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ّ
المتعددة األوجه في العدوان على اليمن ،بل فتحت خطوطًا مباشرة مع القوى المحلية الموالية لـ«التحالف» بهدف الترتيب لوجود طويل األمد (أ ف ب)
تكتف واشنطن بالمشاركة
لم
ِ

ّ
خفايا التدخل
األميركي
في اليمن
[ 12ـ ]13

رياضة

تقرير
إرجاء إعالن المحمية
التمديد للمرامل
في جبل الريحان

06

[]2

هولندا  xفرنسا
أحفاد َكرويف
مطالبون
بالفوز
8

بريطانيا
استقاالت بالجملة
«الخروج السلس»
ال ّ
يمر بهدوء

16

2

الجمعة  16تشرين الثاني  2018العدد 3617

الجمعة  16تشرين الثاني  2018العدد 3617

سياسة

سياسة
قضية اليوم

المشهد السياسي

ّ
باسيل أعد «أفكارًا عملية»
والحكومة إلى السنة الجديدة؟

هل بدأت ضبضبة ملف خليل ص ــحناوي؟
لغايات مجهولة ،استخدم مواطن
لبناني برامج تابعة لوكالة األمن
القومي األميركي ،بهدف قرصنة
معظم المواقع اإللكترونية التابعة
لمؤسسات الدولة .بمعاونة قرصانين
على األقل ،اخترق األجهزة األمنية
والتفتيش المركزي وهيئة أوجيرو
وشركات اإلنترنت واستولى على
كلمات المرور الخاصة ببطاقات
االئتمان المصرفية ،وجمع هذه ً
الداتا على أقراص صلبة ودفع ماال
ّ
العمليات لمصلحته ،ثم
ذي
لمنف
ّ
قال للمحققين إنه هاوي جمع
معلومات .في تلك األثناءّ ،
توسطت
وأصحاب مليارات
مراجع سياسية
ّ
إلخراجه من السجن ،كأن شيئًا لم
يحدث!
رضوان مرتضى
ُ َّ
املـ ــت ـ ـهـ ــم خ ـل ـي ــل صـ ـ ُحـ ـن ــاوي خ ـ ــارج
نجزت التسوية
القضبان قريبًا؟ هل أ ِ
إلخراج البطل الرئيسي ألكبر عملية
قرصنة إلكترونية في تاريخ لبنان؟
مل ـ ــاذا ك ــل «ال ـح ــرت ـق ــة» ل ـع ــدم الـسـيــر
ب ـه ــذا امل ـل ــف إلـ ــى نـتـيـجــة واض ـح ــة؟
ّ
هل ُيعقل أن تعجز األجهزة األمنية

قبل أن تنهي استخبارات الجيش
عملها ،وقعت سلسلة حوادث
«مدهشة» في القضية
ّ
عــن تحديد الجهة ّالـتــي ُيحتمل أن
صحناوي سلمها داتا الدولة
يكون
ُ
اللبنانية بأ ّمها وأبيها؟
يوم  10تشرين األول  ،2018أصدر
قــاضــي التحقيق الـعـسـكــري األول
رياض أبو غيدا قرارًا اتهاميًا بحق
ص ـح ـن ــاوي وال ـق ــراص ـن ــة املـتـهـمــن
بــالـعـمــل لـحـســابــه .وبـ ـم ــوازاة ذلــك،

ك ــان قــاضــي الـتـحـقـيــق ف ــي بـيــروت
تحقيقاته في
أس ـعــد ب ـيــرم يـتــابــع
ّ
الـقـضـيــة نفسها ال ـتــي ُج ــزئ ــت إلــى
قـسـمــن :األول مـتـصــل بالقرصنة
الواقعة على أجهزة أمنية رسمية،
توالها القضاء العسكري؛ والثاني
ّ
متعلق بالقرصنة التي استهدفت
مـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات رسـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة مـ ــدن ـ ـيـ ــة
وشـ ــركـ ــات خ ــاص ــة .وب ـع ــد ان ـت ـهــاء
ف ــرع امل ـع ـلــومــات م ــن الـتـحـقـيــق في
ال ـق ـض ـيــة ،ط ـلــب ب ـي ــرم م ــن مــديــريــة
استخبارات الجيش ،عبر النيابة
ال ـعــامــة الـتـمـ ُيـيــزيــة ،م ـحــاولــة فتح
امللفات التي ض ِبطت في حواسيب
وحافظات معلومات صــودرت من
فبعض
منزل صحناوي ّ وشركته.
ّ
تلك امللفات مشفر بطريقة معقدة
قــال تقنيو فــرع املعلومات إنــه من
ّ
املستحيل فكها من دون أن يزودهم
ّ
م ـش ــف ــره ــا ب ـك ـل ـمــات املـ ـ ـ ــرور .وزع ــم
التحقيق أنه نسي
صحناوي خالل
ّ
كلمات املرور ألنه شفر امللفات قبل
سنوات ،ولم يستخدمها بعد ذلك.
تسير
حتى ذلك الحني ،كانت األمور ّ
بصورة طبيعية .لكن ،فجأة ،تدخل
وزيـ ـ ــر الـ ـع ــدل س ـل ـيــم ج ــري ـص ــات ــي،
وأح ـ ـ ــال م ـل ــف ال ـت ـح ـق ـيــق امل ــوج ــود
فـ ــي ح ـ ـ ــوزة بـ ـي ــرم ع ـل ــى الـت ـف ـتـيــش
ال ـق ـض ــائ ــي ،ل ـل ـتــدق ـيــق ف ــي امل ــزاع ــم
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي ت ـت ـه ــم ال ـق ــاض ــي
امل ــذك ــور ب ـت ـســريــب م ـع ـلــومــات من
امل ـلــف ،وف ــي مــا إذا كــانــت القضية
كناية عن تجريم بال أدلة! واستند
جــري ـصــاتــي إل ــى ت ـقــاريــر نـشــرتـهــا
مــواقــع إلـكـتــرونـيــة خليجية قــررت
شن حرب شعواء على بيرم ،متهمة
إي ــاه بالعمل لـحـســاب حــزب الـلــه...
والـ ـح ــوثـ ـي ــن! فـ ـج ــأة أيـ ـض ــا ،ت ـق ـ ّـدم
وكـ ــاء ص ـح ـنــاوي بـطـلــب لتنحية
بيرم.
ت ــأخ ــرت اس ـت ـخ ـبــارات الـجـيــش في
اإلج ـ ــاب ـ ــة عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـن ــاب ــة ق ــاض ــي
التحقيق في بيروت .وقبل أن تنهي
ع ـم ـل ـه ــا ،وقـ ـع ــت س ـل ـس ـلــة ح ـ ــوادث
«مدهشة» في توقيتها:
 توقفت استخبارات الجيش عنم ـخــابــرة امل ــدع ــي ال ـع ــام الـتـمـيـيــزي
القاضي سمير حمود لوضعه في
ص ـ ــورة تـ ـط ــورات املـ ـل ــف ،وصـ ــارت
ً
تخابر بــدال عنه مفوض الحكومة
ل ــدى املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة القاضي

بيتر جرمانوس.
أقفل امللف في التفتيش القضائي.
 ِ سحب وكالء الدفاع عن صحناويطلب تنحية بيرم عن امللف.
 ّردت مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز ،بــرئــاســة
ً
ال ـقــاضــي جـ ــوزف س ـمــاحــة ،ش ـكــا،
طـلــب الـقــاضــي جــرمــانــوس تعديل
أحد مواد االتهام التي أصدرها أبو
غيدا بحق أحد شركاء الصحناوي.
لم تتوقف الظواهر املدهشة .أنهت
استخبارات الجيش تحقيقاتها،
وأح ــال ــت امل ـلــف ع ـلــى جــرمــانــوس،
ال ــذي بـعــث بــه إل ــى بـيــرم بواسطة
النيابة العامة التمييزية .وأرفــق
جـ ــرمـ ــانـ ــوس ال ـن ـت ـي ـج ــة بـ ـ ـ ـ ـ «درس
ق ــان ــون ــي» لــرئ ـي ـســه ،امل ــدع ــي لـعــام
التمييزيُ ،يخبره فيه ما مفاده أن
تــواصــل الـقـضــاء مــع اسـتـخـبــارات
ال ـج ـي ــش ي ـج ــب أن ي ـم ــر بــالـنـيــابــة
ال ـع ــام ــة ال ـع ـس ـكــريــة حـ ـصـ ـرًا .ح ـ ّـدد
الـقــاضــي بـيــرم جلسة السـتـجــواب
املوقوفني (صحناوي وشريكيه)،
ّ
ل ـكــن ل ــم يـتـمــكــن م ــن ع ـقــد الـجـلـســة
ب ـس ـب ــب عـ ـ ــدم س ــوقـ ـه ــم مـ ــن م ـك ــان
ت ــوق ـي ـف ـه ــم إل ـ ـ ــى مـ ـكـ ـتـ ـب ــه! ن ـت ـي ـجــة
ت ـح ـق ـي ـقــات اس ـت ـخ ـب ــارات الـجـيــش
ل ــم تـضــف شـيـئــا ذا قـيـمــة عـلــى ما
سبق أن تـ ّ
ـوصــل إليه محققو فرع
امل ـع ـلــومــات .م ــرة ج ــدي ــدة ،تحضر
املفاجأة :بعد أشهر من التحقيق،
قــرر بيرم أن يسأل النيابة العامة
االس ـت ـئ ـنــاف ـيــة ف ــي بـ ـي ــروت رأي ـه ــا.
فـقــد تـبـ ّـن لــه أن الـكـثـيــر مــن التهم
ال ـتــي سـيــوجـهـهــا إل ــى صـحـنــاوي
وشريكيه هــي نفسها التهم التي
وجـهـهــا لـهــم الـقــاضــي ري ــاض أبــو
غـيــدا .وطلب قاضي التحقيق من
النيابة العامة أن تحسم له ما إذا
كان في مقدوره االستمرار بالنظر
فــي القضية ،أم أن عليه أن يحيل
امل ـ ـلـ ــف عـ ـل ــى الـ ـقـ ـض ــاء ال ـع ـس ـك ــري
لتوحيد جزأيه.
وف ــي ال ـثــانــي م ــن ال ـش ـهــر ال ـج ــاري،
ّ
ردت ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة ب ــال ـق ــول إن
أفـ ـ ـعـ ـ ــال املـ ـ ــدعـ ـ ــى ع ـل ـي ـه ــم ت ـن ـط ـبــق
عـلـيـهــا ن ـص ــوص املـ ـ ــواد الـجــرمـيــة
ن ـف ـس ـه ــا الـ ـ ـت ـ ــي اتـ ـ ـه ـ ــم ب ـم ــوج ـب ـه ــا
قــاضــي التحقيق الـعـسـكــري األول
رياض أبو غيدا املوقوفني الثالثة.
وتـ ـم ــاشـ ـي ــا مـ ــع م ـط ــال ـع ــة ال ـن ـي ــاب ــة
الـعــامــة ،أص ــدر بـيــرم ق ــراره بإعالن

بعث جرمانوس بتحقيقات االستخبارات إلى حمود مرفقة بـ«درس قانوني»

عــدم اختصاصه للنظر فــي امللف،
وبإحالته على القضاء العسكري.
وبحسب املعلومات ،استند بيرم
في قراره على املادة  ٢٤من قانون
الـ ـقـ ـض ــاء ال ـع ـس ـك ــري الـ ـت ــي تـنــص
عـلــى أن ل ـهــذا الـقـضــاء الـصــاحـيــة
ال ـ ـح ـ ـصـ ــريـ ــة لـ ـلـ ـنـ ـظ ــر بـ ــال ـ ـجـ ــرائـ ــم
املـ ـنـ ـص ــوص ع ـل ـي ـه ــا فـ ــي امل ــادت ــن
 281و 282مــن قــانــون الـعـقــوبــات.
وه ــات ــان املـ ــادتـ ــان ت ـن ـط ـب ـقــان ،فــي
رأي بـ ـي ــرم وال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة فــي
بـ ـي ــروت ،ع ـلــى ال ـج ــرائ ــم املـنـســوبــة
إلى صحناوي.
م ـ ــا ج ـ ـ ــرى ف ـ ــي امل ـ ـلـ ــف ه ـ ــو ع ـم ـل ـيــة
ً
قضائية شـكــا .أمــا فــي املضمون،
فـت ـخ ـت ـفــي م ـح ــاول ــة ل ــ«ض ـب ـض ـبــة»
املـلــف ،وتسهيل إط ــاق صحناوي
م ـ ــن ال ـ ـس ـ ـجـ ــن .ف ـ ـهـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـق ـضــائ ـيــة ت ــراف ـق ــت م ــع ات ـص ــاالت
سـيــاسـيــة عــالـيــة امل ـس ـتــوى ،تهدف
إل ــى أم ــر واحـ ــد :إخـ ــراج صحناوي
م ــن ال ـس ـج ــن .ف ـهــل سـيـحـصــل ذلــك
قريبًا؟
ّ
ت ـ ـجـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن ق ــاض ــي
التحقيق الـعـسـكــري األول ريــاض
أبـ ــو غ ـي ــدا كـ ــان ق ــد أص ـ ــدر الـشـهــر
الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــت قـ ـ ـ ـ ـ ــرارًا ات ـ ـهـ ــام ـ ـيـ ــا ط ـل ــب
فـ ـي ــه م ـح ــاك ـم ــة املـ ــوقـ ــوفـ ــن خـلـيــل
صحناوي ،رامي ص .وإيهاب ش،
بجرم «قرصنة مــواقــع إلكترونية
عائدة لقوى األمن الداخلي ،واألمن
الـ ـع ــام وأم ـ ــن الـ ــدولـ ــة ،وال ـح ـصــول
ع ـل ــى م ـع ـل ــوم ــات س ــري ــة ي ـج ــب أن
تبقى مكتومة حفاظًا على سالمة
ال ـ ــدول ـ ــة ،وعـ ـل ــى اخـ ـ ـت ـ ــراق ال ـب ــري ــد
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص بـ ــرؤسـ ــاء
وضباط في هذه األجهزة ،وسرقة
قـ ــاعـ ــدة الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـ ـعـ ــائـ ــدة لـهــم
وللمؤسسات األمنية» .واتهم أبو
غيدا صحناوي بارتكاب الجريمة
املـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــوص عـ ـلـ ـيـ ـه ــا فـ ـ ــي املـ ـ ـ ــادة
 282م ــن ق ــان ــون ال ـع ـقــوبــات ،الـتــي
ّ
ت ـنــص ع ـلــى أن «م ــن س ــرق أش ـيــاء
أو وثــائــق أو مـعـلــومــات (يـجــب أن
تبقى سرية) أو استحصل عليها،
عوقب باألشغال الشاقة املؤقتة»،
أي ال ـس ـجــن ل ـحــد خ ـمــس س ـنــوات.
وألـ ـحـ ـقـ ـه ــا ف ـ ــي ّ ال ـ ـف ـ ـقـ ــرة ال ـث ــان ـي ــة
ُ
باإلشارة إلى أنــه إذا اقترفت هذه
الجناية ملنفعة دولة أجنبية كانت
العقوبة األشغال الشاقة املؤبدة.

«هاوي جمع معلومات» ببرامج وكالة األمن القومي األميركي!
ن ـهــار االث ـن ــن ف ــي  20آب الـفــائــت،
أوق ـ ـ ـ ــف ف ـ ـ ــرع امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات خ ـل ـيــل
م ــروان صـحـنــاوي .قــرار التوقيف
ات ـ ـ ـخـ ـ ــذه ق ـ ــاض ـ ــي الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ف ــي
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت أسـ ـ ـع ـ ــد ب ـ ـ ـيـ ـ ــرم .لـ ـ ــم ي ـكــن
ً ّ ّ
قـ ــرارًا س ـه ــا ،إل أن مـحـقـقــي فــرع
املـ ـعـ ـل ــوم ــات كـ ــانـ ــوا قـ ــد ت ــوص ـل ــوا
إل ـ ـ ــى االشـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاه ف ـ ــي صـ ـحـ ـن ــاوي
ب ـعــد تــوق ـيــف ك ــل م ــن امل ـقــرص ـنــن
اإلل ـك ـتــرون ـيــن رامـ ــي ص( .أوق ــف
ف ـ ــي  ٢٠حـ ـ ــزيـ ـ ــران) وإي ـ ـه ـ ــاب ش.
(أوقـ ــف ف ــي  ٢١ح ــزي ــران) ،بـعــدمــا
ّ ّ
أن الـعـقــل املـ ّ
ـدبــر صـحـنــاوي
تـبــن
أوك ــل إلــى االثـنــن اآلخــريــن سرقة
معلومات معظم املواقع الرسمية
ومـ ــديـ ــريـ ــات الـ ــدولـ ــة وأج ـه ــزت ـه ــا
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ُ
واشتبه في ّ
تورط هؤالء
األمنية.
ِ
ف ـ ــي سـ ــرقـ ــة مـ ـعـ ـل ــوم ــات ووثـ ــائـ ــق
ي ـجــب أن ت ـب ـقــى م ـك ـتــومــة حــرصــا
على سالمة مؤسسات الدولة.
بــدأت القصة فــي حــزيــران املاضي
على خلفية ادعاء ّ
تقدمت به شركة
ّ
ِّ
ُ
إنـتــرنــت .الشكوى املـقــدمــة سجلت
ض ــد م ـج ـهــول .أم ــا ال ـج ــرم املــدعــى
بــهُ ،
وع ـمــره قــرابــة عــام كــامــل ،فهو
الشبكة
قـيــام مجهولني بــاخـتــراق
ّ
وس ــرق ــة م ـع ـلــومــات ســريــة تـتـعــلــق
بالشركة وزبائنها وحساباتهم.
قـ ّـدمــت الـشــركــة املــدعـيــة معلومات
ع ــن م ـق ــرص ــن إل ـك ـت ــرون ــي تـشـتـبــه
ّ
دون تـمــكـنـهــا مــن تحديد
فـيــه مــن ُ ّ
هـ ــوي ـ ـتـ ــه .ك ـ ــل ـ ــف فـ ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات

بــال ـت ـح ـق ـيــق ل ـي ـت ـم ـكــن م ــن تـحــديــد
هوية مشتبه فيه ّأول .هذا الشاب،
ص .باستجوابه ،اعترف
كان رامي ّ
امل ــوق ــوف بــأنــه ح ـصــل ،مــن «خ ــادم
الـشــركــة» على كــافــة كلمات املــرور
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ــزب ــائ ــن وامل ــوظـ ـف ــن
وكلمات ّ
سر البطاقات االئتمانية
الـتــي يستخدمها ه ــؤالء الــزبــائــن.
ّ
وذك ــر رام ــي أن إيـهــاب سـ ّـاعــده في
عملية االختراق ،كاشفًا أنه قرصن
ع ـ ـ ــددًا مـ ــن امل ـ ــواق ـ ــع اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
التابعة للدولة اللبنانية بــدءًا من
م ــوق ــع ه ـي ـئــة أوج ـ ـيـ ــرو وش ــرك ــات
ً
اإلنـتــرنــت وص ــوال إلــى مــوقــع قوى
األمــن الداخلي واألمــن العام وأمن
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة .ل ـ ــم تـ ـت ــوق ــف اع ـ ـتـ ــرافـ ــات

امل ــوق ــوف ــن ع ـن ــد ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــد .فـقــد
كشفت مصادر أمنية لـ «األخبار»
ّ
أن املقرصنني بدآ عملية القرصنة
م ـنــذ أك ـثــر م ــن خ ـمــس س ـن ــوات ،إذ
ك ــان ــا ي ـق ــوم ــان ب ـج ـمــع امل ـع ـلــومــات
وح ـف ـظ ـهــا ع ـل ــى ح ــاف ـظ ــات ذاك ـ ــرة.
وّخــال التحقيق مــع رام ــي ،كشف
أنـ ــه ح ـصــل ع ـلــى م ـع ــدات وب ــرام ــج
خــاصــة للقرصنة ،تنتجها وكالة
األمن القومي األميركيّ ،
زوده بها
خـلـيــل ص ـح ـنــاوي .وه ــذه الــوكــالــة
هـ ــي الـ ـجـ ـه ــاز األم ـ ـنـ ــي األمـ ـي ــرك ــي
امل ـ ـسـ ــؤول ع ــن ال ـت ـج ـســس الـتـقـنــي
حول العالم .اعتراف رامي وإيهاب
فــي ش ــأن بــرامــج الـتـجـســس م ـ ّ
ـدون
في محاضر التحقيق التي أجراها

مـحـقـقــو ف ــرع املـعـلــومــات فــي قــوى
األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي م ـع ـه ـمــا .وذكـ ــرت
ّ
مصادر أمنية أن املوقوفني اعترفا
ّ
ّ
بأن هذه البرامج واملعدات سهلت
ّ
عـمـلـهـمــا ومــكـنـتـهـمــا م ــن اكـتـســاح
املـ ــواقـ ــع اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـل ـب ـ ّنــان ـيــة
الرسمية والخاصة .وقد عزز ذلك
عدم وجود أنظمة حماية حقيقية
لحفظ هــذه املــواقــع .وقــد بــرز الفتًا
ّ
إفادة أحد املوقوفني أن صحناوي
ط ـلــب إل ـي ــه ت ــزوي ــده ح ـص ـرًا بــداتــا
ك ـ ــل مـ ــوقـ ــع حـ ـك ــوم ــي ي ـت ـم ـك ــن مّــن
قــرص ـن ـتــه .وأقـ ـ ـ ّـر ص ـح ـن ــاوي بــأنــه
كــان يستلم الــداتــا املقرصنة على
ـرص ــن رام ــي
قـ ــرص ص ـلــب م ــن امل ـق ـ ِ
ص .مقابل مبالغ مالية.

وتـمـكــن ال ـقــرصــانــان ،بـتــوجـيــه من
ص ـح ـن ــاوي ،م ــن قــرص ـنــة ع ـشــرات
ّ
املــواقــع الـحـكــومـيــة .وعـلــى رغــم أن
قرصنة معلومات جميع املواطنني
املشتركني في هيئة أوجـيــرو ُي ّ
عد
فـضـيـحــة ك ـبــرى لـكــونــه ت ــراف ــق مع
اس ـت ـح ــواذ ال ـش ــاب ــن ع ـلــى كـلـمــات
املرور الخاصة ببطاقات االئتمان
ّ
املـصــرفـيــة (كــريــديــت ك ــارد) ،إال أن
املعلومات التي حصلوا عليها من
ّ
بقية املــواقــع ال تـقــل أهـمـيــة ،ســواء
وزارات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة
واالق ـت ـصــاد وال ـص ـحــة والـسـيــاحــة
واألشغال العامة والعمل ومديرية
األح ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة والـتـفـتـيــش
املركزي .وبحسب التقارير الفنية

الثمانية التي كتبها محققو فرع
املعلومات في قوى األمن الداخلي
ّ
وســلـمــوهــا إل ــى ال ـق ـضــاء ،ينكشف
«بالدليل القاطع» ،حصول جناية
تـخــريــب مـنـشــآت الــدولــة الرسمية
وت ـعــريــض األم ــن ال ـقــومــي للخطر
ّ
ال ـش ــدي ــد .ال سـيـمــا أن صـحـنــاوي
مـ ــن خ ـ ــال حـ ـي ــازت ــه ه ـ ــذه الـ ـق ــدرة
على الولوج إلى معظم مؤسسات
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ،وتـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا األسـ ــاس ـ ـيـ ــة
مـنـهــا ،امـتـلــك ال ـق ــدرة عـلــى تغيير
م ـ ـض ـ ـم ـ ــون ال ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــرة ال ـ ـجـ ــرم ـ ـيـ ــة
ل ـل ـم ــواط ـن ــن ،ن ــاه ـي ــك عـ ــن ق ــدرت ــه
على خــرق خصوصية مئات آالف
ال ـس ـكــان م ــع م ــا يـسـتـتـبــع ذل ــك من
أخـ ـط ــار وتـ ـه ــدي ــدات مـحـتـمـلــة فــي

ُ
ح ــال اســت ـخــدمــت ه ــذه ال ــدات ــا في
غـيــر مــوضـعـهــا .فـصـحـنــاوي حــاز
ع ـلــى جـمـيــع امل ـع ـلــومــات الـخــاصــة
باملشتركني في كل من «أوجيرو»
َ
وشركتي تشغيل الهاتف الخلوي
«أل ـف ــا» و«أم ت ــي سـ ــي» .،وبـحـســب
م ـح ـق ـق ــي ف ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،تـبـعــا
ّ
للتقارير التي رفعوها ،فإن ما في
ّ
حوزة صحناوي أتاح له التنصت
عـلــى املـشـتــركــن فــي خ ــدم الـهــاتــف
ال ـث ــاب ــت ف ــي أوجـ ـي ــرو وال ـح ـصــول
ع ـلــى ال ــدات ــا الـشـخـصـيــة الـخــاصــة
بهم ومـعــرفــة املــواقــع اإللكترونية
الـتــي دخ ـلــوا إلـيـهــا وكـلـمــات الـسـ ّـر
التي دونوها.
ر.م

ال ج ــدي ــد ف ــي املـ ـل ــف ال ـح ـك ــوم ــي .وف ــي
ظــل الـسـقــوف العالية املــرفــوعــة مــن كل
األطـ ـ ــراف ،ف ــإن ك ــل الـتــرجـيـحــات تشير
إلى أن مسار الحل سيأخذ وقتًا ،وربما
إلى ما بعد رأس السنة .علمًا أن عوامل
جديدة ـ ـ قديمة عادت لتدخل على خط
الدفع باتجاه تسريع تشكيل الحكومة،
أبــرزهــا القلق على نتائج «سـيــدر» من
مــزيــد مــن ال ـتــأخ ـيــر .وه ــو عــامــل يمكن
ً
أن ي ـش ـكــل م ــدخ ــا ل ـحــل ال أحـ ــد يملك
مفتاحه ســوى رئيس الجمهورية ،من
مــوقـعــه ال ـجــامــع .فــربـطــا بـكــل السقوف
الـ ـت ــي رف ـ ـعـ ــت ،يـ ـب ــدو الـ ـح ــل م ـح ـكــومــا
بخطوة «إنـقــاذيــة» ُيقدم عليها رئيس

يهدف باسيل إلى
التواصل» بين
«تسهيل ّ
الحريري و«سنة  8آذار»

ال ـج ـم ـهــوريــة ،ت ــوائ ــم ب ــن مـطـلــب حــزب
الله تمثيل سنة  8آذار ورفض الرئيس
سعد الحريري تمثيل أي منهم ،فيقوم
بـ ـت ــوزي ــر م ـم ـث ــل عـ ــن س ـن ــة  8آذار مــن
حصته ،ليس بالضرورة أن يكون من
بني النواب املستقلني.
في غضون ذلك ،وزير الخارجية جبران
ب ــاسـ ـي ــل م ـس ـت ـم ــر فـ ــي م ـ ـبـ ــادرتـ ــه لـحــل
العقدة الحكومية على قاعدة «نصالح
ول ـكــن ال نــأكــل ثـلـثــي ال ـق ـت ـلــة» .وعلمت
«األخـبــار» أن باسيل تواصل أمــس مع
النائب فيصل كرامي لترتيب اجتماع
م ــع أعـ ـض ــاء ال ـل ـق ــاء الـ ـتـ ـش ــاوري الــذيــن
طـلـبــوا مــوع ـدًا مــن الـبـطــريــرك املــارونــي
بشارة الــراعــي .وبحسب املـصــادر ،فإن
الحر ّ
ّ
أعد «أفكارًا
رئيس التيار الوطني
ّ
الرئيس
ـن
ـ
م
ـل
ـ
ك
على
عملية» لطرحها
ّ
املكلف سعد الحريري والـنــواب السنة
املـسـتـقـلــن «ب ـه ــدف تـسـهـيــل الـتــواصــل
بني الطرفني ما قد يساعد على إيجاد
الحل».

