــاوي ــف املـحـيــط
امل ـع ـقــدة لـلـغــايــة ال ـتــي شـكـلـتـهــا األلـ ــواح
الجليدية وغير املعروفة إلــى حد كبير.
وق ــد ابـتـكــر الـفــريــق خــوارزم ـيــات مالحة
ج ــدي ــدة ل ـ ـ  seagliderواخ ـت ـب ــروه ــا فــي
املـ ـح ــاك ــاة ل ـل ـت ــأك ــد مـ ــن أن ال ــروب ــوت ــات
يمكنها التنقل والعودة بأمان .وتقضي
الخطة بــأن تغوص الــروبــوتــات العائمة
داخل الكهوف الجليدية وخارجها مرات
عدة في اليوم في الصيف ،وتطفو على
السطح بــن كــل رحـلــة لترسل البيانات
إلى الشاطئ .وبمجرد أن يتجمد سطح
املحيط في الشتاء ،ستستمر الروبوتات
فــي إج ــراء الـقـيــاســات بـمـفــردهــا ،لترسل
البيانات في وقت الحق في الربيع ،وفق
بيان الجامعة.
يقول كريج لي ،أستاذ في علم املحيطات
ف ــي م ـخ ـت ـبــر ال ـف ـي ــزي ــاء ال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة فــي
ج ــام ـع ــة واشـ ـنـ ـط ــن إن «ه ـ ــذا االخ ـت ـب ــار
ال ـع ــال ــي الـ ـخـ ـط ــورة دلـ ـي ــل ع ـل ــى م ـف ـهــوم
اسـتـخــدام التكنولوجيا الــروبــوتـيــة في
بيئة بحرية محفوفة باملخاطر» .الجرف
ال ـج ـل ـيــدي ه ــو ال ـج ــزء ال ـعــائــم م ــن الـنـهــر
الجليدي الذي يمتد من البحر الداخلي،
والــذي يقع على الطبقة السفلية .معظم
القارة القطبية الجنوبية ال تظهر حتى
اآلن ذوبانًا سطحيًا خطيرًا ،لكن العلماء
يعتقدون بأن الذوبان يحدث في األنهر
الجليدية الــداخـلـيــة ،حيث تلتقي املياه
امل ـح ـي ـط ـي ــة ال ــدافـ ـئ ــة ن ـس ـب ـيــا بــال ـجــانــب
السفلي .يشرح كريستيانسون أننا «لم
نـتـمـكــن يــومــا م ــن ال ـغ ــوص بـعـمــق كبير
فــي كـهــف جـلـيــدي ،حـيــث يلتقي الـجــرف
ال ـج ـل ـي ــدي الـ ـع ــائ ــم بـ ـق ــاع الـ ـبـ ـح ــر ،وإذا
تـمـكـنــا م ــن ال ـق ـيــام ب ــذل ــك ،ف ـســوف نـكــون
قــادريــن على جمع أطـنــان مــن البيانات
الجديدة .فكثيرًا ما ال نعرف حتى ما هي
تضاريس قاع البحر تحت هذا الجرف،
ما يؤثر على تدفق املياه ودرجة الحرارة
وغ ـيــرهــا مــن ال ـعــوامــل ال ـتــي تـتـحـكــم في
معدل الذوبان».
وقـ ــد ن ـق ــل م ــوق ــع scientific american
أن ــه ع ـلــى م ــدى  40عــامــا ازدادت ســرعــة
ذوب ــان الـجــرف الجليدي «بــايــن آيــانــد»
إلــى  ،%75وإذا ذاب تمامًا سـيــؤدي إلى
رفــع مستوى البحر ليغرق جميع املــدن
الساحلية على كوكب األرض ،وبالتالي
ف ــإن ال ـطــري ـقــة ال ــوح ـي ــدة لـجـمــع بـيــانــات
عــن درج ــة ال ـحــرارة الرئيسية والضغط
وتركيبة املـيــاه وقـيــاس االض ـطــراب هي
وض ــع ال ــروب ــوت ــات م ـبــاشــرة ف ــي الـبـحــر
أسفل الجرف.

عالسريع
¶ تم إرسال أول رسالة نصية  SMSفي  3كانون األول
عام  1992من قبل مهندس البرمجيات نيل بابوورث
إلى مدير شركة فودافون ريتشارد جارفيس الذي
تلقى الرسالة على هاتفه  901 Orbitelوكانت الرسالة
تقول ."Merry Christmas" :وأرسل بابوورث الرسالة
من كمبيوتره ألن الهواتف آنذاك لم يكن فيها لوحة
مفاتيح.
¶ كانت نوكيا أول مصنع للهواتف يدعم النظام العاملي
لخط الهاتف املحمول  GSMعام  1993بخاصية
إرسال الرسائل النصية .وفي عام  ،1997أصبحت أول
ً
مصنع ينتج هاتفًا محموال مع لوحة مفاتيح كاملة هو
نوكيا .9000i
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سوريا
بعد وقت قصير نسبيًا على بدء العمليات في
ريف حماه الشمالي ،وصل الجيش إلى تخوم مطار أبو
الضهور العسكري ،متقدمًا عبر عشرات القرى والمزارع
جنوب شرق إدلــب .وسيتيح تثبيت السيطرة في المطار
ومحيطه ،عزل إدلب عن ريفها الشرقي وعن ريف حلب
الجنوبي ،وتأمين قاعدة ارتكاز عسكرية مهمة لتعزيز
عمليات الجيش الالحقة في المحافظة ومحيطها

تحرير مطار «أبو الضهور» مسألة وقت

قاعدة ارتكاز
متقدمة في إدلب
ي ـق ـتــرب ال ـج ـيــش م ــن ت ـح ـق ـيــق إن ـجــاز
مـ ـي ــدان ــي س ــري ــع وب ـ ـ ـ ــارز ب ــاس ـت ـع ــادة
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى م ـط ــار أبـ ــو ال ـض ـهــور
ال ـع ـس ـكــري ف ــي ريـ ــف إدل ـ ــب ال ـشــرقــي،
بـعــد وق ــت قصير عـلــى دخــولــه حــدود
م ـح ــاف ـظ ــة إدلـ ـ ــب ال ـج ـن ــوب ـي ــة .ال ـت ـقــدم
عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا امل ـ ـح ـ ــور ج ـ ـ ــاء أس ـ ـ ـ ــرع مــن
املـخـطــط وامل ـتــوقــع ،وس ــط انـهـيــار في
دفاعات الفصائل املسلحة ،التي ّ
تفرغ
أن ـص ــاره ــا ل ـت ـب ــادل االتـ ـه ــام ــات حــول
مـســؤولـيــة ال ـخ ـســارات املـتــواصـلــة في
أريـ ـ ــاف ح ـم ــاه وإدلـ ـ ــب وح ـل ــب .امل ـطــار
ال ــذي خــرج مــن يــد ال ـقــوات الحكومية
في أيلول من عام  ،2015سيكون أولى
الـقــواعــد العسكرية الـتــي يستعيدها
الـجـيــش ضـمــن مـحــافـظــة إدل ــب .وكــان
الف ـتــا ف ــي الـعـمـلـيــات خ ــال األســابـيــع
املاضية ،أن الجيش تمكن من الوصول
إل ــى امل ـط ــار ،عـبــر أب ـعــد امل ـح ــاور الـتــي
يتمركز فيها ،حوله ،إذ تقدمت القوات
عبر ريف حماه الشمالي وريف إدلب
الجنوبي للوصول إلى أطراف املطار،
فيما كــانــت جبهتا خـنــاصــر (جـنــوب
شرق حلب) والحاضر (جنوب حلب)،
األق ــرب جغرافيًا إلـيــه ،ولكنها األكثر
تحصينًا من جانب املسلحني .وحتى
وقـ ـ ــت قـ ــريـ ــب ،ك ــان ــت س ـي ـن ــاري ــوه ــات
السيطرة على املـطــار تفترض تكامل
امل ـحــاور الـثــاثــة ،عقب السيطرة على
ريـ ــف إدل ـ ــب ال ـج ـنــوبــي ال ـش ــرق ــي ،بني
ب ـلــدتــي أب ــو دالـ ــي وس ـن ـج ــار ،غ ـيــر أن

التقدم السريع من جنوب املطار َ
حسم
األمر.
وخـ ـ ــال ت ـق ــدم ال ـج ـي ــش الـ ـ ــذي انـطـلــق
م ـن ــذ أس ــابـ ـي ــع ،ت ـم ــت ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
ع ـش ــرات ال ـب ـل ــدات والـ ـق ــرى ب ــن ريـفــي
ح ـمــاه وإدلـ ــب وح ـل ــب .وم ــع الــوصــول
إلى أبو الضهور ،أصبح أمام الجيش
اح ـت ـمــالــن ل ـح ـصــار جـيـبــن واس ـعــن
م ــن امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي ت ــوج ــد ف ـي ـهــا عــدة
فصائل ،أبرزها «هيئة تحرير الشام»
و«داع ـ ـ ــش» .إذ يـفـصــل ق ــوات الجيش
املتقدمة على مـحــور املـطــار ،نحو 15
كـيـلــومـتـرًا ،عــن تـلــك املـتـمــركــزة جنوب
بـ ـل ــدة الـ ـح ــاض ــر ،ك ـم ــا ت ـب ـعــد الـ ـق ــوات
امل ـت ـق ــدم ــة ف ــي ج ـن ــوب غـ ــرب خـنــاصــر
نحو  10كيلومترات عن نقاط الجيش
جنوب شرق أبو الضهور .ونقلت عدة
وســائ ــل إع ــام م ـعــارضــة ،أن ـبــاء تفيد
بــأن العديد من الفصائل املسلحة قد
بدأت بالفعل منذ أمس سحب جزء من
عتادها وقواتها املتمركزة في منطقة
جبل الحص ،عبر املمر األخير املفتوح
لها نحو وسط إدلب وريفها الغربي.
وفــي حــال استكمال الجيش عملياته
ال ـع ـس ـكــريــة ع ـقــب تـثـبـيــت ن ـقــاطــه فــي
املطار ،نحو جنوب الحاضر ،أو شرقًا
ن ـح ــو خ ـن ــاص ــر ،س ـي ـك ــون ق ــد حــاصــر
جيبًا يضم مئات من امل ــزارع والقرى،
التي ستصبح السيطرة عليها مسألة
وقــت فقط .ومــن شــأن فــرض السيطرة
على هــذا الجيب ،تعزيز أمــن الطريق

العراق

الحكومة تنتظر جواب «المحكمة»
حول تأجيل االنتخابات
تغلق «المفوضية العليا
المستقلة لالنتخابات»
اليوم ،أبوابها أمام طلبات
التحالفات السياسية ،بعد
مددت المهلة أكثر من
أن ّ
مرة .وبالرغم من ذلك،
ّ
فإن التحالفات السياسية
خاصة
تحسم نهائيًاّ ،
لم َ
أن األخذ والرد في مسألة
تأجيل االنتخابات النيابية
والبرلمانية ال يزال قائمًا،
وسط عجز الحكومة
االتحادية على حسم
موعد إجراء االنتخابات في
ّ 12أيار المقبل

ّ
أكد القيادي في «التحالف الوطني»
ع ـل ــي ال ـ ـبـ ــديـ ــري ،أن ج ـم ـي ــع ال ـق ــوى
واألح ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـي ــاس ـي ــة ت ـن ـت ـظــر رد
«املحكمة االتحادية» على استفسار
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة ح ـ ــول تــأج ـيــل
االنتخابات ،مشيرًا إلــى أن «إصــرار
ّ
القادة السنة على تأجيل االنتخابات
نــاتــج مــن رغـبــات شخصية ،بعد أن
ش ـع ــرت هـ ــذه الـ ـقـ ـي ــادات بــال ـخ ـســارة
املـ ـبـ ـك ــرة» .وأوضـ ـ ـ ــح أن «ال ـج ـم ـه ــور
ُّ
السني ال يريد تأجيل االنتخابات ،بل
هو مصر على إجرائها في موعدها
لتغيير جميع الوجوه دون استثناء
أحــد»ّ ،
مبينًا أن «الحكومة العراقية
أرس ـ ـلـ ــت إلـ ـ ــى امل ـح ـك ـم ــة االتـ ـح ــادي ــة
اس ـت ـف ـســارًا ع ــن مــوعــد االن ـت ـخــابــات،
وهــل يحق ملجلس الـنــواب تأجيلها
أم ال ،وحتى هذه اللحظة لم يصل رد
املحكمة».
أم ــا ال ـنــائــب ع ــن «ال ـت ـحــالــف» أيـضــا،
رعــد املــاس ،فقد تساءل عن إمكانية
ت ــأج ـي ـل ـه ــا ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «األس ـ ـبـ ــاب
واملـ ـ ـ ـب ـ ـ ــررات ل ـت ــأج ـي ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات

تبعد القوات المتقدمة غرب خناصر نحو  10كيلومترات عن نقاط الجيش جنوب شرق المطار (أ ف ب)
االستراتيجي الواصل إلى مدينة حلب
عـبــر طــريــق أثــريــا ـ ـ خـنــاصــر ،وتمكني
ف ـتــح ط ــري ــق ج ــدي ــدة ع ـبــر ري ــف إدل ــب
الشرقي نحو ريف حلب الجنوبي.
َّ
املرجح أن تفتح سيطرة الجيش
ومن
ع ـلــى امل ـط ــار ال ـع ـس ـكــري ،امل ـج ــال أم ــام
توسيع العمليات فــي كــامــل محيطه،
ً
وصـ ـ ــوال إل ــى أبـ ــرز ال ـب ـل ــدات املـحـيـطــة
بــالـطــريــق ال ــدول ــي بــن ح ـمــاه وحـلــب،
خاصة في محيط ســراقــب .وهــي تعد
خـ ـط ــوة أول ـ ـيـ ــة فـ ــي أي تـ ـح ــرك الح ــق
يستهدف التجمعات األهــم للفصائل

مـ ـحـ ـت ــرم ــة ،ول ـ ـكـ ــن م ـ ــن ه ـ ــي ال ـج ـه ــة
ال ـت ــي ت ـج ـيــز الـ ـت ــأجـ ـي ــل؟» .وق ـ ــال في
ّ
ـح ص ـ ـحـ ــافـ ــي إن «م ـج ـل ــس
ت ـ ـصـ ــريـ ـ ٍ
ش ــورى الــدولــة هــو مــن يمكنه حسم
م ـل ــف إجـ ـ ـ ــراء االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،ل ـكــونــه
ّ
الجهة املفسرة للدستور» ،مؤكدًا أن
«التحالف الوطني متشدد في إجراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ف ــي م ــوع ــده ــا ،ووف ــق
الـتــوقـيـتــات الــدس ـتــوريــة ،أم ــا الكتل
ُّ
السنية والكردية فتسعى إلى تأجيل
االن ـت ـخــابــات املـقـبـلــة ،وك ــل جـهــة لها
مبرراتها».
وبالرغم من املراوحة في حسم موعد
اإلجـ ـ ـ ــراء ،فـ ــإن ّمـ ـس ــارات الـتـحــالـفــات
االنتخابية تشقها القوى السياسية
بمعزل عــن إج ــراء االنتخابات أو ال.
ٍ
إذ كان الفتًا أمس ،تأكيد القيادي في
«ائـتــاف مـتـحــدون» محافظ نينوى
ال ـس ــاب ــق أث ـي ــل ال ـن ـج ـي ـفــي ،أم ـ ــس ،أن
«التكتيكات االنـتـخــابـيــة ستختلف
عن السابق ،وستكون هناك تحالفات
جــديــدة بـعــد االن ـت ـخــابــات وقـبـلـهــا»،
م ـ ـش ـ ـي ـ ـرًا إلـ ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ـ ــود «تـ ـح ــالـ ـف ــات
ج ـ ــدي ـ ــدة غ ـ ـيـ ــر املـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ف ـب ـعــض
التحالفات املــاضـيــة لــم تكن موفقة،
ول ـه ــذا ل ــن تـسـتـمــر بـنـفــس الـطــريـقــة
واألسلوب ،وسيكون هناك أكثر من
تـحــالــف عـلــى األرض ،وك ــل تحالف
ل ــه اشـ ـك ــال مـ ـتـ ـع ــددة ،وال ـت ـك ـت ـي ـكــات
القديمة سيجري تغييرها» .ولفت
الـنـجـيـفــي إلـ ــى أن «ال ـت ـح ــال ـف ــات مع
ب ـعــض األط ـ ـ ــراف الـشـيـعـيــة سـتـكــون

طلبت روسيا
من تركيا تنفيذ
التزاماتها بموجب
اتفاق أستانا

يعتبر أثيل
النجيفي العبادي
والصدر والحكيم
قريبين من ّتياره

في الموصل القديمة ،أمس (أ ف ب)

امل ـس ـل ـح ــة فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة إدلـ ـ ـ ــب .وم ــن
املؤكد أن طبيعة وآلية تنفيذ مثل هذا
الـتـحــرك تختلفان عــن م ـعــارك الــريــف
الشرقي ،الذي يضم تجمعات سكنية
ص ـغ ـي ــرة ن ـس ـب ـيــا مـ ـق ــارن ــة بــال ـك ـثــافــة
العمرانية والسكانية التي توجد في
وســط وغ ــرب إدل ــب .وك ــان الفـتــا خالل
األيــام القليلة الفائتة ،تحميل غالبية
الـفـصــائــل املسلحة الـعــامـلــة فــي إدلــب
ومحيطها ،مسؤولية الخسائر أمــام
الجيش لزعيم «هيئة تحرير الشام»
أبـ ــو مـحـمــد ال ـج ــوالن ــي .وت ــراف ــق هــذا

بـعــد االن ـت ـخــابــات ول ـيــس قـبـلـهــا ،إذ
من املمكن أن يكون هناك تفاهم مع
(رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء) ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي،
ومقتدى الـصــدر ،وعـمــار الحكيم)»،
واصفًا هذه الجهات بـ«القريبة ّ
جدًا
ّ
منا ،ويمكن التحالف معها».
ـاق م ـن ـف ـصــل ،أع ـل ــن مكتب
وفـ ــي س ـي ـ ٍ
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواب س ـل ـي ــم
ال ـج ـبــوري ،أم ــس ،تعليق عضويتي
ّ
(املقربة
النائبني في «كتلة األحــرار»
ّ
«التيار الـصــدري») ريــاض غالي
من
ّ
وعـ ـ ـ ــواد ال ـ ـ ـعـ ـ ــوادي ،مل ـ ـ ــدة  15ي ــوم ــا،
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العالم
ال ـجــدل ،مــع اتـهـمــات روسـيــة لفصائل
محسوبة على تركيا ،بتنفيذ الهجوم
ع ـلــى ق ــاع ــدت ــي حـمـيـمـيــم وط ــرط ــوس.
إذ أفــادت وزارة الــدفــاع بــأن الطائرات
امل ـسـ ّـيــرة أقـلـعــت مــن ال ـجــزء الجنوبي
الغربي ملنطقة «خفض التصعيد» في
إدل ــب ،ال ــذي «تسيطر عليه املعارضة
املعتدلة» .وقدمت الــوزارة رسائل إلى
كل من رئيس األركــان العامة التركية،
خلوصي آكــار ،ورئيس االستخبارات
ح ـقــان ف ـي ــدان ،الف ـتــة إل ــى أن الــرســائــل
«تـ ــؤكـ ــد أن مـ ــن ال ـ ـ ـضـ ـ ــروري أن تـفــي
أنـقــرة بــااللـتــزامــات املفترضة لضمان
وقـ ــف إط ـ ــاق الـ ـن ــار ،م ــن ق ـبــل ال ـق ــوات
الخاضعة للرقابة ،وتكثيف الجهود
لوضع نقاط مراقبة فى منطقة خفض
التصعيد في إدلب ،وذلك ملنع هجمات
ّ
املسيرة على أي أهداف».
الطائرات
وف ــي امل ـقــابــل ،خ ــرج وزيـ ــر الـخــارجـيــة
التركي مولود جاويش أوغلو ،ليؤكد
ضـ ـ ــرورة أن ت ـت ـحـ ّـمــل إيـ ـ ــران وروس ـي ــا
مـســؤولـيــاتـهـمــا ،إزاء ه ـجــوم الجيش
الـســوري فــي محافظة إدل ــب .وأوضــح
أن «األوضـ ــاع على الـســاحــة السورية
معقدة ،لذا من املتوقع أن يحدث بعض
الـخــروقــات التـفــاق وقــف إطــاق النار،
ل ـكــن م ــا يـحـصــل ف ــي ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة
م ــن اع ـ ـت ـ ــداءات ع ـل ــى م ـن ــاط ــق خـفــض
ال ـت ـص ـع ـيــد ،تـ ـج ــاوز ح ــد االن ـت ـهــاكــات
امل ـتــوق ـعــة» ،مـضـيـفــا أن ــه «لـ ــوال الــدعــم
اإلي ــران ــي وال ــروس ــي ،ملــا ت ـجـ ّـرأ النظام
ال ـ ـسـ ــوري وق ـ ــام ب ـه ــذه االن ـت ـه ــاك ــات».
ول ـف ــت إلـ ــى أن ب ـ ــاده س ـت ـت ـش ــاور مــع
روس ـي ــا وإي ـ ــران ب ـشــأن ال ـج ـهــات الـتــي
ستشارك في مؤتمر سوتشي املرتقب،
مبينًا أنــه لن يشارك أحــد في املؤتمر
دون إجـمــاع ال ــدول الـثــاث على قبول
م ـشــارك ـتــه .وف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،قــال
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي ،سـيــرغــي
الف ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ،إن االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدادات ح ــول
«مؤتمر سوتشي» وصلت إلى مرحلة
م ـه ـمــة ب ـف ـضــل ج ـه ــود ب ـ ــاده وتــرك ـيــا
ّ
وإيـ ـ ــران .وبـ ـ ــدوره ،أك ــد ال ـنــاطــق بــاســم
ّ
الكرملني ديميتري بيسكوف ،أن عقد
اجـ ـتـ ـم ــاع ث ــاث ــي ب ــن رؤسـ ـ ـ ــاء تــرك ـيــا
وإيــران وتركيا ،قبل مؤتمر سوتشي،
غير مطروح حاليًا .وأوضــح أن بالده
تواصل مشاوراتها مع أنقرة وطهران
لـتـحــديــد الـجـهــات الـتــي سـتـشــارك في
فرنسا
املــؤت ـمــر .وب ــال ـت ــوازي ،أع ــرب ــت ّ
ع ــن قـلـقـهــا إزاء ال ـه ـجــوم ال ــذي يـنــفــذه
الجيش ال ـســوري ،شــرق إدل ــب ،داعية
إلى احترام اتفاق «خفض التصعيد»
الذي أبرم في أستانا.
(األخبار)

وإحــال ـت ـه ـمــا ع ـلــى ال ـت ـح ـق ـيــق .وق ــال
مـكـتــب ال ـج ـب ــوري ف ــي ب ـي ــان ،إن «مــا
جرى في جلسة يوم االثنني املاضي،
مــن قبل بعض الـســادة ال ـنــواب ،بعد
إث ــارتـ ـه ــم ل ـغ ـطــا تـ ـج ــاوز ال ـس ـيــاقــات
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة خ ـ ـ ــال الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ال ـت ــي
تضمنت التصويت على أحد النواب
الـ ـ ـب ـ ــدالء ال ـت ــاب ـع ــن الت ـ ـحـ ــاد ال ـق ــوى
الـعــراقـيــة» ،حيث قـ ّـدمــا اعتراضهما
ع ـلــى تــرش ـيــح رجـ ــل األعـ ـم ــال مثنى
الـ ـس ــام ــرائ ــي ،والـ ـ ـ ــذي تـ ـح ــوم حــولــه
املجلس،
«شبهات فـســاد» لعضوية
ّ
ً
ب ـ ــدال م ــن ال ـن ــائ ــب املـسـتـقـيــل مـطــشــر
السامرائي ،مــا ّأدى فــي نهاية األمــر
تشابك باأليدي.
إلى
ٍ
وجاء ّ
رد «األحرار» على لسان النائب
عن الكتلة عبد العزيز الظاملي ،الذي
أب ــدى اسـتـغــرابــه مــن ال ـق ــرار ،واصـفــا
ال ـ ـقـ ــرار ب ــ«غ ـي ــر ال ـص ـح ـي ــح ،ذل ـ ــك أن
االعـ ـ ـت ـ ــراض ل ــم ي ـك ــن م ــن ب ـ ــاب خـلــق
ال ـفــوضــى أو الـسـيـطــرة عـلــى مــوقــف
مـ ـع ــن ،ب ــل ل ــوج ــود ش ـب ـه ــات ف ـســاد
حــول هــذه الشخصية» .وأض ــاف أن
«هـيـئــة الــرئــاســة تــريــد ف ــرض رأيـهــا
ف ــي مـجـلــس الـ ـن ــواب ،وت ـمــريــر هـكــذا
شـخـصـيــات عليها مـلـفــات وقضايا
فـســاد ،وهــو أم ـ ٌـر مخالف لـلـقــانــون...
فالسامرائي يريد أن يحصن نفسه
مــن خ ــال مجلس ال ـن ــواب لالبتعاد
عن القضاء».
(األخبار)
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المصالحة بمقاييس «فتح» :كل مطلب بعشرة مكاسب
تراهن «فتح» بوضوح على قصر نفس «حماس»
المتسرع في القضايا
وسرعة غضب األخيرة ورد فعلها
ّ
الداخلية كما خبرتها ،لكن القيادة الجديدة في غزة
خالفت التوقع الفتحاوي .مع ذلك ،ال تزال السلطة تتعامل
مع المصالحة من أعلى ،رغم الضربة األميركية األخيرة
لمشروعية برنامجها ،متوقعة أن تجني من «حماس»
أضعاف ما خسرته بسببها قبل عشر سنوات
رام اهلل ــ األخبار
رغ ـ ــم م ـ ـ ــرور ن ـح ــو ث ــاث ــة أشـ ـه ــر عـلــى
تــوقـيــع ات ـفــاق املـصــالـحــة بــن حركتي
«فتح» و«حماس» برعاية مصرية ،لم
ّ
يتعد الواقع العملي اإلجراءات األولى
ال ـت ــي ات ـخ ــذه ــا الـ ـط ــرف ــان ،ف ـي ـمــا يـقــف
الــوسـيــط امل ـصــري مــوقــف املـتـفــرج من
دون أي نية لتحميل املسؤولية ألحد.
فبينما التزمت «حماس» حل «اللجنة
اإلداري ـ ـ ــة» إلدارة ق ـطــاع غ ــزة كـخـطــوة
أولـ ّـى ،رأت األطــراف كافة أنها «جريئة
وبناءة» ،ال تزال السلطة الفلسطينية
تـ ـ ـط ـ ــال ـ ــب بـ ـ ــاملـ ـ ــزيـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــازالت
الحمساوية ،تحت شعار واحــد ّ
ردده
قياديو «فتح» والسلطة ،واملتحدثون
بــاســم الـجــانـبــن ،كـثــابــت مــن الـثــوابــت
على مدار املدة املاضية ،وهو« :سلطة
واحـ ــدة ،قــانــون واح ــد وس ــاح شرعي
واحد».
ه ــذا ال ـث ــال ــوث ،بـمــا يـمـثـلــه م ــن تلميح
إلى سالح املقاومة بدرجة أولى ،صار
كلمة السر ملوافقة «فتح» ومن ورائها
السلطة على إتمام املصالحة ،وهو في
الــوقــت نفسه شـعــار يعيد املـبــاحـثــات
إل ــى املــربــع األول :ال ـص ــراع فــي األصــل
بــن برنامجني مختلفني ،إذ ال يمكن
أن ي ـل ـت ـقــي جـ ـس ـ ٌـم ي ــرت ـب ــط ب ــات ـف ــاق ــات
كــأوسـلــو ،مــع جـسـ ٍـم ينبذها ويتحلل
م ــن الـ ـت ــزام ــات «ال ــرب ــاعـ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة»
(االع ـ ـتـ ــراف ب ــإس ــرائ ـي ــل ،ون ـب ــذ الـعـنــف
وامل ـ ـقـ ــاومـ ــة ،وات ـ ـبـ ــاع مـ ـس ــار «مـنـظـمــة
التحرير» في التسوية).
بــالـنـسـبــة إل ــى «فـ ـت ــح» ،يـعـنــي مـفـهــوم
ال ـس ـل ـطــة ال ـ ــواح ـ ــدة س ـي ـط ــرة الـسـلـطــة

ع ـل ــى ج ـم ـي ــع الـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
واألمنية في غزة ،أما القانون الواحد،
فهو تطبيق القوانني املعمول بها في
ال ـض ـفــة وم ــا يـتـخـلـلـهــا م ــن ت ـعــديــات،
عـلــى ال ـق ـطــاع ،وبــالـنـسـبــة إل ــى الـســاح
ال ـش ــرع ــي الـ ــواحـ ــد ،ف ـهــو أنـ ــه ال ســاح
س ـ ـ ــوى ألجـ ـ ـه ـ ــزة أم ـ ـ ــن ال ـس ـل ـط ــة ال ـت ــي
يــرأس ـهــا مـحـمــود ع ـبــاس .وتــأك ـي ـدًا ملا
سـبــق ،أوض ــح املـتـحــدث بــاســم أجـهــزة
السلطة ،ال ـلــواء عــدنــان الـضـمـيــري ،أن
امل ـط ـل ــوب ه ــو «ف ـ ــرض األم ـ ــن ف ــي غ ــزة
كالضفة» ،وأن تعمل األجهزة األمنية
بــاآلل ـيــة نـفـسـهــا ف ــي امل ـكــانــن .وسبقه
ف ــي ذل ــك امل ــدي ــر ال ـع ــام لـلـشــرطــة ح ــازم
ع ـط ــاال ـل ــه ،الـ ـ ــذي أوضـ ـ ــح ف ــي ت ـشــريــن
الـ ـث ــان ــي املـ ــاضـ ــي أن قـ ــواتـ ــه ي ـج ــب أن
تـفــرض األم ــن والـنـظــام فــي غــزة تمامًا
كما الضفة.
ب ـج ــان ــب ذلـ ـ ــك ،ال تـ ـ ــزال «فـ ـت ــح» تـعـمــل
بـ«روح انتقامية» ،كما يرى مسؤولون
فــي فصائل وقــوى إسالمية ووطنية،
فرغم أن ما فعلته «حماس» في احداث
ً
االنـقـســام لــم يكن سـهــا بالنسبة إلى
«ف ـت ــح» ق ـي ــادة وم ــؤي ــدي ــن ،ف ــإن نـجــاح
امل ـ ـصـ ــال ـ ـحـ ــة ي ـ ـجـ ــب أن ي ـع ـت ـم ــد ع ـلــى
ت ـجــاوز ذل ــك مــن الـجــانـبــن .والــواضــح
م ــن ال ـس ـل ــوك ال ـف ـت ـحــاوي وال ـس ـل ـطــوي
أن ال ـه ــدف ه ــو إق ـص ــاء «ح ـم ــاس» إلــى
ال ـه ــام ــش ،ك ــي تـسـيـطــر ال ـس ـل ـطــة على
الـ ـقـ ـي ــادة ال ـس ـي ــاس ـي ــة وأج ـ ـهـ ــزة األم ــن
والعمل التنفيذي والقانوني.
لكن كيف تنظر «فتح» إلى املصالحة؟
ً
أوال ،هــي تـقــر ب ــأن «ح ـم ــاس» ال تريد
ال ـع ــودة إل ــى ال ـح ـكــم ،وه ــي ت ــراه ــن في
ذلـ ــك ع ـل ــى اس ـت ـخ ــاص م ــا ي ـم ـكــن مــن

األخـ ـي ــرة ،كـمــا أن ــه يـجــب ال ـتــريــث قبل
العودة و«الـتــورط» في غــزة .وإن صار
أن انـفـجــرت الـقـيــادة الحمساوية قبل
ذلـ ــك ،ف ــي ظ ــل وجـ ــود ت ـي ــارات داخـلـهــا
تــرفــض املـصــالـحــة ،ف ــإن ه ــذا سيشكل
ً
دليال على وجهة النظر السابقة ،ولن
تكون السلطة قد تحملت مسؤوليات
واسعة كما كان الوضع قبل عام .2006
ـي ال ــوق ــت نـفـســه ،عـلــى «ح ـم ــاس» أن
فـ ّ
ّ
تكفر عن خطيئتها ،وأل تحاول اللعب
أمــام الجمهور على وتر أن املسؤولية
ه ــي ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة ،ك ـمــا أنـ ــه ال رغـبــة
فتحاوية في وجــود نسيج حمساوي
داخل املؤسسات الرسمية في غزة ،وال
اسـتـعــداد أيـضــا لــدفــع مــرتـبــات لهؤالء
املوظفني حتى لو أحيلوا على التقاعد.
وع ـم ـل ـي ــا ،يـ ـ ــرأس وفـ ــد امل ـص ــال ـح ــة عــن
«ف ـتــح» عـضــو لجنتها املــركــزيــة عــزام
األح ـم ــد ،كـمـمـثـ ٍـل ع ــن رئ ـيــس الـسـلـطــة،
ف ـي ـم ــا ي ـت ـس ـل ــم ال ـ ـن ـ ـقـ ــاط األم ـ ـن ـ ـيـ ــة فــي
املـصــالـحــة رئـيــس «امل ـخــابــرات» ماجد

عباس وحده
يمتلك ّ
قرار المصالحة وهو
يسيرها ببطء
اآلن ّ

ف ــرج ،ومـعــه رئـيــس «ال ـشــؤون املدنية»
ح ـســن ال ـش ـي ــخ ،وك ــاه ـم ــا ي ـن ـســق مع
إسرائيل .في الوقت نفسه ،يقيم نائب
رئيس الحكومة ،زيــاد أبــو عـمــرو ،في
غزة الذي هو منها في األصل ،مشرفًا
على ملف «اللجنة اإلدارية القانونية»
ل ـ ـب ـ ـحـ ــث شـ ـ ـ ـ ـ ــؤون م ـ ــوظـ ـ ـف ـ ــي حـ ـك ــوم ــة
«حماس» سابقًا وموظفي السلطة في
القطاع.
وم ـ ــن س ـ ــوء ح ــظ ال ـس ـل ـطــة أن وج ـهــت
ال ــوالي ــات املـتـحــدة إلـيـهــا ضــربــة قوية
ت ـم ــس م ـش ــروع ـي ــة ب ـق ــائ ـه ــا ،ف ــي وق ــت
كانت فيه تستغل موقعها وعالقتها

للضغط على غزة ،وخاصة أن القاهرة
ال تستطيع أن تعلن يومًا أن رام الله
هــي امل ـســؤولــة عــن إخ ـفــاق املـصــالـحــة.
كما ال يغيب أن كلتا الحركتني جلست
إلى الطاولة املصرية قسرًا ،في تمهيد
ل ـل ـخ ـط ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ال ــاح ـق ــة كـمــا
تبني ،وهذا النوع من التفاهمات قابل
لالنهيار ،وخاصة في أي فرصة يشعر
خــال ـهــا أي طـ ــرف ب ــأن ــه غ ـيــر مـحـتــاج
إلى اآلخر ،في ظل أن امللفات الخالفية
ً
تبدأ من اليوميات ،وصوال إلى قضايا
ك ـب ــرى ك ــال ـب ــرام ــج واألي ــدي ــول ــوج ـي ــات
واألمن.
م ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،يـ ـنـ ـحـ ـص ــر ق ـ ـ ــرار
امل ـصــال ـحــة داخـ ــل «ف ـت ــح» ب ـيــد عـ ّـبــاس
وحــده ،نظرًا إلى هيمنته املطلقة على
قـ ـ ــرار الـ ـح ــرك ــة ع ـل ــى األص ـ ـعـ ــدة ك ــاف ــة،
وخ ــاص ــة أنـ ــه ال ـق ــائ ــد ال ـع ــام لــأجـهــزة
األم ـن ـي ــة وال ـ ـقـ ــوات ال ـع ـس ـكــريــة (ق ــائ ــد
القوات املسلحة) ،وهو رئيس السلطة،
ورئ ـيــس «منظمة الـتـحــريــر» ،ورئـيــس
لـجـنـتـهــا الـتـنـفـيــذيــة ،ورئ ـي ــس «ف ـتــح»
أي ـضــا ولـجـنـتـهــا امل ــرك ــزي ــة ،وال يــوجــد
أي ت ـ ّـي ــار ي ـعــارضــه داخـ ــل الـسـلـطــة أو
الحركة ،ما يعني أن أي مجال اللتقاط
امل ـصــالــح م ــن داخـ ــل االث ـن ـتــن مــرهــون
بعباس ،وهــو مــا أثبتته التجربة في
س ـلــوك ك ــل م ــن عـ ــزام األح ـم ــد ورئ ـيــس
الحكومة رامي الحمدالله.
ووسط تبادل االتهامات في األسابيع
األخيرة ،رغم انشغال الجميع باألزمة
امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ـق ــدس ،صـ ــار وضـ ــع غــزة
معلقًا ،وخــاصــة أن األزم ــات املعيشية
مستمرة ،وكــذلــك الـتـحــذيــرات الدولية
م ــن ع ــواق ــب ذلـ ــك ،وس ــط شـبــح «إق ـفــال
تصريح
األونـ ــروا» .وق ــال األحـمــد ،فــي
ٍ
إذاعي قبل أيام ،إن «حماس ليس لديها
حقيقية لتنفيذ اتفاق املصالحة
إرادة ّ
ال ـ ـ ــذي وق ـ ـ ــع فـ ــي ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،ووض ـع ــت
العراقيل أمام حكومة الوفاق» ،متهمًا
«ح ـمــاس» ب ــأن لـهــا «حـكــومــة مــوازيــة»
ت ـم ــارس م ـه ـمــات ـهــا .وزادت ع ـلــى ذلــك
ص ـح ـي ـف ــة «هـ ـ ــآرتـ ـ ــس» اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة،
بنشرها تقويمًا للمصالحة قبل أيام،
ق ــال ــت ف ـيــه إن ـه ــا وص ـل ــت إلـ ــى «طــريــق
مسدود ألن محمود عباس ال يــرى أن
املصالحة مع حماس ستعود بالفائدة
عليه».