وخ ــاف ــا مل ــا يـ ـت ــردد ،ث ـمــة م ــن ي ـجــزم أن
حزب الله والتيار الوطني الحر متفقان
أن املــوضــوع عــالــق عـنــد ال ـحــريــري وال
شوائب بني رئيس الجمهورية وحزب
الله ،وهي قاعدة تم تثبيتها في اللقاء
األخـيــر ال ــذي جمع السيد حسن نصر
الله بباسيل.
وكان باسيل زار بكركي يرافقه النائب
إبراهيم كنعان ،وقال بعد لقائه الراعي،
إنـ ــه «فـ ــي األيـ ـ ــام ال ـت ــي مـ ــرت تـســاعــدنــا
جميعًا مــع أط ــراف الـخــاف الحكومي
وق ـم ـنــا بـتـهــدئــة األج ـ ـ ــواء ،واآلن يجب
الدخول في مرحلة ثانية وهي تحويل
األف ـك ــار الـعــامــة إل ــى أف ـكــار عـمـلـيــة ،ألن
الوقت ال يساعدنا بالبقاء في الجمود،
ونتمنى على الجميع أن نتساعد لنجد
ال ـح ـلــول املـنـطـلـقــة م ــن ع ــدال ــة التمثيل
ومن مبادئ عامة تحفظ هذه الحكومة
وتـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى اإلس ـ ـ ـ ــراع ف ــي تـشـكـيـلـهــا
ولفعالية بعملها».

عون وبري يرحبان بالمصالحة

ّ
وفي سياق منفصل ،هنأ باسيل الراعي
باملصالحة التي رعتها بكركي .كما قدم
التهنئة لطرفي املصالحة ،تيار املــردة
وال ـق ــوات اللبنانية« ،وك ــل املسيحيني
والـلـبـنــانـيــن» ،مــؤك ـدًا أن «بـكــركــي هي
املكان الطبيعي للمصالحات الوطنية
الكبرى والتفاهمات ،ودورهــا تاريخي
في مد الجسور وحل الخالفات».
وامل ـ ـصـ ــال ـ ـحـ ــة ظ ـ ـلـ ــت ،بـ ـع ــد ي ـ ـ ــوم ع ـلــى
إتمامها ،مسار ترحيب سياسي واسع.
وك ــان الــرئـيــس مـيـشــال ع ــون فــي مقدم
املــرح ـبــن ،فـنـقــل عـنــه زواره «ارتـيــاحــه
ملصالحة بكركي» ،معتبرًا أن «أي توافق
بني األطراف اللبنانيني ،ال سيما الذين
تــواجـهــوا خــال األح ــداث الــدامـيــة التي
عصفت بلبنان ،يعزز الوحدة الوطنية
وي ـح ـق ــق امل ـن ـع ــة ل ـل ـس ــاح ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
ويغلب لغة الـحــوار السياسي على ما
عداها ويقوي سلطة الدولة الجامعة».
ك ــذل ــك ات ـص ــل رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـن ــواب
ن ـب ـيــه ب ـ ــري ب ــال ــراع ــي وب ــرئـ ـي ــس ت ـيــار
امل ــردة سليمان فرنجية ورئـيــس حزب
القوات اللبنانية سمير جعجع ،مهنئًا
باملصالحة.
(األخبار)
(هيثم الموسوي)
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كهرباء زحلة :الفاتورة عادت فـاتورتين ...لكن «بسعر أقل»
أنجز مجلس النواب قانون استبدال
امتياز شركة «كهرباء زحلة» بعقد
تشغيل .تمديد االمتياز غير قانوني لكن
عقد التشغيل تعيبه ثغرات قانونية
أيضًا .لكن في الحالتين ،وحده أسعد
نكد كان الفائز ،فيما ينتظر الزحليون
نتيجة المفاوضات بين «كهرباء لبنان»
و«كهرباء زحلة» ليتثبتوا من الوعد الذي
قطعه وزير الطاقة :كهرباء على مدار
الساعة بسعر أقل
إيلي الفرزلي
صـحـيـ ٌـح أن ال ـص ــراع فــي ش ــأن مصير
«كـ ـه ــرب ــاء زح ـ ـلـ ــة» ك ـ ــان م ـس ـت ـ ِـع ـرًا فــي
الجلسة النيابية األخ ـيــرة ،إال أن ذلك
ل ــم ي ـلــغ حـقـيـقــة أن ك ــل م ــا ح ـصــل كــان
مضبوطًا بسقف :ال يمكن االستغناء
عــن املــديــر الـعــام لكهرباء زحـلــة أسعد
نكد.
ُ
هما احتماالن طرحا في الجلسة ،إما
أن ُيمدد االمتياز لنكد أو أن ّ
يحول إلى
عـقــد تشغيل مـعــه هــو أي ـضــا .الـعـقــدان
م ــرب ـح ــان بــال ـن ـس ـبــة ل ـ ــه ،ل ـك ــن الـ ـف ــارق
الواضح أن االمتياز يدر أرباحًا طائلة،
فيما أرب ــاح عـقــد التشغيل مضبوطة
ب ـس ـق ــف ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض .وه ـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي أن
نـكــد لــم يخسر بنتيجة الجلسة إنما
ان ـخ ـفــض م ـس ـتــوى رب ـح ــه .وه ــو لــذلــك
بــدا إيجابيًا في تصريحه عقب لقائه
وزيــر الطاقة ،وحريصًا على التعاون.
لكن مــاذا لو فشلت املفاوضات؟ تؤكد
مـصــادر وزاري ــة أن ذلــك لــن يحصل إذ
ال مـصـلـحــة ل ـن ـكــد ب ــذل ــك ،ألن ال ـخ ـيــار
اآلخـ ــر س ـي ـكــون خ ــروج ــه م ــن ال ـق ـطــاع.
أض ــف إل ــى أن نـكــد يـعــرف أن ــه استفاد
مــن عــدم وجــود حكومة ،ألن وجودها
كــان سيعني فتح مــروحــة واسـعـ ّـة من
الخيارات ،كانت ال ــوزارة قد تحضرت
لها ،وأولها استرداد االمتياز بالكامل
وإخــراج نكد نهائيًا من العقد ،مقابل

زيادة االستجرار من سوريا بنحو 30
ميغاواط بسعر  15سنتًا للكيلوواط
تخصص لتعويض أهــالــي زحـلــة عن
الكهرباء التي كانوا يحصلون عليها
م ــن االم ـت ـيــاز وم ــن امل ــول ــدات الـخــاصــة
بـكـهــربــاء زح ـلــة .كــانــت الـخـطــة تقضي
بــأن ُيباع الكيلوواط بــ 20سنتًا ،وهو
سـعــر راب ــح بــالـنـسـبــة لـكـهــربــاء لبنان
(لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ـ ــى) ،وكـ ــذلـ ــك بــال ـن ـس ـبــة
ل ـل ـم ـش ـتــركــن ،ال ــذي ــن ي ــدف ـع ــون حــالـيــا
ً
معدال يزيد على  20سنتًا للكيلوواط.
ُ
صحيح أن زحلة كانت حينها ست َّ
ميز
عــن بقية امل ـنــاطــق ،إال أن ذل ــك لــم يكن
ل ـي ـس ـجــل ك ـس ــاب ـق ــة ،إذ س ـب ــق ملـجـلــس
ال ــوزراء أن أقــر تأمني الكهرباء 24/24
ب ــأسـ ـع ــار م ـخ ـف ـضــة ل ـل ـق ــرى امل ـح ـي ـطــة
بمطمر الـنــاعـمــة ،كما سبق لــه أن أقر
إمكانية رفــع التعرفة في حــال وصلت
التغذية إلى ما بني  22و 24ساعة في
اليوم.
كــل ذل ــك لــم يـكــن مـتــاحــا بسبب الـفــراغ
الحكومي ،كما لم تكن متاحة إمكانية
طرح مناقصة خاصة باإلنتاج ،بسبب
انتهاء صالحية القانون  ،288فذهبت
التسوية إلى عقد التشغيل ،الذي وعد
وزيــر الطاقة بــأن يــؤدي إلــى تخفيض
الفاتورة من دون املس بمعدل التغذية.
ً
فهل يتحقق ذلك فعال؟

الطاقة مبلغ  103ليرات للكيلواط ،إال
أن ال ـس ـعــر رس ــى ف ــي مـجـلــس ال ـ ــوزراء
عـلــى  95ل ـيــرة .لـكــن عـلــى رغ ــم ذل ــك ،لم
تطبق التعرفة الجديدة ،ألن أصحاب
ّ
االم ـت ـيــازات تـمــكـنــوا مــن إب ـطــال الـقــرار
ووقف تنفيذه.
هل ستكون هذه التعرفة هي التعرفة
امل ـ ـع ـ ـيـ ــاريـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي س ـي ـن ـط ـل ــق م ـن ـهــا

الـ ـتـ ـف ــاوض؟ بـيـنـمــا ت ــوض ــح «ك ـهــربــاء
لـ ـبـ ـن ــان» أنـ ـ ــه مـ ــن املـ ـبـ ـك ــر الـ ـبـ ـح ــث فــي
األس ـع ــار ،خـصــوصــا أن ال ـت ـفــاوض لم
يبدأ بعد مــع «كهرباء زحـلــة» ،تكتفي
م ـص ــادر وزارة ال ـطــاقــة بــال ـقــول إن ما
يصح على امـتـيــاز ال يصح على عقد
خاضع للتفاوض ،إذ عندها وحدها
«شــري ـعــة املـتـعــاقــديــن» ت ـحــدد الـسـعــر،

وه ــي لــذلــك ت ـجــزم أن الـسـعــر سيكون
أعلى من أسعار االمتيازات ،ما يحقق
ربحًا لكهرباء لبنان.
 -٢سعر بيع الطاقة املنتجة من مولدات
شــركــة «كـهــربــاء زح ـلــة» :نــص القانون
على إلزام «كهرباء زحلة» ببيع كهرباء
م ــول ــداتـ ـه ــا الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـس ـع ــر الـ ــذي
تـحــدده وزارة الطاقة واملـيــاه وأن يتم

تسجيل هذه الطاقة بعدادات منفصلة
وإصـ ـ ـ ــدار ف ــوات ـي ــر خ ــاص ــة ب ـه ــا ت ـكــون
مستقلة عن فواتير الطاقة املستجرة
من كهرباء لبنان .هذا يعني أن عصر
«فاتورة مش فاتورتني» انتهى بدوره،
لكن ستعتمد فاتورة مولدات «كهرباء
زحلة» السعر التوجيهي الــذي يصدر
عن وزارة الطاقة واملياه لتحديد بدالت

في سابقة من نوعها ،أصدر مجلس النواب قانونًا خاصًا بشركة محددة! (هيثم الموسوي)

مولدات األحياء .تسارع وزارة الطاقة
إلـ ــى ال ـتــأك ـيــد أن ث ـمــة ف ــارق ــا شــاسـعــا
بـ ــن األم ـ ــري ـ ــن ،إذ ال تـ ـج ــوز امل ـق ــارن ــة
ب ــن م ــول ــدات ب ـق ــدرة نـصــف مـيـغــاواط
وأخرى بقدرة  30ميغاواط ،فالتقنيات
املستعملة مختلفة ومـعــدل استهالك
ال ـف ـيــول مـخـتـلــف ،م ــن دون نـسـيــان أن
مـ ــولـ ــدات «كـ ـه ــرب ــاء زحـ ـل ــة» تـسـتـعـمــل
ال ـش ـب ـك ــة الـ ـخ ــاص ــة ب ـك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان.
وعليه ،تتوقع املـصــادر أن يصار إلى
اعتماد أسعار تقل بشكل ملحوظ عن
التعرفة الخاصة بمولدات األحياء.

فرمان سلطاني
لـ ـك ــن إل ـ ــى ذل ـ ــك الـ ـ ـح ـ ــن ،وبـ ـعـ ـيـ ـدًا مــن
نتيجة التفاوض ،فــإن األكيد أن إقــرار
ق ــان ــون «ت ـك ـل ـي ــف م ــؤس ـس ــة «ك ـه ــرب ــاء
لـبـنــان» بالتعاقد مــع شــركــة «كـهــربــاء
زحـلــة» لتقديم خــدمــات تسيير املرفق
العام بإنتاج وتــوزيــع الكهرباء لفترة
محدودة ضمن حدود نطاق امتيازها
ال ـ ـجـ ــاري اس ـ ـ ـتـ ـ ــرداده» ،أنـ ـه ــى عـمـلـيــا
مرحلة امتدت منذ العام  .1910في ذلك
الـعــام ،صــدر فرمان سلطاني عثماني
منح امتيازًا إلنتاج الطاقة الكهربائية
وتوزيعها فــي مدينة زحلة والـجــوار،
ق ـب ــل أن ُي ـل ـغ ــى ّاالمـ ـتـ ـي ــاز وي ـس ـت ـبــدل
بــامـتـيــاز آخ ــر وق ـعــه امل ـفــوض السامي
ً
ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال ويـ ـ ـغ ـ ــان مـ ـمـ ـث ــا ل ـس ـل ـطــات
االنتداب الفرنسي ،في  17أيلول ،1923
ملصلحة األرشمندريت يعقوب رياشي
ويوسف بريدي ،ملدة  70سنة اعتبارًا
من تاريخ إنهاء األشغال (.)1933
مـنــذ ذل ــك ال ـحــن ،ك ــان االم ـت ـيــاز ينص
على أن تنتج الشركة الكهرباء من مياه
نهر البردوني وتوزعها على املدينة،
وف ــي وق ــت الـ ــذروة ،وعـنــدمــا ينخفض
مستوى النهر ،حصرًا ،يسمح للشركة
ّ
بإنتاج الكهرباء من مولد حراري.
وعـلـيــه ،يـبــدو جليًا أن دفـتــر الـشــروط
ل ــم ي ـعــد صــال ـحــا ل ـل ـت ـمــديــد ،ح ـتــى مع
الـتـعــديــل ال ــذي أج ــري عـلـيــه فــي الـعــام
 ،1975وال ــذي ُسـمــح بموجبه للشركة
بـشــراء الطاقة مــن كهرباء لبنان .فهل
ُيعقل أن يمدد امتياز ّسقط مضمونه
بانخفاض مستوى تدفق مياه النهر
ّ
وت ـع ــذر تــولـيــد ال ـك ـهــربــاء م ــن مـيــاهــه؟

معايير للتسعير
حتى اآلن ال يمكن الحكم على مسألة
ان ـخ ـفــاض ال ـف ــات ــورة .فــالـ ُـعـقــد بحاجة
للتفاوض بني وزارة الطاقة وكهرباء
زح ـلــة ،وال ـت ـفــاوض لــم ي ـبــدأ ب ـعــد .لكن
بحسب القانون الذي أقر ،فإن الفاتورة
التي سيدفعها املشتركون بعد إنجاز
ال ـع ـقــد ،س ـت ـكــون مـبـنـيــة ع ـلــى سـعــريــن
هما:
 -1س ـعــر م ـب ـيــع ال ـط ــاق ــة م ــن «ك ـهــربــاء
لبنان» إلى شركة «كهرباء زحلة» :وقد
نص القانون على أن يتم تحديد السعر
ب ـمــا ي ـض ـمــن ،ف ــي ش ـكــل ع ـ ــادل ،حـقــوق
الطرفني في العقد .كيف يقاس السعر
العادل في هذه الحالة؟ في العام ،2012
جرت محاولة لزيادة سعر الكيلوواط
املـبــاع إلــى االمـتـيــازات ،حيث اقترحت
«ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان» ،حـيـنـهــا ،عـلــى وزيــر

ّ
المصارف تعطل قروض «اإلسكان»!

وزارة الطاقة:
التخفيض حتمي...
والسعر النهائي ينتظر
المفاوضات
هل يفتح تشريع
اإلنتاج في «كهرباء
زحلة» الباب أمام
مطالبة مناطق أخرى
بحقها باإلنتاج؟

وه ـ ــل الـ ـتـ ـم ــدي ــد الـ ـ ـ ــذي أقـ ـ ـ ــره مـجـلــس
الـ ــوزراء ،فــي الـعــام  1999ملــدة  15سنة
(مــن  2003إلــى  ،)2018خالفًا للقانون
وبحجة حسم سنوات الحرب من مدة
ّ
االم ـت ـي ــاز ،يـشــكــل سـبـبــا كــافـيــا لـتـكــرار
املخالفة؟ تلك عوامل لم يعطها من أراد
التمديد لالمتياز أي قيمة في النقاش
ال ـت ـشــري ـعــي الـ ـ ــذي ج ـ ــرى ف ــي مـجـلــس
النواب االثنني الفائت .األولوية كانت
للحفاظ على كـهــربــاء  ،24 / 24وهــذا
أمــر مفهوم وربـمــا طبيعي مــن أهالي
املـنـطـقــة ،لـكــن هــل هــو مـبــرر ملـشـ ّـرعــن،
يـ ـفـ ـت ــرض أن يـ ــوائ ـ ـمـ ــوا بـ ــن ح ــاج ــات
الناس والقانون؟
ربـمــا يحق ألهــل زحـلــة أن يقلقوا من
ان ـت ـقــال االم ـت ـيــاز إل ــى ك ـهــربــاء لـبـنــان،
التي تعاني املناطق األخرى من تردي
خــدمــات ـهــا ،وت ـت ـفــوق عـلـيـهــا «كـهــربــاء
زحـلــة» بــأشــواط ،إن كــان فــي التوزيع
أو ف ــي خ ــدم ــات ال ـص ـي ــان ــة ،ل ـك ــن هــل
للمشرعني أن يـتــأثــروا بذلك حتى لو
كان على حساب القانون والدستور؟
ل ــم ي ـكــن ال ـن ـق ــاش ال ـق ــان ــون ــي حــاض ـرًا
ف ــي املـجـلــس ال ـن ـيــابــي .ب ــدت األول ــوي ــة

س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة  -ش ـ ـع ـ ـب ـ ــوي ـ ــة .الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات
وال ـعــون ـيــون دخ ـل ــوا ف ــي صـ ــراع قــاس
تحول في أغلب األحـيــان إلــى مزايدة:
م ــن ه ــو األك ـث ــر حــرصــا ع ـلــى الـحـفــاظ
عـلــى ك ـهــربــاء 24 / 24؟ ال ـق ــوات على
قاعدة عصفور باليد وال عشرة ،ربما،
تمسكوا بالوضع الــراهــن ،فيما ذهب
ال ـع ــون ـي ــون أب ـع ــد م ــن ذلـ ـ ــك .تـمـسـكــوا
بـ ــاألمـ ــر ال ـ ــواق ـ ــع مـ ــن حـ ـي ــث ال ـت ـغ ــذي ــة
بــال ـت ـيــار ل ـكــن م ــع وع ــد ب ـف ــات ــورة أق ــل،
وعلى قاعدة استمرارية املرفق العام.

تشريع لمخالفة ومخالفة لتشريع
بــالـتـصــويــت ،أق ــر االق ـت ــراح امل ـقــدم من
الـ ــوزيـ ــر سـ ـي ــزار أب ـ ــي خ ـل ـي ــل ،وال ـ ــذي
ي ـق ـضــي ب ـتــوق ـيــع ع ـق ــد تـشـغـيـلــي مــع
«كهرباء زحـلــة» ملــدة  24شـهـرًا ،إال أن
ذلك فتح بابًا آخر لالعتراض :إعطاء
سـلـطــة ال ـق ــرار ل ــوزي ــر ال ـط ــاق ــة ،ال إلــى
مجلس الـ ــوزراء .لكن فــي األس ــاس لم
ي ـنــاقــش أحـ ــد ف ــي ال ـج ـل ـســة مـضـمــون
الـ ـق ــان ــون .ان ـه ـم ــك ن ـ ــواب ال ـ ـقـ ــوات فــي
الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن سـ ـب ــل ت ــأجـ ـي ــل الـ ـبـ ـن ــد.
حجتهم أنهم لم يحصلوا على الوقت
الكافي لدرسه .هؤالء ينقلون اتهامهم
بمخالفة القانون عبر االقتراح املقدم
إلــى اتـهــام مقابل بمخالفة الدستور
عبر االقتراح الذي أقر .وعليه ،ثمة من
يـســأل كيف يـشـ ّـرع الـقــانــون ال ــذي أقر
لكهرباء زحلة حصرًا دونًا عن غيرها
من الشركات ،ودونًا عن بقية املناطق،
ح ــق إن ـت ــاج ال ـك ـهــربــاء م ــن امل ــول ــدات؟
ألـ ـي ــس فـ ــي ذلـ ـ ــك اعـ ـ ـت ـ ــداء عـ ـل ــى م ـب ــدأ
املساواة املكفول في الدستور ،وعلى
م ـب ــدأ وحـ ـ ــدة ال ـت ـش ــري ــع؟ وإذا كــانــت
«كهرباء زحلة» قد أعطيت هذا الحق،
فـكـيــف ال يـعـطــى إل ــى ك ـهــربــاء جبيل
عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،وملـ ــاذا ال تحصل
«نور الفيحاء» على الترخيص نفسه؟
وكـيــف سمح مجلس ال ـنــواب لنفسه،
وف ـ ــي س ــاب ـق ــة مـ ــن ن ــوعـ ـه ــا ،ب ــإص ــدار
قانون خاص بشركة محددة ،بدل أن
يقوم بواجبه التشريعي العام ،فيفتح
الـبــاب للسلطة التنفيذية السـتــدراج
عـ ـ ــروض واخـ ـتـ ـي ــار ال ـ ـشـ ــروط الـفـنـيــة
األن ـســب واألس ـع ــار األرخـ ــص لتأمني
الخدمة للسكان؟

فـيـمــا ت ـبــرر م ـص ــادر الـ ـ ــوزارة موقفها
بــال ـحــاجــة إل ــى تـسـيـيــر امل ــرف ــق ال ـعــام،
وبالتالي السماح للمولدات العاملة
ح ــالـ ـي ــا بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،أس ـ ــوة
بمولدات األحياء ،مع فــارق أن األولى
تـسـتـعـمــل خ ـطــوط ال ـتــوزيــع الـخــاصــة
بالدولة ،فيما تستعمل الثانية أعمدة
اإلنــارة الخاصة بالدولة ،فإن مصدرًا
محايدًا يعتبر أن الحل القانوني كان
ي ـجــب أن ي ـح ـصــر ال ـت ـمــديــد بــامـتـيــاز
التوزيع فقط ،مقابل عدم حصر الحق
بإنتاج الكهرباء باملولدات املستأجرة
من قبل (أو اململوكة لـ) شركة «كهرباء
زح ـل ــة» .ه ــو يـعـتـبــر أن ه ــذه الـخـطــوة
ت ــؤدي إلــى تشريع مخالفة ارتكبتها
شــركــة «ك ـهــربــاء زح ـل ــة» ،كـمــا ي ــرى أن
ال ـت ـش ــري ــع ي ـ ــؤدي إلـ ــى م ـخــال ـفــة م ـبــدأ
املـ ـ ـس ـ ــاواة ب ــن امل ــواطـ ـن ــن ف ــي حـقـهــم
بالتزود بالطاقة املنتجة وحق األفراد
وال ـشــركــات مــن غـيــر «ك ـهــربــاء زحـلــة»
بــالـحـصــول عـلــى تــراخـيــص وأذون ــات
إنتاج.
مــا كتب قــد كـتــب .ووزي ــر الطاقة أعــاد
التأكيد ،فــي املؤتمر الصحافي الــذي
عقده في الوزارة يوم الثالثاء الفائت،
أن «م ــا ح ـصــل ف ــي الـجـلـســة انـتـصــار
للزحليني» ،مؤكدًا أن «الكهرباء سوف
تـبـقــى  24/24وال ـخ ــدم ــة أي ـضــا ب ــذات
الجودة واإلدارة واملوظفني في زحلة،
أم ــا الـكـلـفــة عـلــى املــواط ـنــن وكـهــربــاء
لبنان فستتغير».
أمــا املــديــر الـعـ ّـام لكهرباء زحلة أسعد
ن ـك ــد ،ف ـقــد ت ـلــقــف الـ ـك ــرة س ــري ـع ــا .زار
وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة وأعـ ـل ــن ب ـع ــد ل ـق ــائ ــه أن
«ك ـه ــرب ــاء زح ـل ــة ل ـهــا مـصـلـحــة ف ــي أن
تبقى الخدمات كما هي  24/24ساعة،
وس ـن ـع ـم ــل عـ ـل ــى ق ـض ـي ــة الـ ـتـ ـع ــرف ــة».
أض ــاف« :سـنـبــدأ العمل على القانون
ال ـج ــدي ــد وفـ ــي أس ـ ــرع وقـ ــت سننتهي
منه» ،معتبرًا أن «ال خاسر وال رابح».
ً
لـكــن ه ــل ف ـع ــا ،سـيـكــون االن ـت ـقــال من
ً
االم ـت ـي ــاز إل ــى ع ـقــد الـتـشـغـيــل س ـهــا؟
وهل تكفي مدة الثالثة أشهر املحددة
إلنجاز العقد؟ يخشى مصدر مطلع أن
«تترتب عن العقد مشاكل وتعقيدات
تـ ـفـ ـسـ ـي ــري ــة وتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـقـ ـي ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة قــد
يستغرق حلها أشهرًا طويلة».

تقرير

ال تشبع المصارف من المال العام .أكثر
من  %60من أرباحها مصدرها الدين
العام ،ثم أعطاها مصرف لبنان القروض
المدعومة ،قبل أن ّ
يقدم لها هدية أكبر
في الهندسات المالية المتواصلة منذ
 2016إلى اليوم ما أكسبها أرباحًا سنوية
طائلة .كل ذلك ال يكفي .فالمصارف
تحاول اليوم شفط أكبر قدر ممكن
من األموال التي خصصها مجلس النواب
لدعم القروض السكنية

محمد وهبة
فـ ــي ال ـج ـل ـس ــة ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ملـجـلــس
ال ـنــواب مــا قبل األخ ـيــرة ،أقــر قانون
ي ـم ـنــح امل ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة لــإس ـكــان
اع ـت ـم ــادات بـقـيـمــة  100م ـل ـيــار لـيــرة
ل ــدع ــم ال ـ ـقـ ــروض ال ـس ـك ـن ـيــة م ــؤق ـت ــا،
فــي انـتـظــار إق ــرار الحكومة سياسة
إسـكــانـيــة ت ـح ـ ّـدد م ــن خــالـهــا آلـيــات
الدعم املستدامة .مبررات هذا الدعم
ّ
ركزت على أن شروط القرض السكني
ع ـبــر امل ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة ل ــإس ـك ــان ال
تتيح استفادة األثرياء كما هي عليه
قــروض مصرف لبنان املدعومة ،بل
ّ
تـغــطــي شــريـحــة مــن الطبقة الفقيرة
واملتوسطة في لبنان إذ يتوجب أن
ّ
الحد األقصى للدخل العائلي
يكون
خمسة ماليني ليرة وأن يكون الحد
األق ـصــى لـلـقــرض  270مـلـيــون لـيــرة،
لـكــن كــل ه ــذا الـنـقــاش لــم يـعــد قائمًا
اليوم بعدما ّ
تبي أن املصارف تريد

شفط الدعم املخصص للفقراء.
حصل هذا األمر يوم الثالثاء املاضي.
في ذلك الوقت كان يفترض أن يجتمع
مجلس إدارة جمعية املصارف إلقرار
إع ـ ـ ــادة ال ـع ـم ــل ب ــالـ ـق ــروض الـسـكـنـيــة
امل ـ ــدع ـ ــوم ـ ــة عـ ـب ــر املـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـع ــام ــة
لـ ــإس ـ ـكـ ــان بـ ـع ــد مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ش ــاق ــة
وقـ ــاس ـ ـيـ ــة خ ــاضـ ـتـ ـه ــا املـ ــؤس ـ ـسـ ــة مــع
الجمعية من أجل التوصل إلى اتفاق
على سعر فائدة القرض املدعوم .كان
االتفاق يقضي بأن تحصل املصارف
مباشرة
على  %15مــن قيمة الـقــرض
ّ
عند توقيع العقد .وهذه النسبة تمثل
الـفــائــدة املـتــرتـبــة عـلــى ال ـحـ ّـد األقـصــى
لـلـقــرض ال ــذي تمنحه املــؤسـســة على
فـتــرة  25سنة مــع األخــذ فــي االعتبار
أن الفائدة املرجعية ناقصة  %1هي
قاعدة االحتساب .يومها كانت الفائدة
املرجعية على الـقــروض بالليرة هي
 .%10.7وفق هذا االتفاق كان يفترض
أن يدفع طالب القرض فائدة تتراوح

بني  %5و ،%5.25أي أعلى بقليل من
الـفــائــدة الـتــي كــانــت ســائــدة أي ــام كــان
الدعم وفيرًا في السنوات املاضية.
وه ــذه الـطــريـقــة فــي االحـتـســاب كانت
ت ـم ـنــح املـ ـص ــارف «ه ــدي ــة» ت ـك ـمــن في

ّ
قررت جمعية
المصارف رفع
أسعار الفائدة المرجعية
من دون أن تبلغ
«اإلسكان» بموافقتها أو
رفضها للعرض

أنها ستحصل على جزء من أرباحها
مباشرة من املؤسسة العامة لإلسكان
عند توقيع العقد ،وستكون لها ّ
حصة
مــن األرب ــاح مــن الفائدة التي يدفعها
طالب القرض.
ل ــم ي ـك ــن األمـ ـ ــر م ـن ـص ـفــا لـلـمـسـتـهـلــك
وال لـلـمــال ال ـعــام ،لـكــن حـجــم املشكلة
وط ـب ـي ـع ـت ـه ــا أفـ ـ ـض ـ ــت إلـ ـ ـ ــى إمـ ـس ــاك
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف ب ــأفـ ـضـ ـلـ ـي ــة فـ ـ ــي ع ـم ـل ـيــة
الـتـفــاوض ،خصوصًا فــي ظــل وجــود
ت ـع ـم ـي ــم مـ ــن م ـ ـصـ ــرف ي ـ ـحـ ــدد سـقـفــا
ل ــإق ــراض بــال ـل ـيــرة ي ـ ــوازي  %25من
مجموع ودائعها .وبما أن املصارف
كــانــت تـسـعــى ل ـل ـفــوز بــات ـفــاق ي ـحـ ّـدد
ً
ع ـم ـلــة اإلقـ ـ ـ ــراض بـ ــالـ ــدوالر ب ـ ــدال مــن
الـلـيــرة نـظـرًا لـكــون غالبية املـصــارف
ت ـجــاوزت ال ـحــدود الـتــي نــص عليها
تعميم مـصــرف لـبـنــان ،ك ــان االتـفــاق
على التسليف بالليرة هو املقايضة
ّ
تصب
التي جعلت عملية التفاوض
جزئيًا ملصلحة املصارف.

الخيارات ليست ّ
ضيقة
كثيرًا أمام المؤسسة
العامة لإلسكان
(مروان طحطح)

املشكلة لم تكن تكمن في هــذا األمــر،
بــل فــي أن امل ـصــارف لــم تـشـبــع .فيوم
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء امل ـن ـت ـظ ــر ،قـ ـ ـ ـ ّـررت جـمـعـيــة
املصارف أن ّ
ترد على االتفاق الشفهي
م ـ ــع املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ــإسـ ـك ــان،
بــإصــدار تعميم يقضي برفع أسعار
الـفــائــدة املرجعية إلــى  %11.50على
ال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة م ــن دون أن تبلغ
املؤسسة العامة لإلسكان موافقتها
أو أس ـب ــاب ال ــرف ــض ل ـل ـعــرض املـتـفــق
عليه.
هــذه الخطوة السلبية مــن الجمعية
أع ـ ـ ـ ــادت امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ــع امل ــؤس ـس ــة
الـعــامــة لــإسـكــان إل ــى نقطة الصفر.
ّ
تحقيق
فقد تبي أن املـصــارف تريد ّ
أكـبــر ق ــدر مــن األربـ ــاح الـتــي يــوفــرهــا
امل ــال ال ـعــام .بحسب مـصــادر معنية،
ف ــإن ال ـق ـي ــادات امل ـصــرف ـيــة ف ــي لـبـنــان
تظن أنه ليس لدى املؤسسة أي خيار
في هذا املجال إال الخضوع لقراراتها،
وهي ال تريد أن تقلص حجم أرباحها

الناتج من هــذا القرض الجديد ليرة
واحــدة ،بل تريد االستحواذ على ما
تطاوله يداها.
في الواقع ،إن الخيارات ليست ّ
ضيقة
كثيرًا أمام املؤسسة العامة لإلسكان،
بـ ــل هـ ـن ــاك «ح ـ ـلـ ــول أخ ـ ـ ـ ــرى» بـحـســب
امل ـصــادر .لكن ال ـقــرار سيأخذ املوقف
ن ـح ــو ال ـت ـع ـق ـيــد ألن امل ـ ـصـ ــارف ال ـتــي
تــرفــض املـشــاركــة فــي الـقــرض الجديد
ب ــأس ـع ــار ف ــوائ ــد م ـق ـب ــول ــة ،سـتـخـســر
ف ــرص ــة ت ـطــويــر مـحـفـظــة تسليفاتها
الـســوقـيــة فــي ه ــذه األي ــام الـصـعـبــة ،ال
بل إن هذا األمر ينطوي على تداعيات
أخـ ــرى ف ــي مـحـفـظــة املـ ـص ــارف ،ألنـهــا
ً
أص ــا م ـتــورطــة ف ــي تـسـلـيــف مـصــرف
ً
ل ـب ـن ــان ب ـن ـس ــب كـ ـبـ ـي ــرة ،وه ـ ــي أصـ ــا
م ـتــورطــة ف ــي تـسـلـيــف ال ــدول ــة بنسب
كبيرة ،وبالتالي فــإن خـســارة فرصة
تطوير محفظة التسليفات السوقية
سـ ـي ــرف ــع ن ـس ـب ــة ال ـ ـتـ ــركـ ــز ف ـ ــي ال ــدي ــن
السيادي ويرفع نسبة املخاطر عليها.
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مجتمع

مجتمع
قضية

حق ّ
الرد

التلوث ينسحب على الحوض األدنى لليطاني

ّ
مياه الجنوب غير صالحة للري واالســتعمال

لم يعد التلوث الكارثي محصورًا
بالحوض األعلى لنهر الليطاني من منبعه
من نبع العليق في بعلبك إلى بحيرة
القرعون .انسحبت الكارثة على الحوض
األدنى في الجنوب ،بعدما ّبينت التحاليل
المخبرية تلوثًا شديدًا في قناتي القاسمية
ورأس العين اللتين تستخدم مياههما في
الري وفي الضخ إلى المشتركين

آمال خليل
كـشـفــت الـتـحــالـيــل الـجــرثــومـيــة ملياه
الـ ـ ــري ف ــي أق ـن ـي ــة ال ـقــاس ـم ـيــة ورأس
العني التابعة لشبكة مياه الليطاني
عـ ــن ن ـس ــب خ ـط ـي ــرة مـ ــن ال ـب ـك ـت ـيــريــا
ال ـ ـبـ ــرازيـ ــة أو الـ ـق ــول ــونـ ـي ــات ،ت ـفــوق
املعدالت املسموح بها بــآالف املــرات.
ويـنـسـحــب ه ــذا ال ـت ـلــوث ع ـلــى امل ـيــاه
الـتــي تستخدم لالستعمال املنزلي
ف ــي مـنـطـقــة ص ــور وت ـ ــروي الـسـهــول
الساحلية في الجنوب.

القرعون :انخفاض المياه وارتفاع التلوث
ً
أصدرت املصلحة الوطنية لنهر الليطاني جدوال بنسب املياه الوافدة إلى بحيرة
القرعون منذ سنة  1962حتى سنة  .2018وتظهر املقارنة بني األرقام ،أن العام
الـجــاري هو األســوأ بسبب انخفاض النسبة إلــى ما دون معدالتها .نسبة هذا
العام سجلت  76مليون متر مكعب .النسبة األقل منها سجلت في السنة املائية
 2000ـ ـ  2001حيث بلغت  61مليونًا و 50ألف متر مكعب .في حني كانت النسبة
األعلى في السنة املائية  1968ـ ـ  1969حني بلغت نسبة املتساقطات مليارًا و12
مليونًا و 999ألف متر مكعب .كمية املتساقطات تتأثر باختالف درجات الحرارة
ّ
من سنة إلى أخــرى ،ما يؤثر في معدل كميات التبخر .لكن طريقة إدارة املياه
في الحوض األعلى لنهر الليطاني من خالل االستعمال العشوائي وغير املمنهج
للمياه الجوفية (آبــار خاصة وعامة) ،تتسبب بانخفاض ملحوظ في منسوب
املياه الجوفية في بعض املناطق وبالتالي انخفاض كميات املياه املتدفقة من
ً
ً
الينابيع وصــوال إلــى جفافها قبل أوانـهــا .فضال عن أن كميات املياه املتدفقة
مــن بـعــض الينابيع يـتــم تحويلها مــن املـنـبــع إل ــى مــؤسـســات امل ـيــاه لالستفادة
منها ألغــراض الـ َـري والشفة قبل وصولها إلى مجاري املياه .كما يسجل ّ
ضخ
كميات املياه من مجرى النهر ،حيث يقوم املزارعون بوضع سواتر ترابية في
مجرى النهر بهدف حجز املياه واستعمالها لري مزروعاتهم .انخفاض كمية
املتساقطات في البحيرة ،يضاف إلى استمرار ضخ مصادر الصرف الصحي
واملياه العادمة ،يؤدي إلى تقليل فرص معالجة مياهها من البكتيريا والسموم.

«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» حـ ـصـ ـل ــت عـ ـل ــى ت ـق ــري ــر
لتحاليل جرثومية أجرتها املصلحة
الوطنية لنهر الليطاني على مياه
قناتي القاسمية ورأس الـعــن .وقد
أظ ـهــرت أن ع ــدد الـقــولــونـيــات بلغت
 13300مـسـتـعـمــرة ف ــي امل ـئــة ملليتر
عـ ـن ــد أول ال ـ ـق ـ ـنـ ــاة ف ـ ــي ال ـق ــاس ـم ـي ــة،
و 11000مستعمرة فــي املئة ملليتر
في القناة عند ساحة الشبريحا على
بعد حوالي كيلومترين .والالفت أن
عــدد القولونيات املتحملة للحرارة
فــي كمية املـيــاه نفسها بلغت 2625
مستعمرة في املئة ملليتر عند أول
الـقـنــاة و 15000مستعمرة فــي املئة
ملليتر عند ســاحــة الشبريحا .كما
ب ـ ّـي ـن ــت ال ـت ـح ــال ـي ــل امل ـخ ـب ــري ــة ت ـلــوث
ب ــرك رأس ال ـعــن م ـبــاشــرة أو تـلــوث
ال ـن ـب ــع ال ـ ــذي ي ـغ ــذي ـه ــا .إذ ب ـل ــغ ع ــدد
الـ ـق ــول ــونـ ـي ــات اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة 250000
مستعمرة في الـ  100ملليتر في برك
رأس ال ـعــن و 13000مـسـتـعـمـ ْـرة في
َ
قناة رأس العني عند منطقة القليلة.
أم ــا الـقــولــونـيــات املتحملة لـلـحــرارة
فـبـلــغ ع ــدده ــا  197.5مـسـتـعـمــرة في
ال ـبــرك و 6875مستعمرة فــي القناة
عند القليلة.
وخلص تقييم املصلحة إلى أن «مياه
البرك والقناة غير صالحة لالستعمال
أو الري بحسب كافة املعايير العاملية»
ال ـت ــي ت ـس ـمــح ب ــوج ــود أقـ ــل م ــن 1000
م ـس ـت ـع ـم ــرة مـ ــن الـ ـق ــول ــونـ ـي ــات وأقـ ــل
م ــن  100مـسـتـعـمــرة م ــن الـقــولــونـيــات
املتحملة للحرارة في الـ 100ملليتر!
وم ـ ـع ـ ـلـ ــوم أن م ـص ـل ـح ــة ال ـل ـي ـط ــان ــي
تستثمر مشروع ري القاسمية ـ ـ رأس
العني الــذي يؤمن مياه الــري لحوالي
 3000هكتار مــن املـســاحــات الزراعية
وألكثر من  1287مشتركًا في  32قرية،
من نهر الليطاني والينابيع الواقعة
في حوضه األدنى عبر قناة ّ
جر يبلغ
طــولـهــا ح ــوال ــي  55كـيـلــومـتـرًا ،تمتد
ً
ش ـم ــاال م ــن مـنـطـقــة ال ــزراري ــة ـ ـ ـ ـ الـســد
حتى الزهراني ـ ـ صيدا ،وجنوبًا من

القولونيات المتحملة
للحرارة تؤكد تلوث
أقنية الري والبرك
بالمياه الناجمة عن
الصرف الصحي

منطقة القاسمية ـ ـ محطة الضخ حتى
امل ـن ـصــوري .فـيـمــا تستثمر مؤسسة
مـيــاه لـبـنــان الـجـنــوبــي الـبــركــة األكـبــر
ف ـي ـهــا ل ـضــخ م ـيــاه ـهــا ن ـحــو شـبـكــات
امل ـ ـيـ ــاه الـ ـت ــي ت ـص ــل إل ـ ــى امل ـ ـنـ ــازل فــي
مدينة صور وبلداتها بعد إخضاعها
للمعالجة.
ب ـح ـســب ت ـقــريــر امل ـص ـل ـحــة ،فـ ــإن عــدد
الـقــولــونـيــات ي ــدل عـلــى تـلــوث متعدد
امل ـص ــادر م ــن ال ـتــربــة وال ــرواس ــب إلــى
الجريان السطحي الزراعي والنفايات
ال ـح ـيــوان ـيــة أو ال ـب ـشــريــة .ل ـكــن نسب
القولونيات املتحملة للحرارة تؤكد
تـ ـل ــوث أق ـن ـي ــة الـ ـ ــري وال ـ ـبـ ــرك بــامل ـيــاه
العادمة الناجمة عن الصرف الصحي.
وت ـ ـهـ ـ ّـدد ن ـس ــب ال ـت ـل ــوث هـ ــذه مـصـيــر
م ـشــروع ري الـقــاسـمـيــة ـ ـ رأس العني
الـ ـت ــاب ــع ل ـل ـم ـص ـل ـحــة ال ــوط ـن ـي ــة لـنـهــر
الليطاني ومشاريع ضخ مياه املنازل
التابع ملؤسسة مياه لبنان الجنوبي.
تمامًا كما ّأدت نسب التلوث العالية
في الحوض األعلى للنهر إلى تعليق
العمل بمشروع الــري فــي القناة 900
ال ـ ـ ــذي ي ـج ــر مـ ـي ــاه ال ـ ـ ــري مـ ــن ب ـح ـيــرة
ال ـقــرعــون إل ــى ب ـلــدات ال ـب ـقــاع الـغــربــي
صعودًا نحو البقاع األوسط.
ويـعـ ّـد توجيه الـصــرف الصحي نحو
قـ ـن ــوات الـ ـ ــري أحـ ــد م ـظ ــاه ــر ال ـت ـعــدي

توضيح من «يونيسيف»
ّردا على تقرير « %76من األطفال غير ّ
مطعمني ضد األمراض» في
ّ
«األخبار» أمس ،تؤكد منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسيف) أن
األرقام املذكورة واملنسوبة لها في التقرير «غير دقيقة وخارجة عن
ُ
سياق ُما ذ ّكر خالل املقابلة الهاتفية».
ّ
املتينة والطويلة
ولفتت املنظمة إلــى ّ أنها «تــود ،إنطالقًا من العالقة ّ
األم ــد مــع وزارة الــصـحــة ال ـعــامــة ،بـخــاصــة فــي مــا يـتـعــلــق بحمالت
التحصني ،دعم وتأكيد االرقــام التي نشرتها الــوزارة»ُ ،م ّ
شددة على
ّ
أنه منذ بداية العام «جندت الوزارة جميع شركائها للعمل على إعادة
إدخال كل طفل يعيش في املناطق الضعيفة التغطية والتحصني ،إلى
ّ
الصحية».
نظام التحصني الروتيني في مراكز الرعاية

التي أدت إلــى تلويثها ،لكنها ليست
الوحيدة .املصلحة أجرت مسحًا على
أش ـك ــال ال ـت ـعــديــات وم ـظــاهــر الـتـلــوث
وق ــدم ــت إخـ ـب ــارًا ب ـحــق ال ـفــاع ـلــن إلــى
النيابة العامة املالية .بدورها ،أجرت
ال ـن ـيــابــة مـسـحــا أظ ـه ــر ق ـي ــام بـلــديــات
وأش ـخ ــاص فــي ق ـضــاء ص ــور بــإنـشــاء
مـ ـط ــام ــر وم ـ ـك ـ ـبـ ــات ن ـ ـفـ ــايـ ــات ص ـل ـبــة
تتضمن م ــواد عـضــويــة (تـنـتــج منها
عصارة سامة) وردمـيــات ،في محيط
وضمن استمالك أقنية الــري التابعة
للمصلحة وضـمــن ح ــرم األقـنـيــة .في
حــن أن املـعــايـيــر الــدول ـيــة تستوجب
أن تبتعد املطامر  300متر عن أقنية
ال ــري إذا كــانــت ال ـق ـنــاة مــن ال ـبــاطــون.
وفــي قضاء صيدا ـ ـ الــزهــرانــي ،أظهر
املسح تعديات بإقامة منشآت ثابتة
ف ــي ح ــرم ال ـق ـنــاة وإنـ ـش ــاءات وحـقــوق
مـ ــرور غ ـيــر م ـشــروعــة م ــن ع ـلــى جسم
القناة ،ال سيما في منطقة جيمجمي
ـ ـ ـ ـ الـ ـخ ــراي ــب ،وفـ ــي ب ـلــدتــي الـصــرفـنــد
والـبـيـســاريــة حـيــث أقـيـمــت إن ـشــاءات
ثابتة ومحال تجارية وصناعية في
ّ
تصرف املياه املبتذلة
استمالك القناة
ف ـي ـه ــا .وط ــالـ ـب ــت امل ـص ـل ـح ــة ال ـن ـيــابــة
العامة املالية باالدعاء على الفاعلني
من أشخاص وبلديات وإلزامهم برفع
التعدي وإزالة كافة اإلنشاءات الواقعة
ضـمــن اس ـت ـمــاك املـصـلـحــة واملـكـبــات
ومنع كافة املطامر واملكبات الواقعة
ضمن نطاق استمالك املصلحة على
طول قناة ري القاسمية ـ ـ رأس العني.
رئ ـي ــس املـصـلـحــة س ــام ــي ع ـلــويــة قــال
لـ«األخبار» إن النيابة العامة «تحركت
ضــد الـفــاعـلــن وب ــدأت باستدعائهم.
لكن اإلجراءات امليدانية الكفيلة برفع
التعديات وحماية األقنية من الصرف
الصحي ،ال تزال بطيئة».
* تقرير املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
ح ــول ت ـلــوث م ـيــاه رأس ال ـعــن والـقــا ًسـمـيــة
وتـقــاريــر التحليل الـجــرثــومــي كــامـلــة على
املوقع االلكتروني.

شركات التأمين
ملتزمون بالقانون
تعليقًا على مــا ورد فــي «األخ ـبــار» ( )2017/11/10بعنوان «خـ ّـوة
التأمني االلزامي :الشركات تقبض والضمان يدفع» ،نوضح اآلتي:
ً
أوال ،بالنسبة لألرقام
 1ـ ـ تضمن املقال أرقامًا غير دقيقة تتعارض مع االرقــام الرسمية
لتقرير لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة االقتصاد.
 2ـ ـ سـ ّـددت شركات التأمني خــال السنوات الخمس االخـيــرة (بني
 2012و 2.7 )2017مليار ليرة تعويضًا عن  34الــف حــادث صدم
وفق االرقام الواردة في تقرير لجنة مراقبة هيئات الضمان.
 3ـ ـ ورد في املقال ان الضمان ســدد تكاليف استشفائية بمبلغ 3
مليارات ليرة .وهنا ال بد من توضيح األمور التالية:
أ ـ ـ املبلغ املشار اليه ،إن صح ،سدده الضمان خالل فترة امتدت على
مدى  7سنوات .وفي املقابل ،تكبدت شركات التأمني  3.7مليار ليرة
خالل  5سنوات فقط .من هنا يبرز الفارق الكبير بني املبالغ ووفاء
الشركات بالتزاماتها بشكل حاسم.
ب ـ ـ ورد في املقال أن الضمان يملك الوثائق القانونية من محاضر
قوى االمن وتقارير خبراء السير مرفق بها ارقام بوالص التأمني .في
هذه الحالة كان يجب على الضمان ارســال طلباته الى لجنة مراقبة
هيئات الضمان في وزارة االقتصاد التي تملك الضمانات الكافية من
شركات التأمني لتغطية اي مطالبة ،وبالتالي تحصيل املبالغ املذكورة.