عملية نابلس تستنفر الحكومة اإلسرائيلية والمستوطنين
لقي مقتل املستوطن اإلسرائيلي رازيئيل شيباح،
غــربــي نــاب ـلــس ،ش ـمــال الـضـفــة املـحـتـلــة ،عـلــى يد
املـقــاومــة الفلسطينية ،ليل أم ــس ،أص ــداء واسعة
بني املستوطنني ،وشكل مناسبة إلطالق مواقف
سياسية مــن عــدد مــن الـقـيــادات اإلسرائيلية من
أجــل التعبير عــن خـيــاراتـهــم إزاء الفلسطينيني،
وعن وقوفهم إلى جانب املستوطنني في الضفة.
مع ذلك ،لم تخرج حتى اآلن ردود الفعل امليدانية
والسياسية عن دائرة املتوقع والسقف التقليدي.
فـعـلــى امل ـس ـتــوى ال ـع ـم ـلــي ،أجـ ــرت قـ ــوات الـجـيــش
عمليات تفتيش واسعة في املنطقة ،وزار رئيس
أركــان الجيش غــادي ايزنكوت ،برفقة العديد من
ال ـق ــادة الـعـسـكــريــن ،م ـكــان الـعـمـلـيــة ،حـيــث تلقى
تقريرًا عما حدث ،وعن إجراءات الجيش .كما أمر
قائد املنطقة الوسطى الجنرال روني نوما ،بإجراء
عمليات تشمل الداخلني والخارجني من نابلس.
عـلــى املـسـتــوى الـسـيــاســي ،ق ــال رئـيــس الحكومة
بنيامني نتنياهو ،إن «قــوات األمن ستبذل كل ما
يمكن من أجل الوصول إلى القاتل املقيت ،ودولة
إســرائـيــل سـتـعــاقـبــه» .كــذلــك ،ح ــاول وزي ــر األمــن
اف ـي ـغــدور لـيـبــرمــان ،ان ـت ـهــاج ال ــرد املـنـضـبــط عبر
تفعيل ما سماه سياسة «العصا والجزرة» ،وطرد
عائالت منفذي العمليات وتدمير منازلها.
من جهة ثانية ،شكلت جنازة املستوطن فرصة

لعدد من القيادات اليمينية للتعبير عن عواطفهم
ومواقفهم تجاه املستوطنني ،إذ شارك في املراسم
رئـيــس ح ــزب «الـبـيــت ال ـي ـهــودي» ووزي ــر املـعــارف
ن ـف ـتــالــي ب ـي ـن ـيــت ،ووزيـ ـ ــر الـ ــزراعـ ــة أوري أرئ ـي ــل،
والــوزيــر الـســابــق إيـلــي يـشــاي .ودع ــا بينيت إلى
«تعزيز االستيطان وإنجاب املزيد من األوالد» ردًا

على عملية إطالق النار .كما دعا ارئيل إلى «قتل
فلسطينيني أكثر وإيقاع جرحى أكثر» ،مضيفًا
أن ــه «ح ــان ال ــوق ــت لـقـتــل فلسطينيني ف ــي غ ــارات
الجيش على قطاع غزة» .وذكر أنه منذ شهور ال
يسقط قتلى فلسطينيون في غارات سالح الجو،
لــذا «ب ــات الــوقــت مالئمًا إلسـقــاط قتلى وجرحى
منهم».
كذلك ،دعا رئيس املجلس االستيطاني «شومرون»،
يوسي دغان ،الحكومة اإلسرائيلية إلى االعتراف
ال ـكــامــل بــال ـبــؤرة االسـتـيـطــانـيــة كـمـسـتــوطـنــة في
إسرائيل .وطالب ليبرمان بالتصديق على بناء
ألف وحدة سكنية في «حفات غلعاد» ،فيما أطلق
املـسـتــوطـنــون ،مـمــن يـعــرفــون بـ«شبيبة ال ـتــال»،
هتافات تدعو إلى االنتقام من الفلسطينيني.
أم ـ ــا ال ـس ـف ـيــر األمـ ـي ــرك ــي ف ــي ت ــل أبـ ـي ــب ،دي ـف ـيــد
فريدمان ،فدعا إلى شجب العملية ،وتوقف عند
م ـبــاركــة ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس» ل ـهــا و«ك ـ ــون الـسـلـطــة
تــزود املقاومني الفلسطينيني باملكافآت املالية»،
كاف ملعرفة ملاذا لم يتحقق السالم.
معتبرًا أن هذا ٍ
لـكــن فــريــدمــان ل ــم يـتـحــدث ع ــن أي أس ـبــاب لـهــذه
العملية تتعلق بأصل االحـتــال وإج ــراءات القمع
اإلســرائ ـي ـلــي وال ـتــوســع االسـتـيـطــانــي فــي الضفة
والقدس.
(األخبار)
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اليمن في تطور هو األخطر من نوعه منذ بدء التحركات السعودية في محافظة المهرة في أواخر شهر تشرين الثاني /نوفمبر الماضي ،أفيد عن تحضيرات جارية
إلنشاء مركز سلفي في مدينة قشن ،ثاني أكبر مدن المحافظة .يأتي ذلك في وقت تكثف فيه الرياض أنشطتها «اإلنسانية» داخل المهرة ،بالتوازي مع اتخاذها
خطوات تدفع باتجاه «عسكرة» المحافظة و«تفريخ» تشكيالت مسلحة في مديرياتها على غرار عدن .مشهدية تتخذ من «مكافحة التهريب من عمان إلى
أزمتي اليمن والخليج
المهرة» ستارًا تتشكل من خلفه ،في ما يبدو أنه محاولة الستفزاز عمان وتصعيد الضغوط عليها ،خصوصًا في ما يتصل بموقفها من َ

«غزو» سعودي للمهرة« :إمارة» سلفية على
دعاء سويدان
تـشـهــد مـحــافـظــة املـ ـه ــرة ،ال ــواق ـع ــة في
أقصى الشرق اليمني ،حراكًا سعوديًا
ن ـش ـطــا ع ـل ــى امل ـس ـت ــوي ــات ك ــاف ــة ،ب ــات
يـتـجــاوز مــا كــانــت قــد بــدأتــه اإلم ــارات،
قبل أشـهــر ،فــي تلك املحافظة التي لم
تطاولها نـيــران الـحــرب إلــى اآلن .هذا
والتنوع
الـحــراك أضـحــى مــن االتـســاع
ّ
والكثافة بمستوى يصعب معه غض
الطرف عنه ،أو اعتباره دونما غايات
أمنية  -سياسية ،خصوصًا أنه يتخذ
مسارًا تصاعديًا منذ أواخــر نوفمبر/

جدل إماراتي  -عماني حول
«التاريخ السقطري»
ليست األنـشـطــة الـسـعــوديــة فــي مـحــافـظــة امل ـهــرة وحــدهــا
مــا يثير امتعاضًا لــدى سلطنة عـمــان ،بــل إن التحركات
اإلماراتية في جزيرة سقطرى ،التي وصلت حـ ّـد املطالبة
بضم األرخبيل إلى اإلمارات ،تستفز هي األخرى «الصالت
ال ـتــاري ـخ ـيــة» م ــا ب ــن مـسـقــط وحــدي ـبــو .اس ـت ـفــزاز تجلى،
خالل األيــام املاضية ،في احتدام جدل إعالمي إماراتي -
عماني على هوية سقطرى وتاريخها .إذ عمدت وسائل
إع ــام إمــارات ـيــة إل ــى إب ــراز م ــداخ ــات تـتـحــدث عــن تـحـ ّـدر
القبائل السقطرية من اإلمــارات ،وتجذر اإلماراتيني داخل
الجزيرة بفعل عالقات النسب واملصاهرة وهجرة عوائل
إماراتية ،من بينها املزاريع والجنيبي وحمران واملناصير
والعوامير ،إلى سقطرى ،بل وتطالب باستفتاء السقطريني
على االنضمام إلى اإلمارات.
هذه االدعاءات واملطالبات سرعان ما استدعت ردًا عمانيًا
عبر وســائــل اإلع ــام ،تمحور حــول نقاط ثــاث :التشديد
عـلــى وج ــود الـعـمــانـيــن فــي سـقـطــرى مـنــذ مــا قـبــل الـقــرن
الـســادس الهجري ،التذكير بــأن الــوالــي العماني الجلندى
بن مسعود هو من ّ
«حرر» سقطرى من الوجود الحبشي،
والـتـنـبـيــه إل ــى أن «ع ـمــان والـيـمــن كــانـتــا دول ـتــن أصيلتني
فــي الجزيرة العربية ومــا عداهما ُيـعـ ّـد محدثًا» ،على حد
تعبير عضو مجلس الدولة العماني ،إسماعيل األغبري.
وإلى جانب الرد العماني ،جاءت تعليقات نشطاء يمنيني
استنكروا ما تروج له أبو ظبي بشأن سقطرى ،واصفني
إياه بأنه «اعتداء على الهوية اليمنية وتزوير للتاريخ».
ويــوم أمــس ،صــدر بيان باسم «مشايخ وأعـيــان ووجهاء
محافظة أرخبيل سقطرى» أعلن سحب الثقة مــن شيخ
مشايخ الجزيرة ،سليمان عبد الله شلولها ،املحسوب على
اإلمارات؛ لكونه «أصبح مصدر قلق وانقسام في املجتمع
السقطري» ،وبسبب «عدم أهلية املذكور وطريقة تعامله مع
متطلبات الجزيرة» ،بحسب ما جاء في البيان.
(األخبار)

تـشــريــن الـثــانــي املــاضــي .م ـسـ ٌـار يـقــرع،
مـ ـج ــددًا ،جـ ــرس اإلن ـ ـ ــذار لـ ــدى سلطنة
ع ـمــان ،ال ـتــي تجمعها بــامل ـهــرة حــدود
واسعة وعالقات متينة ،تصل إلى ّ
حد
اعـتـبــار مسقط هــذه البقعة مــن اليمن
حديقتها الخلفية ،التي تحرص على
ّ
ّ
التغول العسكري
أل تطاولها شرارات
واملذهبي.
بدأت إرهاصات «التحرش» السعودي
بالظهور في النصف الثاني من شهر
تشرين الثاني الفائت ،مع إرسال فريق
ع ـس ـكــري إل ــى مـنـفــذ ش ـحــن ال ـح ــدودي
ومـ ـط ــار ال ـغ ـي ـضــة ،ف ــي زيـ ـ ــارة ق ـيــل إن
الهدف منها «دراسة اإلمكانات املتاحة
لـفــرض الـسـيـطــرة الـكــامـلــة عـلّــى منافذ
املحافظة» .ترافق ذلك مع ضخ إعالمي
مكثف فــي وســائــل اإلع ــام السعودية
 اإلم ــاراتـ ـي ــة ،م ـف ــاده وجـ ــود عـمـلـيــاتت ـهــريــب أس ـل ـحــة ل ــ«أن ـص ــار الـ ـل ــه» ،من
س ـل ـط ـنــة ع ـ ـمـ ــان ،ع ـب ــر م ـن ــاف ــذ املـ ـه ــرة،
وه ــو مــا نفته مسقط ت ـكــرارًا مــن دون
نتيجة .تكثفت الـضـغــوط عـلــى قـيــادة
الـسـلـطــة املـحـلـيــة ،ال ـتــي كــانــت حينها
بقيادة املحافظ ،محمد عبد الله كده،
بهدف التراجع عن ستة شــروط كانت
قــد وضعتها للقبول بــدخــول الـقــوات
املــوالـيــة لــ«الـتـحــالــف» إلــى املـهــرة ،لعل
أه ـم ـهــا ث ــاث ــة :عـ ــدم اس ـت ـخ ــدام مـطــار
الغيضة كقاعدة عسكرية ،إبقاء الطاقم
اإلداري واألم ـنــي والـعـسـكــري عـلــى ما
هو عليه ،والتنسيق الدائم مع السلطة
املحلية وعدم تجاوزها.
اس ـ ـت ـ ـمـ ــر امل ـ ـ ـ ـ ـ ّـد وال ـ ـ ـجـ ـ ــزر ب ـ ــن ق ـ ـيـ ــادة
«الـتـحــالــف» وممثلي السلطة املحلية
حـتــى اسـتـيــأســت األولـ ــى مــن إمكانية
رض ـ ـ ــوخ األخ ـ ـيـ ــريـ ــن ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
إبدائهم مرونة كبيرة إزاء هــا ،سمحت
بـ ــاس ـ ـت ـ ـقـ ــدام دف ـ ـعـ ــة أول ـ ـ ـ ــى م ـ ــن ق ـ ــوات
املـنـطـقــة الـعـسـكــريــة ال ـثــان ـيــة ،املــوال ـيــة
ل ــ«ال ـت ـحــالــف» ،وامل ــوج ــودة فــي مدينة
امل ـ ـكـ ــا ،م ــرك ــز م ـح ــاف ـظ ــة ح ـض ــرم ــوت،
والــدفــع بها نحو منفذ شحن ومطار
ال ـغ ـي ـض ــة ح ـت ــى تـ ـك ــون راف ـ ـ ـ ـدًا ل ـق ــوات
ال ـل ــواء ي ــن  123و ،137ع ـلــى أن يبقى
مـيـنــاء نـشـطــون ومـنـفــذ صــرفـيــت على
حالهما ،وفقًا ملا أفضت إليه التسوية
ب ــن ال ـج ــان ـب ــن .ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذل ــك،
ُ
استصدر قــرار مــن الرئيس املستقيل،
عبد ربه منصور هادي ،في  28تشرين
الثاني املاضي ،يقضي بإقالة كده من
منصبه وتعيني راجح سعيد باكريت
ً
ـدال منه .قـ ٌ
ـرار أوحــى بأن ممانعة كده
بـ
لم ُترق الرياض ،وبأن املطلوب تسليم
كامل يدفع باملهرة دفعًا إلــى أحضان
السعودية.
بــاكــريــت ه ــو الـشـخـصـيــة امل ـثــال ـيــة في

هذا اإلطار .يبالغ الرجل في استرضاء
امل ـم ـل ـكــة .ال ي ـكــاد ي ـف ـ ّـوت تـصــريـحــا إال
وي ـش ـيــد ف ـيــه ب ــ«ج ـه ــوده ــا ف ــي تــأمــن
املـحــافـظــة وتنميتها»« .ج ـهــود» تبدأ
من السالل الغذائية وال تنتهي بتعبيد
الـ ـط ــرق ــات ،ف ــي اس ـت ـك ـم ــال ل ــ«ج ـه ــود»
«ال ـه ــال األح ـم ــر اإلمـ ــاراتـ ــي» ،ال ـتــي ال
يبدو أنها أفلحت في اختراق النسيج
املهري .ومن هنا ،كانت ضرورة تدخل
ال ـس ـعــوديــة بـنـفـسـهــا؛ ل ـكــون املـمـلـكــة -
خــافــا ل ــإم ــارات  -تـمـتـلــك ص ــات مع
م ـشــايــخ قـبـلـيــن ف ــي املـ ـه ــرة س ـبــق أن
منحتهم جنسياتها ،وأدرجتهم على
الئ ـح ــة امل ـن ـت ـف ـعــن م ــن مـخـصـصــاتـهــا
املــال ـيــة .ه ـك ــذا ،ت ـ ــوارت ،شـيـئــا فشيئًا،
أنشطة «الهالل اإلماراتي» التي أثارت،
س ــاب ـق ــا ،ام ـت ـع ــاض ــا ُع ـم ــان ـي ــا مـكـتــومــا
عـ ّـبــرت عنه الــوجــوه املوالية للسلطنة
ّ
ّ
داخــل املحافظة ،لتحل محلها أنشطة
ً
سـعــوديــة أكـثــر جـ ــرأة ،وذات مــدلــوالت
أبعد مما أوحت به تحركات أبو ظبي.
يـنـشــط «م ــرك ــز امل ـل ــك س ـل ـمــان لــإغــاثــة
واألع ـ ـم ـ ــال اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة» ،راهـ ـ ـن ـ ــا ،فــي
اسـ ـتـ ـم ــال ــة ذوي الـ ـح ــاج ــة مـ ــن أبـ ـن ــاء
املحافظة عبر توزيع مساعدات عينية
عـلـيـهــم م ــن ح ــن إلـ ــى آخ ـ ــر .يـصــاحــب
ذل ـ ــك ال ــدف ــع ب ـق ــواف ــل ت ـش ـمــل ح ــاف ــات
وسـ ـي ــارات إس ـع ــاف وسـ ـي ــارات نظافة
و«واي ـت ــات م ـيــاه» إل ــى امل ـهــرة ،والعمل

يعمل «التحالف» على
إحكام حبكة سردية
«التهريب» من أجل
«شرعنة» وجودها

عـ ـل ــى س ـف ـل ـت ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
وإض ــاء ت ـه ــا وت ـش ـج ـيــرهــا ،إل ــى جــانــب
تـحـضـيــرات الف ـت ـتــاح وحـ ــدات صحية
جديدة وتزويد املوجود منها بمعدات
وأجهزة طبية .ومما ُوعد به املهريون
أي ـض ــا اس ـت ـح ــداث آبـ ــار م ـي ــاه وإن ـش ــاء
م ـح ـط ــة ت ـح ـل ـيــة واإلت ـ ـي ـ ــان ب ـم ــول ــدات
كـهــربــائـيــة وتــرم ـيــم مـ ــدارس وافـتـتــاح
ث ــاث كـلـيــات .تـتـتــالــى تـلــك الـتـطــورات
فــي وقــت ال تــزال فيه عــدن« ،العاصمة
املؤقتة» للحكومة «الشرعية» وعنوان
م ــا ي ـس ـم ـيــه «الـ ـتـ ـح ــال ــف» إن ـ ـجـ ــازًا فــي
اليمن ،تعاني فقرًا خدماتيًا كبيرًا على
املستويات كــافــة ،خصوصًا الكهرباء
والنظافة والصحة .مفارقة تشي بأن
وراء «الـ ـك ــرم» ال ـس ـع ــودي إزاء امل ـهــرة

مــا وراءه ،وب ــأن ال ـغــرض مــن خـطــوات
الــريــاض «اإلنسانية» إنما هو انتزاع
«امليل العماني» من أوســاط املهريني،
الذين ال يزالون يتحدثون بامتنانهم
ل ـ ـبـ ــاع مـ ـسـ ـق ــط ال ـ ـطـ ــويـ ــل ف ـ ــي ت ـن ـم ـيــة
محافظتهم.
ّ
األخ ـط ــر م ـمــا ت ـق ــدم ،أن «االس ـت ـف ــزاز»
ال ـس ـع ــودي ال يـقـتـصــر ع ـلــى مـنــافـســة
الـسـلـطـنــة ف ــي ال ـجــانــب اإلن ـس ــان ــي ،بل
ً
يتعداه ليتخذ أشكاال أمنية وعسكرية
ت ـن ــذر بـ ـتـ ـط ــورات «س ـ ــوداوي ـ ــة» داخ ــل
َ
املهرة بعد استقرار وهدوء مستطيلني
شهدتهما املحافظة .قبل أيام ،وصلت
ال ــدف ـع ــة ال ـثــان ـيــة م ــن الـ ـق ــوات املــوال ـيــة
لـ«التحالف» إلى مدينة الغيضة ،مركز
املحافظة ،وتــوزعــت على غير مديرية
مــن مــديــريــاتـهــا .وبـحـســب املـعـلــومــات،
ف ـ ـ ــإن ال ـ ـت ـ ـعـ ــزيـ ــزات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ش ـم ـلــت
م ــدرع ــات وع ــرب ــات مـصـفـحــة وأطـقـمــا
ودب ــاب ــات وذخ ــائ ــر وق ــذائ ــف متنوعة
األح ـ ـجـ ــام .ان ـض ـمــت ت ـلــك الـ ـق ــوات إلــى
الدفعة األولــى التي دخلت املهرة قبل
ن ـحــو ش ـه ــر ،ل ـت ـكــون ع ــن «ال ـت ـحــالــف»
وي ــده الـطــولــى فــي مـنــافــذ امل ـهــرة التي
تؤكد املعلومات أنها ،بفضل املحافظ
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد ،أض ـ ـح ـ ــت ت ـ ـحـ ــت س ـي ـط ــرة
م ـش ـتــركــة ب ــن «ال ـت ـح ــال ــف» والـسـلـطــة
املحلية .الــافــت أيـضــا ،واملـثـيـ ُـر للقلق
ف ــي آن واحـ ــد ،إل ــى جــانــب م ــا ذكـ ــر ،أن

يسود اعتقاد بأن وجود السلفيين في قشن يحظى بمباركة المحافظ الجديد

تقرير

يسعر الجدل السياسي
تونس :تصاعد االحتجاجات ّ
ت ـ ـجـ ــددت ،ل ـي ــل الـ ـث ــاث ــاء  -األرب ـ ـعـ ــاء،
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ال ـش ـع ـب ـي ــة فـ ــي املـ ــدن
الـتــونـسـيــة ،مـتــرافـقــة مــع أع ـمــال عنف
أدت إل ــى اعـتـقــال ع ـشــرات األش ـخــاص،
وم ـسـ ّـب ـبــة احـ ـت ــدام الـ ـج ــدل الـسـيــاســي
بــن امل ـعــارضــة واالئ ـت ــاف الـحـكــومــي.
وشهدت نحو  20مدينة ،فجر األربعاء،
تجمعات رافضة لرفع األسعار وزيادة
الـ ـض ــرائ ــب ،تـخـلـلـتـهــا م ــواج ـه ــات مــع
عـنــاصــر األمـ ــن ،وه ـج ـمــات عـلــى مـقـ ّـار
ح ـكــوم ـيــة ومـ ــراكـ ــز ش ــرط ــة وم ـت ــاج ــر.
وأع ـل ـنــت وزارة الــداخ ـل ـيــة الـتــونـسـيــة،
عـلــى ل ـســان ال ـنــاطــق بــاسـمـهــا ،خليفة
ال ـش ـي ـب ــان ــي ،إص ــاب ــة  58ع ـن ـص ـرًا مــن

ال ـ ـحـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي وال ـ ـشـ ــرطـ ــة خ ــال
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ،وت ـ ـضـ ــرر  57س ـي ــارة
إدارية .كذلك أعلن اعتقال  237شخصًا
بتهمة «التخريب والسرقة واالعـتــداء
على ممتلكات خاصة وعامة» ،موضحًا
َّ
«تكفيريني اثنني»
أن من بني املعتقلني
تورطا في مهاجمة مركز للشرطة في
منطقة نفزة شمالي البالد ،األمر الذي
يشي بدخول «جماعات دخيلة» على
خ ــط االح ـت ـج ــاج ــات ب ـه ــدف اس ـت ـغــال
حالة الفوضى ملصلحتها.
ّ
يـعــزز االحتمال املتقدم االعـتــداء الــذي
طاول مدرسة دينية يهودية في جزيرة
جربة ،والــذي رأى فيه املتحدث باسم

الـجــالـيــة ال ـي ـهــوديــة ف ــي ج ــرب ــة ،بيريز
الـطــرابـلـســي ،مـحــاولــة لــ«خـلــق الفتنة
ب ــن امل ـس ـل ـمــن وال ـ ـي ـ ـهـ ــود» .ول ـ ــم ي ـ ّ
ـؤد
الهجوم ،األول من نوعه منذ  16عامًا،
ُ
الذي استخدمت فيه القنابل الحارقة،
ّ
إلى وقوع إصابات ،لكنه سبب أضرارًا
م ــادي ــة طـفـيـفــة داخ ــل امل ــدرس ــة .واتـهــم
ال ـطــراب ـل ـســي ب ـعــض املـحـتـجــن بــأنـهــم
«ي ــري ــدون تـخــريــب ال ـب ــاد» ،الف ـتــا إلــى
أن «التونسيني الحقيقيني ال يقومون
ب ـم ـث ــل ه ـ ــذه األمـ ـ ـ ــور أب ـ ـ ـ ـدًا ،وم ـ ــن رم ــى
املــولــوتــوف فقد يكون تلقى أوام ــر من
جهات معينة».
ّ
وإل ــى جــانــب تلك الـجـهــات الـتــي ملحت

«النهضة» :بعض
األطراف تشجع على
أعمال العنف
لحسابات انتخابية

إل ـي ـهــا الــداخ ـل ـيــة ف ــي إعــان ـهــا اعـتـقــال
«إرهـ ـ ــابـ ـ ـ َّـيـ ـ ــن» ،تـ ـح ــدث ــت ال ـس ـل ـط ــات
ً
ع ــن «ع ـص ــاب ــات إج ــرام ـي ــة تـظـهــر لـيــا
ل ـل ـت ـخــريــب والـ ـس ــرق ــة ،وال ع ــاق ــة لـهــا
بــاالح ـت ـجــاجــات امل ـطــال ـبــة بالتشغيل
وال ـت ـن ـم ـيــة» ،م ـش ـيــرة إل ــى أن عـنــاصــر
ه ــذه الـعـصــابــات «يـسـتـهــدفــون أع ــوان
األمــن ،وينهبون املستودعات البلدية
وال ـب ـنــوك ،ويـخــربــون امل ــوزع ــات اآللـيــة
ويسرقون محتوياتها».
ول ـ ــم ي ـم ـن ــع ت ـح ـم ـي ــل «ال ـت ـك ـف ـي ــري ــن»
و«ال ـع ـصــابــات اإلج ــرام ـي ــة» مسؤولية
«أع ـمــال الـعـنــف» مــن إلـقــاء الـتـهــم على
املعارضة ،وال سيما أن األخيرة كانت
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مقالة

حول تسريبات «نيويورك تايمز»

حدود عمان؟
ب ــاك ــري ــت أعـ ـل ــن «فـ ـت ــح ب ـ ــاب الـتـجـنـيــد
ألبـنــاء املـهــرة فــي الجانبني العسكري
واألمـ ـ ـن ـ ــي ،ب ـح ـســب خ ـط ـط ـنــا املـحـلـيــة
وبمساعدة األشقاء في التحالف» .جاء
ذلك في وقت سرت فيه أنباء عن تزويد
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ح ـل ــف ق ـب ــائ ــل ب ــوق ــي بــن
حميد (يضم قبائل سمودة وكلشات)
بكميات من األسلحة ،بذريعة «مكافحة
التهريب من عمان إلى اليمن»ّ .
تطوران
يفتحان الـبــاب واسـعــا على سيناريو
«ع ـ ـس ـ ـكـ ــرة» املـ ـح ــافـ ـظ ــة ،واس ـت ـن ـس ــاخ
«الـتـجــربــة الـعــدنـيــة» الـتــي ُي ـعـ ّـد تكاثر
ال ـت ـش ـك ـيــات امل ـس ـل ـحــة وامل ـي ـل ـي ـش ـيــات
املـتـضــاربــة املـصــالــح واألهـ ــداف إحــدى
أبرز سماتها.
أكثر مــن ذلــك ،آخــر املعلومات ال ــواردة
مــن املـهــرة تفيد بــأن السعودية تعمل
ع ـل ــى إنـ ـش ــاء م ــرك ــز ل ـل ـس ـل ـف ـيــن (ع ـلــى
غـ ـ ــرار م ــرك ــز دمـ ـ ــاج فـ ــي ص ـ ـعـ ــدة) فــي
مدينة قشن ،ثالث أكبر مدن املحافظة.
وطبقًا للمعلومات ،فإن املدعو يحيى
بــن علي الحجوري  -هــو أحــد مشايخ
الـسـلـفـيــة فــي ال ـي ـمــن ،وق ــد سـبــق لــه أن
أدار «دار ال ـحــديــث» فــي ص ـعــدة خلفًا
للشيخ مقبل الوادعي  -هو من يتولى
اإلشـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى إنـ ـش ــاء املـ ــركـ ــز .ت ـقــول
م ـ ـصـ ــادر مـ ــن داخ ـ ـ ــل م ــدي ـن ــة ق ـش ــن إن
أشخاصًا ،من بينهم أجانب ،متلبسني
أراض
لبوس النازحني ،يقومون بشراء
ٍ

بمبالغ خيالية ال تـتــوافــق وقيمتها،
الفتة إلى أن شكوكًا بدأت تحوم حول
هــؤالء الذين يسود اعتقاد على نطاق
واسع بأنهم من السلفيني الذين قاتلوا
في صعدة قبيل الحرب األخـيــرة وفي
جبهة البقع على ال ـحــدود السعودية
خـ ــال الـ ـح ــرب .وت ـش ـيــر املـ ـص ــادر إلــى
أن وج ــود ه ــؤالء داخ ــل امل ـهــرة يحظى
بـمـبــاركــة مــن املـحــافــظ الـجــديــد ،خالفًا
إلرادة املـ ـح ــاف ــظ الـ ـس ــاب ــق ال ـ ــذي ك ــان
معارضًا ألي عملية «توطني» ُمن هذا
النوع .عملية ستكون ،فيما لو ق ّدر لها
الــوصـ ِّـول إل ــى نـهــايـتـهــا ،ب ــادرة تحقق
مــا ُح ــذر مـنــه ســابـقــا مــن نـشــوء «ب ــؤرة
تكفيرية» على حدود عمان ،التي ظلت
لعقود محفوظة من لوثة «الوهابية»،
مستأنسة بنسيج اجتماعي متجانس
ّ
يقل نظيره في منطقة الخليج.
فـ ــي خ ــاص ــة املـ ـعـ ـطـ ـي ــات ،ي ـت ـض ــح أن
قيادة «التحالف» تعمل ،عبر سلسلة
خـ ـط ــوات ،ع ـلــى إح ـك ــام حـبـكــة ســرديــة
«ال ـ ـت ـ ـه ـ ــري ـ ــب» ،مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل «شـ ــرع ـ ـنـ ــة»
وجــودهــا فــي ثانية كـبــرى املحافظات
اليمنية .وقد تجلت آخر تلك الخطوات
في إصدار املحافظ باكريت قرارًا بمنع
دخ ــول س ـيــارات «ال ـشــاص» (الــربــاعـيــة
ال ــدف ــع) واألس ـ ـمـ ــدة ال ــزراعـ ـي ــة وامل ـ ــواد
الـكـبــريـتـيــة وال ـكــربــون ـيــة ع ـبــر املـنــافــذ
الـحــدوديــة بــن عمان واملـهــرة ،بدعوى
إمكانية اسـتـخــدام امل ــواد املـشــار إليها
ف ــي ص ـن ــاع ــة األل ـ ـغـ ــام .هـ ــذه ال ـس ــردي ــة
َيـثـبــت ،مــن خ ــال املـعـطـيــات املـتـقــدمــة،
أن الـغــايــة مــن وراء إشــاعـتـهــا تسهيل
«االسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي» مل ـحــاف ـظــة
املـهــرة ،بهدف تصعيد الضغوط َعلى
سلطنة عمان ،التي يظهر أن موقفيها
َ
من أزمتي اليمن والخليج ال يحظيان
ب ــرض ــا امل ـم ـل ـكــة ،وإيـ ـص ــال رس ــال ــة إلــى
م ـس ـقــط مـ ـف ــاده ــا أن الـ ــريـ ــاض ق ـ ــادرة
على إشـعــال الـنـيــران متى استشعرت
أن سـيــاســة «الـتـمــايــز» بــاتــت ال تـفــرق،
ف ــي نـتــائـجـهــا ،ع ــن س ـيــاســة «املـنــاكـفــة
ُ َّ
وامل ــؤام ــرة» ال ـتــي تــتـ َـهــم بـهــا ق ـطــر .هل
يعني ذلك أن عمان باتت هدفًا جديدًا
ع ـل ــى جـ ـ ــدول ال ـت ـص ـع ـيــد الـ ـسـ ـع ــودي -
اإلماراتي ،خصوصًا أن بعض املصادر
تتحدث عــن إط ــاق السفير اإلمــاراتــي
ل ـ ـ ــدى واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،يـ ــوسـ ــف ال ـع ـت ـي ـب ــة،
حملة تحريضية ضد مسقط بدعوى
«دعمها للحوثيني»؟ جميع املؤشرات
الـ ـ ـ ــواردة م ــن ال ـظ ـه ـيــر الـجـيــوسـيــاســي
لعمان ال تأخذ إال في ذلك االتجاه ،لكن
يبقى أن لدى السلطنة أوراق قوة ،ليس
أقـلـهــا ال ــرض ــا ال ـغــربــي ع ــن دورهـ ــا في
الشرق األوســط ،يمكن أن تلجم جماح
الرياض وأبو ظبي.