ّ
تهدد نسب التلوث مصير مشروع ري القاسمية ــ رأس العين ومشاريع ضخ مياه المنازل التابع لـ«مياه لبنان الجنوبي» (األخبار)

تقرير
استصالح أم
مرملة جديدة؟

إرجاء إعالن جبل الريحان محمية 6 :أشهر إضافية للمرامل!
رغم االنتظار  12عامًا إلعالن جبل
الريحان (قضاء جزين) محمية طبيعية،
ُسحب اقتراح القانون من جدول أعمال
الجلسة التشريعية األخيرة في اللحظات
الحفاظ على
األخيرة .الحجة هي ّ
الملكيات الخاصة .لكن ناشطين بيئيين
يلفتون الى أن سحب المشروع جاء
عقب مهلة إدارية منحها وزير الداخلية
ألصحاب مرملة تسمح باستئناف العمل
فيها لستة أشهر بعد توقفها لعامين
آمال خليل
ل ـل ـمــرة األول ـ ـ ــى ،أدرج اقـ ـت ــراح قــانــون
«إع ـ ـ ـ ـ ـ ــان ج ـ ـبـ ــل الـ ـ ــري ـ ـ ـحـ ـ ــان م ـح ـم ـي ــة
طبيعية» على جــدول أعمال الجلسة
التشريعية في مجلس النواب اإلثنني
املاضي .االقتراح يستند إلى املرسوم
ال ـ ـ ــوزاري ال ــرق ــم  17533الـ ــذي واف ـقــت
ف ـيــه ال ـح ـكــومــة ع ـلــى إنـ ـش ــاء املـحـمـيــة

ب ـمــوجــب ق ــان ــون ي ـق ـ ّـره ال ـب ــرمل ــان .لكن
رئيس مجلس النواب نبيه بري ،لدى
الوصول الى البند الثامن من الجدول
ال ـ ـخـ ــاص بـ ــإعـ ــان امل ـح ـم ـي ــة ،اس ـت ـبــق
م ــداخ ــات ال ـن ــواب ،وس ـحــب االق ـتــراح
ً
«بناء على تمنيات من رؤساء بلديات
منطقة الريحان وفعالياتها بإرجائه
لـتـحــديــد املـلـكـيــات ال ـخــاصــة الــواقـعــة
ضمن حــدود املحمية ،منعًا للتعدي
عليها وضياع الحقوق».
وك ــان ــت ال ـح ـكــومــة واف ـق ــت ف ــي أي ـلــول
 2006ع ـل ــى اق ـ ـتـ ــراح إعـ ـ ــان املـحـمـيــة
الذي ّ
قدمته بلدية الريحان عام .2004
ّ
لكنها شددت على وجوب أن يتضمن
مشروع القانون نصًا «يحفظ حقوق
املــالـكــن» ،علمًا بــأن قــانــون املحميات
امل ـ ـعـ ــدل الـ ـ ـ ــذي أق ـ ـ ّـرت ـ ــه ل ـج ـن ــة ال ـب ـي ـئــة
الـنـيــابـيــة مـطـلــع ال ـع ــام ال ـج ــاري نـ ّـص
على «الحق بإنشاء محمية طبيعية
ع ـلــى األم ـ ــاك ال ـخــاصــة ب ـعــد مــوافـقــة
أصحابها خطيًا بموجب عقد بينهم
وبــن الــدولــة اللبنانية ممثلة بــوزارة
الـبـيـئــة .وف ــي حــالــة ع ــدم مــوافـقــة أحــد
امل ــال ـك ــن أو أكـ ـث ــر ،ع ـلــى ضـ ـ ّـم أمــاكــه
الــى املحمية الطبيعية ،يمكن إلدارة

املحمية أن تستملك عقارًا أو عقارات
ه ـ ـ ـ ــؤالء ع ـ ــن طـ ــريـ ــق إع ـ ـ ـ ــان امل ـن ـف ـع ــة
الـعــامــة الـبـيـئـيــة ل ـهــذا االس ـت ـمــاك ،أو
مقايضتها بأمالك تابعة للدولة».
هـ ـ ـشـ ـ ــام ي ـ ـ ــون ـ ـ ــس ،رئـ ـ ـيـ ـ ــس ج ـم ـع ـي ــة
«الجنوبيون الخضر» التي أطلقت
ّ
حملة الستعجال إعالن املحمية ،أكد
لـ«األخبار» أن «املبررات التي قدمت

للتأجيل غير جــديــة» ،إذ إن «إعــان
املحمية ال ينزع امللكية عن العقارات
الـ ـخ ــاص ــة أو يـ ـص ــادره ــا بـ ــل ي ـقـ ّـيــد
استعماالتها ،وهــي ّ
مقيدة باألصل
وفق التصنيف العقاري باعتبارها
أراض ـ ــي زراعـ ـي ــة وم ـن ــاط ــق حــرجـيــة
ت ــرع ــاه ــا ق ــوان ــن الـ ـغ ــاب ــات ()1949
وحـمــايــة ال ـغــابــات ( )1996وحـمــايــة

المرامل تنهش أحراج الريحان والعيشية وجوارهما منذ عام ( 2000األخبار)

البيئة (.»)2002
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة ال ــري ـح ــان
حـســن فـقـيــهّ ،أي ــد إرجـ ــاء اإلع ـ ــان ،مع
تــأك ـيــده أن ال ـب ـلــديــة ل ــم تـضـغــط بـهــذا
ال ـشــأن .وأوضـ ــح« :أش ـخــاص واصـلــن
من البلدة اتصلوا وطلبوا التأجيل».
ول ـفــت ف ــي ات ـص ــال م ــع «األخـ ـب ــار» الــى
عـ ـ ــدد مـ ــن املـ ــاح ـ ـظـ ــات عـ ـل ــى امل ـق ـت ــرح
الحالي .فـ«عندما قــدم رئيس البلدية
األس ـب ــق مـحـمــد ح ـم ــزة فـقـيــه م ـشــروع
امل ـح ـم ـيــة ،ل ــم ت ـكــن الـ ــدراسـ ــات حــولـهــا
مكتملة ،إذ لم تــراع امللكيات الخاصة.
وعـنــدمــا تــم لحظها ،صـغــرت مساحة
املحمية املقترحة ،وتم تعديل حدودها
ع ــام  .2013م ــع ذل ــك ،ال يـمـكــن اعـتـبــار
ال ـت ـعــديــل كــاف ـيــا .ألن امل ـس ــح ال ـع ـقــاري
اإللزامي في املنطقة التي كانت محتلة
حتى عام  ،2000لم ينجز بعد .ننتظر
الـتــأكــد مــن ح ــدود املـلـكـيــات الـخــاصــة،
لـكــي ال ت ـتــداخــل مــع األمـ ــاك ال ـعــامــة».
ّ
لفقيه أيـضــا مــاحـظــات تـتـعــلــق بــدور
البلدية فــي إدارة املحمية ،إذ «يعطي
ال ـقــانــون امل ـق ـتــرح لـلـجـمـعـيــات املــدنـيــة
دور اإلش ــراف واإلدارة ،فيما يجب أن
يكون هذا دور البلدية».
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إعالن المحمية
ال ينزع الملكية عن
الخاصة
العقارات
ّ
ً
المصنفة أصال
أراضي زراعية

إال أن عـ ــددًا م ــن ال ـنــاش ـطــن يــربـطــون
بني اإلرجــاء وبــن املرامل التي ال تزال
ت ـن ـهــش أح ـ ـ ــراج ال ــريـ ـح ــان والـعـيـشـيــة
ّ
وتتسبب
وجــوارهـمــا منذ عــام ،2000
في ّ
تلوث نهر الليطاني املجاور واملياه
ّ
الجوفية ،وتعطل محطة ضخ املياه في
مشروع الطيبة بسبب ترسب الرمول
مـ ــن امل ـ ـيـ ــاه .وي ـل ـف ــت ه ـ ــؤالء إل ـ ــى قـ ــرار
وزي ــر الــداخـلـيــة فــي حـكــومــة تصريف
األعـمــال نـهــاد املـشـنــوق ،فــي  8تشرين

األول املاضي ،القاضي بإعطاء مرملة
ت ـق ــع ف ــي ال ـع ـق ــار رقـ ــم  19ف ــي مـنـطـقــة
قروح في الريحان مهلة إداريــة للعمل
ملــدة ستة أشـهــر ،بعد ق ــرار وقفها عن
العمل فــي أيـلــول  .2016ويسمح قــرار
املشنوق لعلي وإبراهيم ب .بـ«تأهيل
املوقع ونقل الرمول الناتجة عن اعمال
التأهيل ملدة ثالث سنوات» ،علمًا بأن
أصحاب املرملة كانوا مع شركاء لهم
ق ــد أنـ ـش ــأوا م ــرام ــل ف ــي م ــواق ــع اخ ــرى
مــن الــريـحــان ،ونقلوا الــرمــول مــن دون
االل ـ ـت ـ ــزام ب ـم ــا ي ـن ــص ع ـل ـي ــه ال ـق ــان ــون
ب ــوج ــوب اس ـت ـصــاح ـهــا ب ـع ــد ان ـت ـهــاء
أعمال الحفر والجرف .ومنذ عام ،2002
تاريخ تأسيس أول مرملة في املنطقة،
ل ــم تـقــم ال ـب ـلــديــات والـ ـ ـ ــوزارات املعنية
وال ـق ــوى األم ـن ـيــة بــواجـبـهــا ف ــي فــرض
تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون  ،2009\42الـقــاضــي
باستصالح املــرامــل وإعــادتـهــا أحــراج
صنوبر.
ماذا ستفعل البلدية الحالية مع املرملة
الـجــديــدة؟ أج ــاب فقيه« :تــواصـلـنــا مع
الدرك ،فقالوا ال نستطيع أن نوقفه عن
الـعـمــل .تواصلنا مــع صــاحــب املرملة،
فوعد بأنه سيلتزم باالستصالح».

فــي املـجـلــس األع ـلــى للمقالع
والكسارات في وزارة البيئة،
يـ ّخـضــع ل ـلــدرس عـقــد اتـفــاق
وق ـع ـت ــه ب ـلــديــة ال ــري ـح ــان مع
«ش ـ ــرك ـ ــة الـ ــري ـ ـحـ ــان ل ـل ـب ـنــاء
وامل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاوالت» الس ـت ـص ــاح
ال ـع ـقــار رق ــم  16م ــن منطقة
قروح التي ّ
شوهتها املرامل،
علمًا ب ــأن أص ـحــاب الشركة
هم أنفسهم أصحاب املرامل.
وال ــاف ــت أن الـعـقــد يتضمن
اس ـت ـص ــاح ش ـي ــر ب ــارت ـف ــاع
 50م ـت ـرًا سـيـنـتــج ع ـنــه نقل
ك ـم ـيــات م ــن ال ــرم ــول تــذهــب
ل ـص ــال ــح الـ ـش ــرك ــة ن ـف ـس ـهــا!
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــد ،ت ـل ـت ــزم
«شــركــة الــريـحــان» بـ«الحفر
ب ـع ــد م ــواف ـق ــة وزارة الـبـيـئــة
وال ـب ـلــديــة وت ـحــت إشــرافـهـمــا
ملدة سنة واحــدة ،بهدف زرع
أشجار الصنوبر واملحافظة
عليها ورعايتها بعد انتهاء
األشغال».

ثانيًا :الرقابة على الشركات
 1ـ ـ تعتبر املؤسسة الوطنية للضمان االلزامي من اكثر املؤسسات
التي تخضع لرقابة مباشرة مسبقة مــن قبل الــدولــة عبر ممثليها
الحاضرين في مجلس ادارتها.
 2ـ ـ ال بد من التأكيد ان مجلس ادارة املؤسسة يتألف من ممثلني عن
هيئات الضمان ،اضافة الــى مدير عــام هيئة ادارة السير في وزارة
الداخلية .كما ان اجتماعاتها ال تكون قانونية اال بحضور مفوض
الحكومة ممثل وزير االقتصاد والتجارة.
 3ـ ـ وعليه ال يستقيم القول بانعدام الرقابة أو بوجود خلل فيها.
ثالثًا :بالنسبة للمركبات غير المؤمنة
 1ـ ـ بحسب تقرير لجنة مراقبة هيئات الضمان للعام  ،2017بلغ عدد
املركبات ّ
املؤمنة مليونًا ومئتني وخمسني الفًا.
 2ـ ـ في حال افترضنا ان عدد املركبات قيد السير هو حوالي مليون
وثمانماية الف مركبة يتبني ان حوالي  500الف منها غير ّ
مؤمنة،
وبالتالي غير قانونية ،تعرض صاحبها والغير لعواقب خطيرة في
حال حصول اي حادث.
 3ـ ـ شركات التأمني غير مسؤولة عن املركبات غير ّ
املؤمنة وال تتمتع
بأي سلطة او صالحية اللزام صاحب املركبة باجراء عقد تأمني.
 4ـ ـ وعليه يفترض على الهيئات املختصة من وزارات وادارات معنية
مـتــابـعــة املــوضــوع وتـطـبـيــق اح ـكــام ال ـقــانــون مــن خ ــال مــاحـقــة اي
مخالفة والزام جميع اصحاب املركبات باجراء التأمني.
رابعًا :بالنسبة الرباح الشركات
 1ـ ـ ورد في املقال ان ارباح شركات التأمني بلغت  162,4مليون دوالر
بحسب تقرير صادر قبل عامني.
 2ـ ـ تجدر االشــارة الــى ان هــذه املبالغ موزعة على  50شركة تأمني،
مما يــؤكــد ان االرب ــاح املــذكــورة ليست بالحجم الكبير او املضخم
الذي يحاول التقرير االيحاء به ،مع التأكيد ان هذه االربــاح قانونية
وتخضع لرقابة االدارات املختصة.
 3ـ ـ املبالغ املذكورة ال تقاس بأرباح قطاعات اخــرى تحقق اضعاف
هذه املبالغ في سنة واحدة موزعة على عدد شركات اقل.
 4ـ ـ ال ينبغي اعطاء انطباع بأن قطاع التأمني يحقق ارباحًا خيالية غير
مستحقة ،مع العلم ان شركات التأمني هي شركات تجارية تبغي
الربح القانوني الذي يؤمن استمراريتها وبالتالي استمرارية قطاع
التامني.

املحامي جورج صافي
بالوكالة عن املؤسسة الوطنية للضمان االلزامي
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رياضة

رياضة
وجوه
ً
زوجات النجوم لسن ظالال

دوري األمم األوروبيّة

هولندا  xفرنسا

خلف كل إمرأة عظيمة ...العب كرة قدم

أحفاد كرويف مطالبون بالفوز
حسن رمضان
تـسـتـكـمــل ال ـي ــوم ال ـب ـطــولــة األوروبـ ـي ــة
ال ـج ــدي ــدة والـ ـت ــي ت ـق ــام ألول م ـ ـ ّـرة في
الـ ـت ــاري ــخ ه ـ ــذه ال ـس ـن ــة ت ـح ــت م ـسـ ّـمــى
«دوري األم ـ ـ ـ ــم األوروب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة» ،ح ـيــث
ي ـس ـت ـق ـبــل امل ـن ـت ـخ ــب ال ـه ــول ـن ــدي بـطــل
العالم املنتخب الفرنسي .هي الجولة
ال ـخ ــام ـس ــة م ــن هـ ــذا ال ـ ـ ـ ــدوري ،وب ــات ــت
الكثير مــن مـعــالــم الـهـبــوط والـصـعــود
واضـ ـح ــة .ع ـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،يعيش
املـنـتـخــب األمل ــان ــي أسـ ــوأ ف ـتــراتــه ومــن
املحتمل أن يهبط إلى الدرجة الثانية
فـ ــي ال ـت ـص ـن ـي ــف نـ ـظـ ـرًا إلـ ـ ــى ال ـن ـت ــائ ــج
املـخـيـبــة ال ـتــي قـ ّـدمـهــا منتخب امل ــدرب
يواكيم لوف في البطولةّ .أما بالنسبة
إلـ ـ ـ ــى املـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــن اآلخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن الـ ـل ــذي ــن
يشاركان املنتخب األملاني املجموعة،
فستكون امل ـب ــاراة مــا بــن الهولنديني
أص ـحــاب األرض والـفــرنـسـيــن ،إحــدى
أب ـ ـ ـ ــرز امل ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات ،ن ـ ـظ ـ ـرًا أله ـم ـي ـت ـهــا
ال ـك ـبــرى بــالـنـسـبــة ل ــرف ــاق ن ـجــم ن ــادي
ل ـيــون الـفــرنـســي ممفيس دي ـب ــاي .أيــن
تكمن ه ــذه األهـمـيــة؟ يمتلك املنتخب
الهولندي في رصيده ثــاث نقاط من
م ـبــاراتــن اثـنـتــن أم ــام ك ــل م ــن أملــانـيــا
وفــرن ـســا .م ــن جـهـتــه يـمـتـلــك املنتخب
ال ـف ــرن ـس ــي  7نـ ـق ــاط ،م ـ ّـم ــا ي ـع ـنــي ب ــأن
ف ــوز الـهــولـنــديــن عـلــى ديــديــه ديـشــان
سـ ـيـ ـش ــد ال ـ ـخ ـ ـنـ ــاق ع ـل ـي ـه ــم وي ـص ـب ــح
الـ ـف ــارق بـيـنـهـمــا ن ـق ـطــة واحـ ـ ــدة .عـلــى
ال ـ ــورق ،املـهـمــة سـتـكــون صـعـبــة ،نـظـرًا
ّ
لـلـفــروقــات الـكـبـيــرة فــي األداء ،وحــتــى
ّ
م ــن نــاحـيــة الــاع ـبــن ،إل أن املنتخب
الـفــرنـســي يـعــانــي م ــن غ ـيــابــات كثيرة
ّ
في تشكيلته ،لعل أبــرزهــا غياب نجم
مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد اإلن ـك ـل ـيــزي بــول
بوغبا بسبب اإلصابة .غياب بول عن
«ال ــدي ــوك» سـيـكــون م ــؤث ـرًا جـ ـدًا ،نـظـرًا
لالعتماد الكبير من ِقبل املدرب ديشان
على ال ـغــزال الـفــرنـســي ،إلــى جــانــب كل
مــن «الـنـحـلــة» نـغــولــو كــانـتــي وبليس

م ــات ــوي ــدي .إض ــاف ــة إلص ــاب ــة بــوغ ـبــا،
سـيـغـيــب ع ــن امل ـن ـت ـخــب ال ـفــرن ـســي كل
من ألكساندر الكازيت نجم اآلرسنال،
ب ـ ـن ـ ـجـ ــامـ ــان م ـ ـن ـ ــدي الع ـ ـ ـ ــب ال ـس ـي ـت ــي
وأنـتــونــي مــارسـيــال جـنــاح مانشستر
يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد .مـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـ ـ ــذه ـ ـ ــاب ،ال ـت ــي
احتضنها ملعب «سـتــاد دو فــرانــس»
ّ
الفرنسية باريس ،انتهت
في العاصمة
بفوز أبطال العالم بنتيجة  ،1-2أي إن
ً
اللقاء لم يكن سهال على رفاق أنطوان
غــريــزمــان .املـبــاراة الـيــوم ستكون على
األراض ـ ــي ال ـهــول ـنــديــة امل ـن ـخ ـف ـضــة ،ما
يعطي الهولنديني دافـعــا كبيرًا لبذل
م ـج ـه ــود أكـ ـب ــر مـ ــن ال ـ ـ ــذي بـ ــذلـ ــوه فــي
فرنسا ،لتحقيق الثالث نقاط.
سـيــدخــل املـنـتـخــب الـبــرتـقــالــي امل ـبــاراة

يمتاز فيرجيل
فان دايك
بروح القيادة
(أرشيف)

منتشيًا بفوزه األخير في البطولة على
املنتخب األملاني بثالثية نظيفة .هذه
النتيجة ،عـلــى الــرغــم مــن أن املنتخب
األملاني لم يستحقها ،نظرًا ألدائــه في
ّ
املـبــاراة ،إل أنها تبقى ثالثية ،وتبقى

ّ
تمثل نتيجة مباراة ألمانيا دافعًا
قويًا بالنسبة للهولنديين
دافـعــا كبيرًا بالنسبة لقائد املنتخب
الهولندي نجم ليفربول فيرجيل فان
دايك ،الذي قال هزمنا أملانيا بالثالثة،
لم ال نهزم فرنسا؟ هذا هو لسان حال
كل مشجع هولندي اآلن ،مؤمن بقدرات

منتخب بالده ،التي تحسنت كثيرًا في
السنوات املاضية .نجوم كثيرة هجرت
منتخب «الطواحني» ،على غرار آريني
روب ـ ــن ،روبـ ــن ف ــان ب ـيــرســي ،ويـسـلــي
ّ
س ـن ــاي ــدر وغ ـي ــره ــم ال ـك ـث ـيــر .إل أن ما
ّ
يقدمه الجيل الهولندي الجديد ،ليس
بـسـيـطــا ،ويــدفــع الـكـثـيــر مــن املتابعني
وامل ـن ـت ـقــديــن إل ــى االق ـت ـن ــاع ب ــأن ال ـكــرة
الـهــولـنــديــة ال ـتــي صـنـعــت املـتـعــة على
مدى السنوات ،لم تمت بعد.
أس ـ ـمـ ــاء مـ ـمـ ـي ــزة ك ـم ـم ـف ـيــس ديـ ـب ــاي،
العـ ــب مــان ـش ـ ّس ـتــر يــونــات ـيــد ال ـســابــق،
الـ ـ ـ ــذي لـ ــم يـ ــوفـ ــق بـ ــن أس ـ ـ ـ ــوار مـلـعــب
«األول ـ ــد ت ــراف ــورد» ول ـك ـنــه اآلن ،ي ـقـ ّـدم
للمتابعني أفـضــل نسخة مـنــه ،برفقة
ل ـيــون ال ـفــرن ـســي .وع ـنــد ذك ــر األس ـمــاء

املميزة ،ال يمكن التغاضي عن ثنائي
ل ـي ـف ــرب ــول ،ف ـيــرج ـيــل فـ ــان داي ـ ــك (قــائــد
امل ـن ـت ـخــب) وجــورج ـي ـن ـيــو ف ـي ـنــالــدوم.
على وجــه الخصوص ،الكالم واملديح
ّ
الدفاعية ،فان دايك،
سيكون للصخرة
املدافع الذي ومنذ قدومه إلى ليفربول،
ّ
تحسن أداء الفريق كثيرًا ،نظرًا ألهمية
في مركز قلب الدفاع .ناهيك عن روحه
ال ـق ـيــاديــة ،وال ـتــي تـظـهــر فــي مـبــاريــات
املنتخب الهولندي ،وحتى في ملعب
الــ«أنـفـيـلــد» ،فهو قــائــد مــن دون شــارة
ق ـي ــادة .إل ــى جــانــب ف ــان دايـ ــك ،موهبة
أخــرى في مركز قلب الــدفــاع ،ماتياس
دي لـيـخــت ،مــدافــع أيــاكــس أمـسـتــردام
الهولندي ،يقدم مستوى مميزًا اليوم
ف ــي م ـل ـعــب «يـ ــوهـ ــان كـ ــرويـ ــف» ،وه ــو
ّ
األوروبية ومن
محط أنظار أبرز الفرق
بينهم العمالق الكاتلوني برشلونة.
إذًا ،هــول ـنــدا ل ــم ت ـمــت .ب ــل ك ــان مــرضــا
خ ـب ـي ـثــا أص ـ ــاب امل ـن ـت ـخــب ال ـهــول ـنــدي،
ّأدى إلـ ــى عـ ــدم ت ــأه ـل ــه ل ـب ـطــولــة ك ــأس
الـعــالــم األخ ـي ــرة فــي روس ـي ــا ،وه ــا هو
اآلن ،ي ـت ـحـ ّـســن ش ـي ـئــا ف ـش ـي ـئ ــا ،تـحــت
قيادة مدرب جديد ،ذي عقلية مختلفة
ً
قليال عــن مــا اعـتــادت عليه الجماهير
من منتخب كرويف التاريخي .مدرب
إي ـف ــرت ــون ال ـس ــاب ــق والع ـ ــب بــرشـلــونــة
ال ـس ــاب ــق رون ــال ــد ك ــوم ــان .م ــا شــاهــده
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن املـ ـت ــابـ ـع ــن ف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة
امل ـن ـت ـخ ــب الـ ـه ــولـ ـن ــدي األخـ ـ ـي ـ ــرة أمـ ــام
أملــا ّن ـيــا ،هــو أن منتخب ال ـطــواحــن لم
يمثل ما يعرفه الجميع عنها ،لم يكن
منتخب هــولـنــدا «ال ـكــرة الـشــامـلــة» ،لم
تكن هولندا «الهجومية» ،وبالتالي،
لم تكن هولندا «يوهان كرويف» .ولكن
هــذه الطريقة الدفاعية ،والتي تعتمد
على الهجمات املرتدة في املقام ّ
األول،
أثمرت فوزًا كبيرًا على أملانيا ،ولربما،
ت ـك ــون امل ـف ـت ــاح ،ال ـ ــذي ي ــدخ ــل هــول ـنــدا
ف ــي حـقـبــة ج ــدي ــدة ،ي ـعــود م ــن خاللها
املنتخب إلــى االنـتـصــارات كما عهدته
الجماهير دائمًا.

ّ
ودية في زمن الحرب

السعودية تواجه اليمن استعدادًا آلسيا 2019
جاد طويل
ُ
على وقــع أصــوات الصواريخ والقذائف ،ستلعب مباراة
ّ
ودي ــة فــي كــرة الـقــدم بــن املنتخبني الـسـعــودي واليمني،
عصر اليوم الجمعة على استاد األمير محمد بن فهد
ّ
من أن توقيت
في مدينة الدمام السعودية .وعلى الرغم ّ
املباراة لم يتم تأكيده حتى مساء الخميس ،إل أن العديد
من املراقبني استغربوا إقامة مباراة للسعودية واليمن
ّ
السعودية تحديدًا ،في
في هذا التوقيت وعلى األراضــي
وقت تقود فيه الرياض تحت ما ّ
يسمى (التحالف) ،حربًا
على اليمن جعلت أكثر من مليون شخص معظمهم من
النساء واألطفال يعانون من املجاعة ،وخطر املوت جوعًا.
ّ
ّ
املستمرة منذ أكثر من ثالث
ضحية الحرب
فيما راح
سنوات مئات آالف الضحايا والجرحى.
ّ
املباراة من املقرر أن يقودها طاقم حكام أردني يترأسه
أحمد يعقوب ،ويساعده محمود ظاهر وعبد الرحمن
عقل ،ومراد الزواهرة حكمًا رابعًا.
وك ــان املـنـتـخــب الـيـمـنــي ق ــد ب ــدأ تـحـضـيــراتــه اس ـت ـعــدادًا
لـكــأس آسـيــا امل ـقــررة ع ــام  2019فــي اإلم ـ ــارات ،الشهر
املــاضــي عـلــى ملعب بـ ــارادم فــي مــديـنــة املـكــا عاصمة
محافظة حـضــرمــوت اليمنية .وت ـجــاوزت قــائـمــة اليمن
األولـ ّـيــة حينها تحت قـيــادة امل ـ ّ
ـدرب محمد النفيعي 40
العبًا ،بينهم الالعبون الذين سيشاركون مع املنتخب
األومل ـبــي فــي أوملـبـيــاد طــوكـيــو ع ــام  ،2020تـحــت قـيــادة
النفيعي .وتـحـ ّـدثــت مـصــادر متابعة للمنتخب اليمني

إعالمية ّ
ّ
دولية أن منتخب كرة
لوكاالت إعــام ووسائل
القدم اليمني ،كما الرياضة عمومًا في اليمن ،يعاني منذ
عام  2014من غياب التجهيزات ،واملــوارد ّ
املالية لتأمني
تجهيزات ومعسكرات ومباريات ّ
وديــة للمنتخب ،وذلك

ّ
املستمرة والتي ّأدت إلى توقف مباريات
بسبب الحرب
الدوري في العديد من املحافظات ،كما إلى تدمير البنى
الـتـحـتـ ّـيــة الــريــاضـيــة فــي ال ـب ــاد .وكــانــت وزارة الشباب
والرياضة اليمنية في صنعاء قد ّ
تحدثت في أكثر من
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مناسبة عــن أنها تعاني مــن نقص فــي األم ــوال ،نتيجة
ال ـظــروف الـتــي تعيشها ال ـبــاد .يــذكــر أن الـيـمــن يعاني
أيضًا من الحصار ،والتي يمنع دخول جميع التجهيزات
الالزمة للرياضة اليمنية.
ويعتمد املنتخب اليمني اليوم على مجموعة من الالعبني
املحترفني في الـخــارج ،وتحديدًا في قطر ُ
وعـمــان ،وهم
ّ
األساسية التي يعتمد
الالعبون الذين يشكلون الركيزة
عليها الجهاز الفني هذه الفترة ،وخالل فترة كأس آسيا
املقبلة.
ومن املقرر أن يخوض املنتخب اليمني مباراة ّ
ودية ثانية
مطلع األسبوع املقبل ،ضد منتخب اإلمارات على أرضية
استاد زعبيل بنادي الوصل اإلماراتي استعدادًا أيضًا
لنهائيات آسيا .وتعتبر هذه الفترة هي الثالثة التي يتم
خاللها التحضير لنهائيات اإلمارات.
الـصـعــوبــات ال ـتــي يــواجـهـهــا املـنـتـخــب الـيـمـنــي ،تقابلها
ظروف طبيعية يعيشها املنتخب السعودي تحت قيادة
مـ ّ
ـدربــه األرجـنـتـيـنــي خ ــوان أنـطــونـيــو بـيـتــزي .وستلعب
ال ـس ـعــوديــة املـ ـب ــاراة بتشكيلة شـبــه مـكـتـمـلــة م ــع ع ــودة
سـلـمــان ال ـفــرج مــن إصــابــة طفيفة ك ــان قــد ت ـعـ ّـرض لها
خ ــال الـتــدريـبــات عـلــى ملعب مــديـنــة األم ـيــر سـعــود بن
جلوي الرياضية فــي الخبر .كما عــاد أيضًا لتدريبات
املنتخب املدافع سلطان الغنام ،ومتوسط امليدان سالم
الدوسري .ويجري املنتخب السعودي تدريباته األخيرة
ضمن املعسكر املغلق على أرضية ملعب محمد بن فهد
بالدمام قبل مواجهة اليمن.

زهراء ّرمال

الوضع لم يتغير بعد أكثر من قرنني،
وامل ــرأة ُال يــزال ُيـشــار إليها على أنها
«ع ـ ـ ــان»! بــأي
زوجـ ــة ف ـ ــان ،وحـبـيـبــة ِ
ح ـ ــال ،ب ـ ــدأت حـيـنـهــا ص ـ ــورة جــد ّيــدة
ُ ّ
ت ـشــكــل ح ــول ه ــؤالء ال ـن ـســوةُ .صــنـفــن
عـ ـل ــى أن ـ ـهـ ــن ك ـ ـس ـ ــوالت ومـ ـ ـغ ـ ــرورات
ومــدم ـنــات ت ـس ـ ّـوق .وق ــد ج ـســدت آبــي
كالنسي زوجــة مهاجم ستوك سيتي
بيتر ك ــراوت ــش ،ه ــذه ال ـصــورة بشكل
ّ
كبير عندما قالت عام  2006إن حلمها
هو «الزواج من العب كرة قدم ،الحمل
ومــن ثم التسوق واالستمتاع» لبقية
حياتها .أصبحت حياة هؤالء النسوة
عليك فعله
حلم بعض الفتيات .كل ما
ِ
هو العثور على «األمير الساحر» كما
فــي قصص أم ـيــرات ديــزنــي ،لتنعمي
بالشهرة املفاجئة وال ـثــراء الفاحش،
وتــوفــري س ـنــوات مــن الـعـمــل املضني
ّ
ل ـك ـســب املـ ـ ـ ــال .ورغ ـ ــم أن ال ـك ـث ـي ــر مــن
ّ
التقرب من العبي
الفتيات لجأن إلــى
كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مـ ــن م ـنــافــع
االرت ـبــاط بــرجــل يجني عـشــرات آالف
ّ
الدوالرات في األسبوع ،إال أن أخريات
ُ
ظـلـمــن بسبب ه ــذه الـتـصــرفــات ،التي
تسببت بتنميط صورة النساء سلبًا
فــي أذه ــان الـجـمــاهـيــر .فأصبحت أي
ُ
امــرأة ترتبط بالعب كــرة القدم ،تدفع
بسرعة إلى هذا التصنيف السطحي،
ال ــذي يـجـعــل الـجـمــاهـيــر تعتقد أنها
ت ــرت ــاد ال ـصــالــونــات ص ـبــاحــا ،تقصد
دور األزياء ظهرًا وتمرح في الحانات
وامل ــاه ــي الـلـيـلـيــة م ـس ـ ً
ـاء .شـهــاداتـهــا
الـ ـج ــامـ ـع ـ ّـي ــة وإنـ ـ ـج ـ ــازاتـ ـ ـه ـ ــا امل ـه ـن ـي ــة
ُ
ّ
تـضــرب بـعــرض الـحــائــط ،إذ إن األمــر
ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي ي ـع ـنــي ال ـج ـم ـهــور هو
مـ ـق ــدار ج ـمــال ـهــا .ع ـلــى ال ـف ـت ــاة تلبية
املعايير الـصــارمــة الـتــي تــم تعيينها
ل ـت ـحــديــد جـ ـم ــال األنـ ـث ــى م ــن رش ــاق ــة
ونـحــافــة وغـيــرهــا ،ليقتنع الجمهور
بــأنـهــا تستحق لـقــب صــديـقــة الــاعــب
أو زوج ـتــه .والـفـضــل بـهــذا يـعــود إلــى
وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام وال ـ ـص ـ ـحـ ــف ،ال ـت ــي
تخصص مساحات كافية لنشر صور
ص ــدي ـق ــات ال ــاع ـب ــن ع ـل ــى ال ـش ــاط ــئ،
وال تجد وقتًا للحديث عن الالعبات
أو الــريــاضـيــات املـتـمـيــزات! والـغــريــب
أنـ ــه ف ــي كـ ــرة ال ـق ــدم ي ـتــم ال ـ ُـح ـك ــم على
الــاع ـبــن وتـصـنـيـفـهــم وف ـقــا ألدائ ـهــم
ّ
في امللعب ،إال أن شريكاتهم يصنفن
ّ
حـســب مـظـهــرهــن .ورغ ــم ش ـيــوع هــذه

عـ ـن ــدم ــا ت ـ ـقـ ــوم ب ـب ـح ــث سـ ــريـ ــع ع ـلــى
اإلنـ ـت ــرن ــت عـ ــن زوج ـ ـ ـ ــات نـ ـج ــوم ك ــرة
الـقــدم ،لــن تتفاجأ كثيرًا بما ستجده
مـ ــن نـ ـت ــائ ــج« .تـ ـ ـع ـ ـ ّـرف ع ـل ــى زوجـ ـ ــات
الالعبني األكثر إثــارة»« ،شاهد أجمل
زوجات الالعبني» ،وغيرها الكثير من
ّ
العناوين الـ«هابطة» .هكذا هن إذًا في
ٌ
نساء ساذجات
نظر وسائل اإلع ــام،
ش ـقــات لـلـمــوضــة وال ـت ـســوق .لكن
وعــا ّ
إذا ك ــث ـف ــت جـ ـه ــودك وب ـح ـث ــت خ ــاف
ّ
م ــا يـ ـش ــاع ،سـتـكـتـشــف أن ال ـك ـث ـيــرات
ص ــاح ـب ــات ِمـ ـه ــن ن ــاج ـح ــة ،ب ــل حـتــى
ّ
ّ
يتفوقن على أزواج ـهــن .إال أن شهرة
الشريك الساطعة تحجب نجاحهن عن
ّ
الجمهور .دائمًا ما يحتل العبو كرة
ّ
الرئيسية للصحف،
الـقــدم العناوين
ّ
س ــواء كــان األم ــر متعلقًا بــأدائـهــم مع
الفرق أو بنشاطاتهم خــارج املالعب.
ول ـط ــامل ــا ك ــان ــت زوج ـ ـ ــات وص ــدي ـق ــات
ّ
الـ ــاع ـ ـبـ ــن يـ ــراف ـ ـقـ ــن شـ ــركـ ــائ ـ ـهـ ــن فــي
ّ
املباريات املحلية والــدولـيــة ،إال أنهن
ّ
ك ــن يملن إل ــى الـبـقــاء فــي «الـخـلـفـيــة».
ّ
الوضع اختلف تمامًا خالل نهائيات
كأس العالم  2006في أملانيا .حينها،
خـ ـطـ ـف ــت زوجـ ـ ـ ـ ـ ــات العـ ـ ـب ـ ــي م ـن ـت ـخــب
ّ
إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا ال ـ ـضـ ــوء بـ ـع ــدم ــا راف ـق ـت ـه ــن
عـ ـ ــدسـ ـ ــات امل ـ ـص ـ ــوري ـ ــن فـ ـ ــي شـ ـ ـ ــوارع
م ــدي ـن ــة بـ ـ ــادن األمل ــان ـ ّـي ــة وم ـحــات ـهــا،
ّ
وه ـ ــن يـتـبـضـعــن وي ـش ـتــريــن املــابــس
والحقائب الباهظة الثمن .هوجمت
ّ
ّ
بالتسبب
النساء الحقًا بعد اتهامهن
ف ــي ف ـش ــل ال ـف ــري ــق خـ ــال امل ــون ــدي ــال،
وذل ـ ـ ـ ــك ل ـت ـش ـت ـي ــت ان ـ ـت ـ ـبـ ــاه ال ــاع ـب ــن
وت ـح ــوي ــل مـعـسـكــر امل ـن ـت ـخــب إلـ ــى ما
أس ـم ــاه امل ـ ــدرب ال ـس ــوي ــدي إري ـك ـســون
وقتها بـ«السيرك» .هنا ،برزت ظاهرة
ج ــدي ــدة ف ــي ع ــال ــم كـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،وه ــي
ُ
الـ ــ« .»WAGSوهــو مصطلح استخدم
ل ـ ــإش ـ ــارة إلـ ـ ــى زوج ـ ـ ـ ــات وص ــدي ـق ــات
الــريــاضـيــن «رفـيـعــي امل ـس ـتــوى» .كنا
ّ
نعتقد أن فكرة تعريف النساء من ِقبل
ّ
شركائهن قد اندثرت .الغريب أننا في
ً
عــام  ،2018واملصطلح بقي م ـتــداوال،
كـمــا لــو أنـنــا فــي ال ـقــرن الـثــامــن عشر،
ُ
حني كانت قيمة املــرأة تعطى لها من
خالل عالقتها مع الرجل .وكلما كانت
ال ـعــاقــة أقـ ــوى وأك ـث ــر ن ـجــاحــا ،كــانــت
ّ
املــرأة ذات قيمة أعلى .لكن املفارقة أن
ّ
ركز اإلعالم على الالعبين وأخفى زوجاتهم (أرشيف)

ّ
الـحــاالت ،إال أن هناك فئة من النساء
بــرهـنــت الـعـكــس .كـفــة امل ـي ــزان لــم تعد
ّ
ترجح لشركائهن الالعبني .العديد من
ّ
زوجات الرياضيني هن سيدات أعمال
وص ــاح ـب ــات م ـس ـي ــرات مـهـنـيــة فــاقــت
نـجــاح نظيرها .لــم تعد امل ــرأة تعيش
ف ــي ظ ــل ال ــاع ــب ،ولـ ــم ت ـعــد مـعـتـمــدة
عليه مــاديــا .دعمها لــه فــي املــدرجــات،
تقابله مساندته لها في عملها .هكذا،
ك ـســرن بـنـجــاح ص ــورة ال ــزوج ــة الـتــي
يجب أن تكون شبيهة بعارضة أزياء
كي تحوز رضى الجمهور واهتمامه.
واألمثلة على ذلك كثيرة.

أع ـل ـنــت اع ـت ــزال ـه ــا ال ـل ـعــب عـ ــام 2016
ب ـس ـب ــب اإلص ـ ــاب ـ ــات ال ـ ـعـ ــديـ ــدة ال ـت ــي
تـ ـع ــرض ــت ل ـ ـهـ ــا .وك ـ ــرم ـ ــت ال ـح ـك ــوم ــة
الصربية آنا على إنجازاتها بإصدار
طابع بريدي يحمل صورتها.

شاكيرا

فيكتوريا بيكهام
عملها الجاد كرائدة أعمال ومصممة
أزي ــاء هــو مــا جعلها فــي املرتبة ال ــ52
بني أثــرى النساء في اململكة املتحدة،
وواح ـ ـ ـ ــدة م ــن ب ــن أقـ ـ ــوى  100ام ـ ــرأة
فــي بــريـطــانـيــا .زوج ــة الــاعــب ديفيد

آنا ايفانوفيتش

ّ
العديد من زوجات الرياضيين هن
سيدات أعمال ناجحات

من ال يعرف قصة الحب القوية التي
تجمع بــن بيكيه وشــاكـيــرا .شاكيرا
مغنية ب ــوب وروك كــولــومـبـيــة ،ومــن
أشهر املغنيات الالتينيات ،إذ باعت
أكـثــر مــن سبعني مـلـيــون أل ـبــوم حــول
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،وح ـ ـ ـ ــازت عـ ـل ــى الـ ـع ــدي ــد مــن
جــوائــز ال ـغــرامــي .خ ــارج إط ــار عملها
ّ
الفنيةّ ،أسست شاكيرا
على الساحة
ّ
الخيرية التي حملت اسم
جمعيتها
«األقـ ـ ــدام ال ـح ــاف ـي ــة»ُ ،ب ـغ ـ َـيــة مـســاعــدة
األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ف ـ ــي م ــوط ـن ـه ــا ك ــول ــوم ـب ـي ــا
علمي ّ
ّ
جيد.
تحصيل
للحصول على
ّ ٍ
ك ـم ــا عـ ّـي ـن ـت ـهــا م ـن ــظ ـمــة ال ـيــون ـي ـســف،
ً
س ـف ـيــرة ل ـل ـنــوايــا الـحـسـنــة وكـ ّـرمـتـهــا
ّ
ّ
منظمة األمــم املتحدة عام  2010نظرًا
إلى الجهود التي بذلتها في األعمال
ّ
الخيرية.

ليزا مولر
بيكهام ليست مصممة وعارضة أزياء
ومغنية فقط ،بل كذلك مؤلفة ،وحققت
كتبها أفضل املبيعات .تمتلك بيكهام
م ـج ـمــوعــات إنـ ـت ــاج ألق ـم ـشــة الــدي ـنــم،
إنـتــاج الـعـطــور ومجموعة للنظارات
الـشـمـسـيــة ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى مـجـمــوعــة
من الفساتني الراقية .ويحاول ديفيد
قــدر اإلمـكــان تقديم املساندة لزوجته
ع ـبــر ح ـض ــوره مـعـهــا ف ــي الـفـعــالـيــات
الـخـيــريــة ،أو فــي تــوقـيــع الـكـتــب وفــي
ع ــروض األزيـ ــاء .ح ــازت بيكهام على
ج ــائ ــزت ــي  Glamour Magazineعــام
.2007

ليزا مولر

آنا إيفانوفيتش

العـبــة تـنــس صــربـ ّـيــة وزوج ــة الــاعــب
األمل ــان ــي بــاس ـت ـيــان شـفــايـنـشـتــايـغــر.
ك ــان ــت آنـ ـ ــا امل ـص ـن ـف ــة األول ـ ـ ـ ــى عــامل ـيــا
سابقًا ،إذ أحرزت  15لقبًا ،كما احتلت
املــركــز الثاني فــي روالن غ ــاروس عام
 2007وفي بطولة أستراليا املفتوحة
عــام  .2008غالبًا مــا ظهر «شفايني»
في مالعب التنس لتشجيع شريكته
طــويـلــة ال ـقــامــة ( 1.84م ـت ــر) ،إال أنـهــا

ت ــرك ــز زوجـ ــة األمل ــان ــي ت ــوم ــاس مــولــر
عـلــى ريــاضــة الـفــروسـيــة .إنـهــا زوجــة
من نوع مختلف أثــرت في اهتمامات
زوجها أيضًا .ومنذ ارتباطها بمولر
ع ـ ــام  ،2007أصـ ـب ــح األملـ ــانـ ــي ي ـهــوى
الخيول أيضًا .حصلت ليزا عام 2015
على الوسام الذهبي في بطولة دولية
للفروسية ،وهــي تـتــدرب حاليًا لدى
البطلة العاملية السابقة إيزابيل فيرت،
أعظم فارسة في تاريخ أملانيا .عندما
يـسـمــح جــدولــه فــي بــايــرن واملنتخب
األملــانــي ،يرافق توماس مولر زوجته
خ ــال فـعــالـيــات ال ـفــروس ـيــة ،ويعتني
بـ ـه ــا وبـ ـخـ ـي ــولـ ـه ــا ،ف ـ ـكـ ــان م ـع ـه ــا فــي
مـهــرجــان الـفــروسـيــة الـعــاملــي الشهير
بمدينة آخــن ،كما كــان حــاضـرًا أيضًا
ف ـ ــي كـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم لـ ـلـ ـف ــروسـ ـي ــة فــي
شتوتغارت ،الذي شاركت خالله ليزا
في اختبارات بسيطة.

سارة كاربونيرو
فكتوريا بيكهام

تعمل زوجة حارس املرمى اإلسباني
إيـ ـك ــر ك ــاسـ ـي ــاس ك ـم ــذي ـع ــة فـ ــي ق ـنــاة
تـيـلـيـسـيـنـكــو وص ـح ــاف ـي ــة ري ــاض ـي ــة.
فازت سارة بالعديد من الجوائز منها
ج ــائ ــزة «غ ــول ــدن غ ـ ــاالن» س ـنــة 2010
كأفضل مذيعة إسبانية ،حيث رافقت
بـعـثــة املـنـتـخــب فــي مــونــديــال جـنــوب
أفــري ـق ـيــا .تـمـلــك ك ــارب ــون ـي ــرو سلسلة
مطاعم في مدريد تحمل اســم «ســارة
الكبيرة» .ووصل أجرها السنوي عام
 2013إل ــى مـلـيــون ي ــورو تـقــريـبــا ّ،إذ
ذكرت تقارير صحافية إسبانية أنها
ت ـت ـقــاضــى م ــن ق ـن ــاة «ت ـي ـلــي ســانـكــو»
راتبًا قــدره  600ألف يــورو ،باإلضافة
إل ـ ــى  400أل ـ ــف ي ـ ـ ــورو مـ ــن ال ـح ـم ــات
اإلعالنية التي تقدمها.

كولين روني
أثـبـتــت زوج ــة اإلنـكـلـيــزي واي ــن رونــي
ن ـجــاح ـهــا ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـشــاري ــع
ال ـت ـجــاريــة امل ـخ ـت ـل ـفــة .ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ك ـتــابــة املـ ـق ــاالت لـلـصـحــف وامل ـج ــات
ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،ق ـ ــدم ـ ــت ك ـ ــول ـ ــن ع ــرض ــا
تلفزيونيًا خاصًا بها ،يدعى «نساء
كولني الحقيقيات» ،والتي بحثت فيه
عــن غـيــر عــارضــات األزيـ ــاء ليصبحن
واجهات للحمالت اإلعالنية .أصدرت
كـتــابــا حـمــل ع ـن ــوان :مــرحـبــا بـكــم في
ع ــامل ــي ،إلـ ــى ج ــان ــب  DVDمخصص
للتمارين الرياضية حقق أعلى نسب
م ــن امل ـب ـي ـع ــات .ع ـم ـلــت ك ــول ــن كــوجــه
إعـ ــانـ ــي لـ ـع ــام ــات تـ ـج ــاري ــة كـ ـب ــرى،
وي ـ ـقـ ــدر ص ــاف ــي ث ــروتـ ـه ــا ب ـم ـب ـلــغ 15
مليون باوند.
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أهل الشام
ريبورتاج

أوراق اقتصادية

«كل شيء على ما يرام» في دمشق .يمكن تصديق ذلك شريطة النظر
إليها من زاوية ّ
محددة ،وبعين مغمضة وأخرى نصف مفتوحة .على
ّ
أرض الواقع ،سيتكفل الوضع الخدمي المزري الذي تعيشه العاصمة
بتصحيح الصورة ،لمن شاء أن يراها على حقيقتها

موازنة « :2019شكرًا» حكومة!
نسرين زريق
قبل ّأي ــام ،ربــط وزيــر ّ
املالية الـســوري بــن أي زيــادة
محتملة للرواتب ووفــورات موازنة عام  .2019جاء
ذل ــك بـعــد أن خــا م ـشــروع امل ــوازن ــة مــن اع ـت ـمــادات
ّ
ّ
حقيقية على الرواتب« ،في حال
مخصصة لزيادة
زي ــادة ال ــروات ــب فــي ال ـعــام ال ـق ــادم فــإنـهــا تغطى من
وفــورات املــوازنــة» ،قال الوزير أمــام مجلس الشعب،
مـ ـب ـ ّـررًا عـ ــدم تـخـصـيــص اعـ ـتـ ـم ــادات لـ ـل ــزي ــادة .في
الحقيقةّ ،إن حــدوث زيــادة على الــرواتــب يبدو أمـرًا
ّ
ممكنًا ببساطة إذا ما خفف  32شخصًا (أعضاء
ً
الحكومة) نفقاتهم ونفقات فرقهم قليال ..قليال فقط.
املضحك املبكي أن املــوازنــة التي ّ
اهتمت بذكر أدق
ّ
َ
و«امللبس» والقرطاسية ،تركت
تفاصيل «الضيافة»
ّ
زي ــادات الــرواتــب لــوفــورات قــدريــة .ال بــأس هنا من
الوقوف ّ
ّ
اإلدارية» بملياراته
مجددًا مع بند «النفقات
التي فاقت الخمسني ،لكن بتفصيل ُمسهب ليعرف
الـســوريــون شيئًا عــن سياسات حكومتهم ّ
املالية.
ّ
ّ
القرطاسية في املوازنة املاضية
مخصصات
كانت
 7مليارات ليرة ،وارتفعت في املوازنة الجديدة إلى
 9مـلـيــارات (بــزيــادة حــوالــى  2مليار لـيــرة ،أي 4.7
ماليني دوالر!)ّ .
حبذا لو تشرح لنا الحكومة رأيها
ٌ
بـ«األتمتة»ّ ،
حبذا أيضًا لو يخبرنا أحــد ملــاذا خلت
املــوازنــة مــن أي إش ــارة إلــى «البحث العلمي» مثال!
ـان يـبــدو أش ـ ّـد إث ــارة لـلــدهـشــة ،وهــو
ثـمــة ّتفصيل ث ـ ٍ
مخصصات «الكسوة واملالبس» التي كان نصيبها
في العام املاضي  5مليارات ليرة ،وارتفعت إلى 6.6

ُ
«ماذا فعلتم
بالوردة»؟

دمشق 2018

صهيب عنجريني
ٌ
ـدق ّ
وســط مدينة دمـشــقّ ،
يقدم
ثمة فـنـ
مزيجًا فري ٌدًا من البذخ والفاقة .مدخل
ّ
ُ
معظم طوابقه
الفندق أنيق بال تكلف،
ّ
مأسوية ٌمن التهالك وتراكم
في حالة
ّ
ٌ
ُ
األع ـط ــال ،ثـ ّـمــة طــابــق واح ــد «م ـحــدث»
ف ـيــه .إذا طـلـ ُبــت م ــن عــامــل االسـتـقـبــال
م ـعــاي ـنــة ال ــغ ــرف املـ ـت ــواف ــرة بـنــوعـيـهــا
ّ
سينبهك سلفًا إلــى
(قــديــم ،وم ـحـ ّـدث)
«االخـ ـت ــاف ال ـك ـب ـيــر» بـيـنـهـمــا ف ــي كل
ُ
ش ــيء ،وهــو أم ـ ٌـر ستثبته لــك املعاينة.
ّ ّ
ّ
ـيء سيئ:
فــي الـطــوابــق الـعــاديــة كــل ش ـ ٍ
النظافة ،الرائحة ،شكل الجدران ،أثاث
ُ
ُ
ستلزمك ُ خطوات صغيرة
الغرف ..إلخ.
ّ
لتنقلب
فـقــط لـتـنـتـقــل إل ــى «امل ـ ـحـ ــدث»
ُ
ـذري ــا :دي ـ ـكـ ـ ٌ
الـ ـص ــورة ج ـ ّ
ـورات صــارخــة
ٌ
ّ
الحداثة ،إنــارة موزعة في شكل أنيق،
ُ
ٌ
روائ ـ ـ ـ ُـح زك ـ ّـي ــة فـ ـ ّـواحـ ــة ،وأث ـ ـ ــاث ُم ـف ــرط
األناقة .إن َ
ّ
ّ
لتحمل تكلفة
مستعدًا
كنت
«امل ـحـ ّـدث» ،يمكنك اختيار واح ــد ٍة من
ّ
وبمجرد أن تغلق عليك
غرفه الباذخة،
بـ َـاب ـهــا الـخـشـبـ ّـي الـ ّـس ـم ـيــك ،سيختفي

جيرانك في الطبقات
صوت بكاء أطفال
ِ
ال ـعـ ّ
ـاديــة ،وتستسلم لــ«الـفـخــامــة» من
ّ
ح ــول ــك ،وت ــوه ــم ن ـف ـســك بـ ـ ــأن ال ــوض ــع
ّ
«مثالي ،وعلى ما ُيرام».