ق ــد أع ـل ـنــت اع ـت ــزام ـه ــا تــوس ـيــع نـطــاق
االح ـت ـج ــاج ــات ،ح ـتــى إس ـق ــاط قــانــون
امل ــالـ ـي ــة .ووص ـ ـ ــف رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة،
يــوســف الـشــاهــد« ،الـجـبـهــة الشعبية»
ـارضـ ــة ب ــأن ـه ــا «غـ ـي ــر مـ ـس ــؤول ــة»،
امل ـ ـعـ ـ ِ
م ـت ـه ـم ــا إي ـ ــاه ـ ــا بـ ــ«الـ ـتـ ـح ــري ــض ع ـلــى
ال ـ ـف ـ ــوض ـ ــى» .وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــد ،خ ــال
زيارته بلدة طبربة التي شهدت أعنف
املواجهات ،إن «نواب الجبهة الشعبية
يصوتون لقانون املالية ويتظاهرون
ض ــده» ،م ـجــددًا دعــوتــه املــواطـنــن إلــى
تقبل «اإلص ــاح ــات»؛ لكونها «تهدف
إلى تحسني الوضع االقتصادي».
ه ــذه ال ـت ـصــري ـحــات اس ـت ـث ــارت غضب

«الـجـبـهــة الـشـعـبـيــة» الـتــي اعـتـبــرت أن
مواقف الشاهد تعكس «عقلية الهروب
إلــى األمــام وتــزويــر الــواقــع والوقائع»،
ّ
مذكرة بأنها نبهت إلى أن «هذا القانون
سيقود إلى تفجير السلم االجتماعي».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،واصـ ـ ــل ط ــرف ــا االئـ ـت ــاف
الحكومي هجومهما على املعارضة،
م ـت ـه ـ َـم ــن إيـ ــاهـ ــا بـ ــ«ت ــوفـ ـي ــر ال ـغ ـط ــاء
السياسي ألعمال العنف والتخريب».
واعتبرت حركة «النهضة» ،في بيان،
أن «بعض األطــراف السياسية تشجع
على توسيع أعمال العنف لحسابات
انتخابية مبكرة».
(األخبار)

عبداهلل السناوي*
ال ـق ـص ــة م ـل ـغــومــة ب ــأس ــراره ــا وخ ـل ـف ـيــات ـهــا ورس ــائ ـل ـه ــا،
واألسئلة كلها مشروعة حتى تستبني الحقيقة الكاملة
في تسريبات صحيفة «نيويورك تايمز» .ما الذي جرى...
وكيف ...وملــاذا ...ومن يتحمل مسؤولية اإلســاءة الفادحة
ملصر في العالم بأسره؟
إذا صحت نسبة التسريبات إلى ضابط في أحد األجهزة
األمنية ،وهــذا احتمال وارد ،لكنه مستبعد نسبيًا ،فإننا
أمام كارثة تاريخية ال سابق لها تضرب في عمق األمن
القومي املصري والعربي على السواء وتتجاوز كل خط
أحمر.
وفــق التسريبات املسجلة ،فــإن الـضــابــط املـفـتــرض ّ
وجــه
ثــاثــة إعــام ـيــن بـمـمــاشــاة الـغـضــب ال ـعــام عـلــى اع ـتــراف
الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب ،مـثــل األش ـقــاء الـعــرب
اآلخرين ،من دون التورط في دعم االنتفاضة الفلسطينية،
وأنه ال فارق بني القدس ورام الله كعاصمة لفلسطني ،بما
يعني االعتراف ـ ضمنيًا ـ بقرار ترامب على عكس املواقف
الرسمية املعلنة.
وإذا لم تصح نسبة تلك التوجيهات إلى أي جهات أمنية،
وهــذا احتمال مرجح للغاية ،فأين وجــه الخلل الــذي دعا
قطاعات عريضة في الرأي العام العربي والفلسطيني إلى
ً
تصديق أنها حدثت فعال؟ باليقني ،فإن منسوب التدخل
األمني في العمل اإلعالمي وصــل إلــى حد أفقده مهنيته
وموضوعيته وأي قدرة علي التأثير .نزعت السياسة من
على الشاشات بقدر ما ُجففت في الحياة العامة.
ّ
تتسيد َ
أغلب
هذا وضع خطر ينذر بعواقب مرعبة ،فعندما
التغطيات السياسية وج ـ ٌ
ـوه تتلقى التوجيهات األمنية،
كأنها وحــي يــوحــى ،يفقد اإلع ــام احـتــرامــه لنفسه كما
احترام مشاهديه الذين ينصرفون عنه إلى محطات دولية
وإقليمية بحثًا عن حقيقة ما يجري في بالدهم .هذا النوع
من األداء والتفكير أضر بصورة البلد على نحو يصعب
ترميمها في أي مدى منظور.
من أسباب االهتمام الدولي والعربي البالغ بتلك التسريبات،
املنسوبة إلى توجيهات أمنية مصرية ،أنها تسلط الضوء
على ازدواجية املواقف بني ما هو معلن وما هو فعلي في
قضية القدس ومستقبلها.
هناك من رأى فيها تخليًا مصريًا عن القدس واعترافًا
ضمنيًا بقرار ترامب ،وكــان ذلك داعيًا لحمالت إعالمية
وسياسية استخدمت فيها كل االتهامات وشرعت خاللها
كل األسلحة .وهناك من رأى فيها فرصة أمــام إسرائيل
ً
إلثبات أن تهويد القدس مسألة وقت وأن دوال عديدة في
أوروبــا والعالم العربي نفسه سوف تنقل سفاراتها إلى
املدينة املقدسة ـ كما توقع رئيس وزرائها بنيامني نتنياهو
في أعقاب قرار ترامب.
ال يمكن استبعاد العامل اإلسرائيلي فــي أسـبــاب عناية
«نـيــويــورك تايمز» الفائقة بقصة مشكوك فــي صحتها
تفتقر إل ــى دل ـيــل قـطـعــي عـلــى أن «ضــابــط الـتــوجـيـهــات»
شخصية حقيقية وليست منتحلة.
هل هناك في أحد األجهزة األمنية الحساسة نقيب اسمه
«أشرف الخولي»؟ وهل الصوت الذي تضمنته التسريبات
له أم لغيره؟ وهل كانت هناك عالقات سابقة بني الضابط
املفترض واإلعالميني الذين أصدر توجيهاته لهم ،أم أنهم
اعتادوا تلقي التعليمات ،بغض النظر عن األسماء والرتب؟
أين الحقيقة بالضبط؟
تـحــت ظ ــال الـتـســريـبــات ،يستلفت االن ـت ـبــاه صـغــر ســنّ
املتصل ،ورتبته التي ال ّ
تخوله رســم السياسات العامة
ألجهزة حساسة في موضوعات بالغة الخطورة كالوضع
القانوني للقدس .إذا كانت الشخصية حقيقية ،فمن الذي
كلفه؟ وعلى أي أساس؟
التساؤالت ال تتوقف وعالمات التعجب بال حصر.
لو افترضنا صحة ذلك االحتمال الخطير ،فال بد ـ بدواعي
التفكير في كل املخاطر املاثلة ـ أن يتبعه ســؤال عما إذا

كــان هناك اخـتــراق ما وراء التسريبات يستدعي البحث
فيه بكل جدية وأال تستبعده التحقيقات ،التي أمر بفتحها
النائب العام.
ثم من سرب التسجيالت إلى الصحيفة األميركية؟ وكيف
وصلت إلى محطة فضائية ّ
تبث من إسطنبول؟ هل من
املصدر نفسه الذي ّ
سربها إلى «نيويورك تايمز»؟
وكم تقاضى من ثمن؟
باعتراف أحد برامج «التوك شو» بمحطة فضائية أخرى
تـبـ ّـث مــن املــديـنــة التركية نفسها ،فــإنــه قــد عــرض عليها
شراء تلك التسريبات مقابل ثالثة آالف وخمسمئة دوالر
جرى تخفيضها إلى ألفني وخمسمئة دوالر ،غير أنه لم
يتم االتفاق باعتقاد أن املــادة سوف تكون متاحة عندما
يبثها اآلخرون.
يقال ـ عادة ـ إنه ال جديد تحت الشمس ،فقد شهدت مصر
عند مطلع خمسينيات القرن املاضي قصة مشابهة رغم
تناقض أه ــداف أبطالها .عندما ألغى مصطفى النحاس
باشا زعيم «الــوفــد» ورئيس ال ــوزراء اتفاقية  ،1936التي
ّ
وقع عليها هو نفسه ،سأله صحافي شاب متخرج حديثًا
في الجامعة األميركية :ما الخطوة التالية؟ أجابه :الكلمة
اآلن للشعب.
تــدفــق ال ـفــدائ ـيــون عـلــى اإلسـمــاعـيـلـيــة ،حـيــث مـعـسـكــرات
االحتالل البريطاني ،وكان الصحافي الشاب سعد زغلول
ف ــؤاد نفسه على صلة وثيقة بـهــم ،وشخصيته تقارب
إلى حد كبير بطل مسلسل «فارس بال جواد» ،الذي أدى
ً
بطولته محمد صبحي وأثار جدال واسعًا.
فــي تـلــك األيـ ــام ،تخفى فــي شخصية مــراســل لصحيفة
أميركية اختلق اسمها «همر ديلي نيوز» وأطلق على نفسه
في بطاقة مزورة «سبنسر دريل» ،محاورًا زعماء أحزاب
ومفكرين عن موقفهم من شعارات الجالء بالسالح وما
قد يتبع خروج قوات االحتالل.
بدت اإلجابات كاشفة ملا هو مستور من مواقف حقيقية،
قــال أحــد زعـمــاء األح ــزاب إن بقاء الـقــوات البريطانية في
مـصــر كفيل بـضـمــان أمـنـهــا واس ـت ـقــرارهــا ،وطــالــب آخــر
ب ــزي ــادة أعـ ــداد ق ــوات االح ـت ــال ع ـشــرة أض ـع ــاف .وكــانــت
الفضيحة مــدويــة عـنــدمــا نـشــرتـهــا صحيفة «الـجـمـهــور
ُ
املصري» ال الصحيفة األميركية امل ّدعاة.
َ
رغــم اخـتــاف األزم ــان واألب ـطــال واألهـ ــداف ،فــإن قصتي
«نـيــويــورك تــايـمــز» و«الـجـمـهــور امل ـصــري» تجمع بينهما
الفكرة نفسها في اإليقاع بآخرين لهم خلفيات وتصورات
تناقض ما يعلنونه .بمعنى آخر ،فإن تسريبات «نيويورك
تايمز» أقرب ما يكون إلى استثمار استراتيجي في الخلل
اإلعالمي والتدخل األمني بذات قدر أوضاع االرتباك في
السياسة الخارجية املصرية .من مظاهر االرتباك سحب
م ـش ــروع قـ ــرار ع ــرب ــي قــدم ـتــه م ـصــر إل ــى مـجـلــس األم ــن
باعتبارها عضوًا فيه يدين املستوطنات اإلسرائيلية في
الضفة الغربية املحتلة بطلب من دونــالــد تــرامــب ،قبل أن
ّ
تصوت ملصلحته.
ومن مظاهر ذلك االرتباك الحماسة البالغة ملا أطلق عليها
«صفقة القرن» من دون أن تحكمها أي مرجعيات دولية
رهانًا على الرئيس األميركي من دون ّ
تحسب ملغبة تبنيه
الرواية اإلسرائيلية في أشد صورها تعصبًا وعنصرية.
وقد كانت الضحكات املتبادلة مع نتنياهو داعيًا إضافيًا
لتصديق تسريبات «نيويورك تايمز» .هكذا يتلخص وجه
الخلل في أمرين ،التدخل األمني في اإلعالم كما لم يحدث
من قبل ،وارتباكات السياسة الخارجية.
ذلك يحتاج إلى تصحيح ّ
ورد اعتبار السياسة في هذا البلد
وبـنــاء سياسته الخارجية وفــق أمنه القومي ومصالحه
االستراتيجية ،وإال فــإن انكشافه على األخ ـطــار سوف
يكون بال حد وسقف.
* كاتب وصحافي مصري
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السعودية ينزلق صراع األجنحة في السعودية إلى األرض،
يشكل حجر عثرة في طريق محمد بن سلمان إلى
ليبدو أنه ّ
العرش بعد سنوات من حكم الوالد الثقيلة على األمراء ،فيما
لم يترك األمير الشاب ،سندًا من أبناء عمومه يتكئ عليه في
حال بلوغه الهزات ،لتبدو عجلته وحماسته لبلوغ الحكم ال
تخلو من مخاطر

ضجيج في «قصر الحكم»:

تمرد األمراء
يؤرق ابن سلمان
علي جواد األمين

لم يكن الضجيج في قصر آل سعود،
واص ـ ـطـ ــدام أحـ ــد ع ـشــر أمـ ـيـ ـرًا ب ــ«ق ــوة
السيف األجرب» ،بعدما تجمهروا في
قصر محمد بــن سلمان فــي الــريــاض
الـسـبــت امل ــاض ــي ،واق ـت ـيــادهــم مكبلني
إل ــى سـجــن ال ـحــائــر ،حــالــة ع ــاب ــرة في
ض ــوء ال ـص ــراع الـ ــذي اش ـتــد احـتــدامــه
خ ــال الـسـنــوات ال ـثــاث األخ ـيــرة منذ
أن تــولــى املـلــك سـلـمــان الـحـكــم فــي 23
كانون الثاني /يناير عــام  .2015هي
ب ــداي ــة ملــرح ـل ــة ج ــدي ــدة م ــن الـ ـص ــراع،
تتوج سنوات من التراكمات ،وتطرد
السكون الــذي حافظ عليه محمد بن
سلمان فــي «قـصــر الـحـكــم» ،حتى في
لـيـلــة االنـ ـق ــاب األب ـي ــض ال ـتــي نـفــذهــا
فــي طريقه نحو والي ــة الـعـهــد ،وقــد ال
تنتهي بـمــوت املـلــك ال ــذي نــاهــز عمره
 83عامًا.

رواية السلطة تثبت عكسها
رواي ـ ـ ــة ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة بـ ــأن األمـ ـ ــراء
تجمهروا اعتراضًا على األمــر امللكي
الخاص بوقف سداد الكهرباء واملياه
ع ــن األم ـ ـ ــراء ،وال ـت ـعــويــض امل ـ ــادي عن
حكم القصاص الــذي صدر بحق أحد
أبناء عمومتهم ،ال تتقاطع مع الواقع،
خ ـص ــوص ــا أن م ـخ ـص ـصــات األم ـ ـ ــراء،
ت ــؤك ــد أن م ــا م ــن س ـبــب يــدف ـع ـهــم إلــى
التجمهر وتعريض أنفسهم للخطر،
غير خالفهم مع ابن سلمان املستأثر
بــال ـس ـل ـطــة ،إذ يـحـصــل هـ ــؤالء (أب ـن ــاء
أح ـفــاد املـلــك امل ــؤس ــس) ،عـلــى مرتبات
تبدأ منذ الــوالدة ،بنحو  13000دوالر

شهريًا ،وتصل بعضها من  200ألف
دوالر إلى  270ألف دوالر شهريًا ،وفقًا
لــوثــائــق نشرها مــوقــع «ويكيليكس»
في عام  ،2011من بينها وثيقة بعنوان
«ث ــروة العائلة املالكة السعودية :من
أيــن لهم كــل هــذه األمـ ــوال؟» الـصــادرة
فـ ــي ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي /ن ــوف ـم ـب ــر ع ــام
ً
 ،1996نقال عن وزارة املالية ،أو «مكتب
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات والـ ـ ـق ـ ــواع ـ ــد» ،ال ـ ـ ــذي يـعـمــل
بمثابة مكتب الرفاهية ألفــراد األسرة
الحاكمة .وللمفارقة ،كان امللك سلمان،
ّ
الـ ـ ــذي ي ـق ــل ــل الـ ـي ــوم م ــن مـخـصـصــات
األم ــراء ،قــد عــارض بشدة حينما كان
أمـ ـيـ ـرًا لـ ـل ــري ــاض ،إلـ ــى ج ــان ــب ن ــاي ــف،
وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ،قـ ـ ــرارات لـلـمـلــك عبد
الله في عام  ،2007من شأنها تخفيف
مظاهر بــذخ األم ــراء وإســرافـهــم ،وفقًا
ل ـبــرق ـيــة أخـ ـ ــرى ،ب ـعــدمــا ق ـطــع األخ ـيــر
خدمة الهاتف الجوال عن «اآلالف من
األم ــراء واألم ـيــرات» ،وألـغــى حجوزات
األجـ ـنـ ـح ــة الـ ـفـ ـن ــدقـ ـي ــة ل ـ ـهـ ــم ،وتـ ــذاكـ ــر
الـطـيــران املـجــانـيــة ،وح ـ ّـد بشكل كبير
من ممارسة نقل األراضــي العامة إلى
أفراد مفضلني.
روايـ ـ ـ ـ ــة الـ ـسـ ـلـ ـط ــة الـ ـضـ ـعـ ـيـ ـف ــة ،ت ــدع ــم
معلومات أعلنها أمراء آخرون ،كشفت
عن أن اعتراض األمراء املسجونني ،لم
يـكــن عـلــى إج ـ ــراءات اق ـت ـصــاديــة ،إنما
رفضًا الستفراد ولي العهد بالسلطة،
وإق ـ ـصـ ــاء األم ـ ـ ـ ــراء ال ـك ـب ــار وال ـص ـغ ــار
ب ـح ـجــة ت ـل ــك اإلص ـ ــاح ـ ــات وب ــذري ـع ــة
محاربة الفساد ،وهــو ما أكــده رئيس
اتحاد الرياضات البحرية ،األمير عبد
ال ـلــه بــن س ـعــود ،فــي تسجيل صوتي
ان ـت ـشــر ف ــي «ت ــوي ـت ــر» ،أول م ــن أم ــس،

عارض سلمان ،حينما كان أميرًا للرياض ،تخفيف مظاهر بذخ األمراء وإسرافهم (أ ف ب)

ي ــؤك ــد أن اح ـت ـج ــاج ـه ــم ك ـ ــان بـسـبــب
س ـج ــن أبـ ـن ــاء ع ـمــوم ـت ـهــم ولـ ـي ــس مــن
أجل الفواتير واملخصصات ،ما ّ
سبب
إعـفــاءه من منصبه أمــس ،بحسب ما
أك ــدت وســائــل إع ــام سـعــوديــة .وكــان
املـ ـغ ــرد ال ـش ـه ـيــر «م ـج ـت ـه ــد» ق ــد ذك ــر
األس ـبــاب نفسها ،مـشـيـرًا إل ــى أن ابــن
س ـل ـمــان «أدرك أن هـ ــذه ب ــداي ــة تـمــرد
داخــل العائلة» ،فأوعز إلــى املستشار

شراسة ابن سلمان تشي بأنه
يخشى إرثي محمد بن نايف
ومتعب بن عبد اهلل
في الديوان امللكي سعود القحطاني،
بتكليف صحيفة «سبق» املقربة منه،
«نشر هذه األكذوبة» ،ملحاكمة هؤالء
امل ـع ـتــرضــن أي ـضــا بــالــذري ـعــة ذات ـهــا،
من خــال إظهار األمــراء املتجمهرين،
ع ـلــى أن ـه ــم م ــن األمـ ـ ــراء «املـتـطـفـلــن»،
على أنهم ليسوا أثــريــاء ومتضررين
م ــن «اإلصـ ــاحـ ــات ال ـج ــري ـئ ــة» ،إال أن

األمـ ـي ــر الـ ـ ــذي ح ـ ــرك األمـ ـ ـ ـ ــراء ،وال ـ ــذي
كـشـفــت «س ـب ــق» أن ــه «س .ع .س» بن
سعود بن فيصل بن تركيُ ،حدد بأنه
سلمان بن عبد العزيز بن سلمان بن
سعود ،مستشار السفارة السعودية
في فرنسا ،وهو من األمراء املعروفني،
ولديه نشاطات في الخارج تدل على
ث ــرائ ــه ،كـتــأسـيــس «نـ ــادي املـحــركــون»
ودعـ ــم ن ـش ــاط مـتـحــف ال ـف ــن الـحــديــث
ف ــي مــديـنــة ب ــاري ــس« .األم ـي ــر الـثــائــر»
ه ــذا ،ال ــذي يـنـحــدر مــن فــرع تــركــي بن
عـبــد الـلــه بــن مـحـمــد ،مــؤســس الــدولــة
ال ـس ـع ــودي ــة ال ـث ــان ـي ــة ،الق ـ ــى مـصـيــره
ب ــ«ق ــوة الـسـيــف األجـ ــرب» املــؤلـفــة من
 5000مقاتل واملرتبطة بابن سلمان،
وال ـتــي سـمـيــت عـلــى اس ــم سـيــف جــده
مـحـمــد ،األش ـهــر فــي تــاريــخ الـسـيــوف
العربية.

يخيم
هاجس االغتيال ّ
على القرارات
شـ ـ ــراسـ ـ ــة مـ ـحـ ـم ــد بـ ـ ــن س ـ ـل ـ ـمـ ــان فــي
مــواجـهــة املـعــارضــن ب ــ«قــوة السيف

األج ـ ــرب» ،تـشــي ب ــأن الــرجــل ال يــزال
يخشى إرثي محمد بن نايف ومتعب
ب ــن عـبــد ال ـلــه ف ــي مــؤس ـســات الــدولــة
ّ
العسكرية واألمـنـيــة ،وأن ــه يــريــد بث
الــرعــب بباقي أف ــراد األس ــرة ،بــأن من
يحاول اعتراض طريقه نحو العرش،
سيلقى مصيره في السجن .يخشى
ابـ ــن س ـل ـمــان أن ي ـل ـقــى م ـص ـيــر املـلــك
فيصل بــن عبد العزيز ،الــذي اغتيل
على يد ابن أخيه فيصل بن مساعد
في عام  ،1975انتقامًا لشقيقه األكبر
خالد بــن مساعد ،الــذي قتل بعد أن
قاد في حينها تظاهرات وإضرابات
في أواسط الستينيات.
ف ــي ضـ ــوء ذل ـ ــك ،وفـ ــي م ـقــابــل روايـ ــة
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة ،س ـ ـ ـ ـ ــردت «ت ـ ـسـ ــري ـ ـبـ ــات»
سيناريو كارثي أكثر خطورة ،يشي
ب ــأن م ــا ح ـصــل تـخـطــى امل ــأل ــوف ،إذ
تـ ـح ــدث م ـ ـغـ ــردون مـ ــن امل ـم ـل ـك ــة ،عــن
اشـ ـتـ ـب ــاك ــات م ـس ـل ـح ــة ح ـص ـل ــت فــي
محيط سـجــن الـحــائــر فــي الــريــاض،
ب ـع ــد س ــاع ــات م ــن اع ـت ـق ــال األم ـ ـ ــراء،
م ــا دف ــع أقــارب ـهــم وعـ ــددًا م ــن شـيــوخ

تقرير

تقارب بيونغ يانغ وسيول :هل تفسده واشنطن؟
يسير التفاهم الكوري ـ
الكوري على خيط رفيع
يمكن أن تقطعه السياسات
األميركية التي شهدت في
هذا الملف تقلبات وتناقضات
متسارعة خالل عام من رئاسة
دونالد ترامب .وبجانب التحذير
الروسي من «تخريب» هذا
التفاهم ،يبقى التشكيك في
نجاح الحوار بين سيول وبيونغ
يانغ هو العامل المشترك بين
جهات عدة ،مع أن تأجيل
المناورات األميركية ـ الكورية
الجنوبية أتى في مصلحة
المحادثات الجديدة من حيث
قصدت واشنطن أو لم تقصد

بتول سليمان
عام من التصعيد املستمر
بعد أكثر من ٍ
فــي شـبــه ال ـجــزيــرة ال ـكــوريــة ،الح ــت في
بــدايــة األس ـبــوع املــاضــي ب ــوادر انـفــراج،
خــاصــة بـعــد مــواف ـقــة ك ــوري ــا الشمالية
ع ـل ــى ط ـل ــب ج ــارتـ ـه ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة عـقــد
محادثات ملشاركة األولى في «أوملبياد
ب ـي ــون ــغ ت ـش ــون ــغ» الـ ـ ــذي س ـ ُـي ـج ــرى فــي
شباط املقبل على أرض األخيرة .فبعد
أكثر مــن عامني مــن االنـقـطــاعُ ،عقد أول
مــن أم ــس (ال ـثــاثــاء) لـقــاء جـمــع وفــديــن
ّ
الكوريتني في «بيت السالم» الواقع
من
في املنطقة الحدودية املنزوعة السالح
ب ــانـ ـم ــونـ ـج ــوم .وف ـي ـم ــا س ـ ـ ــادت أج ـ ــواء
إيجابية بــن الطرفني ،تتوجه األنظار
إل ــى حـلـيـفــة س ـيــول ال ـك ـب ــرى ،ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة ،ف ــي ظ ــل االن ـق ـســام ال ـح ــاد في
سياستها تجاه األزمة في شبه الجزيرة
الكورية.
ورغ ـ ـ ـ ــم أن ال ـ ـع ـ ـنـ ــوان ال ـ ـعـ ــريـ ــض ال ـ ــذي
انـضــوى تحته اللقاء هــو «األوملـبـيــاد»،
حـ ــاولـ ــت س ـ ـيـ ــول ال ـت ـف ـت ـي ــش عـ ـ ّـمـ ــا هــو
أعمق مــع بيونغ يانغ لجهة «محاولة

تهدئة األوضاع امللتهبة» ،على خلفية
ال ـت ـج ــارب ال ـص ــاروخ ـي ــة الـبــالـيـسـتـيــة
لـكــوريــا الشمالية ومقابلها مـنــاورات
واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن وح ـ ـل ـ ـف ـ ــائ ـ ـه ـ ــا .فـ ــال ـ ـل ـ ـقـ ــاء
«الرياضي» تطرق إلى الشق العسكري،
إذ اقترح الوفد الجنوبي عقد محادثات
عسكرية للحد مــن االشـتـبــاكــات التي
وصفها بـ«العابرة» ،األمــر الــذي وافق

يمكن أن تفجر أي
مناورات أميركية مقبلة نتائج
المحادثات األخيرة
عليه الوفد الشمالي .وفي خطوة الفتة،
ُّ
اتفق على إعادة العمل بالخط الهاتفي
العسكري املقطوع منذ شباط  2016من
أج ــل تـحـســن االت ـص ــاالت بــن جيشي
البلدين.
وفي تواصل لسياسة الفرملة الكورية
الـجـنــوبـيــة لــانــدفــاع األم ـيــركــي ،كانت
س ـيــول هــي الـسـبــاقــة فــي االق ـتــراحــات،

إذ تطرق اللقاء إلى بحث ّ
«لم الشمل»،
م ــع اقـ ـت ــراح ال ــوف ــد ال ـج ـنــوبــي «إق ــام ــة
فـعــالـيــة ح ــول ل ـ ّـم شـمــل األس ــر املشتتة
بــن ال ـكــوري ـتــن» .مــع ذل ــك ،بـقــي عالقًا
الـبـحــث فــي «مـســألــة ال ـســاح ال ـنــووي»
ال ـتــي رف ــض الــوف ــد الـشـمــالــي الـحــديــث
فيها .لكن يبقى على كوريا الجنوبية
أن تـعـمــل ع ـلــى تـ ـج ــاوز عـتـبــة ق ـ ــرارات
مجلس األمن حتى بصورة مؤقتة من
أجــل السماح للوفد الـكــوري الشمالي
بحضور األوملبياد ،أو تقديم تسهيالت
أخرى ،وكذلك التنسيق مع األميركيني
بشأن الخطوات الجديدة.
وم ـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ــرى ،أظـ ـه ــر ه ـ ــذا ال ـت ـق ــارب
ال ـخ ــاف ــات ال ــواض ـح ــة ف ــي الـسـيــاســة
األميركية بني البيت األبيض ووزارة
الخارجية .فرغم ترحيب «الخارجية»
بـ ــامل ـ ـحـ ــادثـ ــات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ووص ـف ـه ــا
بـ«البداية الـجـ ّـيــدة» ،أعلنت املندوبة
األميركية لــدى األم ــم املـتـحــدة ،نيكي
هـيـلــي( ،املـحـســوبــة عـلــى تــرامــب) من
اللحظة األولى ،أن «الواليات املتحدة
لن تتعامل بجدية مع أي مفاوضات
مـ ـ ــا لـ ـ ــم تـ ـتـ ـخ ــذ أط ـ ــراف ـ ـه ـ ــا خ ـ ـطـ ــوات

ت ــؤدي إل ــى حــرمــان كــوريــا الشمالية
ترسانتها النووية» ،مستدركة بأنه
«يـمـكــن ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة الـتـفــاوض
مع كل من تريد التفاوض معه ،لكن
الواليات املتحدة لن تعترف أو ّ
ترحب
ّ
ب ـهــا م ــا ل ــم ت ـت ـخــلــص م ــن أسـلـحـتـهــا
النووية».
وربما أتى إعالن البيت األبيض أمس،
أن ن ــائ ــب الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،مــايــك
ب ـنــس ،وزوجـ ـت ــه ،ك ــاري ــن ،سـيــرأســان
وف ـ ــد ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة إل ـ ــى دورة
األل ـعــاب األوملـبـيــة الـتــي تستضيفها
كـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،ون ـي ـت ــه «ت ـف ـقــد
أنـظـمــة ال ــدف ــاع امل ـض ــادة لـلـصــواريــخ
ال ـبــال ـي ـس ـت ـيــة الـ ـع ــاب ــرة لـ ـلـ ـق ــارات فــي
أالس ـ ـكـ ــا» ،ض ـمــن اس ـت ـم ــرار سـيــاســة
ترامب نفسها في امللف الكوري ،لكن
ً
مسؤوال في اإلدارة األميركية قال إن
بنس ،سـ«يؤكد لقادة اليابان وكوريا
الـجـنــوبـيــة ال ـت ــزام ال ــوالي ــات املتحدة
الكامل باالستقرار في املنطقة».
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،وصـ ـف ــت صـحـيـفــة
«ال ـغ ــاردي ــان» البريطانية تصريحات
«تناقض بوضوح املوقف
هيلي بأنها
ِ
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العالم
األجــرب» الخاصة به ،أكثر من عشرة
أمـ ـ ـ ــراء ،واألم ـ ـ ـ ــراء ال ـب ــاق ــن ف ــي ف ـنــدق
«الــريـتــز كــارلـتــون» بينهم الوليد بن
طــال ،إلــى سجن الحائر ،ترجم على
األرض خ ـش ــون ــة الـ ـ ـص ـ ــراع وع ـن ـف ــه.
فالسجن السيئ السمعة ،بات يخضع
لـسـلـطــة ابـ ــن س ـل ـمــان م ـب ــاش ــرة ،منذ
صــدور األمــر امللكي ،القاضي بفصل
«املـبــاحــث الـعــامــة» الـتــي تـشــرف على
السجن ،عن وزارة الداخلية ،واتباعها
لـ«جهاز أمــن الــدولــة» املستحدث في
ت ـم ــوز املـ ــاضـ ــي ،وال ـ ـ ــذي ي ــدي ــره ولــي
ً
العهد مباشرة.