دمشق التناقضات
ي ـ ـخ ـ ـت ـ ـصـ ـ ُـر ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــدق حـ ـ ـ ـ ــال دمـ ـ ـش ـ ــق،
عــاصـمــة الــوطــن «الـ ــذي لـيــس فـنــدقــا».
دخـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـع ـ ــاصـ ـ ـم ـ ــة م ـ ـ ــن بـ ـ ّـواب ـ ـت ـ ـهـ ــا

حتى المدينة
ُ
القديمة لم تعد
نظيفة كما هي
صورتها في األذهان

ّ
ّ
«مثالي وعلى ما ُيرام» (األخبار)
تستسلم لـ«الفخامة» من حولك وتوهم نفسك بأن الوضع

ً
ال ـش ـمــالـ ّـيــة ال ـشــرقـ ّـيــة ل ـي ــا ل ــن يعكس
ل ــك صـ ــورة رومــان ـسـ ّـيــة عـلــى اإلطـ ــاق.
ال ـظ ــام س ـي ـكــون رف ـي ـقــك ع ـلــى ام ـت ــداد
األوتوستراد املقابل لدوماّ ،
ثم حرستا،
ً
حتى مدخل «البانوراما» وصــوال إلى
أوتوتستراد العدوي الغارق بدوره في
العتمة .ال تشغل بالك في التساؤل عن
الحكمة مــن تــرك مــدخــل العاصمة من
دون أنــوارّ ،ربما كان لدى «املحافظة»
أسـبــابـهــا ،كـحـجــب مـشـهــد ال ــدم ــار عن
ّ
ناظريك ،أو تذكيرك بأن الحرب ال تزال
ه ـنــا ،أو تـقـنــن امل ـص ــروف ــات ،أو حتى
اإلهمال! تتجاوز «العدوى» إلى وسط
ً
العاصمة وقــد ّ
تغيرت الـصــورة قليال.
ّ
ّ
لديك اآلن خيارات عدة :يمكنك التوجه

نحو أحد األحياء األنيقة :املالكي ،أبو
ّ ّ
ّ
رمانة ،الروضة ،فتشعر بأن «كل شيء
َ
فقر»
على ما يرام» .أما إذا كنت «وجه ٍ
أو «غــاويــا» لــه ،فلتقصد أحــد األحياء
الفقيرة املهملة ،وما أكثرها ،ولتعاين
ال ـ ـصـ ــورة األوس ـ ـ ــع ب ـم ــأس ــوي ــة أح ـ ــوال
أبنائها وبيوتهم وشوارعهم.

البحث عن «حاوية»!

ّ
َ
ّ
الشعبية،
اق املشاوير
إن كنت من عش ّ
وأح ـب ـبــت أن ت ـت ـلــذذ ب ــ«ص ـحــن كـنــافــة»
َ
ـال ف ــي منطقة
اش ـتــريــتــه م ــن أح ــد امل ـح ـ ّ
«ال ـب ـح ـص ــة» بـيـنـمــا ت ـت ـمــشــى ف ــي ليل
ّ
دم ـشــق ،فــاعـلــم أن «مـهـ ّـمــة مستحيلة»
ّ
ُ
بمجرد التهام الكنافة .عليك
تنتظرك

ّ
اآلن أن تـجــد حــاويــة أو ســلــة مهمالت
ل ـتــرمــي ف ـي ـهــا ال ـص ـحــن الـبــاسـتـيـكــي.
ت ـت ـج ــاوز ال ـب ـح ـصــة ،م ـ ــرورًا ب ــ«ســاحــة
امل ـح ــاف ـظ ــة» ،ت ـع ـبــر «ش ـ ـ ــارع ال ـب ــرمل ـ ّـان»
مدهوشًا لألوساخ (ليست أكوامًا لكنها
ال تشبه دمشق) ،يلفت انتباهك أيضًا
ش ـكــل إس ـف ـلــت الـ ـش ــارع أم ـ ــام «مـجـلــس
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب» ب ـت ـش ـق ـق ــات ــه وم ـن ـح ـن ـي ــات ــه
ّ
الصالحية من ّأوله
سوق
الغريبة .تعبر ُ
إلى آخره ،تنعطف نحو شارع الحمراء،
ّ
ُ
ت ـصــل ال ـش ـعــان ،فـتـعـثــر عـلــى ضــالـتــك
ّ
أخيرًا :سلة مهمالت ّ
مثبته على عمود
إنارة! ال تكاد تصدق أنك عبرت كل تلك
ال ـشــوارع مــن دون أن تـصــادف واح ــدة،
بــاسـتـثـنــاء مــا يـضـ ُـعــه بـعــض أصـحــاب

بريد دمشق
في «القشلة» فقط ...ضريبة مسبقة على الضحك
سناء إبراهيم
ُ
في نهاية شارع الحجر املفضي إلى ساحة باب توما وبداية شارع
األمــن في قلب مدينة دمشق القديمة ،تقع حديقة صغيرة اسمها
«القشلة» ،وهي حديقة كانت مهملة أعادت محافظة دمشق ترميمها،
وبعدها ،بدأ زمنها وكــان موعدها مع شباب سيأتون إليها الحقًا
ألنهم ســددوا ما عليهم من ضرائب المست القلب هذه املرة وليس
الجيب ،ودفعوا فواتير قامت بجبايتها العتمة كما الشمس على ٍّ
حد
سواء.
دائمون ومؤقتون وعابرون هم رواد القشلة ،يتوزعون على مقاعد
وحجر ،آخــرون يجلسون في شكل متجاور على طول
من خشب ُ ّ
سور الحديقة املبلط حيث الكتف على الكتف ،أما الظهر ،فالجالسون
ووج ــوه ـه ــم ب ــات ـج ــاه الـ ـش ــارع ي ـس ـن ــدون ظ ـه ــوره ــم إلـ ــى الـجــالـســن
ووجوههم باتجاه الحديقة ،شباب وشــابــات وبأجيال متفاوتة ،ال
أحــد يــرى وجــه اآلخــر إال فــي اسـتــدارة ن ــادرة تحدث فجأة إلفساح
مكان «لقنينة البيرة» ،أو عندما يرمي أحدهم نكتة ويلتقطها آخر
فــي غفلة مــن صمت قصة انتهت أو حديث توقف فـجــأة .الفسحة
األكبر املتاحة هي مساحة ما تلتقطه األذن التي تنفرد بالخاص،
وفــي الخاص أحــاديــث ينقلها صــوت املتحدث الحزين في كل مرة

َ
يحكي فيها عن حلمه الذي سقط أو صوت املتحدث الف ِرح في كل
مرة يحكي فيها عن وعده املحمول على ظهر حلم لم يسقط بعد.
«بـتـعــرفــي ش ــو يـعـنــي أن ــك ت ـســافــري ي ــا ن ــدى؟ يـعـنــي أن ــك تحكي
باألجنبي وتضحكي باألجنبي ،ولــك أنـ ِـت عم تتخيلي ضحكتك
باألجنبي؟ أنت ما بتعرفي تضحكي باألجنبي ما بتعرفي ...ولك
حتى إذا ضحكتي مني رح يفهم ضحكتك؟ مني رح يحبها ،مني رح
يفهم النكتة ملا ّ
تكبيها؟» ،هذا ما التقطته األذن من الخاص الذي دار
بني أحد الجالسني ووجهه إلى الحديقة ،ويبدو من حديثه أنه خرج
حديثًا من السجن فيتابع قوله لندى« :هون في مني بيشبهك ،في
وأنت ألنه مطمئنني
مني دفع ضريبة متلك ،نحنا هلق قاعدين أنا ِ
أنــو دفعنا الضريبة مسبقًا ،ضريبة مسبقة على الضحك ،كل
ضحكة عم نضحكها هلق مدفوع حقها سلف ولقدام كتير ،أنا
دفعت سنة ونــص من عمري بالسجن بتهمة ما إلــي فيها وأنـ ِـت
دفعتي من عمرك  7سنني سجن بالحياة كمان ما إلك ذنب فيها،
وأنت كنت سجينة الضوء ،أنا كنت حبيس
أنا كنت سجني العتمة ِ
ّ
كنت حبيسة قناص حلم ،الشغلة الوحيدة الفرق
وأنت ِ
مترين بمتر ِ
أنت كانت
أعلى،
كانت
وضريبتك
أغلى
كانت
فاتورتك
بيناتنا أنو
ِ
كنت قــادرة تطلعي بــرات قلبك ،كانت الشمس
ـا
ـ
م
و
قدامك
الدني
ِ
بوجهك ومــا كنت ق ــادرة تشوفي أصبعتك ،الـبــواب قــدامــك كلها

مفتوحة بس ما قــادرة تغادري ،الحياة عا بعد خطوات منك وما
قادرة تخطي خطوة اتجاهها ،أنا ما كنت شوف أصبعتي بالعتمة
بس كنت قادر شوف بكرا» .ختم الجالس في مكانه حديثه« :ندى،
ّ
فكري منيح ...دفعتي الضريبة هون مرة ،حرام ترجعي تدفعيها
مرة تانية بأوروبا».
القشلة في املعنى ،هي كلمة تركية األصل تعني املكان الذي يمكث
فيه الـجـنــود أو الحصن أو القلعة أو ال ـســراي ،أمــا فــي لغة وحديث
ّروادها من الشباب والشابات فهي منديل للدموع وأسفنجة للوجع،
هي قنينة «بيرة» تأخذك بعيدًا من نزيف الدم والخبز وخزينة الدولة
إلــى داخــل النفس ،هناك حيث النزيف َليس دائمًا دمــا .القشلة كما
يقول سورها ،هي الحديقة التي لم تتعال على روادها ،ولم تضع بني
مقاعدها ذاك الكرسي املرتفع الذي ينتشلك من روح الشام ودفئها
ليغرزك في صقيع املالكي وأبو رمانة ،تلك املناطق التي مهما حاولت
أن تقترب منها لتجد شيئًا مشتركًا معها ،ال تجد منفذًا لك سوى
الهرب ،وال تجد ّبدًا من الشعور ببرودة الفوارق الطبقية مهما حاولت
أن تدفن حواسك.
الحدائق هي تمامًا كما املدن وكما األشخاص ،بعضها ينصب لك
ّ
فــخــا ،بعضها يقتلك ببندقية ،وبعضها اآلخــر يصطادك بحديث
ّ
عابر لعابر سبيل قد يصبح في لحظة صنارة ما تبقى من عمرك.

م ـحــال امل ــأك ــوالت أمـ ــام دكــاك ـي ـن ـهــم .قد
ت ـت ـســاءل مـ ـج ـ ّـددًا ع ــن أس ـب ــاب ودوافـ ــع
«امل ـحــاف ـظــة وال ـب ـل ـ ّ
ـدي ــة» ،ل ـكــن عـلـيــك ّأن
تمتلك من الذكاء ما يجعلك واثقًا بأنك
ّ
منطقية واحدة« .لم
لن تعثر على إجابة
ت ـ َـروا شيئًا بـعــد» ،يـقــول حسن تعليقًا
على وضــع النظافة املـتـ ّ
ـردي ،ويضيف
ً
«اذهبوا قليال نحو األطراف وستجدون
ُ
العجب ،حتى املدينة القديمة لــم تعد
نظيفة كما هي صورتها في األذهــان».
ّ
تتدخل سعاد «ال أنصح أبـدًا بالذهاب
إلى جرمانا (وهذه تابعة ملحافظة ريف
دمشق) ،فهناك ستعرفون معنى :أكوام
النفايات».

الركض المتأخر

ُ
نقطع أوتوسترادات العاصمة
صباحًا
ّ
الرئيسية ،بأنفاقها وجسورها .تلفت
ّ
انـتـبــاهـنــا أع ـم ــال ّال ـح ـفــريــات الـكـثـيــرة،
قـبــل أن نكتشف أن ـهــا أع ـمــال «طــارئــة»
بغية تصريف مـيــاه األم ـطــار ومنعها
مرات ّ
من إغراق األنفاق كما حصل ّ
عدة
فــي اآلون ــة األخ ـيــرة .على ألـســن الناس
ُ
تحضر عبارات متشابهة لدى الحديث
عــن امل ــوض ــوع ،يتقاطع معظمها عند
ال ـس ـخـ ّ
ـريــة «م ــا ك ــان ع ـنــدهــم خ ـبــر إنــو
فــي شتوية هالسنة»« ،كــل الـحــق على
ّ
املطر ،معقول تشتي بتشرين يا زملة!»،
ّ
ّ
مستمرة واألع ــداء الكونيون
«املــؤامــرة
ّ
بــدهــم ي ـغ ــرق ــون ــا» ...إلـ ــخُ .ي ــذك ــر بعض
ّ
ّ
املـعــلـقــن ب ــأن غ ــرق شـ ــوارع دمـشــق في
ّ
ُ ّ
الفترة األخـيــرة ال يشكل سابقة ،وبــأن
ح ـ ــاالت م ـش ــاب ـه ــة وقـ ـع ــت فـ ــي ال ـش ـتــاء
امل ــاض ــي« ،ب ــس هــديــك ال ـس ـنــة ك ــان في
ّ
وطنية ،كانوا مسكرين مصارف
أسباب
امل ـي ــاه م ـشــان اإلره ــاب ـي ــن ّ م ــا يتسللوا
ّ
الجدية.
منها» ،يقول أحدهم متصنعًا

«ماذا صنعتم بالذهب»؟
ثـ ـم ــة الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـم ــا ي ـ ـقـ ــال وي ـس ـت ـل ــزم
ريبورتاجات وريبورتاجات لشرحه،
ثـ ّـمــة الـكـثـيــر م ـمــا تـكـتـمــه ق ـلــوب أب ـنــاء
ُ
دم ـش ــق وس ـك ــان ـه ــا ،ت ـح ـجــم أفــواه ـهــم
عــن الـخــوض فـيــه وتفضحه عيونهم.
نستعير من الكبير أنسي الحاج عبارة
ونـسـتــأذنــه فــي إض ـفــاء تـعــديــل صغير
عـلـيـهــا ك ــرم ــى لــدم ـشــق «م ـ ــاذا فـعـلـتــم
بالوردة»؟

مليارات ليرة (أكثر من  14مليون دوالر!) كسوة
وم ــاب ــس مل ــن؟ ه ــل سـتـفــاجـئـنــا الـحـكــومــة بـتــوزيــع
مــابــس عـلــى الـشـعــب؟ الـنـفـقــات اإلداري ـ ــة املتنوعة
ول ــوازم اإلدارة الثابتة والـنـفـقــات اإلداريـ ــة الخاصة
وب ـنــد ضـيــافــة ودع ــاي ــة وم ــؤت ـم ــرات ،ك ــان جميعها
مخصصًا بمبلغ  40مليار ليرة في املوازنة املاضية،
وارتفع الرقم إلى  53.6مليار ليرة حاليًا ،ما يعني ّأن
ّ
الحكومية قد ارتفعت
مخصصات نفقات املكاتب
 13مليار لـيــرة ســوريــة( ،للتذكير ،املـلـيــار هــو ألف
مليون ليرة سورية).
ّ
اإلدارية» إلى بنود أخرى
وإذا ما تجاوزنا «النفقات
ف ــي املـ ــوازنـ ــة ،ف ـس ـنــرى ّأن امل ـســاه ـمــة املـخـصـصــة
ملديريات األوقاف كانت في املوازنة املاضية ملياري
ل ـيــرة ،وبـقـيــت ثــابـتــة عـنــد الــرقــم نفسه فــي املــوازنــة
ُ
الحالية (في املقابل خ ّصص للمساهمة في النشاط
ً
الثقافي  0.83مليار فقط) .لكن مهال ،ما الحاجة
إل ــى ه ــذه املـســاهـمــة بـعــد ص ــدور الـقــانــون  31الــذي

يمكن الحكومة أن توفر
جهودها الضائعة في ضبط
األسعار ألن الجهد معدوم

ّأم ــنّ استقاللية مــالـ ّـيــة تـ ّـامــة لــأوقــاف ،وأعـفــاهــا مع
موظفيها من الضرائب واالقتطاعات؟
ُ
أمــا بند «إع ــادة اإلعـمــار» فقد خصص في املوازنة
الحالية برقم مماثل للموازنة املاضية وهو  50مليار
ليرة .يا سالم! مخصصات «إعادة اإلعمار» أقل من
ّ
اإلدارية» بثالثة مليارات ليرة
مخصصات «النفقات
ّ
سورية!
ً
نـقــف قـلـيــا عـنــد بـنــد «مـســاهـمــة الــدولــة فــي تثبيت
األس ـ ـ ـعـ ـ ــار» وقـ ـ ــد انـ ــزلـ ــق مـ ـن ــه ت ـف ـص ـي ــل «األدوي ـ ـ ـ ــة
الـســرطــانـيــة» لـيــوضــع فــي بـنــد «الـنـفـقــات اإلداريـ ــة»
(لتبرير تعاظمها على ما يبدو) .بلغت ّ
مخصصات
بند «التثبيت»  811مليار لـيــرة ،وهــو مبلغ يكفي
لــزيــادة الــرواتــب واملعاشات بنسبة  .%190ويمكن
الـحـكــومــة أن تــوفــر ج ـهــودهــا الـضــائـعــة فــي ضبط
األسعار ،ألن الجهد معدوم والنتيجة تقارب الصفر!
ّ
لــو فــكــرت الـحـكــومــة فــي زي ــادة ال ــروات ــب وتخفيض
ضرائب املوظفني والعسكريني (ألنهم ّ
فعليًا السواد
األعظم من الطبقة املعدمة) ،فال شك في أن الناس
ق ـ ــادرون عـلــى أن يـتـعــايـشــوا م ــع ارت ـف ــاع األس ـعــار
(وهو حاصل حاصل) .وال حاجة حينها إلى ألغاز
وأح ـج ـيــات تــزعــم ّأن «إخ ـف ــاء زيـ ــادة ال ــروات ــب ببند
فرص العمل هو قرار سياسي» ،أي كمن يقول «ال
توجيهات سياسية بزيادة رواتبكم» .لحظة ،كدنا
ّ
مخصصات
ننسى ّأن املــوازنــة الـجــديــدة قــد ألـغــت
«ت ـم ــوي ــل م ـش ــاري ــع م ــول ــدة ل ـع ـمــل ذوي ال ـش ـه ــداء»
ّ
وحولتها إلى صفر ،بعد أن كانت  4500مليون ليرة
في املوازنة املاضية .شكرًا حكومة!

لقطة

ّ
سوق «البزورية» مقلوبًا في عز الموسم!
سناء علي
على غفل ٍة منهم وبــا سابق إنــذار ،فوجئ تجار البزورية في ســوق مدحت
باشا ،بمنطقة دمشق القديمة ،صباح الثالثاء الفائت ،بعمليات حفر ونزع
األرضـيــة الحجرية للسوق .تأتي العمليات بهدف «ترميم األرضـيــة وإعــادة
رصفها من جديد بعد زيادة طبقة اسمنتية لتسوية التعرجات واالنحناءات
ّ
ألصحاب املحال.
في الطريق» ،بحسب ما بي متعهد املشروع ّ
املشروع املثير للدهشة في توقيته وهدفه ،خلف موجة من االستغراب بني
تجار السوق وزبائنه الذين ينتظرون بفارغ الصبر موسم األعياد السنوية،
ّ
النبوي الــذي يصادف بعد أيــام .ومــن املعروف أن سوق
وخاصة عيد املولد
البزورية متخصص في بيع السكاكر والشوكوال والفواكه املجففة واملكسرات
والتوابل ّ
وامللبس املشهور في مناسبات الدمشقيني وأعيادهم.
(األخبار)

في الطريق املمتدة بني «سوق مدحت باشا» و«ســوق الصاغة القديم» انكفأ
أصحاب املحال إلى داخــل حوانيتهم ،بعد أن جمعوا معروضاتهم املتنوعة
واملـلــونــة حفاظًا على نكهتها وسالمتها مــن الغبار املتناثر فــي كــل مكان.
وانشغلوا بـتـجــاذب أط ــراف الـحــديــث فــي مــا بينهم عــن الــوعــود الـتــي أطلقها
املتعهد بإنجاز العمل خــال مـ ّـدة أقصاها عشرة أيــام ،وهــو ما يبدو صعبًا
بعض الشيء ،إذ إن أكوام الحجارة املنزوعة وحدها تحتاج إلى أسبوعني على
أقل تقدير الستكمال عملية تنظيفها من بقايا اإلسمنت .واذا ما وضعنا في
الحسبان رداءة األحوال الجوية ،فإن األمر قد يمتد شهرًا!
ظـهــر ي ــوم األربـ ـع ــاء ،ك ــان ش ــادي ذو الـغـنــى ،صــاحــب أح ــد م ـحــال الـبـهــارات
ّ
واملكسرات ،يستعد إلغالق دكانه قبل موعده املعتاد بساعات طويلة ،بعد أن
ّ
امتنع املارة عن العبور في السوق املقلوبة رأسًا على عقب« .لم يدخل دكاني
اليوم سوى أربعة أو خمسة زبائن على األكثر ،وهو أمر غير طبيعي أبدًا في
هذا الوقت من العام» ،يقول شادي لـ«األخبار» ،ويضيف «أمس (الثالثاء) لم
ّ
ّ
نهائيًا ،إذ كان الوضع سيئًا للغاية والحجارة تغلق الطريق
يتسن لنا العمل
بالكامل».
بدورهّ ،
يتحدث وليد املصري (تاجر مكسرات وتوابل وضيافات) عن أولويات
أخرى كان األجدر باملحافظة أخذها في عني االعتبار قبل نزع األرضية« .نريد
أن نحافظ على السوق ،ونحن على استعداد للمساهمة في العمل أيضًا ،لكن
الــوقــت غير مناسب على اإلط ــاق» ،يـقــول .ويضيف «سبق أن طرحنا على
املكتب املختص في املحافظة ضــرورة إصالح السقف وفتح مصارف مياه،
ً
بــدال من األنـهــار التي تنسكب فــوق بضائعنا كلما هطل املطر ،كما طالبنا
م ــرارًا بتغيير كــابــات الـكـهــربــاء الـتــي أصـبـحــت قــديـمــة ج ـدًا قـبــل أن نالقي
مصيرًا مشابهًا ملصير سوق العصرونية (في إشارة إلى الحريق الذي طاول
ّ
العصرونية)».
ال ُيبدي التجار اعتراضًا على تنفيذ هذه األعمال ،ويفضلون توجيه «عتب
كبير» لعدم إخبارهم بتوقيت البدء بها ،أو تأجيلها إلى ما بعد نهاية العام،
إلى جانب استفهامات عديدة عن جدوى مشروع كهذا ،بينما ينام اآلالف في
مساكن شبه مدمرة!
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على الغالف

ّ
خفايا التدخل
األميركي في اليمن:

نحو وجود
طويل األمد!