خل
تفاوت أجنحة الصراع ُي ّ
بالتوازن

القبائل ،إلــى تنظيم اجـتـمــاع طــارئ
والـتــوجــه إلــى إم ــارة الــريــاض ،حيث
ُمنعوا من الــدخــول بأمر مباشر من
محمد بن سلمان ،فقرروا التوجه إلى
أمــام سجن الحائر للتجمهر هناك،
وح ــن اق ـت ــرب ــوا م ــن ب ــواب ــة الـسـجــن،
ب ـ ــادره ـ ــم حـ ـ ـ ــراس الـ ـسـ ـج ــن ب ــإط ــاق
رص ــاص ع ـشــوائــي ،أدى إل ــى تـبــادل
إطالق النار وسقوط عدد من القتلى
مـ ــن الـ ـط ــرف ــن ،ف ـي ـم ــا أك ـ ــد مـ ـغ ــردون
آخــرون كثر ،تحليق طيران مروحي
م ـك ـثــف فـ ــوق ال ـس ـجــن ف ــي ال ــري ــاض،
وإغالق األجهزة األمنية كافة الطرق
امل ــؤدي ــة إلـ ــى ال ـق ـصــر امل ـل ـكــي وقـصــر
الحكم ،إضافة إلى الطرق املؤدية إلى
سجن الـحــائــر ،وســط انتشار واســع
لـلـعــربــات املـصـفـحــة الـتــابـعــة لـقــوات
ال ـط ــوارئ وق ــوات املـهـمــات الـخــاصــة،
بحسب املغردين.
بعيدًا عن هذا السيناريو ،أو أسباب
السلطة لسجن األمــراء ،إال أن املشهد
غ ـيــر امل ـس ـب ــوق ف ــي ق ـصــر م ـح ـمــد بن
سـ ـلـ ـم ــان ،ب ــاق ـت ـي ــاد «ق ـ ـ ـ ــوات ال ـس ـيــف

ّ
األكثر تحفظًا الذي اتخذته الخارجية
األميركية» ،مضيفة أن هذا يظهر مرة
ً
أخ ـ ــرى «ات ـب ــاع ـه ــا ن ـه ـجــا م ـس ـت ـقــا عن
رئ ـي ــس دي ـب ـلــومــاس ـيــة الـ ـب ــاد ،ريـكــس
ّ
تيلرسون (وزيــر الخارجية)» .وذكــرت
الصحيفة بــأن اإلدارة األمـيــركـيــة منذ
ّ
ت ــول ــي ت ــرام ــب «ك ــان ــت تــرســل إشـ ــارات
مـتـنــاقـضــة لـلـغــايــة ب ـش ــأن جــاهــزيـتـهــا
للتفاوض مع بيونغ يانغ أو عدمها».
ولـفـتــت الصحيفة إل ــى تـجــربــة سابقة
ح ـي ـن ـمــا ح ـ ــذر تـ ــرامـ ــب ع ـب ــر «ت ــوي ـت ــر»
ت ـي ـلــرســون م ــن «إض ــاع ــة ال ــوق ــت» في
تحريك االت ـصــاالت بــن الــدولـتــن ،في
إشـ ــارة إل ــى اح ـت ـمــال أن يـتـكــرر مشهد
شبيه في الوضع الراهن.
ورغ ــم أن تــرامــب ك ــان قــد أعـلــن السبت
امل ــاض ــي ،خ ــال اج ـت ـمــاعــه م ــع أع ـضــاء
حكومته وقادة الكونغرس الجمهوري،
أنه مستعد للحوار املباشر مع رئيس
كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة مـ ــن دون ش ـ ــروط،
وكذلك رضاه عن الحوار بني الكوريتني
الـجـنــوبـيــة وال ـش ـمــال ـيــة ،ف ــإن صحيفة
«وول س ـتــريــت جـ ــورنـ ــال» األم ـيــرك ـيــة
نشرت يوم اجتماع الوفدين (الثالثاء)

األحـ ــداث األخ ـيــرة تـشــي ب ــأن «قصر
ال ـح ـك ــم» ف ــي الـ ــريـ ــاض ،أم ـ ــام ب ــداي ــة
م ــرح ـل ــة رب ـم ــا ه ــي أخـ ـي ــرة ف ــي ه ــذه
الـ ـج ــول ــة م ــن الـ ـ ـص ـ ــراع ،الـ ـ ــذي شـكــل
ع ـنــوانــا ثــاب ـتــا لـعـهــد امل ـل ــك سـلـمــان،
ب ـع ــدم ــا س ـم ــح ل ـن ـج ـلــه «الـ ـعـ ـج ــول»،
ب ــإق ـص ــاء م ـنــاف ـس ـيــه ب ـت ـهــم ال ـف ـســاد
وغ ـســل األمـ ـ ــوال واالخـ ـت ــاس وعـقــد
ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــات الـ ــوه ـ ـم ـ ـيـ ــة والـ ـ ــرشـ ـ ــوة
وغيرها ،إلى أن جعل أبناء أعمامه،
م ــا ب ــن س ـجــن (مـ ــن «ال ــريـ ـت ــز» إلــى
«الحائر») ،أو تحت اإلقامة الجبرية
ك ــول ــي ال ـع ـه ــد الـ ـس ــاب ــق م ـح ـم ــد بــن
نــايــف ،أو بــن مـفـقــود كعبد العزيز
بـ ــن فـ ـه ــد وسـ ـلـ ـط ــان بـ ــن تـ ــركـ ــي ،أو
م ـم ـنــوع م ــن ال ـس ـفــر كـمـتـعــب وبــاقــي
امل ـف ــرج ع ـن ـهــم م ــن «ال ــريـ ـت ــز» ،خــوفــا
مـ ــن أن يـ ـتـ ـح ــول ــوا إلـ ـ ــى م ـع ــارض ــن
ضاغطني في الخارج.
س ـيــاســة ابـ ــن س ـل ـمــان ض ــد األمـ ـ ــراء،
جعلت األســرة الحاكمة ،تنقسم إلى
مركزين متصارعني ،غير متكافئني
مــن حيث الـعــدد للمرة األول ــى ،امللك
وابـ ـن ــه م ــن ج ـه ــة ،وعـ ـش ــرات األم ـ ــراء
املـ ـع ــارض ــن م ــن ج ـه ــة ث ــان ـي ــة ،فـيـمــا
األمــراء البعيدون عن حلبة الصراع،
قد تدفعهم التحوالت وتفكك العقد
االجـتـمــاعــي ،ال ــذي سببته إج ــراءات
ابـ ــن س ـل ـمــان ف ــي امل ـم ـل ـكــة ،إلـ ــى جهة
ثالثة ،أشبه بحركة «األمراء األحرار»
ال ـس ـيــاس ـيــة ،ال ـت ــي تـشـكـلــت ف ــي عــام
 1958برئاسة طــال بــن عبد العزيز
(والد الوليد السجني) ،في ظل صراع
بــن املـلــك فيصل واملـلــك سـعــود على
العرش ،الذي انتهى بانقالب أبيض
على سعود بــن عبد العزيز فــي عام
 ،1964وهـ ــي ح ــرك ــة ح ـم ـلــت م ـبــادئ
مثل إنشاء حكم دستوري وبرملاني
فــي ال ـبــاد ،وفـصــل األس ــرة الحاكمة
ع ــن ال ـح ـكــم ،وامل ـ ـسـ ــاواة ب ــن الــرجــال
والنساء وإلـغــاء العبودية ،وال تزال
تلك املبادئ محركًا لكثير من األمراء
إلى اليوم.

تقريرًا يفيد بأن «إدارة ترامب تفكر في
ضربة استباقية على كوريا الشمالية،
ح ـت ــى ل ــو أثـ ـم ــرت املـ ـح ــادث ــات ن ـتــائــج
جيدة» ،وذلك ضمن استراتيجية «كسر
األنف».
مــن جــانــب غير بعيدّ ،
رحـبــت موسكو
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مقال

صراع في أعلى هرم السلطة
وليد شرارة
ال ـصــراع فــي أعـلــى هــرم السلطة بــن الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد
تــرامــب والــدولــة العميقة مستمر بـقــوة وبنحو ال ســابــق لــه في
التاريخ املعاصر للواليات املتحدة .جميع رؤساء الواليات املتحدة
يتعرضون ألشـكــال مختلفة مــن الـضـغــوط ومــن النقد العلني
ومــن حمالت التشهير مــن قبل خصومهم السياسيني أو من
قبل جماعات املصالح واللوبيات عندما تتضرر من سياساتهم.
وقــد أدى الصدام بني الرئيس األميركي األسبق جــون كينيدي
وبعض أجنحة الدولة العميقة ،كما كانت قائمة أيام رئاسته ،إلى
اغتياله .لكننا اليوم أمــام معركة أشــرس وأوســع نطاقًا ّأدت إلى
فرز حقيقي داخــل أبــرز مؤسسات الدولة وفي املجتمع وكذلك
داخ ــل اإلدارة ،وإل ــى مــواجـهــة مستمرة بــن مكتب التحقيقات
الفدرالي  FBIوالرئيس وأقرب املقربني إليه وإلى استقالة أو إقالة
 13مــن كبار املسؤولني حتى اآلن ،ومنهم أعـضــاء بــارزيــن في
اإلدارة ،خالل السنة األولــى من رئاسة ترامب :مستشار األمن
القومي مايكل فلني ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس
كومي وكبير موظفي البيت األبيض رينس بريبوس ومستشار
الشؤون االستراتيجية في البيت األبيض ستيف بانون وكذلك
مـسـتـشــار مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب فــي الـبـيــت األب ـيــض سيباستيان
غــوركــا .واألنـكــى بالنسبة إلــى الــواليــات املتحدة أن هــذا الصراع
يتصاعد في ظل تحوالت خطيرة ومتسارعة في بنية النظام
الــدولــي وفــي مــوازيــن الـقــوى االجـمــالـيــة ،السياسية والعسكرية
واالقـتـصــاديــة ،الـتــي حكمت الـعــاقــات بــن أطــرافــه أغلبها لغير
ً
مصلحتها وبــأن الـصــراع املــذكــور سيكون عــامــا إضافيًا من
عوامل تراجع نفوذها على الصعيد العاملي.
ســرديـتــان ســائــدتــان تمنعان مــن فهم الخلفية الفعلية لألزمة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـحــال ـيــة ،وال ـك ـث ـي ــرون ال ي ـس ـت ـخــدمــون كـلـمــة أزم ــة
عند تحليل هــذه الـتـطــورات األميركية ،وعــن العامل أو العوامل
الـحــاسـمــة الـتــي ّ
سببتها ،وتـحــديـدًا الـعــوامــل الـخــارجـيــة .األول ــى
يروجها املبشرون بالديمقراطية ،أي الذين يعتنقونها باعتبارها
ً
شبه عقيدة دينية ،وحــا سحريًا لجميع مشكالت املجتمعات
عـبــر الـعــالــم ولـيـســت مـجــرد آلـيــة إلدارة ال ـصــراعــات السياسية
واالجتماعية سلميًا قابلة للتطبيق جزئيًا أو كليًا في سياقات
جيوسياسية واقـتـصــاديــة  -اجتماعية مـحــددة .يــرفــض هــؤالء
ً
بداية استعمال مفهوم الدولة العميقة للحديث عن مراكز قوى
غير منتخبة تساهم بنحو رئيسي فــي عملية صناعة القرار
فــي ديـمـقــراطـيــة «عــري ـقــة» كــالــواليــات امل ـت ـحــدة .ه ــذا التوصيف
يـصـ ّـح بــرأيـهــم عـلــى ال ــدول «ال ـنــام ـيــة» ،كــانــوا حـتــى فـتــرة قريبة
يقولون «متخلفة» ،أو «الديمقراطوريات» كما يسميها البعض،
ً
أي األنظمة الديمقراطية شكال ،حيث السلطات املنتخبة مجرد
واجهة ملراكز صنع القرار الفعلي كما كانت الحال مع مجلس
األمــن الـقــومــي فــي تركيا سابقًا وكـمــا هــي الـحــال مــع مصر أو
بــاكـسـتــان .أم ــا فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،فـمــن الـبــديـهــي بظنهم أن

ب ــامل ـب ــاح ـث ــات امل ـ ـبـ ــاشـ ــرة بـ ــن مـمـثـلــي
الـ ـك ــوريـ ـت ــن ،داع ـ ـيـ ــة إلـ ـ ــى «االمـ ـتـ ـن ــاع
عـ ــن أي خ ـ ـطـ ــوات مـ ــن ش ــأن ـه ــا عــرق ـلــة
ال ـح ــوار املـبــاشــر بـيـنـهـمــا» ،فــي إش ــارة
إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،كـ ـم ــا ج ــاء
عـلــى ل ـســان امل ـت ـحــدث بــاســم الـكــرمـلــن

تظاهرة في سيول اعتراضًا على المفاوضات مع بيونغ يانغ (أ ف ب)

السلطات املنتخبة التشريعية والتنفيذية هــي صانعة الـقــرار
ول ـيــس ل ـق ـيــادة الـجـيــش وقـ ــادة األج ـه ــزة األم ـن ـيــة الـسـبـعــة عشر
ولـلـمـجـمــع الـصـنــاعــي الـعـسـكــري وج ـمــاعــات الـضـغــط املختلفة
املسيطرة على الكونغرس والتيارات األيديولوجية داخل الحزبني
الرئيسيني أي دور في توجيه أو تعطيل عملية صناعة القرار.
ً
هــم ال يـسـتـطـيـعــون أن ي ـشــرحــوا م ـثــا كـيــف حـصــل الـتـخــريــب
املتكرر واملنهجي ملحاوالت ترامب الدؤوبة للتقارب مع روسيا
من قبل تكتل داخــل الدولة العميقة ما زال يعتبر أنها التهديد
الرئيسي بالنسبة إلــى أمـيــركــا .هــم تـنــاســوا أن مبتكر مفهوم
املجمع الصناعي العسكري واملحذر من خطره على الديمقراطية
منذ عام  1961هو الرئيس األميركي دوايت ايزنهاور في خطابه
الوداعي إلى األمة وليس أي مفكر يساري .حسب سردية هؤالء،
نحن أمام مقاومة يبديها مواطنون صالحون داخل الدولة وفي
املجتمع حفاظًا على النظام الذي بناه اآلباء املؤسسون وقيمه في
مواجهة متسلل أخرق وصل إلى أعلى منصب في الدولة نتيجة
َُ
قدرته على خداع وتضليل الرأي العام ومستفيدًا من ثغر النظام
االنتخابي األميركي .والخاتمة طبعًا كما في األفالم الهوليوودية
هي انتصار الحق أي دولة القانون واملؤسسات.
السردية األخــرى عن خلفيات األزمــة هي التي يسوقها ترامب
وأن ـصــاره ،ومـفــادهــا أن الــدولــة العميقة ،التي أضحى يهاجمها
علنًا ،في الواليات املتحدة أصبحت مرتهنة ملجموعة من النخب
االقتصادية والسياسية املعوملة التي انفصلت مصالحها عن
ً
مصالح غالبية األميركيني أكانوا عماال أم مزارعني أم صناعيني.
طـبـعــا ،هــم ال يـقــدمــون تفسيرًا واف ـيــا لكيفية ح ــدوث مـثــل هــذا
التحول ،وال يتطرقون إلى حقيقة أساسية ،هي أن العوملة مشروع
أميركي في األصل جنت منه الواليات املتحدة أرباحًا هائلة على
ً
املستوى االقتصادي واملالي ،وأنه قام أوال على التفوق العسكري
والهيمنة الناجمة عنه قبل أي عامل آخر ،وهو تفوق تسعى إدارة
ترامب إلــى تأبيده وتخصص له ميزانية أسطورية ( 80مليار
دوالر) .مشكلة تــرامــب مــع الـعــوملــة أن آخــريــن ،وفــي مقدمتهم
ال ـص ــن ،اس ـت ـطــاعــوا االس ـت ـف ــادة مـنـهــا لـلـتـحــول إل ــى مـنــافـســن
اقتصاديني بــارزيــن للواليات املتحدة ،وهــو ال يملك أيــة وسيلة
فعلية ملنع تعاظم قدراتهم .وبدل القبول بما أوصى به زبغنيو
بريجنسكي ،أحــد كبار االستراتيجيني األميركيني ،بــأن تنظم
الواليات املتحدة تراجعها لتكون «األولى بني متساوين» ،يعتقد
ترامب بــأن مزيجًا من خطابات التهديد والوعيد والسياسات
االقتصادية والتجارية العدوانية كفيلة بوقف انـحــدار بــدأ منذ
أكثر من عقدين ألسباب بنيوية ،وهو مستمر اليوم.
ال يمكن فصل األزمــة السياسية الحالية في أعلى هرم السلطة
في الواليات املتحدة عن االنحدار املستمر للقوة األميركية .ما
كان لخصم معلن للعوملة في بعض جوانبها األساسية ليصل
إلــى السلطة في واشنطن لــوال التداعيات الداخلية االقتصادية
واالجتماعية والسياسية لــانـحــدار املـشــار إلـيــه .الـقــرن الواحد
والعشرون لن يكون أميركيًا.

ديـمـتــري بيسكوف .لكن هــذه األج ــواء
«اإليجابية» أث ــارت أسئلة عــن أسباب
ّ
«التغير» املفاجئ .هنا يرى األستاذ في
جامعة هــانـكــوك ل ـلــدراســات األجنبية
في سيول ،ماسون ريتشي ،أن «االتفاق
على إجراء محادثات عسكرية يظهر أن
«كوريا الجنوبية تحاول الحفاظ على
قوة الدفع لألمام» .ويقول إن «كل شيء
من هــذه املـحــادثــة ...أمــر جيد بالنسبة
إليهم (كوريا الشمالية)».
ك ــذل ــك ،قــالــت املـتـخـصـصــة ف ــي األم ــن
الــدولــي والـسـيــاســة االقـتـصــاديــة في
منتدى املحيط الهادئ ( ،)CSISناوكو
أوك ـ ــي ،إن م ــا ح ــدث يـمـثــل «خ ـطــوات
صغيرة في تخفيف حدة التوتر ...ال
تزال سيول وبيونغ يانغ بحاجة إلى
تفاصيل مثل الكيفية التي سيسافر
بها وفد كوريا الشمالية إلى الجنوب
وأي ــن سيكون سكنهما ...مــن املمكن
أن ي ــؤدي ال ـخــاف عـلــى ه ــذه النقاط
إلى إضعاف اتفاق الثالثاء»ّ .
ونبهت
م ــن أن «الـ ـتـ ـق ــارب ي ـم ـكــن أن يستمر
خ ــال دورة األل ـع ــاب ،ثــم ينفجر في
الربيع عندما تجري كوريا الجنوبية

والـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة امل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاورات
العسكرية السنوية».
ُيــذكــر أن كــوريــا الجنوبية والــواليــات
امل ـت ـح ــدة واف ـق ـت ــا أخـ ـيـ ـرًا ع ـلــى تــأجـيــل
بعض التدريبات إلى ما بعد املباريات،
رغ ـ ــم أن ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض لـ ــم ي ـع ـتــرف
ب ــأن الـسـبــب ه ــو ال ـح ــرص عـلــى نـجــاح
املحادثات ،بل بررها من منطلق عملي
ل ــوج ـس ـت ــي ،ك ـم ــا أع ـل ــن وزي ـ ــر ال ــدف ــاع،
جيمس ماتيس.
وأيًا يكن التصعيد األميركي الخطابي،
فـ ــإن ال ـح ــدي ــث ع ــن ض ــرب ــة ت ـ َّ
ـوج ــه إل ــى
كوريا الشمالية بات صعبًا حاليًا ،في
ظل الرفض الصيني والروسي وحتى
ال ـ ـكـ ــوري ال ـج ـن ــوب ــي .ك ــذل ــك ،يـتـعــرض
الرئيس األميركي لتهديدات مباشرة
ملستقبله الـسـيــاســي بـعــد التحقيقات
في اتصاالته بروسيا في االنتخابات
الرئاسية ،وال يبدو أن الــذهــاب بعيدًا
فــي امل ـلــف ال ـك ــوري سـيـنـقــذه ،ويـضــاف
إل ــى ذل ــك األزمـ ــة األخ ـي ــرة الـتــي أثــارهــا
بسبب ق ــرارات ــه فــي مـلـفــات ع ــدة ،منها
وضــع مدينة الـقــدس املحتلة وخالفه
مع «حلف شمال األطلسي».
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الواليات المتحدة

زادت عمليات فحص األجهزة اإللكترونية بنسبة ( ٪60أ ف ب)

إجراءات «ترامبية» جديدة
في المعابر والمطارات
واشنطن ــ محمد دلبح
ت ـ ـس ـ ـع ـ ــى حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس
األم ـيــركــي ،دون ــال ــد ت ــرام ــب ،إلــى
ت ـش ــدي ــد إج ـ ـ ـ ـ ــراءات األم ـ ـ ــن عـلــى
مـعــابــر ال ــوالي ــات املـتـحــدة كــافــة،
فــإلــى جــانــب وضــع آالف الــرجــال
التابعني ل ــوزارة األمــن الداخلي
فـ ـ ــي مـ ـ ـ ـط ـ ـ ــارات وم ـ ـ ــوان ـ ـ ــئ أكـ ـث ــر
مـ ــن س ـب ـع ــن دولـ ـ ـ ــة فـ ــي ال ـع ــال ــم
السـ ـتـ ـج ــواب مـ ــن ت ـش ـت ـبــه فـيـهــم
أم ـن ـيــا م ــن امل ـس ــاف ــري ــن ،أص ــدرت
«إدارة ال ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــارك وح ـ ـمـ ــايـ ــة
الـحــدود» القواعد والتوجيهات
ال ـت ــي ي ـم ـكــن ب ـمــوج ـب ـهــا فـحــص
املعلومات في الهواتف وأجهزة
ال ـك ـم ـب ـيــوتــر امل ـح ـم ــول ــة و«اآلي
ب ـ ـ ـ ــاد» لـ ـلـ ـمـ ـس ــاف ــري ــن ال ــداخـ ـل ــن
والخارجني.
ُ
الـ ـق ــواع ــد الـ ـج ــدي ــدة ت ـب ـق ــي عـلــى
مـ ـعـ ـظ ــم ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات الـ ــواس ـ ـعـ ــة
املمنوحة للموظفني الفيدراليني
عـلــى املـعــابــر طبقًا للتوجيهات
التي وضعتها حكومة الرئيس
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ب ـ ـ ـ ـ ــاراك أوب ـ ـ ــام ـ ـ ــا عـ ــام

يأتي فحص
هواتف المسافرين
وحواسيبهم في
تشديد لإلجراءات

 ،2009مــع وض ــع بـعــض الـقـيــود
عـلــى كيفية الـبـحــث عـلــى نطاق
واس ــع فــي األجـهــزة اإللكترونية
الشخصية ،علمًا أنــه عــام 2017
بـ ـل ــغ عـ ـ ــدد املـ ـس ــاف ــري ــن  30أل ـف ــا
مقارنة بـ 19ألفًا في  .2016ويقول
مـســؤولــو إدارة حـمــايــة الـحــدود
وال ـج ـم ــارك إن عـمـلـيــات فحص
األج ـه ــزة اإلل ـك ـتــرون ـيــة «تـســاعــد
فــي مكافحة اإلره ــاب وغير ذلك
من األنشطة غير املشروعة مثل
املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال
وت ــأشـ ـي ــرات الـ ــدخـ ــول امل ــزي ـف ــة».
ورغـ ــم زي ـ ــادة عـمـلـيــات الـفـحــص
بنسبة  ٪60تـقــريـبــا ،ف ــإن نحو

ُواحد فقط من كل  13600مسافر
ف َ
حصت أجهزتهم.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ق ـ ـ ــال م ــدي ــر
«مـكـتــب التحقيقات االت ـحــادي»
(إف .ب ــي .آي) ،كريستوفر راي،
أول مــن أم ــس ،إن عجز سلطات
األمن عن الحصول على بيانات
م ــن أجـ ـه ــزة إل ـك ـت ــرون ـي ــة بـسـبــب
تشفيرها املحكم «قضية عاجلة
تتعلق بالسالمة العامة» ،وذلك
م ــع س ـع ـيــه إلـ ــى ت ـج ــدي ــد ن ـقــاش
مثير للجدل بشأن الخصوصية
واألمــن .وأضــاف راي في خطاب
خ ـ ـ ـ ــال م ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن األم ـ ـ ــن
اإلل ـك ـت ــرون ــي ف ــي نـ ـي ــوي ــورك ،إن
م ـك ـت ــب ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات عـ ـج ــز عــن
ال ــوص ــول إل ــى ب ـيــانــات ف ــي أكـثــر
مــن نـصــف األج ـهــزة الـتــي حــاول
فتحها بسبب التشفير.
ج ـ ــراء ذل ـ ــك ،ط ـلــب «إف ب ــي آي»
م ـ ــن ش ـ ــرك ـ ــات الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
مساعدتها بــأن تسمح األجهزة
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة املـ ـحـ ـم ــول ــة ال ـت ــي
تـنـتـجـهــا لـلـمـحـقـقــن بــالــوصــول
إلــى تلك التي يملكها أشخاص
يشتبه في أنهم يشكلون تهديدًا
ل ــأم ــن ال ـق ــوم ــي ،ل ـكــن ال ـ ــرد كــان
أن هـ ـ ــذا أمـ ـ ــر س ـي ـل ـح ــق الـ ـض ــرر
بـ ــاألمـ ــن اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي وي ـع ـطــي
الفرصة لتمكني «املتسللني ذوي
األه ــداف الخبيثة» .مــع ذل ــك ،لم
ُ
بد أعضاء الكونغرس اهتمامًا
ي ِ
ّ
يــذكــر بــالـسـعــي إل ــى س ــن قــانــون
إلل ــزام الـشــركــات بــإنـتــاج أجـهــزة
يـسـهــل لـلـسـلـطــات ال ـتــي تحصل
على إذن قضائي الــوصــول إلى
محتواها.
وال ي ـ ــزال رج ـ ــال «إدارة حـمــايــة
الحدود والجمارك» قادرين على
الـتـحـقــق مــن الـبـيــانــات املحلية،
لكنهم وفقًا للتوجيهات الجديدة
ال يستطيعون إجراء فحص أكثر
ً
شموال ما لم يكن لديهم شكوك
معقولة .وتشير القواعد إلى أن
«عوامل كثيرة» يمكن أن تسبب
ال ـ ـش ـ ـب ـ ـهـ ــات وت ـ ـ ـبـ ـ ــرر «الـ ـفـ ـح ــص
املتقدم» ،الــذي يستخدم معدات
خارجية ملراجعة ونسخ وتحليل
محتويات الجهاز ،إذا لم يتعاون
أصحابها في فتح أجهزتهم ،إذ
ي ـم ـكــن ع ـن ــاص ــر األمـ ـ ــن حـجــزهــا
وفتحها بمساعدة تقنية ،لكن ال
يمكن حجز هــذه األجـهــزة ألكثر
من خمسة أيام.

رق ــدت على رج ــاء القيامة املجيدة
املرحومة
جوديت حنا رزق
أرم ـ ـ ـلـ ـ ــة امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم زخـ ـ ـي ـ ــا ي ـع ـق ــوب
محاسب
ول ــداه ــا :ج ــوزاف (مـحـتـســب مالية
كـ ـس ــروان) زوج ـت ــه مــارس ـيــل صقر
وعائلتهما
جاك زوجته ندى سابا وعائلتهما
ب ـن ــات ـه ــا :جـ ــوزفـ ــن زوج ـ ـ ــة جـ ــورج
صادر وعائلتهما
ج ـي ـه ــان زوج ـ ـ ــة بـ ـس ــام فــرن ـس ـيــس
وعائلتهما
جنان
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس
 11ال ـ ـجـ ــاري ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة
مــارس ـم ـعــان ال ـع ـم ــودي الــرعــائ ـيــة،
ً
إبتداء من الساعة العاشرة
غوسطا
صباحًا حتى السابعة مساءً.

ب ــال ــرض ــىى وال ـت ـس ـل ـيــم ملـشـيـئـتــه
تعالى
ننعى اليكم وفاة املرحوم
املربي الفاضل االستاذ
فؤاد سعيد حمزه
أبو ربيع
مدير املدرسة التنوخية الوطنية
سابقًا
مدير مؤسسة بيت اليتيم الدرزي
سابقًا
زوجته املربية الفاضلة املرحومة
نهى محمود حمزه
أوالده املهندس ربيع زوجته رنا
أبو عجرم
مازن زوجته رنا قائدبيه
بناته سحر زوجة املهندس باسم
عبد الصمد
منية
امل ـن ـت ـقــل الـ ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى يــوم
االثنني الواقع فيه . 2018/01/08
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م ـنــه م ــن ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة عـشــرة
ً
مساء
قبل الظهر حتى الـســادســة
ف ــي ق ــاع ــة آل ح ـم ــزه االجـتـمــاعـيــة،
عـبـيــه ويـ ــوم الـجـمـعــة  12م ـنــه من
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
ح ـت ــى ال ـخ ــامـ ـس ــة م ـ ـسـ ـ ً
ـاء فـ ــي دار
الطائفة الدرزية ،بيروت.
لكم من بعده طيب البقاء
الـ ـ ــراضـ ـ ــون ب ـح ـك ـمــه وقـ ـض ــائ ــه آل
حـمــزه ،آل الـنـكــدي ،آل أبــو عجرم،
آل قائدبيه ،آل عبد الصمد ،أسرة
امل ــدرس ــة الـتـنــوخـيــة الــوطـنـيــة في
عبيه ،أســرة مؤسسة بيت اليتيم
ال ـ ــدرزي ف ــي عـبـيــه وع ـم ــوم أهــالــي
بلدة عبيه.

حرمه الحاجة إبتسام رعد
ولداه :الحاج ربيع  -الدكتور علي
أشقاؤه :الحاج عباس  -الحاج علي
 الحاج عبدالله  -الحاج حسنأصهرته :السيد محمد املوسوي -
السيد طارق املوسوي
السيد حمزة املوسوي
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـمــة ستتلى
آي ــات مــن الــذكــر الحكيم عــن روحــه
الـ ـط ــاه ــرة فـ ــي م ـج ـم ــع امل ـج ـت ـب ــى -
ال ـســان تـيــريــز مــن الـســاعــة الثانية
بعد الظهر وحتى الساعة الرابعة
عصرًا ،ويقام مجلس عزاء حسيني
مــن الـســاعــة الــرابـعــة حـتــى الــرابـعــة
والنصف.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
الراضون بقضاء الله :آل الحلباوي
 آل رع ــد  -آل امل ــوس ــوي  -آل شكروعموم أهالي بلدة النبي شيت

بسم الله الرحمن الرحيم
إدارة وأفراد الهيئة التعليمية في
امل ــدرس ــة ال ـت ـنــوخ ـيــة الــوط ـن ـيــة في
عبيه
ينعون اليكم وفاة املرحوم
املربي الفاضل االستاذ
فؤاد سعيد حمزه
"أبو ربيع"
مــديــر املــدرســة التنوخية الوطنية
سابقًا
لكم من بعده طيب البقاء

◄ذكرى أسبوع ►
ذكرى أسبوع
ي ـصــادف ي ــوم الـجـمـعــة الــواقــع فيه
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ربيع اآلخر  1439هـ ـ
ذك ـ ـ ــرى م ـ ـ ــرور أس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى وفـ ــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج محمد الحلباوي (أبو ربيع)

يـصــادف نـهــار الجمعة الــواقــع في
١٢/١/٢٠١٨
ذكرى اسبوع املرحوم
بسام كرم املقداد
اوالده :سعد وعلي
بناته :الصيادلة ابتسام وديما
زوجته:املحامية زبيدة املقداد
اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤه  :ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــور
م ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــد،رضـ ـ ـ ـ ــوان،الـ ـ ـ ـ ــدك ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــور
داه ـ ــج،رم ـ ــزي ،ه ـي ـثــم وامل ــرح ــوم ــان
عدنان وعلي
شقيقاته:ابتسام ورلى
بهذه املناسبة األليمة ستتلى آية
م ــن ال ــذك ــر ال ـح ـك ـيــم ع ــن روح ـ ــه في
حسينية البرجاوي  -بئر حسن من
الساعة الثانية حتى الثالثة بعد
الظهر.