يخرج «الثعلب األميركي» على العالم بثياب
ُمطفئ الحرائق .ينفض يده من شالالت الدماء
التي سالت في اليمن منذ آذار /مارس ،2015
ّ
ويصور نفسه بوصفه وسيطًا ما بني أطراف
النزاع .طيلة أكثر من ثالث سنوات ونصف
سنة ،كان دور الواليات املتحدة واضحًا
في التسليح والتخطيط واإلدارة والدعم
اللوجستي واملشاركة االستخبارية والتغطية
السياسية ،لكن الواهمني وحدهم َمن أرادوا أن
ُ
ّ
يصدقوا «دموع التماسيح» التي ذرفت تكرارًا
عقب كل مجزرة ارتكبها «التحالف» بحق

ّ
املدنيني .اليوم ،ال تريد واشنطن التخلي عن
الخداع ،إنما تحاول ممارسة شكل مختلف
من أشكاله ،عبر تحميل فظائع الحرب
لحلفائها الذين «ال يعرفون كيفية استخدام
السالح» وفق ما قال الرئيس دونالد ترامب
عن السعوديني مطلع الشهر الحالي .وهو
موقف يندرج في إطار مساعي إدارة ترامب
ملواجهة الضغوط املتصاعدة عليها على
خلفية حرب اليمن ،والتي ستتضاعف مع
فوز الديموقراطيني بغالبية مجلس النواب
في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس،

َ
ونفور الجمهوريني كذلك من فكرة استمرار حملتي
«عاصفة الحزم» و«إعادة األمل» ،اللتني ال تبدو
ّ
إدامتهما متسقة وخطة أميركية جديدة للمنطقة بدأت
تتبلور منذ ما قبل اغتيال جمال خاشقجي ،وجاء
مقتل األخير ّ
ليثبت بالنسبة إلى صقور إدارة ترامب
ّ
املضي فيها.
ضرورة
على أي حال ،وحتى لو أدى املوقف األميركي
ّ
املستجد ،الداعي إلى وقف القتال والعودة إلى
ً
املفاوضات ،إلى إطالق هذا املسار فعال بما يخدم
ّ
تطلع اإلدارة إلى تركيز الجهود اإلقليمية على
مشروع «الناتو العربي» في مواجهة إيران ،فهو

ّ
العين على الساحل الغربي :هكذا يرتب األميركيون لوجودهم
ّ
ال يزال الساحل الغربي لليمن يشكل
ّ
م ـحــط أط ـم ــاع االس ـت ـع ـمــار ال ـغــربــي،
َ
بوجهيه البريطاني واألميركي ،ملا
ّ
ّ
يحتله مــن موقع استراتيجي مطل
ع ـلــى ال ـب ـحــر األح ـم ــر وبـ ــاب امل ـن ــدب.
ف ــي أواخـ ـ ــر الـ ـع ــام امل ــاض ــي ،خــرجــت
إل ــى الـعـلــن مـعـلــومــات ع ــن تـحــركــات
بريطانية حثيثة الستعادة مكاسب
«االمـبــراطــوريــة التي ال تغيب عنها
الشمس» في املنطقة املمتدة من بحر
الـعــرب إلــى خليج عــدن م ــرورًا بباب
ً
امل ـنــدب وص ــوال إل ــى الـبـحــر األحـمــر.
أفادت تلك املعلومات بأن بريطانيا
تـسـعــى إل ــى إي ـجــاد قــاعــدة عسكرية
في مدينة عدن تحت الفتة
دائمة لها ّ
تدريب املجندين اليمنيني لـ«القيام
بـمـهـمــات ت ــأم ــن خـلـيــج ع ــدن وب ــاب
املـ ـن ــدب واملـ ـي ــاه اإلق ـل ـي ـم ـيــة» (عـ ــودة
اإلنكليز :العني على القواعد والجزر
ـ ـ «األخبار» ـ ـ  14تشرين األول .)2017
وإذا كـ ــان ال ـبــري ـطــان ـيــون ي ـج ـيــدون
ّ
يصعب
اللعب من خلف الستار ،بما
مهمة كشف أدواره ــم التي ال تظهر
ّ
أق ـ ـ ــل عـ ــدوان ـ ـيـ ــة مـ ــن دور الـ ــواليـ ــات
املتحدة ،فإن األميركيني يبدون أكثر
انكشافًا.
ف ــي م ـط ـلــع ش ـه ــر أي ـ ـلـ ــول /سـبـتـمـبــر
ّ
املــاضــي ،حــط في عــدن وفــد عسكري

ّ
تعمدت واشنطن
تأخير جهود غريفيث
بهدف منح معركة
الحديدة وقتًا

أمـيــركــي رف ـيــع قــادمــا مــن جيبوتي،
وفقًا ملــا تفيد بــه معلومات حصلت
عليها «األخـ ـب ــار» .ك ــان ال ـغــرض من
ال ـ ــزي ـ ــارة االجـ ـتـ ـم ــاع ب ــرئ ـي ــس هـيـئــة
األركـ ــان الـعــامــة فــي ال ـقــوات املــوالـيــة
للرئيس املنتهية والي ـتــه ،عـبــد ربــه
م ـن ـص ــور هـ ـ ـ ــادي ،ط ــاه ــر ال ـع ـق ـي ـلــي،
وقـ ـ ـي ـ ــادات أخـ ـ ــرى مـ ــن ب ـي ـن ـهــم قــائــد
امل ـن ـط ـقــة ال ـع ـس ـكــريــة ال ــراب ـع ــة فـضــل
حسن .تضيف املعلومات أن رئيس
ّ
الـ ــوفـ ــد األم ـ ـيـ ــركـ ــي اسـ ـتـ ـه ــل كـلـمـتــه
ّ
بتذكير الحاضرين بـمــذكــرة تفاهم
ك ـ ــان ت ـ ـ ّـم ت ــوق ـي ـع ـه ــا بـ ــن ال ـس ـل ـطــات
الـيـمـنـيــة وح ـلــف الـ ــ«ن ــات ــو» ،تسمح
بموجبها األولى لألخير باستخدام

املياه اإلقليمية اليمنية ومــا عليها
م ـ ـ ــن ي ـ ــابـ ـ ـس ـ ــة ،وبـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة جـ ــزيـ ــرة
م ـ ّـي ــون ،ملـكــافـحــة ال ـقــرص ـنــة .تمهيد
أتـبـعــه امل ـســؤول األمـيــركــي بــاإلعــان
ع ــن م ــذك ــرة ت ـف ــاه ــم ج ــدي ــدة س ـي ـتـ ّـم
تــوقـيـعـهــا ف ــي ه ــذا ال ـل ـق ــاء ،فـحــواهــا
قـيــام الــ«بـنـتــاغــون» بــدعــم «الجيش
اليمني» ،مقابل «السماح للجيوش
األمـيــركـيــة بــاسـتـخــدام كــافــة املــرافــق
ال ـب ـح ــري ــة والـ ـب ــري ــة والـ ـج ــوي ــة ال ـتــي
ي ـس ـت ـخــدم ـهــا ال ـج ـي ــش ال ـي ـم ـن ــي ،ال
س ـي ـمــا مـ ـط ــار س ـق ـط ــرى وم ــوان ـئ ـه ــا
ال ـب ـحــريــة ،وق ــاع ــدة ال ـع ـنــد ،وجـمـيــع
امل ـ ـن ـ ـشـ ــآت الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ف ـ ــي ج ــزي ــرة
مـ ـي ــون» ،إض ــاف ــة إلـ ــى ب ـق ـيــة امل ــوان ــئ
والجزر في الساحل الغربي.
وتـ ـشـ ـي ــر املـ ـعـ ـل ــوم ــات إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه تـ ـ ّـم،
عـقــب اسـتـعــراض مـضـمــون املــذكــرة،
ال ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــع عـ ـلـ ـيـ ـه ــا مـ ـ ــن الـ ـج ــانـ ـب ــن
األم ـي ــرك ــي وال ـي ـم ـنــي ،الف ـت ــة إل ــى أن
الـعـقـيـلــي ت ـح ـ ّـدث إل ــى مــراف ـق ـيــه ،إثــر
مـ ـغ ــادرة ال ــوف ــد األم ـي ــرك ــي ،ب ــأن ــه لم
ـى عـ ـل ــم بـ ـفـ ـح ــوى املـ ــذكـ ــرة،
يـ ـك ــن عـ ـل ـ ّ
وأن ـ ـ ـ ــه تـ ـل ــق ــى فـ ـق ــط تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات مــن
ه ــادي ونــائـبــه علي محسن األحمر
بــال ـتـ ّ
ـوجــه إل ــى ع ــدن ل ـل ـقــاء م ـســؤول
ـاق
أم ـ ـيـ ــركـ ــي ،والـ ـت ــوقـ ـي ــع عـ ـل ــى اتـ ـف ـ ٍ
الغرض منه «دعم الجيش اليمني».

ال يلغي حقيقة الدور الذي لعبته واشنطن في
هذه الحرب «القذرة» كما ّ
وصفها وزير الخارجية
الفرنسي نفسه جان إيف لودريان ،بل يؤكد ـ ـ على
ّ
نحو أو آخر ـ ـ أن الواليات املتحدة هي صاحبة الحل
والربط في العدوان السعودي ـ ـ اإلماراتي ،وأن من
«أصعد الحمار إلى املئذنة هو من سينزله» .حقيقة
تضافرت معطيات قرابة أربعة أعوام على تكريسها،
وليس ما تنشره «األخبار» اليوم سوى استكمال لتلك
السلسلة من أدلة االشتراك األميركي في الجريمة.
على أن األخطر في املعطيات الجديدة هو أن الواليات
ّ
خططت ـ ـ بالتواصل مع ما ُت ّ
سمى «الشرعية»
املتحدة

وثيقة

وأضــاف العقيلي ،وفقًا للمعلومات
نفسها ،أنــه لــم يكن حتى على علم
بــأن اتـفــاقــا ســابـقــا مــع ال ـ «نــاتــو» تـ ّـم
التوقيع عليه عام .2008
ول ــم يـغـفــل رئ ـيــس ال ــوف ــد األم ـيــركــي،
خـ ــال ال ـل ـق ــاء ،ع ــن م ـعــركــة ال ـســاحــل
ـاطـبــا الـحــاضــريــن ُبأنه
ال ـغــربــي ،مـخـ ِ
بلغ
قبل ساعة من حضوره إلى عدن أ ِ
بأن الخبراء العسكريني األميركيني،
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد تـ ـكـ ـثـ ـي ــف اسـ ـتـ ـط ــاع ــاتـ ـه ــم
ملـ ـس ــرح االشـ ـتـ ـب ــاك ــات وع ـم ـل ـيــات ـهــم
ّ
االس ـت ـخ ـب ــارات ـي ــة امل ـ ــرك ـ ــزة ،أدخـ ـل ــوا
ّ
تعديالت جوهرية على خطة إسقاط
ال ـح ــدي ــدة ،بـمــا ي ـخــدم ه ــدف «وض ــع
يــد الـجـيــش اليمني عـلــى املحافظة،
ال سيما املدينة وميناؤها ،بأسرع
وقــت ممكن» .وتلفت املعلومات إلى
أن ال ـس ـف ـيــر األم ـي ــرك ــي لـ ــدى ال ـي ـمــن،
ّ
ماثيو تــولــر ،الــذي يتولى التنسيق
َ
بني وزارتــي الخارجية والدفاع ،كان
نصح بتأخير اللقاءات بني «أنصار
ال ـل ــه» وح ـكــومــة ه ـ ــادي ،وال ـت ــي كــان
املـبـعــوث األم ـمــي إل ــى الـيـمــن ،مــارتــن
ّ
غ ــري ـف ـي ــث ،ي ــرت ــب الن ـع ـق ــاده ــا ،عـلــى
خـلـفـيــة اع ـت ـق ــاد ال ـخ ـب ــراء امل ـنــدوبــن
مــن الــ«بـنـتــاغــون» ب ــ«قــرب وحتمية
الوصول إلى الحديدة».
(األخبار)

ّ
ّ
ّ
ّ
تنص المذكرة الموقعة مع سلطات هادي على حق واشنطن
في استخدام موانئ الساحل الغربي وجزره (أف ب)

من تدمير الصواريخ إلى قيادة الحرب :واشنطن شريك أول
صنعاء ــ رشيد الحداد

أنشأ األميركيون غرف عمليات مشتركة مع الجانب اإلماراتي إلدارة معارك الساحل الغربي (أ ف ب)

منذ اللحظة األول ــى إلع ــان الـعــدوان
الـ ـسـ ـع ــودي ع ـل ــى الـ ـيـ ـم ــن ،مـ ــن داخـ ــل
ال ـعــاص ـمــة األم ـيــرك ـيــة واش ـن ـط ــن ،في
آذار /مـ ــارس  ،2015ب ــدت ال ــوالي ــات
املتحدة شريكة في الحرب التي أريد
مـنـهــا ت ـبــديــل وج ــه ج ـن ــوب ال ـجــزيــرة
ّ
الـعــربـيــة .شــراكــة ســرعــان مــا ت ـعــززت
م ــؤش ــراتـ ـه ــا مـ ــع ت ـت ــال ــي امل ـع ـل ــوم ــات
ع ـ ــن م ـ ـسـ ــانـ ــدة أمـ ـي ــركـ ـي ــة لـ ـلـ ـع ــدوان
ع ـل ــى امل ـس ـت ــوي ــات ك ــاف ــة ،ال ـس ـيــاســي
مـنـهــا وال ـع ـس ـكــري واالقـ ـتـ ـص ــادي .لم
تكتف واشـنـطــن بــالــدعـ ّـم اللوجستي
ِ
واالسـتـخـبــاراتــي ،املتمثل فــي توفير
بـ ـن ــك أهـ ـ ـ ـ ــداف دائـ ـ ـ ــم لـ ــ«الـ ـتـ ـح ــال ــف»،
وت ـ ــزوي ـ ــد طـ ــائـ ــراتـ ــه بـ ــالـ ــوقـ ــود ج ـ ـوًا،
وإدارة غرفة العمليات فــي الــريــاض،
ب ـ ــل تـ ـ ـط ـ ـ ّـور دورهـ ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ــى الـ ـحـ ـض ــور
املباشر في امليدان .بعدما تصاعدت
هجمات الـقــوة الـصــاروخـيــة اليمنية
على السعوديةُ ،
وثبت فشل منظومة
الــدفــاع الجوي األميركية في ردعها،
دفـ ـع ــت الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،أواخـ ـ ــر
الـ ـع ــام  ،2016بـ ـق ــوات ح ـم ـلــت ش ـعــار
«ال ـق ـب ـعــات ال ـخ ـض ــراء» إل ــى ال ـح ــدود
الـجـنــوبـيــة لـلـمـمـلـكــة ،ب ـه ــدف تفعيل
عمليات الرصد والتدمير للصواريخ
الـبــالـيـسـتـيــة وم ـنـ ّـصــات إطــاق ـهــا من
داخل اليمن.

وف ــي مـطـلــع ال ـع ــام  ،2017اسـتـهــدفــت
بوارج أميركية رادارات تابعة للقوات
ال ـجــويــة الـيـمـنـيــة ،ف ــي وق ــت ُسـ ّـجـلــت
فيه عودة قوات أميركية إلى التمركز
في قاعدة العند العسكرية (جنوب)،
ب ــدع ــوى اتـ ـخ ــاذه ــا مـنـطـلـقــا لـتـنـفـيــذ
عمليات برية ّ
ضد تنظيم «القاعدة».
ومـنــذ ذلــك الـحــن ،تـصــاعــدت زي ــارات
ال ـق ـي ــادات الـعـسـكــريــة األم ـيــرك ـيــة إلــى
َ
مــديـنــتــي ع ــدن وامل ـخ ــا ،لـيـصــل مطلع
ال ـعــام الـحــالــي خ ـبــراء أمـيــركـيــون إلــى
مـنـطـقــة ال ـع ـمــري الـعـسـكــريــة الــواقـعــة
بالقرب من باب املندب ،ويتم االتفاق
على إنـشــاء عــدد مــن غــرف العمليات
املشتركة مع الجانب اإلماراتي ،إلدارة
املـ ـع ــارك ال ـتــي ت ـصــاعــدت م ـنــذ مطلع
كانون األول /ديسمبر .2017
ّ
مثلت معركة الساحل الغربي واحدة
ّ
مــن أكـثــر املــواقــع الـتــي جــلــت البصمة
األم ـي ــرك ـي ــة بـ ــوضـ ــوح .ب ـع ــد سـيـطــرة
«التحالف» العام املاضي على مديرية
املـخــا وتـحــويـلــه مـيـنــاء هــا التاريخي
إلى قاعدة عسكرية ،طالبت الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة ،ع ـب ــر س ـف ـيــرهــا ف ــي الـيـمــن
مــاثـيــو تــولــر« ،أن ـصــار ال ـلــه» بتسليم
الحديدة من دون قتال .وهو ما قوبل
ّ
برد حازم من ِق َبل الحركة التي أعلنت
استعداد الجيش واللجان الشعبية
ملواجهة أي تدخل عسكري أميركي،
وف ــق م ــا ت ـ ّ
ـوع ــد ب ــه رئ ـي ــس «املـجـلــس

الـسـيــاســي األع ـل ــى» (ســاب ـقــا) صــالــح
الصماد ،الذي سرعان ما ّ
تم اغتياله
بطائرة أميركية من طراز «أم كيو »9
في  19نيسان /أبريل املاضي.
وفـ ــي ال ـس ــاب ــع م ــن حـ ــزيـ ــران /يــونـيــو
الـ ـف ــائ ــت ،وصـ ـل ــت قـ ـ ـي ـ ــادات ع ـس ـكــريــة
أم ـيــرك ـيــة إلـ ــى ال ـق ــاع ــدة ال ـب ـحــريــة في
م ــدي ـن ــة ع ـ ـ ــدن ،ح ـي ــث ال ـت ـق ــت قـ ـي ــادات
عسكرية سعودية وإماراتية وناقشت
م ـع ـه ــا ال ـت ــرت ـي ـب ــات القـ ـتـ ـح ــام مــدي ـنــة
ال ـح ــدي ــدة .وق ـب ـيــل الـتـصـعـيــد األخ ـيــر
على جبهة الساحل الغربي ،وتحديدًا
في مطلع أيلول /سبتمبر ،وصل قائد
ال ـق ـيــادة املــركــزيــة األمـيــركـيــة جــوزيــف
فوتيل إلــى عــدن ،والتقى هناك قيادة
ال ـ ـقـ ــوات امل ــوالـ ـي ــة ل ـلــرئ ـيــس املـنـتـهـيــة
واليته عبد ربه منصور هادي .وعقب

ّ
فجر األميركيون
عام  2012أكثر من
 1000صاروخ َ َروسي
الصنع في العند

انطالق املعركة ،كشفت وسائل إعالم
غــربـيــة أن ضـبــاطــا أمـيــركـيــن أشــرفــوا
على هندسة الخطة الجديدة إلسقاط
ّ
الحديدة في الرياض ،في وقت سلمت
ف ـي ــه ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ال ـس ـع ــودي ــة
َ
طائرتي استطالع جديدتنيّ ،
وزودتها
بمعلومات «حيوية» للهجوم.
ول ـ ــم ت ـق ـت ـصــر املـ ـش ــارك ــة األم ـي ــرك ـي ــة
عـلــى ال ـجــانــب ال ـع ـس ـكــري ،ب ــل تـعـ ّـدتــه
ّ
إل ــى امل ـجــال االق ـت ـصــادي ال ــذي تــولــى
املحاربة فيه سفير الواليات املتحدة
ل ــدى الـيـمــن .فــي م ـفــاوضــات الـكــويــت
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،هـ ـ ـ ّـدد ت ــول ــر وف ـ ــد ص ـن ـعــاء
ب ـت ـش ــديــد ال ـخ ـن ــاق االقـ ـتـ ـص ــادي فــي
حال رفض التوقيع على اتفاق يمنح
«التحالف» نصرًا ديبلوماسي ،وهو
ما قوبل بالرفض ،ليعقب ذلك إغالق
مـطــار صـنـعــاء ،ونـقــل الـبـنــك املــركــزي
إلى عدن ،وتجميد احتياطاته النقدية
في البنوك الدولية ،والتضييق على
حركة املالحة البحرية في الحديدة.
ال ـعــدوان ـيــة األم ـيــرك ـيــة ت ـجــاه الـيـمــن
لــم تـكــن ول ـيــدة «عــاصـفــة ال ـحــزم» بل
هــي متقادمة ِق ـ َـدم مــا ُس ّميت «ثــورة
الـ ـشـ ـب ــاب» الـ ـت ــي أطـ ــاحـ ــت ال ــرئ ـي ــس
ال ـ ـسـ ــابـ ــق عـ ـل ــي عـ ـب ــد ال ـ ـلـ ــه ص ــال ــح.
قـبــل الـ ـع ــدوان ب ـعــدة س ـن ــوات ،ومـنــذ
ص ـ ـعـ ــود هـ ـ ـ ــادي ك ــرئـ ـي ــس ان ـت ـق ــال ــي
لـعــامــن وف ـقــا لـلـمـبــادرة الخليجية،
عملت الــواليــات املتحدة على تنفيذ

ـ ـ لوجود مباشر طويل األمد في اليمن ،وتثبيت
موطئ قدم لها في املواقع الحيوية واالستراتيجية
من هذا البلد كاملوانئ والجزر والقواعد العسكرية.
ّ
وهو تخطيط ،بقدر ما يجلي املطامع األميركية في
ّ
املنطقة املطلة على البحر األحمر وباب املندب ،فهو
يثبت مجددًا أن الواليات املتحدة ال تضع كل بيضها
ّ
في سلة وكالئها ،وأن مساندتها املهمات املوكولة من
ّ
التجسسي اإلماراتي في
ِق َبلها إلى اآلخرين ـ ـ كالعمل
ّ
جنوب اليمن ـ ـ إنما هي جزء من متطلبات تحقيق
ّ
مصالح «االمبراطورية» املعتلة.
(األخبار)

أج ـ ـ ـنـ ـ ــدة خـ ـفـ ـي ــة م ـ ـحـ ــورهـ ــا ت ـف ـك ـيــك
امل ـن ـظ ــوم ــة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة ال ـي ـم ـن ـيــة.
ووفقًا ملعلومات توافرت لـ«األخبار»،
ف ــإن الـسـفـيــر األم ـيــركــي ال ـســابــق في
الـيـمــن ،جـيــرالــد فــايــرسـتــايــن ،أشــرف
ب ـن ـف ـســه ع ـل ــى ه ـ ــذه األجـ ـ ـن ـ ــدة تـحــت
الفتة دعم عملية إعادة الهيكلة التي
أطلقها هادي .وتفيد املعلومات بأن
ال ــوالي ــات املـتـحــدة حـ ّـولــت سفارتها
ف ـ ــي صـ ـنـ ـع ــاء إل ـ ـ ــى غـ ــرفـ ــة ع ـم ـل ـي ــات
عـسـكــريــة ،واسـتـحــدثــت غــرفــة أخــرى
فـ ـ ــي ج ـ ـبـ ــل ن ـ ـقـ ــم شـ ـ ـ ــرق الـ ـع ــاصـ ـم ــة،
واس ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــت م ـ ــا يـ ــزيـ ــد عـ ـل ــى 300
جندي وخبير عسكري تحت ذريعة
حـمــايــة ال ـس ـف ــارة .وبـحـســب املـصــدر
نفسه ،فــإن «الـقــوات األميركية ،التي
وصلت قاعدة العند العسكرية عام
 2012تحت ذريعة مكافحة اإلرهاب،
أقــدمــت عـلــى تفجير  1500ص ــاروخ
ّ
أرض ـ ـ جو روسية الصنع ،وعطلت
رادارات القاعدة الجوية ،فيما أشرف
خبراء أميركيون على تفجير مئات
ُ
الصواريخ الحرارية التي تستخدم
ضــد ال ـطــائــرات امل ـعــاديــة» .ويضيف
املصدر أن «السفير األميركي السابق
فـ ـ ـ ّـرض ن ـف ـس ــه وصـ ـي ــا ع ـل ــى ال ـي ـم ــن،
ونــفــذ الكثير مــن األجـنــدة األميركية
ب ـت ـن ـس ـي ــق ك ـ ــام ـ ــل مـ ـ ــع الـ ـسـ ـع ــودي ــة
وسفيرها في صنعاء ،وتحت غطاء
تنفيذ املبادرة الخليجية».

قوات هادي واألحمر في «القيادة المركزية»:
الوكالء الجدد!
ب ـ ــدأت الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة م ـنــذ أشـهــر
ً
ت ـف ـع ـيــا لـعـمـلـهــا داخ ـ ــل ال ـي ـم ــن ،على
الصعيدين العسكري واالستخباري،
تحديدًا منذ اجتماع تقني تأسيسي
عقد فــي «الـقـيــادة املــركــزيــة» فــي آذار/
م ــارس ،وفــق مــا تظهر وثيقة اطلعت
عليها «األخ ـبــار» ،تكشف عن وجود
جنود أميركيني في اليمن ،بينهم قوة
م ــن «امل ــاري ـن ــز» .الــوثـيـقــة مــرسـلــة من
رئاسة هيئة األركان في القوات املوالية
للرئيس اليمني املنتهية واليـتــه عبد
ربه منصور هادي ،إلى نائبه الجنرال
علي محسن األحمر ،من قبل «مكتب
اليمن في القيادة املركزية األميركية»
املــراد تفعيل دوره لهذه املهمة .وبعد
هــذا الـلـقــاء ،تــوالــت بالفعل النشاطات
امل ـك ـث ـفــة ب ــن األم ـي ــرك ـي ــن و«ال ــوك ــاء
الـجــدد» ،وبشكل علني وصــريــح ،بلغ
درج ــة قـيــام قــائــد «ال ـق ـيــادة املــركــزيــة»
بـ ــأول زي ـ ــارة رسـمـيــة إل ــى عـ ــدن ،منذ
اندالع الحرب.
تــراجــع تـعــاون اليمن مــع األميركيني،
وال ــذي كــان قائمًا إبــان حكم الرئيس
الراحل علي عبد الله صالح ،وأساسه
برنامج «الـحــرب على اإلرهـ ــاب» ،بعد
أن انـهــارت منظومة الحكم في البالد
بعد  ،2011وانقسمت السلطات ،ولم
ي ـعــد لــأم ـيــرك ـيــن «ش ــري ــك» رسـمــي
محدد للتعاون معه .لكن التعاون عاد
مع حكومة هــادي في مرحلة ما قبل
سـيـطــرة «أن ـص ــار ال ـل ــه» عـلــى الـحـكــم،
ك ـمــا كـشـفــت وث ــائ ــق «ويـكـيـلـيـكــس»،
وظـ ـ ــل الـ ـنـ ـش ــاط األم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ـطــاب ـعــه
املباشر يظهر جليًا بعد اندالع الحرب
ال ـس ـع ــودي ــة ض ــد ال ـي ـم ــن ،م ــن خ ــال
ّ
والتجسسي
استمرار العمل األمـنــي
امل ـ ــراف ـ ــق ل ـت ـص ـف ـيــة ع ـن ــاص ــر تـنـظـيــم
«القاعدة» وقادته ،عن طريق طائرات
ً
مــن دون طـيــار ،فـضــا عــن املشاركة
الـلــوجـسـتـيــة واألم ـن ـي ــة والـتـسـلـيـحـيــة
واالستشارية في الحرب.
تظهر الوثيقة استعدادًا أميركيًا إلعادة
الـنـشــاط املـبــاشــر فــي الـيـمــن بـصــورة
أك ـ ـبـ ــر ،ت ـت ــم ب ـم ـع ــزل عـ ــن ال ـس ـع ــودي ــة
واإلمــارات ،من خالل عالقة عسكرية
مـ ـب ــاش ــرة مـ ــع ح ـك ــوم ــة ه ـ ـ ــادي ال ـتــي
يسيطر على قواتها الجنرال األحمر.
ّ
تكذب الوثيقة املزاعم األميركية حول
حصر استهدافها في اليمن لتنظيمي
«ال ـق ــاع ــدة» و«داع ـ ـ ــش» ،ح ـيــث يشمل
االهـ ـتـ ـم ــام األمـ ـي ــرك ــي األمـ ـن ــي حــركــة
«أنصار الله» ،وكذلك تكشف وجــودًا
أمـيــركـيــا غـيــر معلن مــن خ ــال قــوات
خاصة.