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس أمناء وإدارة
مــؤسـســة بـيــت الـيـتـيــم ال ـ ــدرزي في
عبيه
ينعون اليكم وفاة املرحوم
املربي الفاضل االستاذ
فؤاد سعيد حمزه
"أبو ربيع"
مدير مؤسسة بيت اليتيم الــدرزي
سابقًا
لكم من بعده طيب البقاء
بسم الله الرحمن الرحيم
تتق ـ ـ ّـدم
جمعية املبرات الخيرية ومستشفى
بهمن
بــأحـ ّـر الـتـعــازي وأص ــدق املــواســاة
بوفاة
رجل الخير والعمل الصالح
الحاج عبد الحسني بهمن
وفـ ــي هـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة سـ ــوف تـقـيــم
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة مـ ـجـ ـل ــس فـ ــات ـ ـحـ ــة عــن
روح ــه ال ـطــاهــرة ,فــي قــاعــة السيدة
ال ـ ـ ـ ـ ــزه ـ ـ ـ ـ ــراء(ع) -مـ ـسـ ـج ــد اإلمـ ــامـ ــن
ال ـح ـس ـن ــن(ع)-ح ــارة ح ــري ــك ,وذل ــك
مــن الـســاعــة الـثــانـيــة حـتــى الــرابـعــة
والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة,
في  12كانون الثاني 2018م .املوافق
لـ 25ربيع الثاني 1439هـ
ّ
يتغمد
ســائـلــن ال ـع ـلـ ّـي ال ـقــديــر أن
الفقيد الكبير بواسع رحمته
ورض ــوان ــه وأن يـلـهــم أه ـلــه وذوي ــه
ّومحبيه ّالصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون

إعالم
يـتـعـلــق ب ـت ـحــديــد رق ــم األعـ ـم ــال اإلل ــزام ــي
واالختياري للتسجيل في الضريبة على
القيمة املضافة
ً
عـمــا بــأحـكــام امل ــادة  50مــن الـقــانــون رقــم
 66تــاريــخ ( 2017/11/3ق ــان ــون املــوازنــة
الـعــامــة ل ـعــام  ،)2017تـعـلــم وزارة املــالـيــة
جميع املكلفني الــذيــن يـقــومــون مــن خالل
مـمــارسـتـهــم ن ـشــاطــا إق ـت ـصــاديــا ب ـصــورة
مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم
خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من
الضريبة مع حق الحسم ،بما يلي:
 .1ت ـع ـت ـبــر ش ـ ـ ــروط الـ ـخـ ـض ــوع اإللـ ــزامـ ــي
للضريبة على القيمة املضافة متوفرة في
الحاالت التالية:
أ  -عندما يتجاوز رقم األعمال مبلغ 100
مليون لـيــرة لبنانية خــال فـتــرة تـتــراوح
بني فصل وأربعة فصول متتالية سابقة.
ب  -عـنــد الـقـيــام اب ـت ـ ً
ـداء مــن 2017/11/8
بعمليات تصدير أو اسـتـيــراد ألم ــوال أو
خدمات مهما بلغ رقم األعمال.
ّ
ويتوجب على املكلفني الذين تتوفر لديهم
ش ـ ــروط الـ ـخـ ـض ــوع اإلل ـ ــزام ـ ــي لـلـضــريـبــة
بنهاية الفصل الرابع من العام  ،2017وفقًا
للبند أ أع ــاه ،التقدم بطلبات التسجيل
لــدى مديرية الضريبة على القيمة خالل
مهلة شـهــريــن مــن انـتـهــاء الـفـصــل الــرابــع
 ،2017أم ــا املـكـلـفــن الــذيــن تـتــوفــر لديهم
شروط الخضوع اإللزامي للضريبة ،وفقًا
للبند ب أع ــاه ،فيتوجب عليهم التقدم
بطلبات التسجيل لدى مديرية الضريبة
ع ـل ــى ال ـق ـي ـم ــة خ ـ ــال م ـه ـل ــة ش ـه ــري ــن مــن
قيامهم بأول عملية تصدير أو إستيراد.
 .2يمكن تقديم طلب التسجيل اختياريًا
ف ــي ح ــال ت ـج ــاوز رق ــم األعـ ـم ــال مـبـلــغ 50
مليون ليرة لبنانية خــال الفصل الرابع
من العام  ،2017أو خالل الفصل الرابع من
العام  2017والفصول الثالثة السابقة له
بالتدرج.
وزير املالية
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إعالم
ي ـت ـع ـلــق ب ــامل ــوج ـب ــات الـ ـت ــي ت ـت ــرت ــب عـلــى
املؤسسات امللزمة باقتطاع ضريبة املادة
 51م ــن ال ـقــانــون رق ــم  2003/497املـعــدلــة
بــال ـقــانــون رق ــم  64ت ــاري ــخ 2017/10/20
والتصريح عنها وتسديدها للخزينة.
ح ـ ـيـ ــث ان ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون رق ـ ـ ـ ــم  64تـ ــاريـ ــخ
 2017/10/20املـ ـنـ ـش ــور فـ ــي الـ ـج ــري ــدة
ال ــرس ـم ـي ــة ب ـت ــاري ــخ  ،2017/10/26رف ــع
معدل الضريبة على الـفــوائــد والـعــائــدات
واإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـخ ــاض ـع ــة لـلـتـكـلـيــف وف ـقــا
ألح ـ ـك ـ ــام امل ـ ـ ـ ـ ــادة  51م ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون رق ــم
 2003/497من  %5إلى ،%7
وحيث انه يتوجب على كل مؤسسة قبل
ان تــدفــع الـفــوائــد وال ـعــائــدات واإليـ ــرادات
امل ـ ـشـ ــار ال ـي ـه ــا اعـ ـ ـ ــاه ،ان ت ـق ـت ـطــع مـنـهــا
ال ـض ــري ـب ــة امل ـت ــوج ـب ــة وان ت ــؤديـ ـه ــا ال ــى
الخزينة على دفعات شهرية خالل خمسة
عشر يــومــا مــن نهاية الشهر ال ــذي جرى
فيه االقتطاع،
لذلك،
ت ـع ـلــم وزارة امل ــال ـي ــة امل ــؤس ـس ــات امل ـلــزمــة
باقتطاع ضريبة املادة  51من القانون رقم
 2003/497بــوجــوب احـتـســاب الضريبة
املـ ـت ــوجـ ـب ــة عـ ـل ــى ال ـ ـفـ ــوائـ ــد وال ـ ـعـ ــائـ ــدات
واإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـخ ــاض ـع ــة لـلـتـكـلـيــف وف ـقــا
ألحكام هذه املادة ،كما يلي:
ت ـق ـســم ال ـف ـت ــرة ال ـت ــي تـحـتـســب الـضــريـبــة
املتوجبة خاللها عن الفوائد والعائدات
وااليرادات الى قسمني:
 على اساس معدل  %5عن الفترة املمتدةلغاية  2017/10/26ضمنًا.
 ع ـل ــى اس ـ ـ ــاس مـ ـع ــدل  %7اعـ ـتـ ـب ــارًا مــن.2017/10/27
كما تلفت وزارة املالية املكلفني بضريبة
الـ ــدخـ ــل عـ ـل ــى اسـ ـ ــاس الـ ــربـ ــح ال ـح ـق ـي ـقــي
الذين يستفيدون من الفوائد والعائدات
واالي ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـخ ــاض ـع ــة ل ـضــري ـبــة املـ ــادة
 51امل ـعــدلــة ،ضـ ــرورة االلـ ـت ــزام بــإدخــالـهــا
كاملة ضمن ارباحهم على ان يتم ادراج
الـضــريـبــة امل ـســددة عنها ضـمــن اعبائهم
املقبولة التنزيل.
ك ـم ــا ت ـل ـفــت امل ـك ـل ـفــن ال ـخ ــاض ـع ــن حـتـمــا
لـلـتـكـلـيــف ع ـل ــى اسـ ـ ــاس ال ــرب ــح امل ـق ـطــوع
ً
عمال باملادة  44من قانون ضريبة الدخل
ض ـ ــرورة االلـ ـت ــزام ب ــإض ــاف ــة ت ـلــك ال ـفــوائــد
وال ـعــائــدات وااليـ ـ ــرادات ،بـعــد حـســم قيمة
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►
ض ــري ـب ــة امل ـ ـ ــادة  51امل ـ ـسـ ــددة ع ـن ـه ــا ،ال ــى
ايراداتهم وتطبيق معدل الربح املقطوع
الـ ـخ ــاص ب ـن ـشــاط ـهــم السـ ـتـ ـخ ــراج ال ــرب ــح
الصافي الخاضع لضريبة الدخل.
وزير املالية
علي حسن خليل
التكليف 67
إعالم
ي ـت ـع ـلــق ب ــامل ــوج ـب ــات الـ ـت ــي ت ـت ــرت ــب عـلــى
األش ـخــاص الطبيعيني واملـعـنــويــن غير
الخاضعني
للضريبة عـلــى الــدخــل عـنــد تـفــرغـهــم عن
عقاراتهم
ح ـ ـيـ ــث ان ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون رق ـ ـ ـ ــم  64تـ ــاريـ ــخ
 2017/10/20املـ ـنـ ـش ــور فـ ــي الـ ـج ــري ــدة
الرسمية بـتــاريــخ  ،2017/10/26أخضع
بـ ـم ــوج ــب املـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـث ــالـ ـث ــة ع ـ ـشـ ــرة م ـن ــه،
للضريبة على الدخل بمعدل  % 15أرباح
التفرغ عن العقارات التي تعود ألشخاص
ط ـب ـي ـع ـيــن ومـ ـعـ ـن ــوي ــن غـ ـي ــر خــاض ـعــن
للضريبة على الدخل ،أو كانوا يتمتعون
بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية
م ــن ت ـلــك ال ـضــري ـبــة ،أو ت ـعــود ألش ـخــاص
طبيعيني خاضعني للضريبة على الدخل
وال تشكل هذه العقارات أصال من أصول
ممارسة املهنة،
وحـ ـي ــث ان امل ـ ـ ــادة ن ـف ـس ـهــا اس ـت ـث ـنــت مــن
الـضــريـبــة امل ــذك ــورة أع ــاه ،أرب ــاح التفرغ
ع ــن أم ـك ـنــة ال ـس ـكــن األس ــاس ـي ــة للشخص
الطبيعي على أن ال تتجاوز املسكنني،
وحيث ان املادة نفسها نصت على تنزيل
نسبة  % 8مــن قيمة ربــح الـتـفــرغ عــن كل
س ـن ــة ك ــام ـل ــة ت ـف ـصــل ب ــن ت ــاري ــخ ح ـي ــازة
العقار وتاريخ التفرغ عنه،
وحيث انه يتوجب على األشخاص املشار
إليهم أعــاه ،التصريح عن عملية التفرغ
وتسديد الضريبة املتوجبة عنها خالل
مهلة شهرين من تاريخ التفرغ وذلك وفقًا
للنماذج التي تعدها وزارة املالية لهذه
الغاية ،تحت طائلة تعرضهم للغرامات
امل ـن ـصــوص عـلـيـهــا ف ــي ال ـق ــان ــون رق ــم 44
تــاريــخ ( 2008/11/11قــانــون اإلجـ ــراءات
ال ـضــري ـب ـيــة) وه ــي ب ــواق ــع  % 5م ــن قيمة
الـضــريـبــة املـتــوجـبــة عــن كــل شـهــر تأخير
فــي الـتـصــريــح ،و  %1مــن قيمة الضريبة
مضافًا إليها غرامة التحقق عن كل شهر
تأخير في تسديد الضريبة.
لذلك،
تـنـبــه وزارة املــال ـيــة األش ـخ ــاص املعنيني
ب ــال ـق ــان ــون رقـ ــم  2017/64إلـ ــى ضـ ــرورة
االل ـتــزام بموجباتهم املـشــار إليها أعــاه
عند القيام بعمليات التفرغ عن العقارات
اعـتـبــارًا مــن تــاريــخ  2017/10/27تفاديًا
لتعرضهم للغرامات.
وزير املالية
علي حسن خليل
التكليف 67
إعالن قضائي صادر
عن محكمة االفالس في جبل لبنان
في تفليسة صالح عبد الرؤوف عز الدين
بتاريخ  2017/12/28قرر حضرة القاضي
امل ـش ــرف ع ـلــى الـتـفـلـيـســة الــرئ ـي ـســة هــالــة
ال ـح ـجــار ط ــرح كــامــل حـصــص التفليسة
في شركة بلوكار ش.م.م .البالغة /990/
حصة للبيع بما لها من ديون وما عليها
وف ـقــا مل ــا ورد ف ــي ت ـقــريــر الـخـبـيــر سعيد
ّ
جابر على ان ال يقل بدل الطرح عن مبلغ
خمسني الف دوالر أميركي وتعيني نهار
الخميس الواقع فيه  2018/1/18الساعة
 /12/ظهرًا موعدًا لجلسة البيع وعلى ان
يتقدم الراغب بالشراء بعرضه في ظرف
مختوم بمهلة اقصاها تاريخ 2018/1/15
عند انتهاء الدوام الرسمي مع الترخيص
للراغب بالتقدم بالعرض بــاالطــاع على
كافة االوراق املتعلقة بهذا الخصوص في
املـلــف ،وعلى ان يحضر صاحب العرض
فـ ــي م ــوع ــد ال ـج ـل ـس ــة م ـص ـح ــوب ــا بـشـيــك
م ـص ــرف ــي ب ـق ـي ـمــة ع ــرض ــه وعـ ـل ــى ان ي ـتـ ّـم
السير في جلسة املزايدة العلنية في حال
ورود عدة عروض.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
ت ـع ـلــن م ــؤس ـس ــة امل ـح ـف ــوظ ــات الــوط ـن ـيــة
ع ــن حــاج ـت ـهــا الـ ــى ت ــأم ــن أعـ ـم ــال ال ــرش
وال ـت ـع ـق ـيــم ل ـل ـم ــوج ــودات ال ـح ـف ـظ ـيــة فــي
امل ــؤس ـس ــة ب ــواس ـط ــة م ـنــاق ـصــة عـمــومـيــة

للعام .2018
لــذلــك يـطـلــب م ــن ال ـشــركــة او املــؤسـســات
املختصة بهذا املجال االتصال باملؤسسة
خ ــال اوق ــات الـ ــدوام الــرسـمــي للحصول
على املواصفات الفنية والشروط املتعلقة
باملوضوع املذكور أعاله.
تـ ـسـ ـل ــم ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض ف ـ ــي مـ ـكـ ـت ــب املـ ــديـ ــر
ال ـعــام الـكــائــن فــي ش ــارع ال ـح ـمــراء بناية
البيكادللي ـ ـ الطابق السابع ،اعتبارًا من
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع
فيه  2018/1/11تاريخ نشر االعــان في
ّ
ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة وال ـص ـحــف املـحــلـيــة
ولـغــايــة الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة مــن يــوم
فيه .2018/1/29
االثنني الواقع ّ
وتحدد جلسة فض العروض عند الساعة
الـثــانـيــة ع ـشــرة وال ـن ـصــف م ــن ظـهــر يــوم
االثنني الواقع فيه  2018/1/29في مركز
املؤسسة وفي العنوان املحدد أعاله.
ت 01/345854 :ـ ـ ـ ـ ـ ـ  01/344941ـ ـ ـ ـ
01/739702
املكلفة بتسيير اعمال
مؤسسة املحفوظات الوطنية
د .نزيهة األمني
التكليف 57
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
مــوجــه ال ــى املـنـفــذ عـلـيـهــم فـ ــدوى سعيد
العسلي وغسان وميال والنا وآن سامي
اسطه املجهولي محل االقامة
تـنــذركــم ه ــذه ال ــدائ ــرة سـنـدًا لـلـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها

لتسلم االنذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2017/355املتكونة بينك وبني منصور
إيليا صبح بخالل  /25/يومًا من تاريخ
النشر واتخاذ محل اقامة مختار ضمن
نـ ـط ــاق ال ـ ــدائ ـ ــرة واال ُع ـ ــد ق ـل ـم ـهــا م ـقــامــا
مختارًا تتبلغون بواسطته كــل االوراق
املواجهة اليكم في املعاملة املذكورة.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن للمرة الثانية
في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم
الثالثاء الواقع فيه  2018/02/06تجري
املديرية العامة للطيران املدني استدراج
عروض لتلزيم تقديم بطاقات بالستيكية
والصقة وممغنطة وريبونات لزوم دائرة
التسهيالت والحركة لطباعة البطاقات
الـ ـسـ ـن ــوي ــة واملـ ــؤق ـ ـتـ ــة لـ ــدخـ ــول امل ـن ــاط ــق
املحرمة في مطار رفيق الحريري الدولي
 بيروت.تـقــدم ال ـعــروض بــالـظــرف املـخـتــوم ،وفقًا
ل ـ ـن ـ ـصـ ــوص دفـ ـ ـت ـ ــر الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص
املـ ــوضـ ــوع ل ـه ــذه الـ ـغ ــاي ــة ،وال ـ ـ ــذي يـمـكــن
الحصول عليه اثناء الــدوام الرسمي في
املديرية العامة للطيران املدني الديوان.
املدير العام للطيران املدني باالنابة
املهندس محمد شهاب الدين
التكليف 62
إعالن
طلب املستدعي عماد الدين عطا السويد
تصحيح اسـمــه فــي الـعـقــاريــن رقــم  80و
 81منطقة الظهيرة العقارية حيث سجل

للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

اسـمــي عـمــاد قــاســم الـســويــد والصحيح
هو عماد الدين عطا السويد.
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي

إعالن
ترغب بلدية العني بشراء عقار باملناقصة
وف ــق ش ــروط دائـ ــرة الـتـنـظـيــم املــدنــي في
بعلبك.
تقدم الطلبات في بلدية العني من تاريخ
 2018/1/11حتى تاريخ 2018/1/15
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ فـ ـ ــض عـ ـ ـ ـ ــروض امل ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــة فــي
 2018/1/16وتـحــديــد الـعــرض املناسب
ورفعه الى مجلس بلدية العني.
تـ ــوضـ ــع ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـ ــي ظ ـ ــرف م ـخ ـتــوم
ويسلم الــى رئـيــس بلدية الـعــن اعتبارًا
من .2018/1/11
اإلستعالم عــن املستندات املطلوب على
باب بلدية العني.
العني في 2018/1/10
رئيس بلدية العني
زكريا مخيبر ناصر

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب ابــراهـيــم عـبــد الحفيظ الصندقلي
وك ـيــل مــوهــانــا مـحـمــد الـبـيـطــار ملوكلها
ع ـص ــام ح ـســن ف ــراش ــة س ـنــد مـلـكـيــة بــدل
ض ــائ ــع عـ ــن ح ـص ـت ــه فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار 3577
عرمون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن المانة السجل العقاري في بعلبك
 الهرملطـلــب ب ــال حـســن مــرتـضــى سـنــد تمليك
ب ــدل ع ــن ض ــائ ــع بـحـصـتــه بــال ـع ـقــار رقــم
 1253تمنني الفوقا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

إعالن صادر عن القاضي املنفرد التجاري في
بيروت
إلعالم شركة إ.د.ل.ش.م.م .بوجود تبليغ
يختص بها بالدعوى املقامة عليها من
إياد بهيج عبد النور ويدعوها القاضي
ل ـل ـح ـضــور الـ ــى ق ـلــم امل ـح ـك ـمــة الس ـتــامــه
خالل مهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر
هذا االعالن.
رئيس قلم محكمة التجارة في بيروت
ديب بو عبدو

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـ ـل ــب ج ـ ـ ــورج ش ـ ـحـ ــادة مـ ـعـ ـل ــوف وك ـي ــل
ب ـش ــارة ش ـح ــادة امل ـع ـلــوف وال ــن يــوســف
سماحة املــالـكــن فــي الـعـقــار  /177/كفر
عـ ـق ــاب سـ ـن ــدي ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
بحصتي املالكني.

استراحة
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أفقيا

 -1سياسي بولندي شغل منصب رئيس جمهورية حصل على جائزة نوبل للسالم سنة
 -2 – 1983جزيرة فرنسية من جزر األنتيل الصغرى –  -3رأس في املغرب على األطلسي
ّ
ّ
خفي – سحقًا أو دعاء عليك بالهالك – -5
غربي طنجة – خالف مر –  -4أتكلم بصوت
ضمير متصل – في القميص – طائر أســود اللون –  -6شاعر أمــوي كـ ّـون مع األخطل
والفرزدق املثلث األموي – نملك أو عندنا –  -7من أسماء القبر – ّ
أغير ثيابي استعدادًا
لإلحتفال –  -8وكالة أنباء عربية – من أسماء القبر – عادى وخاصم –  -9صحراء في
جنوب غربي أفغانستان وشرقي إيران تنتشر فيها مستنقعات مالحة –  -10لقب أمراء
البيت املالك سابقًا في النمسا

عموديًا

 -1أكبر مدن والية كاليفورنيا األميركية –  -2من األفاويه ّ
يطيب األكل – عكسها حواء
باألجنبية –  -3نــوع من البطيخ – يتبادل الرسائل مع الخارج –  -4فنان لبناني من
أغانيه « ختيار عالعكازة « – خاصتك باألجنبية –  -5شبكة راديو وتلفزيون العرب هي
اول شبكة قنوات متخصصة في الوطن العربي – السر مبعثرة –  -6تكلم بكالم ال طائل
تحته – نوع من ّ
الحيات –  -7متشابهان – عاصمة عربية –  -8ملك أشوري كان مولعًا
بالحرب تحالف مع الفينيقيني وساعدوه في إنشاء السفن – خاصم أشد الخصومة –
 -9رئيس آلهة أوغاريت رمزه الثور – أتحسر وأتوب –  -10لقب السيدة أم كلثوم

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2770

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1شارل ديغول –  -2عميق – سرداب –  -3بودلير – علي –  -4آر – قندر – و و –  -5نيس – فاسد
–  -6ورد – نبالغ –  -7حنجور – تركي –  -8بنني –  -9ش ر ا و – حر – طن –  -10الفيتكونغ

عموديًا

ّ
دونوف –  -5ينف – ري –
 -1شعبان – حوش –  -2أموريون – را –  -3ريد – سرجبال –  -4لقلق –
ّ
 -6يسردان – نحت –  -7غر – رسبت – رك – ّ -8
ودع – داري –  -9اللو – لك – طن –  -10بيونغ يانغ

حل الشبكة 2769

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مؤلف وملحن ومطرب مصري معاصر قــام بتلحني األغــانــي لعدد من
املطربني في العالم العربي .ذاع صيته بقوة عندما أطلق أغنية لنادي
الزمالك املصري
 = 1+2+9+6+5الخوف والذعر ■ ُ = 7+11+8+10+3يعاصر ■  = 3+4هيئة
املالبس

حل الشبكة الماضية :جيمس ماديسون
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الخميس  11كانون الثاني  2018العدد 3367

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

بالغ رقم2/14 :
تعلن وزارة االتـصــاالت بأنها ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا من 2018/01/16
الكشوفات التالية:
كـ ـش ــوف ــات ف ــواتـ ـي ــر الـ ـه ــات ــف ال ـث ــاب ــت
والـتـلـكــس عــن شـهــر كــانــون االول عــام
2017
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى كـ ـش ــوف ــات ال ـف ــوات ـي ــر
امل ـت ــأخ ــرة غ ـيــر املـ ـس ــددة ،ول ـقــد ح ــددت
مهلة اقـصــاهــا  2018/02/15لتسديد
ه ـ ــذه الـ ـكـ ـش ــوف ــات .وت ــذك ــر امل ـش ـتــركــن
الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
عــن الــدفــع بــاتـجــاه واح ــد «لالستقبال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2018/02/16
 2ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
ع ــن ال ــدف ــع ب ــاالت ـج ــاه ــن اعـ ـتـ ـب ــارًا مــن
تاريخ  2018/03/01وتستوفى الغرامة
عــن إع ــادة وصــل الـخــط ( 11.000ل.ل).
اعتبارًا من هذا التاريخ.
 3ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بـصــورة مؤقتة
بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع
االشـ ـت ــراك اع ـت ـب ــارًا م ــن 2018/04/02
وي ـعــاد وصـلــه بـعــد تـســديــد املـتــأخــرات
املستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل
الخط ( 11.000ل.ل ).وذلك حتى تاريخ
اإللغاء النهائي (.)2018/06/01
 4ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية
بعد مــرور شهرين على تاريخ اإللغاء
املؤقت اعتبارًا من تاريخ 2018/06/01
وتستوفى غرامة قدرها ( )%2شهريًا
وت ـ ـ ـحـ ـ ــرر االرق ـ ـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ـل ـ ـغـ ــاة وت ـح ـص ــل
املـتــأخــرات بالطرق القانونية املعمول
بـهــا .اسـتـنــادًا الــى امل ــادة  45مــن قانون
املحاسبة العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ ي ـح ــرم امل ـش ـت ــرك امل ـل ـغــى رق ـم ــه من
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى إش ـ ـتـ ــراك ج ــدي ــد قـبــل
تسديد جميع الفواتير املستحقة عليه.
مالحظة :أ ـ ـ تقطع خـطــوط املشتركني
املتخلفني عن دفع فاتورة هاتف شهر
تشرين الثاني عام  2017باتجاه واحد
«لالستقبال فـقــط» اعـتـبــارًا مــن تاريخ
.2018/01/16
ب ـ ـ يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والذين لم يسددوا فواتيرهم املتأخرة
امل ـ ـبـ ــادرة الـ ــى تـقـسـيــط املـ ـت ــأخ ــرات في
ص ـ ـنـ ــاديـ ــق امل ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـه ــاتـ ـفـ ـي ــة وف ــي
مصلحة الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ،شـ ـ ـ ــارع ريـ ـ ـ ــاض ال ـص ـلــح
وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
ـ ـ لدى اي صندوق من صناديق قبض
ال ـفــوات ـيــر الـتــابـعــة ل ـ ــوزارة االت ـص ــاالت
على كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ لدى أي مصرف عبر توطني الفاتورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ مكاتب  :LibanPostمقابل  2.000ل.ل.
للفاتورة الواحدة أو بكلفة  1.500ل.ل.
للفاتورة الواحدة عبر االشتراك بخدمة
«جـ ـب ــاي ــة مـ ــن ال ـ ـع ـ ـنـ ــوان» (ل ــاشـ ـت ــراك
بـهــذه الـخــدمــة يمكن االت ـص ــال بالرقم
 01/629629ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB
 FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة
الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير:
عـبــر االت ـص ــال عـلــى املـجـيــب الـصــوتــي
رق ــم  1515أو عـبــر صـفـحــات االنـتــرنــت
الخاصة بالوزارة ( )mpt.gov.lbوهيئة
أوجيرو (.)ogero.gov.lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املرسوم
رقـ ــم ( 93/4565املـ ـ ـ ــادة ال ـث ــال ـث ــة م ـنــه)
وت ـع ــدي ـل ــه ب ــامل ــرس ــوم  11682ت ــاري ــخ
 1998/01/30ل ـج ـه ــة ت ـح ــدي ــد مـهـلــة
أرب ـع ــة أش ـهــر لــإع ـتــراض بـعــد إنـتـهــاء
املهلة املـحــددة للدفع واملــذكــورة اعــاه،
ووج ـ ــوب ت ـقــديــم ط ـلــب االعـ ـت ــراض في
امل ـن ـط ـق ــة ال ـه ــات ـف ـي ــة الـ ـت ــاب ــع لـ ـه ــا رق ــم
املشترك.
ُيطلب مــن املشتركني الـكــرام التجاوب
الـ ـس ــري ــع مـ ــع مـ ـضـ ـم ــون هـ ـ ــذا ال ـ ـبـ ــاغ،

شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  26كانون األول 2017
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 52
إعالن
بيع مؤسسة تجارية
نشرة ثانية
البائع :بوغوص مالجيان ساحل علما
مشروع علمايا بلوك  Eط 3
الشاري :آرا بوغوص مالجيان مكتب
املحامي صخر شهيد الهاشم فرن
الشباك سنتر نخله ط 2
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع ال ـ ـب ـ ـيـ ــع :مـ ـ ـج ـ ــوه ـ ــرات بـ ــول
ملجيان رقم  1500544كائنة في العقار
 /2369رأس بـيــروت بكافة عناصرها
املادية واملعنوية
ثمن املبيع :خمسون الف د.أ.
تاريخ العقد2017/11/20 :
تاريخ التسجيل2017/12/27 :
الرقم املالي57908 :
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
مارلني دميان
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
الرئيسة سينتيا قصرجي
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ك ــونـ ـت ــوار الـتـسـلـيــف
التجاري "الفا"
املشترك بالحجز :زياد وليم قازان
املنفذ عليه :يعقوب جورج ملو
في املعاملة التنفيذية رقــم 2014/767
ي ـن ـف ــذ املـ ـنـ ـف ــذ سـ ـ ـن ـ ــدات ديـ ـ ــن قـيـمـتـهــا
ثالثماية وعشرة مليون ليرة لبنانية
ع ـ ـ ــدا الـ ـ ــرسـ ـ ــوم والـ ـ ـف ـ ــوائ ـ ــد واملـ ـشـ ـت ــرك
ً
بالحجز ينفذ تحصيال لــديــن قيمته
ماية وسبعة وعشرون الف وخمسماية
دوالر اميركي عدا الرسوم والفوائد.
املطروح للبيع:
ً
اوال:
/2400/سـهــم من العقار  /678/القسم
 /20/حوش االمراء أراضي.
مساحته /14/ :متر مربع تقريبًا
هو عبارة عن محل صغير له باب جرار
ع ـنــد الـ ـش ــارع ال ـجــان ـبــي لـجـهــة ال ـغــرب
يشغله السيد سليم بريدي ويستعمل
ك ـم ـخــزن خ ــاص مل ـع ــدات مـنــزلـيــة وهــو
مقفل بشكل شبه دائم.
حدوده :غربًا :القسم رقم XIX
شرقًا :القسم رقم XXI
ً
شماال :القسم رقم I
جنوبًا :القسم رقم XIX
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :ي ـش ـت ــرك بـمـلـكـيــة
القسم رقم  Iوالدرج الخاص رقم XXII
منتفع بــالــري مــن مياه نهر البردوني
ب ــواس ـط ــة ال ـس ـك ــر ال ـع ـم ــوم ــي .يـشـتــرك
ب ـم ـل ـك ـيــة ال ـط ــري ــق الـ ـخ ــاص رق ـ ــم .681
حـجــز تنفيذي  2014/767ل ــدى دائ ــرة
تـنـفـيــذ زح ـل ــة م ــن ك ــون ـت ــوار التسليف
التجاري الفا ضد جــورج يعقوب ملو
وي ـع ـقــوب ج ــورج م ـلــو .حـجــز تنفيذي
رقــم  2015/94لــدى دائ ــرة تنفيذ زحلة
الحاجز زيــاد وليم قــازان ضد يعقوب
جورج ملو.
حجز تنفيذي صــادر عن دائــرة تنفيذ
زحلة رقم  2015/508لدى دائرة تنفيذ
زحلة من ميشال الوندوس ضد يعقوب
جورج ملو اشتراك بالحجز صادر عن
دائرة تنفيذ زحلة رقم  2014/767مقدم
من زياد وليم قازان ضد يعقوب جورج
ملو.
محضر وصــف العقار رقــم 2014/767
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ زحـ ـل ــة مــن
كونتوار التسليف التجاري الفا ضد
يعقوب ملو.
محضر وصــف العقار رقــم 2014/767
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ زحـ ـل ــة مــن
كونتوار التسليف التجاري الفا ضد
يعقوب جورج ملو.
قيمة التخمني /$9800/ :تسعة االف
وثمانماية دوالر أميركي.
بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ب ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـي ــض :%15

 /$4998/ارب ـ ـ ـ ــع االف وت ـس ـع ـم ــاي ــة
وثمانية وتسعون دوالر أميركي.
ثانيًا:
 /800/سـ ـه ــم مـ ـ ــن الـ ـقـ ـس ــم  /4/مــن
الـعـقــار  /678/ح ــوش االم ـ ــراء اراض ــي
مساحته  292متر مــربــع تقريبًا وهي
ح ـص ــة ي ـع ـق ــوب م ـل ــو وهـ ــو عـ ـب ــارة عــن
مـ ـسـ ـت ــودع ي ـس ـت ـع ـمــل ك ـ ـبـ ــراد ت ـخــزيــن
للفراريج ،تشغله شركة لطيف للتجارة
والصناعة وهو من الجهة الخلفية يتم
الــوصــول الـيــه عبر رام ــب مـنـحــدرة من
الطريق الجانبية لجهة الغرب ومؤلف
مــن غــرفــة صـغـيــرة وصــالـتــن للتبريد
وم ــدخ ــل لـلـشـحــن وال ـت ــوزي ــع عـنــد اخــر
الرامب.
حدوده :من الغرب :القسم رقم I
وشرقًا :القسم رقم I
ً
شماال :القسم رقم I
جنوبًا :القسم رقم I
الحقوق العينية :يشترك بملكية القسم
رقم  Iوالدرج الخاص رقم  XXIIIمنتفع
بالري من مياه نهر البردوني بواسطة
الـ ـسـ ـك ــر الـ ـعـ ـم ــوم ــي .يـ ـشـ ـت ــرك بـمـلـكـيــة
الطريق الخاص رقم .681
وضع اشارة تقسيط رسوم على حصة
جــورج يعقوب ملو ص ــادرة عــن وزارة
املالية رقم .2012/855
حـجــز تنفيذي رق ــم  2014/767صــادر
ع ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ زح ـل ــة م ــن كــون ـتــوار
الـتـسـلـيــف ال ـت ـج ــاري ال ـفــا ض ــد ج ــورج
يعقوب ملو ويعقوب جورج ملو.
حجز احتياطي رقم  2014/109صادر
عن دائــرة تنفيذ زحلة من طوني عقل
شعيا ضد جورج يعقوب ملو.
حـجــز تنفيذي رق ــم  2014/953صــادر
عن دائرة تنفيذ زحلة من جورج دخلله
فواز ضد يعقوب جورج ملو.
حجز تنفيذي رقم  2015/94صادر عن
دائرة تنفيذ زحلة من زياد وليم قازان
ضد يعقوب جورج ملو.
حجز تنفيذي صــادر عن دائــرة تنفيذ
زحلة عدد  2015/38من جوزف رومية
ضـ ــد ج ـ ـ ــورج يـ ـعـ ـق ــوب مـ ـل ــو وي ـع ـق ــوب
جورج ملو.
حجز تنفيذي صــادر عن دائــرة تنفيذ
زحـ ـل ــة عـ ـ ــدد  2015/508مـ ــن م ـي ـشــال
الوندوس ضد يعقوب جورج ملو.
اشتراك بالحجز صادر عن دائرة تنفيذ
زحـلــة ع ــدد  2014/767مـقــدم مــن زيــاد
وليم قازان ضد يعقوب جورج ملو.
محضر وصــف العقار رقــم 2014/767
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ زحـ ـل ــة مــن
ك ــون ـت ــوار ال ـت ـج ــاري ال ـفــا ض ــد يـعـقــوب
جورج ملو.
ق ـي ـمــة ال ـت ـخ ـم ــن $/58333/ :ثـمــانـيــة
وخـ ـمـ ـس ــون الـ ـف ــا وث ــاثـ ـم ــاي ــة وث ــاث ــة
وثالثون دوالر أميركي.
بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ب ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـي ــض :%15
 $/29749.83/تـسـعــة وعـ ـش ــرون الـفــا
وسـبـعـمــايــة وت ـس ـعــة واربـ ـع ــون دوالر
أميركي وثالثة وثمانون سنتًا.
موعد املــزايــدة ومكانها :يــوم االربـعــاء
ال ـ ــواق ـ ــع ف ـي ــه  2018/03/07ال ـس ــاع ــة
الـثــانـيــة ع ـشــرة وال ـن ـصــف ام ــام رئـيــس
دائرة تنفيذ زحلة في قاعة املحكمة.
شروط املزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ان يودع باسم
رئيس دائــرة تنفيذ زحلة قيمة الطرح
في صندوق الخزينة أو مصرف مقبول
او تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة بـمــوجــب شك
مصرفي وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق دائـ ــرة تـنـفـيــذ زح ـلــة اذا ل ــم يكن
لــه مـقــام فـيــه ،وعليه خــال مهلة ثالثة

ايـ ــام م ــن ت ــاري ــخ صـ ــدور قـ ــرار االح ــال ــة
ً
ايداع الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال
واعـ ــادة امل ــزاي ــدة عـلــى عـهــدتــه فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه
خالل ثالثة ايام من تاريخ صدور قرار
االحالة دفع رسم الداللة بمعدل  %5من
قيمة الشراء.
مأمور تنفيذ زحلة
وردة احمد البزال
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2015/40
ط ـ ــال ـ ــب الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ :ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـل ـب ـن ــان ــي
ال ـســوي ـســري ش.م.ل .وك ـي ـلــه املـحــامــي
ّ
الجميل.
مروان
امل ـن ـفــذ عـلـيـهـمــا :ي ــوس ــف جـ ــواد ظــاهــر
ورفيقته
السند التنفيذي :سندات دين عدد 31
بقيمة  57111.39دوالر أمــري ـكــي عــدا
الفوائد واللواحق.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2015/2/18 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/11/19 :
ت ـ ــاري ـ ــخ قـ ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2016/12/1 :
وتــاريــخ تسجيله في السجل العقاري
2016/12/28
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار:
 2017/3/24وتـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه:
2017/5/3
العقار املوصوف 2400 :سهم من القسم
 B4مــن الـعـقــار /3160م ـن ـط ـقــة كفرمان
العقارية.
وهـ ـ ــو ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن مـ ـسـ ـت ــودع ي ـق ــع فــي
الـ ـط ــاب ــق ال ـس ـف ـل ــي ُي ـس ـت ـخ ــدم ك ـن ــادي
رياضي لكمال االجسام ضمنه حمامني
ومكتب ودرج داخلي يؤدي الى القاعة
الرياضية وهــو بــاشـغــال الـحــاج كمال
غبريس.
مساحة العقار 220:م2
التخمني 77000 :دوالر أمريكي
الطرح 43890 :دوالر أمريكي
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع فيه  2018/1/25الساعة 11.00
ظ ـه ـرًا امـ ــام رئ ـيــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ في
النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
اسهم املنفذ عليه في القسم املوصوف
اعاله ،فعلى الراغب بالشراء ايداع بدل
ال ـطــرح فــي قـلــم ال ــدائ ــرة بـمــوجــب شيك
مصرفي منظم المر رئيس دائرة تنفيذ
النبطية واتـخــاذ محل اقــامــة لــه ضمن
نطاقها واال عد قلمها مقامًا مختارًا له
ً
ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع
عـلــى قـيــود الصحيفة العينية للقسم
املـطــروح ودف ــع الثمن والــرســوم ضمن
املهلة القانونية تحت طائلة متابعة
التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
ميرفت زبيب
إعالن
ص ـ ــادر ع ــن رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ديــر
القمر
الرئيس الياس مخيبر
رقم املعاملة 2016/44
طــالـبــي التنفيذ :غـســان غـنــام ورفــاقــه،
وكيلهم املحامي سمير أبو اسماعيل
املـنـفــذ عـلـيـهــم :فــاديــا ع ـســاف ومــارلــن
اجود غنام وريان اجود غنام
السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
ب ـع ـب ــدا رق ـ ــم  2016/1524ب ـم ــوض ــوع
تنفيذ حكم ازالــة شيوع العقارات 735

  736و 1/748م ــن مـنـطـقــة كـفــرحـيــمالعقارية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
لـلـمــرة الــراب ـعــه ال ـع ـقــارات ذات االرق ــام:
 736 - 735و 1/748من منطقة كفرحيم
العقارية ،وهي عقارات مبنية صغيرة
ومتالصقة لبعضها البعض.
مـحـتــويــاتـهــا :ال ـع ـقــار رق ــم  :735قطعة
ارض ت ـح ـتــوي ع ـلــى ب ـن ــاء ارض ـ ــي من
ث ــاث غ ــرف ومـطـبــخ وب ـيــت خ ــاء ،فيه
ب ـع ــض االش ـ ـجـ ــار املـ ـثـ ـم ــرة ،ي ـع ـلــو ه ــذا
الـ ـبـ ـن ــاء الـ ـط ــاب ــق االول ال ـ ـ ــذي يـشـغـلــه
املنفذ عليهم وهــو مــؤلــف مــن صالون
وغــرفــة ن ــوم ومـطـبــخ وح ـم ــام ،مساحة
هــذا العقار التقريبية  208م 2حــدوده
ً
غربًا العقار  ،736شرقًا طريق ،شماال
العقاران  748و ،737جنوبًا طريق.
القسم ( )1مــن العقار رقــم  :748حاليًا
هـ ــو ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ص ــال ــة مـ ــن ال ـب ــاط ــون
مساحته التقريبية  36م 2حدوده غربًا
ً
الـعـقــار  737وشــرقــا  735وش ـمــاال 737
وجنوبًا .735
الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم  :736م ـ ـ ــرآب ل ـل ـس ـي ــارات
مساحته التقريبية  71م ،2حدوده غربًا
ً
طريق ،شرقًا العقار  ،735شماال العقار
 ،737جنوبًا طريق.
ق ـي ـم ــة ت ـخ ـم ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات  735و736
والقسم ( )1من العقار رقم  748كفرحيم
هي)162700( :د.أ( .مئة واثنتا وستون
الف وسبعماية دوالر أمركي).
بـ ـ ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض:
( )112.018.95د.أ .مئة واثنتا عشر الف
وثـمــانـيــة عـشــر دوالر امــركــي وخمسة
وتسعون سنتًا).
ت ـجــري امل ــزاي ــدة ن ـهــار االرب ـع ــاء الــواقــع
فــي  2018/1/24الساعة الــواحــدة بعد
الظهر امام رئيس هذه الدائرة.
على الــراغــب فــي الـشــراء ان ي ــودع هذه
ال ــدائ ــرة وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة او
ل ـ ــدى ص ـ ـنـ ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو م ـصــرف
مـقـبــول مبلغًا مــوازيــا لـبــدل ال ـطــرح أو
تـقــديــم كـفــالــة مـصــرفـيــة وات ـخ ــاذ محل
اق ــام ــة ض ـم ــن نـ ـط ــاق امل ـح ـك ـمــة وعـلـيــه
خالل ثالثة ايام من تاريخ صدور قرار
االحالة ايــداع كامل الثمن تحت طائلة
اعادة املزايدة بزيادة العشر على عهدة
امل ــزاي ــد ال ـن ــاك ــل ال ـ ــذي يـضـمــن الـنـقــص
وال يستفيد مــن الــزيــادة وعليه خالل
الـعـشــريــن يــومــا تـســديــد الـثـمــن ورســم
الداللة  %5ورسم التسجيل.
مأمور التنفيذ
جريس ابورجيلي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية2016/231 :

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمالن البنغالدشيان
MIAH MOHAMMAD TAOHID
SARKAR RUBAL MIAH
م ــن مـ ـك ــان ع ـم ـل ـه ـمــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يـعــرف عنهما شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 70/887790
غادر العامل البنغالدشي
Mohammad al amin
اسم الكفيل بيار معوض
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف عـ ـن ــه ش ـي ـئــا
اإلتصال على الرقم 71/110122
غادرت العاملة البنغالدشية
MIRAJ KHA
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/063459
غادرت العاملة األثيوبية
KABA TOLOSA KORCHA
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 287177/03
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إعالنات

طالب التنفيذ :بنك اللبناني السويسري
ش.م.ل .بوكالة املحامي مروان الجميل
املنفذ عليه :خضر احمد حالوي
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :سـ ـن ــدات ديـ ــن ع ــدد
 5ب ـق ـي ـمــة  5498.93د.أ .ع ـ ــدا ال ـف ــوائ ــد
واللواحق.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2016/6/29 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/12/3 :
تـ ــاريـ ــخ ق ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2016/12/29 :
وتــاريــخ تسجيله فــي السجل العقاري
2017/1/13
تاريخ محضر وصف العقار2017/6/3 :
وتاريخ تسجيله2017/7/8 :
الـ ـعـ ـق ــار امل ـ ــوص ـ ــوف 2400 :س ـه ـم ــا مــن
الـ ـعـ ـق ــار /679قـ ـعـ ـقـ ـعـ ـي ــة الـ ـجـ ـس ــر وه ــو
عبارة عن ارض سليخ ضمنها اشجار
زيتون وسماق وبعض النباتات البرية،
ّ
وأرض العقار كناية عن جلني منحدرين
من الغرب باتجاه الشرق.
مساحتها 578 :م2
التخمني 18.200 :د.أ.
الطرح 10.920 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس

الــواقــع فيه  2018/1/25الساعة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
اس ـهــم ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فعلى
الــراغــب بــالـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح في
ق ـل ــم الـ ــدائـ ــرة ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك مـصــرفــي
منظم المر رئيس دائرة تنفيذ النبطية
وات ـخ ــاذ مـحــل اقــامــة لــه ضـمــن نطاقها
واال عــد قلمها مقامًا مـخـتــارًا لــه مــا لم
ً
يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع على
قيود الصحيفة العينية السهم العقار
امل ـطــروح ودف ــع الـثـمــن وال ــرس ــوم ضمن
املـهـلــة الـقــانــونـيــة تـحــت طــائـلــة متابعة
التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/69
م ــوج ــه ال ـ ــى امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ــم ورثـ ــة
املــرحــوم جــرجــس بــن اسـطـفــان معوض
ً
 -م ــن زغ ــرت ــا أصـ ـ ــا ،وم ـج ـهــولــي محل

االقامة حاليًا.
تـ ـ ــدعـ ـ ــوكـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة السـ ـ ـت ـ ــام
االس ـت ــدع ــاء ومــرف ـقــاتــه امل ــرف ــوع ضــدكــم
من املستدعية كاترين معوض معوض
بوكالة املحامي الشيخ بطرس الغزال
مـعــوض ،بــدعــوى ازال ــة الشيوع املقامة
على العقار رقم  691منطقة كفردالقوس
العقارية ،وذلك خالل مهلة شهرين من
تــاريــخ نشر هــذا االع ــان وات ـخــاذ مقام
لكم يقع ضمن نطاق هذه املحكمة واال
ج ــاز ل ـهــذه املـحـكـمــة س ـن ـدًا لـلـمــادة  15أ
ً
م م تعيني ممثال خاصًا يقوم مقامكم
وينوب عنكم في جميع اطوار املحاكمة
وامــام دوائــر التنفيذ ،ريثما يتم تعيني
املمثل القانوني او تعيني الورثة.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
تبليغ مجهول مقام
محكمة بــدايــة جـبــل لـبـنــان الـثــالـثــة في
بـعـبــدا بــرئــاســة الـقــاضــي مـحـمــد وســام
املــرت ـضــى تــدعــو املـسـتــدعــى بوجههما
ملده وسعيد ابراهيم نصر الدين لتبلغ
أوراق االسـتــدعــاء  2017/1205املقدمة

إعالم تبليغ

رواتب خدمات 57-47-37
رواتب متابعة 11
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة الضريبة على الرواتب واالجور–
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت –كورنيش
النهر – مبنى وزارة املالية – الطابق االرضي لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
ً
يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني التابع لوزارة املالية //:ptth
. bl.vog.ecnanfi.www
تاريخ الزيارة
رقم
تاريخ اللصق
رقم البريد املضمون
اسم املكلف
الثانية
املكلف
7102/32/11 7102/6/11 BL516124271RR 89503
وليد محمد االزهري
7102/32/11 7102/6/11 BL295124271RR 21603
رفيق ناصيف الهاشم
7102/72/11 7102/6/11 BL926124271RR 51023
فوزي جمال حسن فخرو
7102/32/11 7102/6/11 BL056124271RR 88133
محمود محمد صباغ
7102/32/11 7102/6/11 BL918124271RR 38293
جوزف سليم الخوري
7102/32/11 7102/6/11 BL535124271RR 34924
جورج الياس صعب
7102/32/11 7102/7/11 BL429124271RR 42665
محمد جميل ياسني
7102/32/11 7102/6/11 BL649024271RR 48828
حسان طه املصري
7102/42/11 7102/6/11 BL733124271RR 34368
بيار برمنس اسكندر
7102/32/11 7102/6/11 BL603124271RR 42868
عادل جرجس روحانا
7102/32/11 7102/8/11 BL402124271RR 29509
جورج حنا جازي
7102/32/11 7102/8/11 BL611124271RR 553711
جرجس توفيق سعيد
7102/32/11 7102/6/11 BL320224271RR 593042
فاعور سعيد فاعور
7102/32/11 7102/8/11 BL820124271RR 724042
رافي كولبنك تلليان
7102/32/11 7102/6/11 BL130124271RR 896042
علي عبد القادر البنا
7102/42/11 7102/6/11 BL244124271RR 828042
محمد عبد الحفيظ دوغان
7102/42/11 7102/6/11 BL249841061RR 969053
حنني شفيق الحوت
7102/32/11 7102/7/11 BL421024271RR 498153
هيثم مصطفى حاسبيني
7102/32/11 7102/7/11 BL910024271RR 863076
رنده جورج خير الله
7102/32/11 7102/8/11 BL385024271RR 074376
بشير للتجارة والخدمات
noitatiolpxe’d elanoitan eteicos
7102/42/11 7102/6/11 BL184024271RR 419607
scabat sed elleirtsudni
7102/32/11 7102/6/11 BL961024271RR 293418
ريمون عون ومشاركوه ش.م.م
cirtcelE & retaW lanoitanretnI anihC
7102/92/11 7102/8/11 BL858024271RR 163219
EWC- .proC
لوكسوري براند فور ديفلوبمنت
7102/42/11 7102/6/11 BL681024271RR 791669
ش.م.م
7102/32/11 7102/8/11 BL016024271RR 4998101
حسني حسن حمدان
بيبلوس الكترونكس ش.م.ل اوف
7102/32/11 7102/8/11 BL464024271RR 5670201
شور
7102/32/11 7102/8/11 BL752024271RR 9115801
روال منيف نجا
7102/32/11 7102/6/11 BL546024271RR 4720011
ثريا للتجارة اوف شور ش.م.ل
7102/72/11 7102/6/11 BL807024271RR 8693811
شركة سمارت بوكس ش.م.م
7102/32/11 7102/6/11 BL606024271RR 0027821
باليز ش.م.م
7102/82/11 7102/6/11 BL115214271RR 1904331
فادي الياس ابو شعيا
7102/82/11 7102/6/11 BL655214271RR 1013431
يوسف حنا ايليا
7102/42/11 7102/7/11 BL503024271RR 0393731
شركة مينتو سويتس
بيروت الدولية للصناعة البحرية
والتجارة ش.م.م

3897441

BL787024271RR

7102/6/11

7102/32/11

جيسيكا اسعد سعيد

6311651

BL423814271RR

7102/6/11

7102/32/11

من املستدعني عصام علي نصر الدين
ورفــاقــه والــرامـيــة الــى ازال ــة الشيوع في
العقار  /507القماطية.
يجب حضوركما الى قلم هذه املحكمة
ل ـت ـب ـلــغ االوراق خ ـ ــال م ـه ـل ــة ع ـشــريــن
يومًا مــن تــاريــخ النشر واال فكل تبليغ
لكما في قلم املحكمة ولصقًا على باب
ردهتها يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن تلزيم
تجري مؤسسة مياه لبنان الشمالي في
تمام الساعة العاشرة صباحًا من يوم
الثالثاء الواقع فيه  2018/1/30مناقصة
عمومية بـمــوضــوع تعزيل أقنية الــري
الــواق ـعــة ضـمــن ن ـطــاق اسـتـثـمــار دوائ ــر
الـضـنـيــة ،امل ـن ـيــة ،ال ـب ـتــرون وزغ ــرت ــا في
مؤسسة مياه لبنان الشمالي.
فـعـلــى م ــن ي ــرغ ــب ب ــاالش ـت ــراك ف ــي هــذه
املناقصة الحصول على دفتر الشروط
املعد لهذه الغاية من مكاتب املؤسسة
الـ ــواق ـ ـعـ ــة فـ ــي الـ ـط ــاب ــق الـ ـ ـح ـ ــادي عـشــر
مـ ــن م ـب ـن ــى ك ـ ـبـ ــارة الـ ـك ــائ ــن فـ ــي شـ ــارع

ايرث اند بييوند ش م ل
محمد سليم كيالني
مصباح منير البواب
محمد بكري محي الدين السبليني
بالل منذر الحالق
مؤسسة البناء للدراسات الهندسية
واملقاوالت/حسن عبدو خريس
اهاب عبد القادر الجيزي
علي اسعد جابر
وليم طانوس عبود
اكوب كريكور سوتجيان
علي حسني الدنا
شربل فؤاد غصن
فادي جرجي الهاني
هيثم منير سالم
عصام علي قنديل
ميديا لينك انترناشيونال ش.م.ل
اوف شور
مكتب فريتاس للتدقيق والتقييم
والتخمني واملراقبةفرع شركةاجنبي
اكسنت ديزين غروب ش.م.ل
سوليكران اوتيل ش.م.ل
كنج طراد حماده
جورج ميشال مخايل طربيه
علي يوسف ايوب
شحاده طانيوس نعمه
فارس جرجس زوين
ميشال ادوار نعمة
محمود احمد ارزوني
عمر عبدالله الصالح
نبيل الياس طعمه
انطوان ناظك املر
ماهر نور الدين الدنا
عدنان ابراهيم بنات
درغام صدقي ابراهيم الحاج حسني
حسن علي حمود
عبد الحفيظ عدنان مروش
نبيل الياس عزيز
سالم علي زين
شنتال بطرس غنطوس
جو فوزي عيد
شركة املراكز الطبية الدولية ش.م.ل
شركة فيلم بودينغ ش م ل
ابراهيم عباس منصور
محي الدين امني اللبان
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صــاح الــديــن كـبــارة ـ ـ طرابلس (هاتف:
.)06/626742
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ف ـ ــي م ـه ـل ــة أق ـص ــاه ــا
الساعة الثانية عشر من آخر يوم عمل
يسبق موعد اجــراء املناقصة ،ويرفض
كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جمال ّ
كريم
إعالن
ب ـم ــوج ــب م ـح ـضــر اج ـت ـم ــاع الـجـمـعـيــة
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ال ـ ـع ـ ــادي ـ ــة ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــن
ب ـتــاريــخ  2017/12/22ت ـق ــرر بـتــاريــخ
 2017/12/27حـ ـ ـ ــل ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة س ـي ــز
كومبيوتنغ اوف شور ش.م.ل .وشطب
قيدها من السجل التجاري في بيروت
حيث هي مسجلة تحت الرقم 1802921
ورقم تسجيلها في املالية .1855771
فعلى كل ذي مصلحة تقديم اعتراضه
ومالحظاته خــال عشرة أيــام من آخر
نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان

0079981
14703
77435
58435
35165

7102/32/11 7102/8/11 BL334024271RR
7102/32/11 7102/9/11 BL722224271RR
7102/42/11 7102/01/11 BL493224271RR
7102/42/11 7102/01/11 BL513224271RR
7102/32/11 7102/01/11 BL717124271RR

92885

7102/32/11 7102/01/11 BL493714271RR

35356
58628
32938
376231
700631
534651
078802
532522
564032

BL292224271RR
BL230324271RR
BL749224271RR
BL703324271RR
BL907224271RR
BL828224271RR
BL632324271RR
BL912324271RR
BL502324271RR

7102/9/11
7102/01/11
7102/01/11
7102/01/11
7102/01/11
7102/9/11
7102/01/11
7102/01/11
7102/01/11

7102/32/11
7102/32/11
7102/42/11
7102/72/11
7102/42/11
7102/32/11
7102/32/11
7102/42/11
7102/32/11

985906

BL255024271RR

7102/9/11

7102/32/11

446367

7102/32/11 7102/01/11 BL996024271RR

5494041
0344271
7248172
79453
20285
18166
07796
13518
01029
638601
466521
849441
755661
777081
153502
852322
383943
502114
5372711
4761521
8961031
3402831
2471191
3376791
295503

7102/32/11
7102/32/11
7102/42/11
7102/42/11
7102/42/11
7102/72/11
7102/32/11
7102/32/11
7102/42/11
7102/42/11
7102/72/11
7102/32/11
7102/32/11
7102/42/11
7102/42/11
7102/32/11
7102/32/11
7102/32/11
7102/32/11
7102/32/11
7102/32/11
7102/32/11
7102/32/11
7102/42/11
7102/21/21

BL067024271RR
BL543024271RR
BL342024271RR
BL442224271RR
BL982224271RR
BL839124271RR
BL146224271RR
BL920324271RR
BL469224271RR
BL765224271RR
BL363224271RR
BL915224271RR
BL757224271RR
BL548224271RR
BL352324271RR
BL521324271RR
BL132424271RR
BL510424271RR
BL775524271RR
BL814424271RR
BL944424271RR
BL521224271RR
BL651224271RR
BL657024271RR
BL537879800RR

7102/9/11
7102/9/11
7102/9/11
7102/41/11
7102/31/11
7102/31/11
7102/31/11
7102/31/11
7102/31/11
7102/31/11
7102/41/11
7102/31/11
7102/31/11
7102/41/11
7102/31/11
7102/31/11
7102/51/11
7102/51/11
7102/51/11
7102/51/11
7102/51/11
7102/31/11
7102/41/11
7102/31/11
7102/92/11
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

مهاجرون يرفضون «جنّة» أوروبا
خضم البذخ التي تعتمده األندية
في
ّ
األوروبية في سوق االنتقاالت الشتوية،
عصية عليها،
تبقى بعض األسماء ّ
ومنها من يلعب خارج «القارة العجوز»
ومقتنع بخياره بشكل مثير للغرابة ،رغم
أن بإمكانه اللمعان في إحدى البطوالت
الخمس األوروبية الكبرى
كريم
شربل ّ

ي ــأت ــي ف ـ ـ ّـك ارتـ ـ ـب ـ ــاط ن ـ ـ ــادي ش ـن ـغ ـهــاي
شينوا بالنجم األرجنتيني كارلوس
تيفيز الــذي أقفل عائدًا إلى ناديه األم
ب ــوك ــا ج ــون ـي ــورز ،لـيـفـتــح ال ـب ــاب على
مـ ـس ــأل ــة مـ ـهـ ـم ــة ،وهـ ـ ــي دخ ـ ـ ــول بـعــض
الـن ـجــوم الـكـبــار فــي غـيــاهــب النسيان
ع ـنــد خــروج ـهــم م ــن إحـ ــدى ال ـب ـطــوالت
الوطنية الخمس الكبرى فــي أوروب ــا،
ـاب باتت معروفة وترتبط
وذلــك ألسـبـ ٍ
بـعـنـصــر املـ ـ ــال ،ح ـيــث وجـ ـ ــدوا رواتـ ــب
خـيــالـيــة فــي ب ـطــوالت مـتــواضـعــة مثل
الـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـص ـي ـن ــي ال ـ ـ ــذي اع ـ ـتـ ــاد فــي
األعـ ـ ــوام ال ـقــري ـبــة املــاض ـيــة اسـتـقـطــاب
نجوم كبار.
ٍ
اليوم ،مع فتح باب االنتقاالت الشتوية،
تبدو بعض األنــديــة األوروب ـيــة املهمة
نجوم عرفتهم املالعب
مستعدة إلعادة
ٍ
محليًا
تألقهم
خالل
من
األوروبية جيدًا
ً
وقاريًا فيها ،وذلك بعدما تركوا بصمة
هناك ،لكن الالفت أن بعض األسماء ال
عرض أوروبي،
تجد مشكلة في رفض
ٍ
وقت درجت فيه العادة أال يقول أي
في ٍ
لناد أوروبي.
ال
كلمة
العب
ٍ
وم ـ ــن األس ـ ـ ـمـ ـ ــاء املـ ـ ــرغـ ـ ــوب ب ـع ــودت ـه ــا
ال ــى أوروب ـ ــا نـجــم ال ــوس ــط البلجيكي
أكسل فيتسل الــذي كــان قــد انتقل الى
ت ـيــان ـجــن ك ــوان ـج ـي ــان ال ـص ـي ـن ــي ،فــي
ـت ال ي ــزال فـيــه تشلسي اإلنكليزي
وق ـ ٍ

هناك من يرفض األندية الكبرى
وإغراء جاذبية الكرة األوروبية
ي ــراق ــب مـ ــدى اس ـت ـق ــرار العـ ــب زيـنـيــت
س ــان ب ـطــرس ـبــورغ ال ــروس ــي ف ــي بــاد
املليار نسمة ،وخصوصًا بعدما رفض
االنضمام اليه سابقًا طمعًا باألموال
ـاد صعد
الصينية ،حيث انتقل الــى ن ـ ٍ
حديثًا الى دوري األضواء في الصني!
وف ـي ـت ـســل بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،ل ــم يـ ّ
ـوجــه
م ـس ـي ــرت ــه ك ـ ــروي ـ ــا ،اذ ي ـع ـل ــم الـ ـك ــل ان
يوفنتوس االيطالي سعى وراءه ايضًا
قـبــل اعـ ــوام ،لـكــن امل ـفــارقــة ان ــه قـضــى 4
س ـن ــوات ف ــي زيـنـيــت امل ـع ــروف بمنحه
رواتب عالية لالعبيه.
وبــال ـحــديــث ع ــن تـشـلـســي ،ف ـقــد خسر

كيف لالعبٍ مثل أوسكار أن يفكّر بالعودة إلى تشلسي وهو يتقاضى  540ألف دوالر أسبوعيًا في الصين (أرشيف)

"البلوز" العبًا آخــر اتجه نحو الصني،
وهــو العــب الــوســط الــدولــي البرازيلي
أوس ـ ـ ـكـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ــذي ان ـ ـضـ ــم ف ـ ــي ال ـش ـت ــاء
امل ــاض ــي ال ـ ــى ش ـن ـغ ـهــاي س ـي ـب ــغ ،لـكــن
عــودة الالعب الــى "ستامفورد بريدج"
ً
غير مستبعدة ،وهــو ّ
رحــب بها أصــا
عندما قال قبل حوالى ثالثة اشهر إنه
لن يمانع االنضمام مجددًا الى ناديه
السابق .مسألة تبدو شائكة نوعًا ما،
إذ ال يمكن لتشلسي منح اوسكار راتبًا
قريبًا من ذاك الذي يحصل عليه حاليًا
م ــع ش ـن ـغ ـهــاي وي ـص ــل الـ ــى  540أل ــف
دوالر في األسبوع.
اسـ ٌـم لفت األنـظــار ايـضــا على الساحة
ال ــدولـ ـي ــة ف ــي األع ـ ـ ـ ــوام األخ ـ ـيـ ــرة وه ــو
املهاجم اإليطالي غراتسيانو بيللي،
الــذي سجل هدفني حاسمني إليطاليا
ام ـ ـ ــام ب ـل ـج ـي ـكــا وإسـ ـب ــانـ ـي ــا فـ ــي ك ــأس
اوروب ــا  .2016لكن العــب ساوثمبتون
االنـكـلـيــزي الـســابــق يظهر عبر مواقع
التواصل االجتماعي سعيدًا ويعيش
حـ ـي ــاة رغـ ـي ــدة م ــع ش ــان ــدون ــغ لــونـنــغ
الصيني ،وال يبدو مستعدًا لتركه ،فال
عدد من األندية االيطالية
يهمه اهتمام ٍ
واالنكليزية بالحصول على خدماته،
وخ ـصــوصــا ان ـه ــا ال يـمـكـنـهــا مـقــاربــة
الــراتــب ال ــذي يحصل عليه حــالـيــا في

ال ـص ــن وي ـص ــل الـ ــى  350ألـ ــف دوالر
اسبوعيًا.
ورب ـ ـمـ ــا لـ ــم ي ـل ـت ـف ــت كـ ـثـ ـي ــرون ل ــاع ــب
ب ــرازيـ ـل ــي اس ـم ــه أل ـي ـك ــس تـيـكـسـيـيــرا،
ال ــذي انتقل الــى جياننغسو سانينغ

عام  2016مقابل مبلغ قياسي آسيوي
ب ـل ــغ وق ـ ـتـ ــذاك  50م ـل ـي ــون ي ـ ـ ــورو .لـكــن
تيكسييرا العب تفتح اوروبا ذراعيها
ل ــه اآلن ،ف ـه ــو ك ـم ــا ك ـ ــان م ـط ـلــوبــا فــي
ليفربول االنـكـلـيــزي قبل ع ــام ،ال يــزال

نتائج الكؤوس األوروبية الوطنية
كأس إسبانيا (إياب دور الـ )16
فـيــاريــال  -ليغانيس ( 1-0ذهــابــا)
1-2
راب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ( )48وال ـ ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ـ ــي ديـ ـنـ ـي ــس
تشيريشيف ( )89لفياريال ،واملغربي
نبيل الزهار ( )31لليغانيس.
أالفيس  -فورمينترا (درجة ثالثة)
(0-2 )1-3
 الخميس:ليفانتي  -إسبانيول ()20,30( )1-2
إشبيلية  -قــادش (درجــة ثانية) ()0-2
()20,30
برشلونة  -سيلتا فيغو ()22,30( )1-1

كأس الرابطة اإلنكليزية
(ذهاب نصف النهائي)
تشلسي  -أرسنال 0-0
كأس الرابطة الفرنسية
(ربع النهائي)
أميان  -باريس سان جيرمان 2-0
الـبــرازيـلــي نـيـمــار ( )53وأدريـ ــان رابـيــو
(.)78
رين  -تولوز 2-4
أنجيه  -مونبلييه 1-0

مرغوبًا به في "البريميير ليغ" ،حيث
سبقته سمعته بحصوله على هــداف
الـ ـ ــدوري األوكـ ــرانـ ــي م ــرت ــن ،وق ـيــادتــه
شــاخـتــار دونـيـتـســك الــى لـقــب ال ــدوري
خمس مرات.
ويطل اسـ ٌـم آخــر ليمنح فرصة إلظهار
نفسه مجددًا على أعلى مستوى ،وهو
اإليطالي سيباستيان جوفينكو الذي
يـلـمــع مــوس ـمــا ب ـعــد آخ ــر ف ــي الـ ــدوري
األميركي بعد انضمامه الى تورونتو
ال ـك ـنــدي ،الـ ــذي ت ـح ـ ّـول رم ـ ـزًا بالنسبة
اليه .لكن وسط اهتمام عدد من األندية
االي ـطــال ـيــة بــإعــادتــه ال ــى ال ــ"س ـي ــري أ"،
ال ي ـبــدو ه ــذا ال ــاع ــب امل ـه ــاري مهتمًا
ـرض ،حتى انــه أفـصــح عــن عدم
بــأي ع ـ ٍ
ندمه لتركه يوفنتوس يومًا ،والسبب
انــه وجــد نفسه مــع تــورونـتــو وحصل
على النجومية التي افتقدها في نادي
"السيدة العجوز" كما الــراتــب العالي،
وذلـ ــك بـسـبــب وفـ ــرة ال ـن ـجــوم م ــع بطل
ايطاليا.
إذًا ،هناك مــن يرفض األنــديــة الكبرى،
وهناك من يرفض اغراء جاذبية الكرة
فــي اوروبـ ــا ،فكما اسـتـخــدمــت األنــديــة
ُ
األوروب ـي ــة امل ــال الــوفـيــر طعمًا لخطف
حدب وصوب ،ها
أبرز األسماء من كل
ٍ
ّ
تتجرع الكأس نفسها.
هي

سوق االنتقاالت

نجمٌ جديد في السيتي وآخر يترك يونايتد
ب ـ ـ ــرزت أم ـ ــس فـ ــي إن ـك ـل ـت ــرا أن ـ ـبـ ــاء عــن
حسم مانشستر سيتي صفقة انتقال
التشيلياني أليكسيس سانشيز إلى
صـ ـف ــوف ــه ،إذ ب ـح ـســب م ــوق ــع "س ـك ــاي
سـ ـ ـب ـ ــورت" سـ ـي ــدف ــع "ال ـس ـي ـت ـي ــزي ـن ــس"
 20م ـل ـيــون ج ـن ـيــه اس ـتــرل ـي ـنــي لضمه
وسيتقاضى الالعب  13مليون جنيه
رات ـبــا سـنــويــا ،أي مــا ي ـقــارب  270ألــف
جنيه أسبوعيًا .أمــا إذا اضطر سيتي
إلــى االنـتـظــار حتى الصيف ،فسيدفع
لسانشيز  30مليون جنيه استرليني
عند توقيع العقد .وكــان نجم ّالسيتي
البلجيكي كيفن دي بروين قد ملح أول

مــن أمــس بعد امل ـبــاراة أم ــام بريستول
سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة
اإلنكليزية إلــى ق ــدوم سانشيز بقوله
لـلـصـحــافـيــن" :م ــع وص ــول ــه ،سيشكل
سانشيز إضافة للفريق".
كذلك ،برز ما ذكرته صحيفة "ذا صن"
بأن السويدي زالتــان إبراهيموفيتش
ق ــد ال يـبـقــى م ــع مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
حتى نهاية عقده الحالي في الصيف
امل ـق ـب ــل ،وب ـ ــأن ال ـ ـنـ ــادي بـ ــدأ ت ـحــركــاتــه
لـضــم بــديـلــه .وأ ّشـ ــارت الصحيفة إلــى
ـاد
أن "إي ـب ــرا" سـيـفــضــل الــرحـيــل إل ــى نـ ٍ
فــي الصني أو الــواليــات املتحدة يتيح

له املشاركة بشكل أساسي وسيضمن
ً
أي ـض ــا دخ ـ ــا ض ـخ ـمــا ،س ـ ــواء لـنــاحـيــة
الراتب أو املكافآت.
فــي إسبانيا ،رغــم أن الـعــاقــة ال تبدو
ف ـ ــي أف ـ ـضـ ــل أحـ ــوال ـ ـهـ ــا ب ـ ــن أت ـل ـت ـي ـكــو
مــدريــد وبرشلونة اإلسبانيني بسبب
ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت األخـ ـ ـي ـ ــر م ـ ــع الع ـ ـ ــب األول
الـ ـف ــرنـ ـس ــي أن ـ ـ ـطـ ـ ــوان غـ ــريـ ــزمـ ــان ق ـبــل
فترة ،إال أن "الروخيبالنكوس" ُيبدي
اهـتـمــامــا بـضــم ألـيـكــس ف ـيــدال ال ــذي ال
يـعـتـمــد عـلـيــه كـثـيـرًا م ــدرب ــه إيــرنـسـتــو
س ــب ص ـح ـي ـفــة "آس"
ف ــالـ ـفـ ـي ــردي ،ب ـح ـ ّ
اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة .وتـ ـع ــق ــدت م ـه ـم ــة ف ـي ــدال

مــع ع ــودة الـفــرنـســي عـثـمــان ديمبيلي
مــن اإلصــابــة والـتـعــاقــد مــع الـبــرازيـلــي
ف ـي ـل ـي ـبــي ك ــوت ـي ـن ـي ــو ،وخـ ـص ــوص ــا أن
فــال ـف ـيــردي يـشــركــه ف ــي مــركــز الـجـنــاح
ال الظهير األيـمــن ،ولـهــذا عمد النادي
الـكــاتــالــونــي ال ــى فـتــح أب ــواب الـخــروج
أمامه.
ل ـكــن ه ــذه الـصـفـقــة سـتـشـهــد مـنــافـســة
قــويــة ،وخـصــوصــا مــع إشبيلية الــذي
ال يمانع فــي ضــم الــاعــب على سبيل
اإلعــارة ،إال أن "البرسا" يريد أن يضع
في العقد شرطًا إجباريًا للشراء مقابل
 10مــايــن ي ــورو ،وهــو الثمن ال ــذي ال

يريد النادي األندلسي دفعه.
وباالنتقال إلى أملانيا ،فإن التشيلياني
أرت ــورو العــب بــايــرن ميونيخ األملاني
نـفــى رحـيـلــه إل ــى تـشـلـســي اإلنـكـلـيــزي
الـ ـصـ ـي ــف امل ـ ـق ـ ـبـ ــل .وقـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ـيـ ـ ــدال ،فــي
تـصــريـحــات نقلها مــوقــع "س ـبــورت "1
األملــانــي" :االنـتـقــال إلــى تشلسي؟ نعم
ّ
سمعت ذل ــك ،لكني أرك ــز بشكل كامل
هذا املوسم مع بايرن".
وأض ـ ــاف الع ــب يــوف ـن ـتــوس اإلي ـطــالــي
ال ـســابــق" :ن ـحــن فــريــق عـظـيــم ،ولــديـنــا
أه ــداف كـبـيــرة ،نــريــد ال ـفــوز بــاأللـقــاب،
ّ
وهذا ما أركز عليه".
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رياضة
الكرة األلمانية

أصداء عالمية

من العب مع منتخب ألمانيا ...إلى الدرجة الخامسة!
دارت األيـ ـ ـ ــام ع ـل ــى الـ ــاعـ ــب األمل ــان ــي
ت ــوبـ ـي ــاس ف ــاي ــس ل ـي ـجــد ن ـف ـســه بـعــد
 10س ـ ـنـ ــوات عـ ـل ــى ارتـ ـ ــدائـ ـ ــه قـمـيــص
منتخب بالده العبًا في دوري الدرجة
الخامسة ،فقد انتقل الــدولــي األملاني
السابق البالغ من العمر  32عامًا إلى
فــريــق بيسينغن ،ال ــذي يحتل املــركــز
الرابع في الدوري األعلى بوالية بادن
فــورت ـم ـبــرغ ،فــي ج ـنــوب غ ــرب ال ـبــاد،
الــذي ُيعتبر دوري الــدرجــة الخامسة
في أملانيا.
وك ــان فــايــس ،الع ــب خــط ال ــوس ــط ،قد
توقف عن خوض املنافسات الكروية
مـنــذ صـيــف ع ــام  ،2016عـنــدمــا أنهى
مسيرته آنذاك مع فريق بوخوم ،الذي
يلعب في دوري الدرجة الثانية حاليًا.

أعير إلى فرانكفورت عام  ،2014ومن
هـنــاك انتقل إلــى بــوخــوم فــي الــدرجــة
الثانية.
ول ـفــت الــاعــب خ ــال بــدايــاتــه الـقــويــة
م ــع هــوفـنـهــايــم ن ـظــر مـ ــدرب منتخب
أملــانـيــا يــواكـيــم ل ــوف ،ال ــذي اسـتــدعــاه
إل ــى ص ـفــوف "املــان ـشــافــت" ع ــام 2008
وخـ ــاض م ـعــه مـ ـب ــاراة ف ــي ع ــام 2009
أمام اإلمــارات والتي فازت بها أملانيا
بنتيجة  ،2-7لتبقى الذكرى الوحيدة
بالنسبة إليه بقميص منتخب بالده.

واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوذ ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــب ع ـل ــى
اهـتـمــام اإلع ــام األمل ــان ــي ال ــذي ســارع
إل ـ ــى م ـق ــاب ـل ـت ــه ،وه ـ ــو ق ـ ــال لـصـحـيـفــة
"ه ــاي ـل ـب ــرون ــر ش ـت ـي ـمــه" امل ـح ـل ـيــة بـعــد
انضمامه الــى فريقه الجديد" :ال أزال
ّ
تواقًا إلى كرة القدم ،وال أزال أرغب في
الوصول إلى شيء ما ،وإال ملا أقدمت
على تلك الخطوة".
وأضـ ــاف فــايــس" :أريـ ــد ال ـص ـعــود إلــى
دوري الدرجة الرابعة" ،بحسب ما نقل
موقع "تي أونالين" األملاني.
وكان فايس قد بدأ مشواره االحترافي
ف ــي ص ـف ــوف ش ـتــوت ـغــارت ع ــام 2002
ث ــم انـتـقــل إل ــى هــوفـنـهــايــم ع ــام 2007
وصعد مع الفريق إلى "البوندسليغا"
عــام  ،2008ألول مــرة فــي تــاريـخــه ،ثم

استدعي توبياس فايس إلى
ُ
«المانشافت» عام ( 2008أرشيف)

الدوري األميركي للمحترفين

وت ـغ ـلــب ب ــورت ــان ــد ت ــراي ــل ب ــاي ــزرز
ع ـل ــى م ـض ـي ـفــه أوكـ ــاهـ ــومـ ــا سـيـتــي
ثاندر بنتيجة  106-117وانتزع منه
املــركــز الـخــامــس فــي ترتيب املنطقة
الغربية ( 22فوزًا مقابل  18خسارة).
وس ـ ـ ــاه ـ ـ ــم س ـ ـ ــي دج ـ ـ ـ ـ ــاي مـ ــاكـ ــولـ ــوم

بـتـسـجـيـلــه  27ن ـق ـطــة و 7ت ـمــريــرات
ح ــاسـ ـم ــة ،وشـ ــابـ ــاز ن ــابـ ـي ــار (ب ــدي ــل
الـ ـنـ ـج ــم الـ ـغ ــائ ــب دامـ ـ ـي ـ ــان ل ـ ـيـ ــارد)
بـتـسـجـيـلــه  21نـقـطــة و 5مـتــابـعــات
فــي الـفــوز الثاني تواليًا لبورتالند
والـ ـخـ ـس ــارة ال ـث ــال ـث ــة ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي

فاز ميامي بفارق سلة على تورونتو

ألوكالهوما ،الذي كان أبرز مسجليه
كل من :راسل وستبروك بـ  22نقطة
و 9متابعات و 12تمريرة حاسمة،
وبول جورج بـ  22نقطة أيضًا.
وف ــي م ـب ــارات ــن أخ ــري ــن ،ف ــاز لــوس
أن ـج ـلــس اليـ ـك ــرز ع ـلــى ســاكــرام ـن ـتــو
كـيـنـغــز  ،86-99وداالس مــافــريـكــس
على أورالندو ماجيك .99-114
وه ـ ـنـ ــا ب ــرن ــام ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
إن ــدي ــان ــا ب ــاي ـس ــرز  -م ـي ــام ــي ه ـيــت،
واشـ ـنـ ـط ــن وي ـ ـ ـ ـ ــزاردز  -ي ــوت ــا جـ ــاز،
ت ـ ـ ـشـ ـ ــارلـ ـ ــوت ه ـ ــورنـ ـ ـت ـ ــس  -داالس
مـ ــافـ ــري ـ ـكـ ــس ،نـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك نـ ـيـ ـك ــس -
ش ـي ـكــاغــو ب ــول ــز ،ب ــروك ـل ــن ن ـت ــس -
ديـ ـت ــروي ــت ب ـي ـس ـتــونــز ،مـيـنـيـســوتــا
ت ـم ـب ــروول ـف ــز  -أوك ــاه ــوم ــا سـيـتــي
ثاندر ،هيوسنت روكتس  -بورتالند
ت ــراي ــل بـ ــايـ ــزرز ،م ـي ـلــووكــي بــاكــس
 أورالنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو م ـ ــاج ـ ـي ـ ــك ،م ـم ـف ـي ــسغريزليس  -نيو أورليانز بيليكانز،
دنـ ـف ــر ن ــاغ ـت ــس  -أت ــانـ ـت ــا ه ــوك ــس،
غـ ــولـ ــدن س ـت ــاي ــت ووري ـ ـ ـ ــرز  -ل ــوس
أنجلس كليبرز ،فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز  -بوسطن سلتيكس.

السلة اللبنانية

ويع َلن غدًا
مدرب منتخب السلة يتحدد اليوم ُ
عبد القادر سعد
سـيـكــون ال ـي ــوم وي ــوم غ ــد حــاسـمــن
ع ـلــى ص ـع ـيــد مـنـتـخــب ل ـب ـنــان لـكــرة
السلة .فاليوم سيشهد اجتماعات
مكثفة لحسم هوية املــدرب الجديد
الذي سيخلف الليتواني راموناس
ب ــوت ــاوت ــاس ،ق ـبــل أن ي ـط ــرح االس ــم
عـلــى الـلـجـنــة اإلداريـ ــة لــاتـحــاد غـدًا
الجمعة إلعــان اسمه الــذي سيكون
أم ــام ــه مـهـمــة صـعـبــة بــال ـتــأهــل إلــى
نهائيات كأس العالم للعبة .ورشة
ال ـع ـمــل ب ـ ــدأت يـ ــوم االثـ ـن ــن املــاضــي
خالل اجتماع اللجنة اإلدارية حيث
فــوجــئ األع ـض ــاء بــاسـتـقــالــة رئـيــس
ل ـج ـن ــة املـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات يـ ــاسـ ــر الـ ـح ــاج
ألس ـ ـبـ ــاب ع ــائ ـل ـي ــة ل ـي ـج ــد األعـ ـض ــاء
أنفسهم أم ــام تسمية رئـيــس جديد
لـلـجـنــة .ال أح ــد ط ــرح نـفـســه رئـيـســا
ن ـظ ـرًا لـلـمــرحـلــة ال ـحــرجــة ال ـتــي يـمـ ّـر
ب ـهــا املـنـت ـخــب ،حـيــث م ــن املـمـكــن أن
يـتـحــول املـنـصــب إل ــى مـحــرقــة .وفــي
ظــل عــدم طــرح أي اســم ،طــرح عضو
االت ـحــاد ج ــورج صــابــونـجـيــان ،اسم
زميله أك ــرم الحلبي رئيسًا للجنة،
الذي وافق عليه األعضاء بمن فيهم
الرئيس بـيــار كاخيا .بالنسبة إلى
الحلبي ،يأتي قبوله باملهمة إنقاذًا
للوضع ،في ظل استحقاق املنتخب

سيجري اليوم اختيار المدرب الذي سيخلف بوتاوتاس في مهمته (أرشيف)

امل ـ ـهـ ــم ،وبـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء ع ـل ـي ــه ُع ـ ـقـ ــدت أم ــس
اج ـت ـم ــاع ــات وم ـ ـش ـ ــاورات لـتـشـكـيــل
لجنة املنتخبات التي من املفترض
ً
أن ت ـض ــم إلـ ــى ج ــان ــب ال ـح ـل ـبــي ك ــا
م ــن جـ ـ ــورج ص ــاب ــون ـج ـي ــان وي ــاس ــر
الحاج وسليم فوال وغازي بستاني
وول ـيــد دم ـيــاطــي ومـ ــارون جـبــرايــل،
وسـ ـيـ ـج ــري الـ ـت ــواص ــل م ــع ال ـع ـضــو
املـسـتـقـيــل بــاتــريــك ل ـحــود كــي يكون
ف ــي ال ـل ـج ـنــة ،وإن ال يـ ــزال متمسكًا
باستقالته.

من هو المدرب الجديد؟
الـ ـه ــاج ــس األك ـ ـبـ ــر ل ـل ـج ـنــة ورئ ـي ـس ـهــا
الحلبي أن يكون يتمتع بخبرة دولية
كي يستطيع مواجهة منتخبات قوية.
فــاملــرح ـلــة األول ـ ــى ب ــوج ــود مـنـتـخـبــات
سوريا واألردن والهند رغم صعوبتها
لـيـســت ال ـه ـ ّـم األس ــاس ــي لـلـقـيـمــن على
امل ـن ـت ـخــب ،ب ــل امل ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة الـتــي
ق ــد ت ـفــرض م ــواج ـه ــات م ــع منتخبات
كالصني وكوريا الجنوبية نيوزيلندا،

أوقفت  8سنوات بسبب المنشطات

أوقف االتحاد الصيني أللعاب القوى عداءة املاراثون
وانغ جيالي ملدة ثماني سنوات بعد سقوطها في
فحص املنشطات ،للمرة الثانية في مسيرتها.
وخضعت جيالي ( 31عامًا) الفائزة بدورة األلعاب
الصينية الوطنية لسباق املاراثون في  2017لفحص
للمنشطات خارج املنافسات في آب املاضي ،وقد
ثبت وجود مادة "إيبو" املحظورة في ّ
عينتها .كما
فرض االتحاد الصيني على جيالي غرامة مالية
قدرها  40ألف يوان ( 6آالف دوالر) ،وأوقف مدربها
ليو كيانغ مدى الحياة.
وسبق لجيالي أن أوقفت في  2013ملدة عامني
لخرقها قواعد املنشطات أيضًا ،بحسب ما ذكرت
وكالة "شينخوا" املحلية.
من جهة أخرى ،أوضحت الوكالة الصينية ملكافحة
املنشطات أنها عاقبت  77رياضيًا العام املاضي
تناولوا مواد محظورة ،مؤكدة أنه دليل على أن
الصني ّ
تضيق هامش تناول املنشطات قبل دورة
األلعاب األوملبية الشتوية في كوريا الجنوبية الشهر
املقبل.

انسحاب فياش  -بواش
من رالي دكار

سلة إيلينغتون لن ينساها تورونتو
كــانــت الـسـلــة األخ ـيــرة الـتــي ســددهــا
واي ـ ــن اي ـل ـي ـن ـغ ـتــون ق ـب ــل  0,3ثــانـيــة
ع ـلــى ال ـن ـهــايــة كــاف ـيــة مل ـيــامــي هـيــت
ليعود مــن أرض مضيفه تورونتو
راب ـتــورز بـفــوز بـفــارق نقطة واحــدة
بنتيجة  ،90-89في دوري كرة السلة
األميركي الشمالي للمحترفني.
ومني تورونتو ثاني ترتيب املنطقة
الـشــرقـيــة خـلــف بــوسـطــن سلتيكس
املـ ـتـ ـص ــدر ،ب ــال ـه ــزي ـم ــة ال ـث ــال ـث ــة فــي
آخــر  10مباريات وال ـ  11منذ بداية
املوسم (مقابل  28فوزًا).
وكان السلوفيني غوران دراغيتش بـ
 24نقطة و 12متابعة أفضل مسجلي
م ـيــامــي ،فـيـمــا ك ــان دي ـم ــار ديـ ــروزان
األفضل لدى تورونتو بـ  25نقطة.
وتـ ــابـ ــع م ـي ــام ــي ال ـ ـ ــذي ح ـق ــق فـ ــوزه
ال ـخــامــس تــوال ـيــا وال ـثــامــن ف ــي آخــر
 10مـ ـب ــاري ــات ،ص ـحــوتــه وص ـع ــوده
ّ
فــي ســلــم ترتيب املنطقة ذاتـهــا إلى
املركز الرابع ( 23فوزًا و 17خسارة)
بعدما كان قبل نحو شهر في دائرة
ال ـصــراع عـلــى املــركــز الـثــامــن األخـيــر
املؤهل إلى "البالي أوف".
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وبالتالي ال يمكن التعاقد مع مدرب ال
يعلم بكرة السلة اللبنانية ،وفي الوقت
عينه يملك الخبرة الدولية املطلوبة.
عمل لجنة املنتخبات لن يقتصر على
املنتخب األول ،فـهـنــاك منتخبا ال ــ14
سنة وال ــ 18-16سنة اللذان سيكونان
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة امل ـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـصـ ــربـ ــي ف ـي ـن ـكــو
بــاك ـي ـتــش ،م ــع تـخـصـيــص م ــدي ــر لكل
مـنـتـخــب ،إذ سـيـكــون غ ــازي بستاني
ملنتخب  14عامًا ومــارك قــزح ملنتخب
 18-16عــامــا ،الـلــذان سيتواصالن مع
املدير املالي للجنة ،وهو صابونجيان.
وسـ ـيـ ـش ــارك م ـن ـت ـخــب الـ ـ ـ ــ 14س ـن ــة فــي
بطولة الــدرجــة الثالثة ومنتخب -16
 18سـنــة ف ــي بـطــولــة ال ــدرج ــة الـثــانـيــة
انطالقًا من رؤيــة اللجنة بضرورة أن
يخوض املنتخب  40مباراة على األقل
في املوسم كي يكون حاضرًا.
ت ـب ـقــى امل ـش ـك ـلــة األب ـ ـ ــرز ،وهـ ــي تـمــويــل
امل ـن ـت ـخ ـبــات ،إذ يـنـطـلــق ع ـمــل اللجنة
من مــوازنــة تبلغ  80ألــف دوالر ،وهي
املـ ــوجـ ــودة ح ــال ـي ــا ،وم ـب ـل ــغ ق ـل ـيــل فــي
ظ ــل االس ـت ـح ـق ــاق ــات امل ـط ـل ــوب ــة ،إذ إن
ّ
رحلة الهند وحــدهــا ستكلف  60ألف
ّ
دوالر .لكن ال شك في أن القيمني على
املنتخب ولجنة املنتخبات ،وتحديدًا
رئيسها ،سيعملون على تأمني أموال
إضافية كي يتأهل لبنان إلى نهائيات
كأس العالم.

انسحب مدرب كرة القدم البرتغالي أندريه فياش
 بواش الذي يشارك ألول مرة في رالي دكار (فئةالسيارات) ،من املرحلة الرابعة بسبب إصابة في
ظهره.
وأوضح فريق تويوتا الياباني في بيان أن فياش -
بواش "يشكو من آالم في ظهره جراء قفزة عنيفة.
الفحوص الطبية لم تكشف وجود أي كسور".
وكانت بداية فياش  -بواش ومساعده مواطنه روبن
فاريا صعبة في رالي دكار ،واكتفى االثنني في
املرحلة الثالثة باملركز الـ  43بفارق ساعتني و18
دقيقة و 50ثانية عن القطري ناصر العطية ،سائق
تويوتا أيضًا ،الذي أنهى املرحلة في املركز األول.

أخبار رياضية

استحقاق كأس دايفيس
لمنتخب التنس
من املنتظر أن يبدأ منتخب لبنان للتنس تحضيراته
للقاء تايبه الصينية في قاعة نادي التعاضد
(بيروت) ضمن املجموعة اآلسيوية  -األوقيانية
الثانية ملسابقة كأس ديفيس في  3و 4شباط
املقبل ،حيث ستكون املباراة برعاية وزير الشباب
والرياضة محمد فنيش.
وفي هذا اإلطار ،يواصل االتحاد اللبناني للتنس
استعداداته للحدث الرياضي الذي يقام في وطن
سنوات عدة مع تدريبات مكثفة
األرز بعد غياب ّ
لبنان تحت إشراف املدرب
ون
سيمثل
لالعبني الذين
ُ َ
نصري األشقر ،على أن تعلن أسماء العبي الفريق
اللبناني الحقًا.

إنجاز للمتسلقة اللبنانية روان دقيق
حققت اللبنانية روان دقيق التي تحمل أيضًا
الجنسية التنزانية ،إنجازًا فريدًا من نوعه ،تمثل
بتسلق جبل أكونكاجوا في األرجنتني الذي يبلغ
ارتفاعه  6962مترًا ،وهو أعلى قمة في قارة أميركا
الجنوبية ،وترتيبه بني الجبال التي تفوق  6900هو
رقم  ،118وهو ثاني أعلى قمة من تلك التي تسمى
السبع قمم (السبع قارات أعلى نقطة في كل قارة).
روان ،بعد سلسلة من التحضيرات ،بدأت مغامراتها
الجديدة في  18كانون األول املاضي ،حيث بدأت
مشوارها بنحو ممتاز ،حتى وصلت خالل ثمانية
أيام إلى ارتفاع  6300متر ،لكنها واجهت عواصف
قوية جدًا وأجواء مناخية صعبة أدت إلى انسحاب
بعض املشاركني .لكن اإلصرار الكبير لدى املتسلقة
وهدفها األساس ،نشر رسالة السالم ،دفعها إلى
عدم االنسحاب ،لكنها اضطرت إلى النزول إلى
املخيم املوجود في الجبل على مسافة  4300حتى
هدوء العاصفة ،قبل أن تعود وتستكمل مشوارها
نحو القمة التي وصلتها بتاريخ  7الجاري عند
ً
الساعة  12ليال بتوقيت بيروت ،بعد أن سارت لنحو
 13ساعة لترفع بعدها العلم اللبناني والتنزاني وعلم
السالم ،محققة بذلك الهدف األساس الذي رسمته
قبل أشهر من بدء مغامرتها.
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نبض المدينة

رهيف فياض *

قة بأوتوسـ
بيروت
الممز ُ
َّ

وجسد المدينة
الجراح،
ُ
َ -1
مبض ُع َّ

¶ مـنــذ ان ـت ـهـ ِـاء االن ـت ـفــاضــةِ الـشـعـبـ َّـيــةِ فــي الـعــام
ُ ْ ،1958
ُ
َّ
يحفر عميقًا فــي جسد
اح
ِ
ومــبـضــع ال ـجــر ِ
بالتراث الذي
املدينة العاصمة ،دون أي اكتراث
ِ
ِّ
يدمره ،وباآلالم التي ِّ
يسب ُبها.
ُ
ً
ـرب املــديـنــة ًحتى
ج ــادة ف ـ
ـؤاد شـهــاب أوال ،مــن غ ـ ِ
منطقة َّ
متواضعة في
كانت
شرقها.
في
وح
فس
ً
ْ
تلعة كل ما
البداياتَ ،وأصبحت مب ِ
عرضها عند ً
ُ ُ
التاريخي.
قلبها
عن
املدينة
فاصلة
يحوطها،
َ
ُ
ـوص ــل مـنـطـقــة الــروشــة
ث ــم كــورن ـيــش امل ــزرع ــة ،ي ـ ِ
ب ـط ــري ـ ٌـق ال ـن ـه ــر ع ـب ــر ج ـ ـ ــادة ُع ـب ــدال ـل ــه ال ـي ــاف ــي.
ٌ
ـاق املـعـ ِـتـمــة ،مــن الرملة
كــورنـيــش م ــزروع بــاألنـفـ ِ
البيضاء ،حتى مستديرة قصر العدل.
َ
ثم جادة االستقالل ،تحاذي الشبابيك ،وتتراك ُ ُم
ٌ
طبقات طبقات ،وتخترق
جسورًا فوق بعضها،
ً
املصيطبة ،وبــرج أبي حيدر ،والبسطة ،وصوال
إلى منطقة السوديكو ،واألشرفية ...وغيرها من
األوتوسترادات املدينية.
ـرب األهـلـيــة ،وب ــداي ــةِ مــوسـ ِـم
¶ وم ــع انُـتـهـ ِـاء ال ـحـ
َ
أمعن ِ الـجـ َّـر ُ
جسد
تقطيع
في
اح
ـوجــع،
ُِ
اإلعمار املـ ِ
ُ ِ
امل ــديـ ـن ــةِ ب ـش ـك ـ ٍـل ش ـب ــه ه ـس ـت ـي ــري .ف ــأك ـ ِـم ــل ن ـفــق
ً
ُ
عتمًا ،شماال وجنوبًا .واد
سليم ســام أ ُســود ،م ِ
عميق َ
ُّ
أوصـلــه إلــى منطقة «عــســور» عند نصب
َ
ريــاض الصلح ،وفصل بقسو ٍة زقــاق البالط عن
ال ـبــاشــورة .وجـسـ ٌـر ج ـ َ
ـازل وكـ ُ َـاد
ـات امل ـنـ
ـاور شــرفـ ِ
ٌ
ِ ُ ِّ
ُ
بجدران مرتفعةٍ  ،تمزق،
واد
ٍ
يقتحمها .ثم َ
نفق ،ثم ٍُ
َ
وت ُ
ُ
حجب الرؤية ،فتضيق معها أنفاس َالعابرين.
َ
ُ
ْ
َّ
الفنادق
املنشآت ،منطقة
أوصل الجراح عبر هذه
ِ
ِ
إلى املطار ،ومنه ،إلى خلدة خارج بيروت.
َ
استدار نحو منطقة األونيسكو ،ووقف عند
ثم
ُ
واملبضع في يــده .نظرَ
شهال
ـي
ـ
ب
أ
حبيب
نصب
ً
لحم املدينةِ شريحة مبالغة
جنوبًا ،واقتطع َ من ِ
املكان أوتوسترادًا مدينيًا،
بعرضها ،ورصف في
ِ
ِ
َ
َّ
للعاصمة.
الرئيس
الجنوبي
املدخل
وجعله
َ
ُ
¶ َف َصل األوتــوسـتـ ُ
ـراد املستحدث ،شــرق منطقةِ
ـارف،
البيضاء عــن غربها ،وبــدا
ِ
كنهر جـ ٍ
الرملةِ ُ
عبوره من ضفةٍ إلى أخرىَ ٍ .
ُ
فحفر فيه
يستحيل
ٌ
َّ ُ
ـان فــي آخــره.
ال ـجـ َّـراح نفقني ،وا ُح ــد فــي أول ــه ،وث ـ ٍ
األوزاعي ،ليمرَّ
وتمدد األوتوستراد عبر منطقةِ
في نفقني تحت َّ
املدرجني الجديدين.
َ
اح هـنـ َ
َ
دم ال ـجـ َّـر ُ
َر َ
َّ
ـاك الشاطئ الرملي األجـمــل في
املــدي ـنــة ،وب ـنــى جـ ــدارًا يـحـمــي األوت ــوس ـت ــراد من
ُ
ويحج ُب َ
الب َ
حر عن العابرين.
األمواج،
َ
¶ ك ــان ال ـج ـ َّـراح قــد ع ـمــد قـبــل ذل ــك ،إل ــى تــوسـيـ ِـع
وتوسيع
جــاد ِة فــؤاد شهاب كما سبق وذك ــرت،
َّ ِ
ج ــورج ح ــداد عند بـ َّـوابــةِ الـ َجـمـيــزة .فزنر
شـ ِ
ـارع َ
ض ــاح ـي ــة األغـ ـنـ ـي ـ ِـاء ع ـن ـيـ ُـت م ـن ـط ـقــة ســول ـيــديــر،

خارج السياق...
مجاورة قامعة

َ
وفـ َـصــلـهــا عــن املــدي ـنــة ،أك ــرر م ـض ـطـ َّـرًا .وت ـمـ َّـددت
َّ
نفق
في منطقة فُــســوح ،عبر ٍ
جــادة فــؤاد شهاب ُ
وجسر ،فطالت املدينة العاصمة بذلك ،منطقتي
ٍ
سن الفيل والدكوانه.
ُ
ْ
أمــا فــي وســط جزئها الـغــربــي ،فـ ُـحـ ِـفــرت األنـفــاق
َ
املتكررة على امتداد كورنيش املزرعة كما سبق
ً
وذكـ ـ ـ ُ
ـرت مـ ــرة أخ ـ ــرى ،وج ـ ــادة ع ـبــدال ـلــه ال ـيــافــي،
ً
ومـنـطـقــة ال ـعــدل ـيــة ،وص ـ ــوال إل ــى ط ــري ــق الـنـهــر،
وطريق طرابلس.
َّ
وتفرع من جاد ِة فؤاد شهاب أوتوستراد مديني

َ
فسلك
آخ ــر َ ،اخـتــرق نفقًا تحت ســاحــة ســاســن،
طــريــق أوتـيــل دي ــو ،وسـ َّـيــار ال ــدرك ،واملـتـحــف .أو
َ
َّ
جسر ليصل إلى الحازمية وطريق
استمر فوق
ٍ
الشام.
الحدود اإلدارية للمدينة،
¶ وبجانب النهر ،عند
ِ
تـ ــزاح ـ ـمـ ــت ف ـ ـ ــوق ق ـ ــوا ٌع ـ ــد خ ــرس ــانـ ـي ــةٍ ض ـخ ـم ــة،
ٌ
واحدنا ،كيف ُ
ُ
أوتوسترادات متوازيةَ ،ي ُ
يجد
حار
َ
ُ
طريقه عندما يسلكها.

اإلعمار جغرافية المدينة،
مزق
ُ
َّ -2
فاختنقت اجتماعيًا.

َّ
َّ
َ
ُ
جسد املدينة ،وفت َت َو ْحدتها
اإلعمار إذًا
¶ مزق
ـات الــرئـيـســةِ فيها،
االجـتـمــاعـيــة ،وج ـعــل ال ـطــرقـ ِ
عبور إلى أمكنةٍ هامةٍ خارجها:
مجاالت
ِ
ٍ
إلى الكازينو ،وطريق طرابلس.
إلى الحازمية ،وطريق الشام.
إلى املدينة الرياضية ،واملطار.
إلى األوزاعي ،وخلده ،وطريق الجنوب...

اختناق العاصمة اجتماعيًا،
يستمر
ُ
ُّ
لمعالمها التاريخية،
كامل
محو
ٍ
ِ
مع ٍ
الجماعية فيها
الذاكرة
وألمكنة
ِ
ِ
ِ
مجاورة خارج
السياق

َ
ُ
َّ
ُ
مت املدينة في
¶ وكانت
الحرب األهلية ،قد قس ِ
قلبها ،وعـلــى امـتــداد طــريــق الـشــام ،إلــى شرقيةٍَّ
و ِغ ــرب ـ َّـي ــة .ك ــان االن ـق ـس ـ ُ
ـام مــدي ـن ـيــا ،واجـتـمــاعـيــا،
ـدور ق ـل ـ ِـب املــديـنــة
وطـ ِّـائ ـف ـيــا ،م ــع إلـ ـغ ـ ٍـاء ك ــام ـ ٍـل ل ـ ـ ِ
املوحد ،وطنيًا واجتماعيًا.
ُ
ْ
توقفت الـحـ ُ
أعلنت
كانت املدينة قد
ـرب ،بعد أن
ِ
َ ِ
ِّ
الوطني ،واالجتماعي.
اختناقها،
بداية
ِ
ُ
ـادة اإلع ـمــار ،ففصلت َ
ـ
ع
إ
ـاءت
ـ
ج
¶و
قلب املدينةِ
ِ
عـ ــن ج ـ ـسـ ـ ِـدهـ ــا ،أك ـ ـ ـ ـ ِّ
ـوق مــن
ـ
ـ
ط
ـ
ـ
ب
ـرى،
ـ
ـ
ـ
ـ
خ
أ
ـرة
ـ
ـ
ـ
م
ر
ـر
ٍ
ـرادات ُ الـعــريـضــةِ الـقــامـعــة .فقلنا في
األوت ــوسـ ـت ـ
ِ
َ
حينه ،وهل يخفق ٌ
خارج الجسد؟!
قلب
ُ
َّ
ْ
ُ
ـار ،كل
مــات القلب إذًا ،بعد أن ألغت إعــادة اإلعـمـ ِ
عناصر الحياة فيه:
ُ
َ
ً
 ْبالبحر أوال ،وهي ميزته الرئيسة.
ألغت عالقته
ِ
 -وأل ـغ ـ ْـت قـيـمـ َـتــه ال ـتــاري ـخـ َّـيــة ،بــإزال ـت ـهــا الـكـثـيــرَ

ـات فيه،
مــن امل ـعــالـ ِـم ،وبتغييرها لشبكةِ ال ـطــرقـ ِ
وبـتــدمـيــرهــا ألس ــواق ــهِ التقليدية ،أح ــد مـجــاالت

ـاس املــديـنــة ،وواح ــدة من
الـلـقـ ِـاء الــرئـيـســةِ بــن ن ـ ِ
أمكنة الذاكر ِة الجماعية العنيدة.
ُ
ْ
إعادة إعمارهَ ،
ُ
دوره
القلب إذًا ،بعد أن َأفقدته
مات
ِ
ِّ
ـوت ه ــذا ،اختناق
املــوحــد وطـنـيــا .واب ـت ــدأ مــع امل ـ ِ
العاصمة اجتماعيًا.
ُ ُّ
ـوق ج ــاد ِة
ـ
ف
ـن
ـ
م
ـض
ـ
ي
ـر
ـ
ع
ـ
ل
ا
ـوادي
¶ ن ـطــل عـلــى ال ـ ـ
ِ
ِ
ف ــؤاد ش ـه ــاب ،ف ــا ن ــرى ســاحــة ال ـب ــرج ،وال نــرى
َ
قرن ،جادة البرج املوعودة .وهل ُيمكن
بعد ربع ٍ
ً
لجاد ٍة عريضةٍ  ،أن تكون بديال عن ساحةٍ عريقةٍ ،
تاريخيةٍ  ،جامعةٍ  ،دافئةٍ َّ ،
مرحبةٍ  ،حاضنة؟!
ُ ُّ
ـاالت ال ـفــارغــةِ
ـوق ال ـج ــادة عـلــى املـ ـج ـ ِ
ن ـط ــل م ــن فـ ـ ِ
الباردة ،فيقال لنا ،إذا سألنا عن ساحة الدباس،
إ ُنـ ْهــا فــي مـكــان م ــا ،فــي أعـلــى الـ ــوادي الـعــريــض،
املق ِفر!
وإذا ُسألنا عن ساحة ريــاض الصلح ،يشيرون
ـور
إل ــى ن ـص ـ ٍـب ض ــائ ـ ٍـع وس ــط رصـ ـي ـ ٍ
ـف ،أمـ ــام س ـ ٍ
ضخم ٌسيقام هناك.
ملشروع ٍ
ٍ
بناء َ
َ ِ
ُ
النصب
يضيع
ـوف
ـ
س
و
.
ـف
ـ
ي
ـ
ص
ر
الساحة
ابتلع
ً
غ ـدًا ،أ ًمــام املبنى العمالق .خاصة ،وأن ساحة -
ُ
ُ ْ
تحمل اسم «جبران
حديقة أخرى افت ِعلت هناكِ ،
خليل جبران».
ُ
ٌ
ـائـ ِـع
ـؤذ .وي ـ ُص ــل ال ـت ــزوي ـ ُـر لــوقـ ِ
ت ــزوي ــر ف ــاض ــح م ـ ـ ٍ
روتــه ،عندما يقولون
الجغرافيا
والتاريخ إلى ذ ِ
ِ
إن املارينا الضخمة التي ابتلعت خليج القديس
ج ــاورج ـي ــوس ه ــي «ال ــزي ـت ــون ــة بـ ــاي» أو خليج
الــزي ـتــونــة ،وامل ـج ــال ش ـمــال مـبـنــى س ـتــاركــو ،هو
الزيتونة».
«ساحة
ُ
ُّ
ويستمر اختناق العاصمةِ اجتماعيًا ،مــع هذا
ـاملـهــا الـتــاريـخـيــة،
ـرار عـلــى مـحـ ٍـو كــامـ ٍـل ملـعـ ِ
اإلص ـ ـ ِ
ـان
ـ
ع
ـ
م
اإل
ـع
ـ
م
و
فيها.
ة
ـر
ـ
ك
ـذا
ـ
ل
ا
الجماعيةِ
وألمكنةِ
ِ
ِ
ُ
ف ــي ت ــزوي ـ ِـر ه ــوي ــة األم ـك ـن ــة ،وج ــوه ـ ِـر انـتـمــائـهــا
ِّ
الجغرافي ،واإلنساني.
ُ
إعادة اإلعمار ِّ
أكرر ،ومعها وبعدها،
جاءت
¶ ثم
ُ ُ
ُ
فق ِ ِّسمت املدينة َّ
املقسمة.
،
العمياء
البنيان
طفرة
ُ
ُِ
ُ
العاصمة إلى جزر َّ
مبنيةٍ معزولةٍ ،
ق ِّسمت املدينة
ٍ
ُ
ُ
ُ
ـرادات ،والجسور،
تحوطها الـطــرق ،واألوتــوس ـتـ
واألنفاق.
َ
ُ
ُ
جـ ٌ
ـزر ال ت ـتــواصــل وال تـتـفــاعــل ،وال أمـكـنــة فيها
َّ
للقاء َ ينتج وعيًا جماعيًا.
ُ ٍ
ٌ
ُّ
ِّ
جغرافي ،كما
الطائفي ،عازل
العازل
أضيف إلى
ِ
ٌ
ّ
مذهبي.
أضيف إليه أحيانًا ،عازل
ُ
َ
ُّ
ـاع
ازداد ال ـع ــازل املــذه ـبــي وض ــوح ــا ،مــع األوضـ ـ ِ
العربيةِ الراهنة.
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مدينة تختنق
ــتراداتها...
ٌ
ِ

وم ِّزقت
 -3بيروت التي مات قلبهاُ ،
المكتظة
بيروت
فاختنقت اجتماعيًا...
َّ
ُ
بمبانيها ...تزداد اختناقًا ...وتحتضر
ُّ
العدائي املخيف.
¶ نسيج املدينةِ
ُ
تـنـتـشـ ُـر ال ـيــوم بـ ـغ ــزار ٍة ،ا ُل ـصــور ال ـجــويــة ملــديـنـةِـ
ب ـي ــروت .ب ـي ـ ُ
َّ
اإلداري ـ ـ ــة ،مــن الـبـحـ ِـر غــربــا إلــى
ـروت
ً
ـاح
ال ـن ـهـ ِـر ش ــرق ــا ،وم ــن ال ـب ـحـ ِـر َ ش ـم ــاال إل ــى الـجـنـ ِ
املتمادي للبحر.
جنوبًا ُ ،دون أن ننسى الردم ُ
وتنتشر أيضًا الصور الجوية لبيروت الكبرى،
ً
من نهر الــدامــور جنوبًا ،إلــى نهر الكلب شماال،
ـاب ال ـق ــري ـب ــةِ  ،وإل ـ ــى بعض
صـ ـع ــودًا إلـ ــى ال ـه ـض ـ ِ
املرتفعات البعيدة.
ِ
َّ
ـور للمدينة بكاملها ،وص ـ ٌ
صـ ٌ
للجزر
ـور
املبنيةِ
ُ ِ
ـزاء ،التي رسمتها األوتوسترادات املدينية،
األجـ ُ
الرئيسة.
والطرقات
،
واألنفاق
ُ
ُتـقـ ِـلـ ُـقـ َـك ص ـ ُ
ـور املــديـنــة ،ال بــل تخيفك .فهي تبدو
َ
ّ
نظام فيه وال
متراصًا ،عدائيًا ،ال
نسيجًا مبنيًا
تجانس.
ُ
ُ
ـام ُي ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــظ عـ ـ ـل ـ ــى ج ــانـ ـب ــي
ـ
ـ
ـ
ظ
ـ
ـ
ـ
ـ
ت
ـ
ـ
ـ
ـ
ن
اال
ب ـ ـ ـعـ ـ ــض
ِ

األوت ــوسـ ـت ــرادات وال ـ ٌط ــرق الــرئـيـســة .وف ــي
بنيةِ
ٌ
َّ
ٌ
وتجاور ،واختناق .كتل
الكلية ،تالصق،
النسيج
ُ
صخرة
ـا،
ـ
ه
ـ
ل
ـ
م
ـ
ج
ـ
م
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
ه
ـ
ن
ـأ
ـ
ك
و
ـة،
ـ
س
ـ
ن
ـا
ـ
ج
ـ
ت
غ ـيـ ُـر مـ
ٌ
ـان ـهــا م ـنــذ ب ــداي ــة ال ــزم ــن ،خـشـنــة،
ـ
ك
ـ
م
ـي
ـ
ف
نـبـتـ ٌـت
ُِ
االرتفاعات.
متراقصة
،
صلبة
ٌ
ُ
واسعة
الفتحات
السميك...
الصخرة
جلد
¶ في
ٌ
فــوق األوتــوسـتــرادات ،والفتحات املـسـ ُّ
ـام ،غائبة
في كتلةِ املباني.
تقتر ُب من الصور .يبدو لك ،وكأن للصخرة ٌ
جلد
ِ
ِ ٌ ُّ
َ
رابك .في
سميك يلفها ،حيك بصبر .تزيد من ِ
اقت ِ
والطرقات ًالرئيسة،
الجلد ،فوق األوتوسترادات
ِ
ً
ُ
فت ِ ٌ
حات واسـعـ ٌـةُ ،تعطي ملا تحتها َّ
حصة كبيرة
َ
ُ
ُ
َ
َ
ـدخــل ال ـهــواء املـنـعــش ،والشمس
سـمــاء.
وتـ ِ
مــن الـ َ
ُ
املضيئة التي تحيي.
ُّ
ِّ
¶جلد املدينة ،ومسامه َ َ ُ ِّ ُ
جزئيات
الصور التي أمامك .تحدق في
تدقق في
ِ
ِ
جلد الصخرة.
ِ
في داخل «الجزر – املدينة»ُ ،
ِّ
املبني
«النسيج
جلد
ٌ
ُ
ٌ
الفتحات فيه غائبة تكاد ،ال
سميك،
– الصخرة»،
ُ
َّ
ٌّ
مسامي كجلد
وجلد
الجلد.
هذا
املدينةِ
َّ
مسام في َّ
َ
يتنف ُس جلدٌ
ِّ
ْ
كيف
اإلنسان ،يتنفس عبر َّمسامهُ .
َّ
؟
املدينة
ال
ُ
مسام فيه؟ كيف تتنفس َّ
ُ
أقـ ــول بـبـســاطــة ،إن ـهــا ال تـتـنــفــس .وه ــي تختنق
ً
ـاقـهــا
ـوت قـلـبـهــا ،واخـتـنـ ِ
ف ـعــا ال م ـج ــازًا .بـعــد مـ ـ ِ
االجتماعي.
ُ
التوازن في ُ
نع املدينةِ  ،وفي حياكةِ جلدها
ص
¶
ِ
َّ
«يـ ـج ـ ُـب أن ن ـ َع ـطــي ال ـس ـم ــاء ح ــص ـت ـه ــا ،ك ـم ــا فــي
َ
َ
اإلبحار َّ
حصة الريح .يبنون أجسامًا مألى دون
ُ
ُ
ـات ،فــا يبحر مركبهم» (جــوزيــف جوبير،
فــراغـ ٍ
.»)1799
ِّ
ُ
ُ
مصدر
واملعمار ،هما حائكان قلقان.
منظم املدن،
ُ
ـارغ وامل ـل ـيــان ،في
قلقهما ،هــو الـ ـت ــوازن بــن ال ـف ـ ِ
املدينة ،وفي حياكةِ جلدها.
كتابةِ ِعمارة
ٌ
ٌ
ٌّ
ـروري ،يـتـيـحــان
ِن ـ َـس ـ ٌـب م ـت ـنــاس ـقــة ،وت ـ ـ ــوازن ض ـ ـ ـ
ٍّ
طبيعي ،أي أن تحيا.
بشكل
للمدينة أن تتنفس
ُ
ُ
ـروري ،كي ٍ ُ
ُّ
بحر
في
ها
مركب
بحر
ي
الـتــوازن ال ـضـ
ِ
َّ
ّ
للسماء
ـار اإلنـســانــي الـحـقـيـقــي .ال حــصـٌـة
ِ
اإلع ـم ـ ِ
قلق قد َ
ٌ
حاك
حائك
في نسيج مدينةِ بيروت ،وال

اإلنتشار
المنفلت
لناطحات
السماء

جلدها.
رأس املـ ــال املـ ـت ـ ِّ
إن ــه ُ
ـوح ــش ،وال ــري ـ ُـع ال ـع ـقـ ُّ
ـاري
َِ
ُ
ال ـج ـ ِـش ــع ،يـصـنـعــان ج ـســد امل ــدي ـن ــةِ ويـحـيـكــان
جلدها.
ُ
َّ
ال م ـسـ ّ
ـام فــي ه ــذا الـجـلــد .لــن تـتـنــفـ َـس املــديـنــة.
ُ
املدينة تختنق.
ُ
ُ
¶ املجاورة والتواطؤ ...املجاورة والقمع.
ُ
بجوار ما هو قائم .وفي
املجاورة ،هي أن نبني
ك ـ ِّـل م ـج ــاورة ،ت ــواط ـ ٌـؤ .وف ــي ِ ال ـتــواطــئ تسامحٌ
ٍ
وقبول.
ُ
ٌ
ـرض ت ـ ُ
ـواص ـ َـل الـنـسـيــج امل ـب ـنـ ِّ
ـي في
ـ
ت
ـ
ف
ـ
ي
ق ـب ــول
ُ
ُ
ال ــزم ــن .ك ـمــا ي ـف ـتــرض س ـيــاقــا ع ــام ــا ،ن ـق ــرأ في

المذهبي وضوحًا،
العازل
ازداد
ُ
َ
ُّ
العربية الراهنة
األوضاع
مع
ِ
ِ
ِعمارته هذا التواصل.
ٌ
ُ
ُ
فقرات،
تتابع
يتجسد أمامنا ،وكأنه
تواصل
ٍ
ٍّ
سينمائي ناجح.
شريط
في ُ ٍ
أية
ـرى
ـ
ي
ال
حاليًا،
ـه
ـ
ب
املعمول
ـاء
ـ
ن
ـ
ب
ـ
ل
وقــانــون ا
ِ
ٌ
ٌ
قيمةٍ ٌ ،في ُمعظم ٌما هو قائم .قيمة ٌ تاريخية ٌ،
َّ
جمالية ،أو قيمة
معمارية ،أو قيمة
قيمة ُ
أو ٌ
رمزية ،قيمة الذاكر ِة الجماعية.
ُ
الستبداله بما هو
بقوة
يدفع،
وهو
رأس ُ ِ
ِ
املالً ،
ً
ِّ
ُ
الستبدال كل
،
خاصة
ويدفع
.
مساحة
منه
أكبر
ِ
ُ
ّ
ببرج ينطح السماء.
ما هو أفقي إنساني،
ٍ
تـحـتـ ُـل مـجـمــوعـ ُ
ـراج نــاطـحــات الـسـمــاء،
ـ
ـ
ب
األ
ـات
ِ
ً
معظم األمكنةِ في بيروت الكبرى ،متجاورة،
تكاد.
ُ
وه ــي ال تـقـبـ ُـل ُ
ـاو َره ــا ،وال ت ـتـ ُـواصــل معه.
ـ
ج
ـ
م
ُ
البعيد ِ ُّ
ُ
وحده األفق
يشدها ،والعيش في فقاعةٍ
ُ
معزولةٍ رائدها .إنه «االختناق النموذجي».
ُ
يجاوره
القائم ،فهو
ِِّ
وإذا فشل القانون ُفي إزالة َ ِ
ببرج يبعد الشمس عنه ،ويظلله
يالصقه،
أو
ِ
ٍ
يحج ُب ُ
ُ
عنه الرؤية
في كل ساعات النهار ،أو
كليًا.
ٌ
ُ
ٌ
ُ
األكثر
إنها مـجــاورة قامعة ،وفيها االختناق
إيالمًا.

والفسحات،
والزواريب،
الطرقات،
-4
ُ
ُ
ُ
واألرصفة إذا ُو ِج َد ْت هي مواقف
ُ
مرآب
للسياراتُ ...
مجال المدينة بكاملهٌ ،
كبير

َّ
ُ
ُ
َ
ِّ
َّ
املبنيةِ ُاملزنرة ،يدخلها
املتجول داخــل الجز ِر
ـق ال ــرئ ـي ــس .يـكـتـشــفـهــا ت ـبــاعــا ،في
م ــن اُّل ـط ــري ـ ِ
ـدروب امل ـل ـت ــوي ــةِ ال ـض ـي ـق ــةِ  ،وفــي
ـ
ـ
ـ
ـ
ت ـشــع ـبــات ال
ِ
الـ ـ ـ ــزواريـ ـ ـ ـ ِـب امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــدود ِة ،أو ف ـ ــي ال ـف ـس ـح ــات
املتواضعةِ في آخر هذه الزواريب ،أحيانًا.
ُ
ـدروب والــزواريــب،
مسار ال ـ
ِ
ِ
عالقة املباني ،مع ُ
غير منتظمة .يـفــرض هــذه الـفــوضــى ،ارتـفــاع
ُ
َ
حدود
ابتعادها عن
ازداد
املباني ،التي كلما
ِ
ُ
بشكل
ارتفاعها .يرتبط كل ذلك،
ـدرب ،ازداد
ِ
الـ ِ
العقار ،وبمساحته.
ِ
ال ـطــريــق الــرئ ـيــس الـ ــذي دخ ـل ـ َـت م ـنــه ،احـتـلــت
ُ
َّ
املبنيةِ ،
الجزيرة
السيارات جانبيه .وفي
ِ
داخل ُ
ِّ
تختلف ِارتفاعاتُ
ُ
السيارات في كل مكان .قد

ُ
امل ـبــانــي ،وتـتـغـ َّـيــر واج ـهــات ـهــا ،وتـتـغـ َّـيــر معها
ُ
ُ
ُ
أل ــوان الـسـتــائــر الـتــي تـحــجــب كليًا شــرفــاتـهــا،
ُ
الناس خلفها ،في طقس أشبهُ
ُ
حيث يختبئ
ٍ
باالختناق الطوعي.
ِ ُّ
قــد يختلف كـَـل ذلـ ـ َـك ...إال أن الـثــابـ َـت الــوحـيـ َ َـد،
َ
َ
ـزاروب ،والفسحة،
هو أن الطريق ،والــدرب ،والـ َّ
أرض لم
والــرصـيــف إذا وج ــد ،ومــا تبقى مــن
ٍ
ُ َ
ِّ
ت ـ ــن ،...كــل ه ــذه األمـكـنــة ،تـشــكــل مــوقـفــا كبيرًا
َ
لـلـسـيــارات .وكلما ِّازداد ارت ـفــاع مـبـنـ ًـى ،ازداد
ُ
عدد السيارات املتوقفة في الدرب املؤدية إليه،
ُ
ُ
وفي التراج ِع الذي يفصله عن هذا الدرب ،وفي
أي فسحةٍ هناك.
ٌ
ُّ
يحمله إلى
مؤكد.
الفعلي هنا ،هو
االختناق
ِ
ك ـ ِّـل ال ـطــوابــق ،وي ـ َ
ـزرع ــه فــي ك ـ ِّـل األم ـك ـنــةِ  ،ه ـ ٌ
ـواء
ِ
ٌ
مثقل بنسبةٍ عاليةٍ من ثاني أوكسيد الكربون
الخانق.
ِّ
َّ
ـال أخـضــر ِّمـخــفــف؟ ك ــا! وحــدهــا،
ـ
ج
ـ
م
هــل مــن
ٍ
أش ـج ــار الــرص ـيــف تـخــفــف م ــن حـ ـ َّـدة ال ـت ـلـ ُّـوث،
ُ َ
االختناق الفعلي .هذا إذا لم تقط ْع
خطر
ومن ُ ِ
َ
ُ
السيارات على الرصيف.
األشجار هذه ،لتقف
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ُ
ُ
ُّ
ُ
ُّ
رأس
البرجي ،بنيان
العامودي
ينتشر البنيان
ِ
َّ
ـداد
ـ
ت
ـ
م
ـا
ـ
ب
ـة،
ـ
ـاري
ـ
ق
ـ
ع
ـ
ل
ا
ـات
ـ
ب
ـار
ـ
ض
ـ
مل
وا
الكبير
ـال
ِ
ُ ِ
امل ـ ِ
ـدروب ،وفي
ـ
ل
ا
ـي
ـ
ف
ها
يخنق
العاصمة.
املدينة
ُ ِ ُ
ِّ
وصل إلى
الزواريب
والفسحات ،وفي َكل ما ي ِ
َّ ِ
ِ
ـال القريبة .يصعدُ
البيوت فيها .يتسلق الـتـ
ِ
إلى القمم.
ي ـحـ ُّـد رأس املـ ــال ال ـك ـب ـيــر ،وت ـح ـ ُّـد امل ـض ــارب ـ ُ
ـات
َّ ُ
ُ
ِ ُ
ـاريــة يحتضنها قــانــون البناء ،مــن قــدر ِة
الـعـقـ
املديني.
التنظيم
ً
ُ
َّ
املعماري ُة الـيـ َ
ـوم ،محكومة
املمارسات
وتبدو
َّ
ـ
ـ
غ
ـن
ـاف ِّلـلـمـبــانــي ،ف ـيــه م ــن امل ـش ـهــديــةِ
ٍ
ب ـتــأمـ ِ
َ
الخشنة.
الوقائع
هذه
ع
يقن
ما
،
واإلبهار
ِ
ُ
َ
لقد كان ممكنًا ألربعني سنةٍ مضت ،املحافظة
شكل
ـدر من السيطرة اإليجابيةِ  ،على
ِ
على قـ ٍ
النسيج املديني في بيروت ،وعلى معناه.
َ
أم ــا ال ـي ــوم ،فـقــد ُد ِفـ ــن قـلـ ُـب ب ـيــروت الـتــاريـخـ ّـي
َ
وطـ ـغ ـ ْـت ب ــالـ ـت ـ ُّ
ـدرج ،ع ـلــى املـتـبـقـ ِّـي
ف ــي ال ـب ـحــر،
ـج امل ــدي ـن ــي الـ ـت ــاريـ ـخ ـ ِّـي ،األدات ـ ـ ــان
م ــن ال ـن ـس ـي ـ
ِ
امل ـت ـع ــاي ـش ـت ــان ،فـ ــي الـ ـتـ ـم ـ ُّـدد امل ـي ـغ ــال ــوب ــول ــي
للمدينة ،وهما:
ُ
املنفل ُت الخانق للمباني البرجية.
 االنتشارِ
ِّ
املتلويةِ في أحشاء النسيج
 األوتوستراداتالعتيق.
ف ــاألداة األول ــىَّ ،
ـاع في
ـ
ف
ـ
ت
ار
ـى
ـ
ل
إ
ـا،
ـ
ه
ـد
ـ
ح
و
ت
أد
ٍ
األراضي.
أسعار
ِ
ُ
أمـ ــا ال ـث ــان ـي ــة ،ف ـقــد دف ـع ــت هـ ــذا االرت ـ ـفـ ــاع إلــى
مناسيب مذهلة.
ُ
واختنقت املدينة،
التاريخي،
ُد ِّمر قلب بيروت
ِ
َّ ُ
ُ
َ
ـحـ ـض ــارة ال ـك ــون ــي ــة» ان ـت ـصــارهــا،
وأع ـل ـنـ ًـت «ال ـ ِ
ذات ـ ــه هــزي ـمــة ث ـقــافـ ِـت ـنــا...
ـت ِ
م ـع ـل ـنــة ف ــي ال ــوق ـ ِ
َ
هزيمتنا .فما العمل؟! َ
ُ
َّ
ـوب املـبـنــيــةِ
فــي ال ـب ــداي ــةِ  ،نـحـمــي ب ـعــض الــج ـيـ ِ
الجميلةِ  ،املقاومة.
ون ـب ــذل ك ــل ال ـ ِج ـه ــود ،إلج ـ ــراء ت ـعــديــل ج ـ ٍّ
ـذري
ٍ
لقانون البناء.
* معماري لبناني
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فيلم جديد عن «كامب ديفيد» و«اإلهانة» في حضن إسرائيلي

زياد دويري يواصل «عشق فلسطين»!
زينب حاوي

صورة
وخبر

ُتسـتكمل حالياً االسـتعدادات للـدورة الــ  24مـن احتفـال توزيع
جوائـز «نقابـة ممثلـي الشاشـة» ()Screen Actors Guild
سـتقام فـي  21كانـون الثانـي (ينايـر) الحالـي فـي لـوس
التـي ُ
أنجليـس .فـي أروقـة  American Fine Arts Foundryفـي
سـتقدم للفائزيـن
كاليفورنيـاُ ،تسـبك التماثيـل البرونزيـة التـي
ّ
عـن مشـاركاتهم فـي أفلام ومسلسلات بـارزة ُعرضـت خلال
ويتصـدر الفيلـم الدرامـي الكوميـدي Three
العـام المنصـرم.
ّ
( Billboards Outside Ebbing, Missouriإخـراج مارتـن
ماكدونـا) الترشـيحات لهـذه الجوائـز التـي اسـتبعدت نجوماً
مخضرميـن أمثـال ميريـل سـتريب ودانيـال داي لويـس ،إضافـة
إلـى فيلـم المخـرج سـتيفن سـبيلبيرغ ( .The Postفريديريـك
جـاي .بـراون ـــ أ ف ب)

فــي الــوقــت ال ــذي تشتعل فيه اإلنـتـفــاضــة الشعبية في
األراض ــي الفلسطينية ،وتــواجــه الشابة ـ األيقونة عهد
التميمي عـ ّـدوهــا بكل شراسة مع أبناء وبنات جيلها،
نــاقــش امل ـخــرج اللبناني زي ــاد دوي ــري (ال ـص ــورة) منذ
ســاعــات فيلمه «قـضـيــة رق ــم  112( »23د ـ ـ «اإلهــانــة»
عنوان النسختني االنكليزية والفرنسية) بعد عرضه
فــي «امل ــرك ــز ال ـي ـهــودي» ( )JCCفــي مــانـهــاتــن ،قـبــل أن
يصل إلى الصاالت في نيويورك في  26كانون الثاني
(يناير) الحالي .الشريط الذي يعود بالذاكرة إلى جراح
الحرب األهلية ،سيكمل من خالل هذا العرض األميركي
مسارًا تطبيعيًا بامتياز ،بدأ مع إنتاج فيلم «الصدمة»
( )2013الذي ّ
صور في األراضي املحتلة مع كادر تقني
وتمثيلي صهيوني ،واشتغل على أنسنة العدو انطالقًا
مــن رواي ــة ياسمينة خضرا الشهيرة .دوي ــري لــم يجد
حرجًا فــي إغـفــال هــذه الواقعة الخطرة ،أتــى إلــى لبنان
في أيلول (سبتمبر) املاضي تزامنًا مع ذكرى إغتيال
بشير الجميل ،الفتتاح «قضية رقــم  .»23أتــى يومها
قادمًا من البندقية حيث شــارك فيلمه في مهرجانها
السينمائي ،ونال املمثل الفلسطيني كامل الباشا جائزة
«أف ـضــل مـمـثــل» ،وس ــط ح ـفــاوة وت ــواط ــؤ مـقـصــود من
اإلعــام اللبناني والغربي الــذي صـ ّـور دويــري كـ «بطل
ً
رفع إسم لبنان عاليًا» ،مغفال هذا الجانب .وامللفت هنا
ّأن القنصلية اللبنانية فــي نـيــويــورك ،دعــت فــي نشرة
وزعتها على الجالية اللبنانية ،الى مشاهدة الفيلم ،غافلة
ّأن «مركزًا مرتبطًا بالعدو يعرضه هو أيضًا» وفق حملة
املقاطعة!
إذًا ،ج ــاء ع ــرض «ق ـض ـيــة رق ــم  »23ف ــي ه ــذا الـفـضــاء
النيويوركي ليؤكد ّأن «انـفـتــاح» دوي ــري على «اآلخــر»
ممنهج ومـقـصــودّ ،
ألن أنـشـطــة املــركــز الـصـهـيــونــي ال
ترتكز إلى الدين والثقافة واملجتمع .يضم « JCCمركز
ديـفـيــد أت ــش .ســونــابـنــد إلســرائ ـيــل» ال ــذي يــوضــح على
ّ
صفحته اإللـكـتــرونـيــة أن ــه ي ـقـ ّـدم ل ـ «أع ـضــاء مجتمعنا
ً
من مختلف املعتقدات والخلفيات ،منزال الستكشاف
ثقافي وفكري جاد إلسرائيل ...نسعى إلى تعزيز حوار
منفتح ومحترم بشأن القضايا الثقافية والسياسية
واالجتماعية والدينية ،مع تشجيع مجموعة ّ
منوعة من
ّ
وجهات النظر واآلراء» .ويتابع أنــه يسعى إلــى «تزويد
مجتمعنا بنظرة ثاقبة إلــى املجتمع اإلســرائـيـلــي عبر
برامج رفيعة املستوى الستكشاف القضايا الرئيسية
في الحياة اإلسرائيلية ،والعروض ،واملعارض التي تقدم

«أشباح» رائد أنضوني تحوم فوق بيروت
لم يتبق للمخرج الفلسطيني رائد
أنضوني ( )1967من تجربة اعتقاله
في «املسكوبية» ،مركز التحقيق
التابع لإلستخبارات اإلسرائيلية
(شاباك) ،في عمر الـ  ،18إال ذكريات
منسوجة من مكابدات حياتية
عنوانها التعذيب واملمارسات
الوحشية .في سعيه إلى مواجهة
هذه الذكريات التي تطاردهّ ،
يقرر
أنضوني إعادة بناء ذلك املكان
الغامض .واستجابة إلعالن عن
وظائف شاغرة ملعتقلني سابقني في
«املسكوبية» من أصحاب الخبرة في
مجاالت ّ
عدة ،يتجمهر عدد منهم في
باحة بالقرب من رام الله لينطلقوا
معًا في رحلة إلعادة اكتشاف مالمح
سجنهم القديم ،وليحاولوا تمثيل

قصة عاشوا تفاصيلها بني جدران
املركز .هذه هي باختصار قصة
وثائقي «اصطياد أشباح» ( 2017ـ
 94د) ألنضوني الذي تعرضه «دار
النمر للفن والثقافة» (كليمنصو)
في  23كانون الثاني (يناير)
ّ
الحالي .يذكر أن الشريط حائز
جائزة «أفضل فيلم وثائقي» في
«مهرجان برلني السينمائي الدولي»
العام املاضي.
عرض «اصطياد أشباح» :الثالثاء 23
كانون الثاني ـ الساعة السادسة والنصف
ً
مساء ـ قاعة املسرح في «دار النمر للفن
والثقافة» (شارع أميركا ـ كليمنصو ـ
بيروت) .الدخول مجاني .لالستعالم:
01/367013

سيمونا عبد اهلل
طرب غير شكل
تواصل عازفة اإليقاع الفلسطينية
ـ الدانماركية سيمونا عبد
الله ( 38عامًا ـ الصورة) إحياء
الحفالت في بيروت .ها هي
تستعد للقاء جمهور «مترو
املدينة» في  17كانون الثاني
(يناير) الحالي .في هذه السهرة
الطربية بنكهة خاصة ،سيرافق
عبد الله كل من زياد األحمدية
على العود ،وخليل البابا على
سيمونا مصدر
الكمان .تعتبر ّ
ألنها ّ
تحدت كل
إلهام لكثيرات
العوائق والضغوطات ورفضت
ّ
التخلي عن شغفها في العزف
على الطبلة ،قبل أن تصبح اسمًا
معروفًا في أوروبا ،حيث ّ
عرفت
الجمهور الغربي إلى الطرب
العربي األصيل بطريقة فريدة
وعصرية وخالقة.
طرب مع سيمونا عبد الله :األربعاء 17
كانون الثاني ـ  21:30ـ «مترو املدينة»
(الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

لفنانني إسرائيليني ّ
مكرسني أو ناشئني».
ّ
ّ
هــذا ليس كــل شــيء .األنـكــى أن دوي ــري يحضر فيلمًا
ج ــديـ ـدًا ع ــن إت ـف ــاق ـي ــة «ك ــام ــب داي ـف ـي ــد» ( )1978بــن
الـكـيــان الصهيوني وم ـصــر .يـنـخــرط صــاحــب شريط
«وس ــت ب ـيــروت» فــي هــذا العمل ليستعيد هــذه الفترة
اإلنبطاحية ،وليسرد كما قــال أخـيـرًا ملوقع «هوليوود
ري ـبــورتــر» األم ـيــركــي« :مـ ــاذا يـحـصــل وراء الـكــوالـيــس
ّإبان عقد إتفاقيات مماثلة ( )...لطاملا كنت مفتونًا بما
يجري خلف األبــواب املغلقة ،فالسياسيون ال يقولون
بــالـضــرورة مــا يحصل فــي الــواقــع» ،يـقــول فــي املقابلة
التي نشرت في  4كانون الثاني الحالي .أما عن دوافعه
في إنجاز هذا الفيلم الذي ال يزال سيناريو على ورق،

ّ
فيقول إنــه «كانت هناك حركة دراماتيكية نشطة جدًا
في تلك الفترة .هناك جيمي كارتر (الرئيس األميركي)،
ّ
املتدين ،وأنــور الـســادات (الرئيس املصري)،
املسيحي
املسلم التقي ،والـيـهــودي مناحيم بيغن (رئـيــس كيان
ّ
ال ـع ــدو) ...على الــرغــم مــن ديــانــاتـهــم املختلفة ،إال أنهم
نجحوا في النهاية ...وهي اتفاقية سالم ساعدت وما
ّ
زال ــت صــامــدة حـتــى ال ـي ــوم» .ولـفــت إل ــى أن ــه فــي سبيل
إع ــداد هــذا امل ـشــروع« ،ق ــرأت الكثير مــن السير الذاتية
للحاضرين ،وهـنــاك الكثير مــن الـتـجــارب السينمائية
وال ــدرام ــا اإلنـســانـيــة الـتــي يمكن الـعـمــل عليها .لـقــد تم
تناول هذا املوضوع من زوايا مختلفة ،وأحاول دراسة
كــل وج ـهــات الـنـظــر للبحث فــي مــا ح ــدث بالفعل وراء
الستار».
إذًا ،الـيــوم زي ــارة إلــى «املــركــز الـيـهــودي» وغ ـدًا فيلم عن
«كامب ديفيد»! ّربما بات لزامًا على األصــوات املدافعة
عن دويري ّو«إبداعاته» ،أن تجد صيغة جديدة إلقناعنا
ّ
مرتم في األحضان الصهيونية،
بأنه غير
مطبع وغير ٍ
ّ
ّ
خصوصًا أنه يعمل على قضايا تمس الذاكرة اللبنانية
ً
والعربية ،وتدخل «إسرائيل» مباشرة في طياتها.