وب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى ال ــوق ــائ ــع ال ـت ــي تشير
إليها البرقية التي تحمل الرقم 0009
ـ ـ ـ  18وم ــؤرخ ــة فـ ــي 31ـ ـ ـ  3ـ ـ ـ ،2018
ف ــإن وفـ ـدًا عسكريًا مــن ق ــوات هــادي
واألحمر ،برئاسة اللواء الركن يوسف
الـ ـش ــراج ــي (مـ ـس ــاع ــد وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
لـ ـش ــؤون األمـ ـ ـ ــن) ،وال ـع ـم ـي ــد جـغـمــان
الجنيدي (مدير دائــرة االستخبارات
العسكرية) ،والعميد الــركــن عبد الله
اليمني (مدير دائــرة األمــن العسكري
فــي هيئة االسـتـخـبــارات الـعــامــة) ،قام
بـ ــزيـ ــارة م ــدي ـن ــة ت ــام ـب ــا ف ــي ف ـل ــوري ــدا
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،جـ ـ ــرت ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
املـلـحـقـيــة الـعـسـكــريــة األم ـيــرك ـيــة في
القنصلية األميركية فــي مدينة جدة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة .يـ ـش ــار إل ـ ــى أن ال ـق ـي ــادة
املركزية األميركية (الخاصة بمنطقة
الشرق األوسط) تقع في مدينة تامبا،
وقد عقدت هذه القيادة ً
لقاء مع الوفد

تؤكد البرقية
وجود قوات أميركية
في اليمن
ال ـي ـم ـن ــي .وق ـ ــد ع ـق ــد االجـ ـتـ ـم ــاع عـلــى
هامش دورة نظمتها القيادة املركزية
حــول العمل االسـتـخـبــاري ،فــي فندق
«ه ـي ـل ـتــون» ،واس ـت ـمــرت ب ــن  25و30
آذار /م ــارس املــاضــي .حـضــر الـلـقــاء،
في الفندق نفسه ،عن الجانب اليمني،
ك ــل م ــن ال ـع ـم ـيــد ج ـغ ـمــان ال ـج ـن ـيــدي،
والعميد الركن عبد الله اليمني .ومن
الجانب األميركي جنراالن كبيران ال
ي ــرد اسـمــاهـمــا ،بــل صفاتهما :األول
تصفه البرقية بـ«املسؤول الثاني في
القوات املشاركة في اليمن من وحدة
البحرية (املارينز)» ،وهو تأكيد الفت
لــوج ــود ق ــوات أمـيــركـيــة خــاصــة على
األرض اليمنية .أمــا الـثــانــي ،فتكتفي
ً
ال ـبــرق ـيــة بــوص ـفــه م ـم ـثــا ل ــ«ال ـجــانــب
االستخباراتي في القيادة املركزية».
وتـ ـ ـ ــورد ال ــوث ـي ـق ــة ت ـس ــع نـ ـق ــاط ات ـفــق
ع ـل ـي ـه ــا ال ـ ـجـ ــان ـ ـبـ ــان ف ـ ــي االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع،
أواله ــا إع ــادة تفعيل «مـلــف الـتـعــاون
العسكري اليمني األمـيــركــي» .ثانيًا:
تفعيل الـتـعــاون االسـتـخـبــاري القائم
مــن خــال «تنظيم الـتـعــاون املشترك
واملستمر في مجال تبادل املعلومات،

وإعداد وتجهيز املراكز االستخبارية
امل ـش ـت ــرك ــة ل ــأج ـه ــزة االس ـت ـخ ـبــاريــة
الـيـمـنـيــة واألم ـي ــرك ـي ــة ،وال ـت ـع ــاون في
ال ـح ــد م ــن ع ـم ـل ـيــات ت ـهــريــب ال ـســاح
والـ ـص ــواري ــخ وال ـب ـش ــر (اإلره ــابـ ـي ــن)
ل ـل ـي ـمــن» .ك ـمــا ات ـف ــق ال ـج ــان ـب ــان عـلــى
«ت ـف ـع ـيــل وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل املــؤم ـنــة
بـ ــال ـ ـق ـ ـيـ ــادات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة واألمـ ـنـ ـي ــة
ال ـي ـم ـن ـي ــة» ،و«ت ـج ـه ـي ــز وإعـ ـ ـ ــادة ب ـنــاء
ال ـغ ــدارات االسـتـخـبــاريــة العسكرية».
وي ـت ـطــرق املـجـتـمـعــون إل ــى الـعـمـلـيــات
األميركية عبر الطائرات من دون طيار
واإلن ــزاالت و«األخ ـطــاء» التي حصلت
فـ ــي ب ـع ــض ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــات وم ـق ـتــل
مدنيني فيها ،مــا يتطلب «االسـتـفــادة
مــن دروس الـعـمـلـيــات ال ـســاب ـقــة» ،مع
اإلشـ ـ ــارة إل ــى م ـث ــال ،وه ــو «م ــا حــدث
ألس ــرة كــامـلــة فــي محافظة البيضاء
بالضربة الجوية لسيارتهم ،الحكومة
ال ـي ـم ـن ـي ــة ل ـي ـس ــت ش ــريـ ـك ــة فـ ــي ه ــذه
املعلومات الخاطئة وتتحمل الواليات
املتحدة ومــن زودهــم بهذه املعلومات
واإلحداثيات (املسؤولية)».
املجتمعون اتفقوا أيضًا على «تفعيل
دور مكتب اليمن في القيادة املركزية
وإشـ ــراك الـيـمــن فــي االجـتـمــاعــات (لــم
يحدد طبيعتها) كما كانت في السابق
قبل أربــع سـنــوات» .وفــي مقطع آخــر،
يـشـمــل األم ـيــرك ـيــون حــركــة «أن ـصــار
الـلــه» بالتنظيمات اإلرهــابـيــة أصحاب
«الفكر املتطرف» ،إذ تتعهد «القيادة
املـ ــركـ ــزيـ ــة» بـ ــالـ ــوقـ ــوف إلـ ـ ــى «ج ــان ــب
الحكومة اليمنية لتوعية الشعب على
النهج العدواني ضد الشعوب األخرى
وعدم زرع الحقد والكراهية كما تقوم
به القاعدة ،وداع ــش ،والحوثيون ،في
زرع الفكر املتطرف إيديولوجيًا ضد
الدول الشقيقة والصديقة» .وفي البند
التاسع واألخير ،يرد أنه جرى االتفاق
عـلــى وض ــع «دراس ـ ــة وخ ـطــط إلع ــادة
ق ــوات مـكــافـحــة اإلره ـ ــاب تـحــت مظلة
واحدة للبدء بتنفيذ مهامه كما كانت
في السابق».
وتــذكــر الــوثـيـقــة أن ــه فــي ال ـيــوم األخـيــر
مــن زي ــارة الــوفــد ،تـ ّـم ترتيب لـقــاء في
مركز «بكس» لتبادل املعلومات عبر
اإلنترنت بشكل آمن ،حضره «ضابط
فــي العمليات األميركية وضــابــط في
قـســم الـعـمـلـيــات املــدن ـيــة الـ ــذي يعتبر
جزءًا من الفريقّ (األميركي) املوجود
فــي الـيـمــن» ،وتلقى الــوفــد شــرحــا في
كيفية عمل بــرامــج املــركــز ،مــن بينها
«برنامج لعمل في مجموعة اليمن».
(األخبار)
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العالم

العالم

الحدث

تحليل إخباري

ابن سلمان يغسل يده من دم خاشقجي:

عسكر إسرائيل يدفع االتهامات:
الحرب ليست لعبة

المطرب «كبش الفداء»
رمت الرياض برواية شبه نهائية على طاولة
المجتمع الدولي ُ ،بشأن جريمة اغتيال
جمال خاشقجي ،ت ّبرئ محمد بن سلمان
ّ
وتقدم فرقة االغتيال
من دم األخير،
«كبش فداء» ،وسط ضغوط حلفائها
بضرورة ّ
طي الملف في أسرع وقت
ّ
توجت السعودية والواليات املتحدة
ش ـ ـه ـ ـرًا ون ـ ـصـ ــف شـ ـه ــر مـ ــن ال ـص ـمــت
والـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــط ف ـ ـ ــي ج ـ ــريـ ـ ـم ـ ــة اغ ـ ـت ـ ـيـ ــال
ج ـم ــال خــاش ـق ـجــي ،أم ـ ــس ،بــرواي ـتــن
مـتـشــابـهـتــن ونــاق ـص ـتــن ،سـعــوديــة
وأميركية ،قفزتا عــن جميع األسئلة
ال ـجــوهــريــة ،ال ـتــي يتجاهلها حلفاء
الـ ـ ــريـ ـ ــاض ،ويـ ـط ــرحـ ـه ــا املـ ـس ــؤول ــون
األت ـ ـ ــراك ووس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ،م ــن دون

اعترفت الرياض للمرة
األولى بتقطيع جثة خاشقجي
داخل القنصلية
سميع وال مجيب ،منذ وقوع الجريمة
داخـ ـ ـ ــل ال ـق ـن ـص ـل ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة فــي
اسـطـنـبــول .لفلفة فاضحة ومنسقة،
بني الرياض وحلفائها ،خلصت إلى
تبرئة ولــي العهد محمد بــن سلمان
م ــن دم خــاش ـق ـجــي ،م ــن خ ــال إع ــان
الـنـيــابــة ال ـعــامــة نـتــائــج تحقيقاتها،
ب ـت ـقــديــم ف ــرق ــة االغـ ـتـ ـي ــال ورئ ـي ـس ّـهــا
«كبش فداء» عن ابن سلمان ،ثم تلقف
ال ــدول الحليفة ،كفرنسا وبريطانيا
وأمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــا ،تـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض،
واع ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــا «خ ـ ـطـ ــوة فـ ــي االت ـ ـجـ ــاه
الـصـحـيــح» ،بـعــد يــومــن عـلــى إعــان
املتحدثة باسم الخارجية األميركية،
هـ ـي ــذر نـ ــويـ ــرت ،أن بـ ــادهـ ــا تـتــوقــع

«ت ـح ـق ـي ـقــا ســري ـعــا ودق ـي ـق ــا يـحــاســب
فيه املتورطون» عن مقتل خاشقجي،
كدعوة ّ
لطي امللف في أسرع وقت.
امل ـ ـت ـ ـه ـ ـمـ ــون ،وف ـ ـ ــق الـ ـنـ ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
الـسـعــوديــة 11 ،شـخـصــا ،مــن بــن 21
مــوقــوفــا عـلــى ّ
ذم ــة الـقـضـيــة ،عـلــى أن
من بينهم من أمر بقتل خاشقجي عن
غير سبق إص ــرار وتــرصــد ،وآخ ــرون
نفذوا الجريمة التي وقعت في الثاني
مــن تـشــريــن األول /أكـتــوبــر املــاضــي.
ع ـم ــدت ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة إلـ ــى تـبــرئــة
«رؤوس كبيرة» قد تطال إدانتها ولي
الـعـهــد ،ن ـظ ـرًا إل ــى امل ــواق ــع الحساسة
والقريبة منه التي كانوا ُيشغلونها،
كنائب رئيس املخابرات املقال ،أحمد
ال ـع ـس ـيــري ،الـ ــذي أمـ ــر ،وف ــق ال ــرواي ــة
ال ـس ـع ــودي ــة ،ب ــإع ــادة خــاشـقـجــي الــى
ال ـس ـع ــودي ــة «ب ــال ــرض ــا أو ب ــال ـق ــوة»،
مــن دون قتله ،بحسب مــا قــال وكيل
ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة ش ـل ـع ــان ال ـش ـل ـعــان،
ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ف ــي ال ــري ــاض،
أمـ ـ ــس .وامل ـس ـت ـش ــار ال ـس ــاب ــق س ـعــود
القحطاني ،الــذي «التقى قائد املهمة
(م ــاه ــر املـ ـط ــرب) ،وف ــري ــق ال ـت ـفــاوض،
ل ـي ـط ـل ـع ـهــم ع ـل ــى ب ـع ــض امل ـع ـل ــوم ــات
املفيدة للمهمة (إلعادة خاشقجي إلى
ّ
تخصصه اإلعــامــي
املـمـلـكــة) ،بحكم
ّ
( )...وحـ ـ ـ ــث ال ـ ـفـ ــريـ ــق عـ ـل ــى إق ـن ــاع ــه
ب ــال ــرج ــوع» ،ف ـي ـمــا ل ــم ي ــذك ــر ال ـب ـيــان،
الــذي نشرته وكالة األنـبــاء الرسمية،
القنصل الـعــام فــي إسطنبول محمد
العتيبي ،على الرغم من وجوده داخل
القنصيلة أثناء الجريمة ،التي تمت
وفق تسريبات تركية أمام عينيه وفي
ّ
مكتبه ،وتكتمه على الحقيقة طيلة
مدة وجوده في تركيا ،بل إن النيابة
ال ـعــامــة ح ـصــرت تـهـمــة األم ــر بالقتل
ب ــرئ ـي ــس ف ــري ــق ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ،الـعـقـيــد
فــي االسـتـخـبــارات الـسـعــوديــة ،ماهر
امل ـط ــرب ،عـلــى أن أم ــر الـقـتــل ج ــاء في
موقع الجريمة ،من دون ُنية مسبقة،
بــل إثــر «ع ــراك وش ـجــار» ،قـ ّـيــد ُ
وحقن

يحيى دبوق

أعلنت الرياض أن جثة خاشقجي تم تسليمها إلى «متعاون» تركي (أ ف ب)

خاشقجي على إثــره «بــإبــرة مخدرة،
بجرعة كبيرة ،أدت إلى وفاته».
وفي اعتراف بتقطيع جثة خاشقجي
داخل القنصلية ،للمرة األولى ،أعلنت
ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة أن ــه «ت ـم ــت تـجــزئــة»
الـ ـجـ ـث ــة ،وف ـ ــق ت ـع ـب ـي ــره ــا« ،م ـ ــن قـبــل
املباشرين للقتل .لكنها لم تجب عن
ال ـس ــؤال امل ـلــح :أي ــن جـثــة ج ـمــال الــذي
ي ـق ــام ال ـ ـعـ ــزاء ع ـن ــه م ــن ال ـج ـم ـعــة إل ــى
األحـ ـ ــد ف ــي م ـن ــزل ــه ف ــي م ــدي ـن ــة ج ــدة،
م ــن دون دفـ ـن ــه ،ب ــل رمـ ــت الـ ـك ــرة فــي
مـلـعــب الـسـلـطــات الـتــركـيــة ،بــاإلعــان

عــن أن الـجـثــة «ت ــم نـقـلـهــا إل ــى خــارج
مـبـنــى الـقـنـصـلـيــة» ،وتـسـلـيـمـهــا إلــى
«م ـت ـعــاون» تــركــي ،لــم ت ـحـ ّـدد هويته،
في تناقض مع ما كــان النائب العام
ال ـس ـعــودي ،سـعــود املـعـجــب ،قــد قاله
للمدعي العام التركي في إسطنبول،
خــال زي ــارة لتركيا فــي  31أكتوبر/
تـشــريــن األول امل ــاض ــي ،حــن نـفــى له
ّ
وجود متعاون محلي في تركيا تسلم
الجثة.
وفـ ـيـ ـم ــا ح ـ ـصـ ــرت الـ ـنـ ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة
السعودية املسؤولية برئيس الفريق

ال ـت ـفــاوضــي ،ب ــرواي ــة خـلـصــت إل ــى أن
الـجــريـمــة ل ــم تـتــم ع ــن سـبــق اإلص ــرار
وال ـت ــرص ــد ،شـكـكــت أن ـق ــرة ف ــي صحة
االدع ـ ـ ـ ــاءات ال ـس ـع ــودي ــة ،ع ـلــى لـســان
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة مـ ــولـ ــود ت ـش ــاوش
أوغلو ،أمس ،مؤكدًا أن «تقطيع الجثة
لــم يكن عـفــويــا .جلبوا معهم مسبقًا
األش ـخــاص واألدوات الـضــروريــة من
ّ
أجل ذلك .بكالم آخر ،خططوا مسبقًا
ل ـك ـي ـف ـيــة ق ـت ـلــه وت ـق ـط ـي ـع ــه» ،مـطــالـبــا
بـ«الكشف عــن املــدبــريــن الحقيقيني»
للعملية ،في ظل تأكيد الرئيس رجب

طيب إردوغان ،قبل أيام ،أن أمر القتل
صــدر مــن «أعـلــى املـسـتــويــات» ،وسط
م ــؤش ــرات وت ـســري ـبــات كـثـيــرة ت ــؤدي
إلى ضلوع ابن سلمان في الجريمة،
آخ ـ ــره ـ ــا م ـ ــا كـ ـشـ ـف ــت عـ ـن ــه ص ـح ـي ـفــة
«ن ـيــويــورك تــاي ـمــز» ،أن أح ــد أعـضــاء
الفريق السعودي الذي نفذ العملية،
قـ ــال ل ـش ـخــص أع ـل ــى رت ـب ــة م ـنــه عبر
ال ـهــاتــف« :أب ـل ــغ س ـ ّـي ــدك» أن العملية
ً
ت ـمــت .ف ـضــا ع ــن أن امل ـط ــرب ،امل ـقـ ّـرب
م ــن ال ــدائ ــرة الــداخ ـل ـيــة لــولــي الـعـهــد،
وراف ـقــه فــي زي ــارات خــارجـيــة عــديــدة،
أجرى ،وفق تسريبات تركية لوسائل
ً
اإلعالم 19 ،اتصاال مع السعودية يوم
قتل خاشقجي.
وسـ ـ ـ ـ ـ ــط الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوك ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــرواي ـ ـ ـ ــة
ال ـس ـع ــودي ــة ،ت ــرف ــض ال ــري ــاض طلب
تركيا إجراء تحقيق دولي ،إذ اعتبر
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ع ـ ــادل ال ـج ـب ـيــر أن
املتهمني واملجني عليه فــي القضية
سـ ـع ــودي ــون ،والـ ـح ــادث ــة وقـ ـع ــت فــي
أرض سـ ـع ــودي ــة ،م ـش ـي ـدًا بــال ـج ـهــاز
القضائي السعودي.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا طـ ــال ـ ـبـ ــت ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة الـ ـع ــام ــة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،أمـ ـ ـ ــس ،ب ـق ـت ــل املـ ـط ــرب
ومــن «أمــر وبــاشــر جريمة القتل ()...
وع ــدده ــم خـمـســة أش ـخ ــاص ،وإي ـقــاع
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات ال ـ ـشـ ــرع ـ ـيـ ــة امل ـس ـت ـح ـق ــة
عـلــى الـبـقـيــة ( 11مـتـهـمــا)» ،لـكــن ثمة
ت ـن ــاق ــض بـ ـ ــرز بـ ــن رواي ـ ـ ـ ــة ال ــري ــاض
وال ــرواي ــة األم ـيــرك ـيــة ،ال ـتــي تــؤكــد أن
سعود القحطاني هو مخطط وقائد
بيان الخزانة
عملية قتل جمال ،وفق َ
األميركية أمــس ،إذ لم ُيـعــف ،من بني
ال ــذي ــن بـ ّـرأت ـهــم ال ــري ــاض ،غـيــر أحـمــد
ـري م ــن ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة،
ع ـس ـيـ ُ
الـ ـ ـت ـ ــي فـ ـ ــرضـ ـ ــت عـ ـل ــى  17ش ـخ ـص ــا،
بموجب قانون «ماغنيتسكي» ،الذي
ي ـف ــرض ع ـق ــوب ــات بـس ـبــب ان ـت ـهــاكــات
لحقوق اإلنسان ،من بينهم القنصل
محمد العتيبي ،وماهر املطرب.
(األخبار)

خطط واشنطن :ابتزاز دمشق من بوابة إعادة اإلعمار والالجئين

منذ تعيني فريق ديبلوماسي أميركي
جديد معني بامللف السوري ،تحدثت
أوسـ ــاط كـثـيــرة عــن «م ـقــاربــة جــديــدة»
ل ــدى إدارة ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد ت ــرام ــب،
ت ـل ـع ــب ف ـي ـه ــا واشـ ـنـ ـط ــن دورًا أوسـ ــع
فـ ــي إدارة م ـص ــال ـح ـه ــا عـ ـل ــى األرض
ال ـســوريــة ،وتـكـســب منها ال ـقــوى التي
ترعاها هناك .وخــال األشهر القليلة
امل ــاض ـي ــة ،ت ـح ــول ال ـتــرك ـيــز األم ـيــركــي
إلــى تــوأمــة «هــزيـمــة داع ــش» بوصفها
ه ــدف ــا أم ـي ــرك ـي ــا م ــرك ــزي ــا ،مـ ــع إطـ ــاق
الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة وإخ ـ ــراج ال ـقــوات
اإليرانية من سوريا .وحرص املبعوث
األم ـيــركــي ال ـجــديــد جــايـمــس جـيـفــري،
وفريقه ،على إجراء جولة واسعة على
كل القوى اإلقليمية والدولية املعنية
بملف «التسوية» السورية ،من دون أن
تظهر انعكاسات هذا النشاط في شكل
مباشر .إدارة ترامب سعت إلى تظهير

تـ ـق ــاذف ــت إس ــرائـ ـي ــل م ـس ــؤول ـي ــة ال ـف ـش ــل إزاء
التصعيد األمني األخير في قطاع غزة .اتهامات
ُ
وات ـهــامــات مـتـبــادلــة لــم تـسـتـثـ َـن منها املؤسسة
األمـنـيــة ال ـتــي ســارعــت إل ــى تــوجـيــه االت ـه ــام إلــى
السياسيني ،والتشديد على افتقارهم إلــى أي
رؤيــة واستراتيجية تجاه غــزة ،لكن مع تجديد
رفضها الخيارات العسكرية وضرورة االبتعاد
ع ـن ـهــا .ف ـل ـل ـيــوم ال ـث ــان ــي ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،تــواصــل
ت ــراش ــق االت ـه ــام ــات ف ــي إســرائ ـيــل عـلــى خلفية
الفشل فــي مواجهة غــزة ،وكــذلــك االحتجاجات
في الشارع .وفيما تداخلت األهداف الشخصية
والعامة في كل االتجاهات ولدى جميع األطراف
وال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ف ـ ــإن ال ـت ـمــوضــع
الدفاعي لرئيس الحكومة ،بنيامني نتنياهو ،كان
األبــرز ،في ظل انتقاد واســع النطاق للمؤسسة
العسكرية التي اتهمت السياسيني بضيق األفق
والرؤى ،وفقدان الخيارات أمام التهديدات ،حتى
فــي مــواجـهــة الـقـطــاع ال ــذي يـعـ ّـد تـهــديـدًا مقلصًا
قياسًا بالساحات األخرى.
نتنياهو ادع ــى أن «أع ــداءن ــا («ح ـم ــاس») طالبوا
بــوقــف ال ـن ــار ،وك ــان ــوا يـتــوسـلــون م ــن أج ــل ذل ــك،
وه ــم يـعــرفــون ج ـي ـدًا ملـ ــاذا» .لـكـنــه ك ــان دفــاعــا لم
يشفع لــه أم ــام منتقديه والـجـمـهــور ،إذ كشفت
استطالعات ال ــرأي (قـنــاة «ك ــان») أن  %14فقط
يعتقدون أن الجيش خرج منتصرًا من التصعيد
األخـيــر .أمــا خصوم نتنياهو ،فواصلوا انتقاده
لليوم الثاني ،ووسمه أيضًا بأنه ّ
تهيب مواجهة
«ح ـم ــاس» َ
وجـ ـ ُـن أمــام ـهــا .مــع ذل ــك ،ك ــان الــافــت
انتقاد املؤسسة األمنية للحكومة ومسؤوليها،
إذ انتقدت مصادر أمنية رفيعة املستوى بشدة
املسؤولني السياسيني ،وأش ــارت في حديث إلى
«اإلذاعة العبرية» إلى أنه ليس لدى الحكومة رؤية
أو تصور مسبق لألهداف السياسية كما يجب
أن ت ـكــون ج ــراء الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة ف ــي غ ــزة،
وتحديدًا ما تعلق بجولة القتال األخيرة .وأكدت

املصادر أنه في حال االفتقار إلى رؤيــة وأهــداف
لــدى السياسيني ،فمن املستحيل تحديد أهــداف
أي حــرب ،مضيفة« :الـحــديــث عــن خــوف الجيش
وخشيته من القتال كالم بال أسس».
امل ـصــادر نفسها أش ــارت إلــى أن استقالة وزيــر
األمن أفيغدور ليبرمان «كشفت عورات املؤسسة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة» ،إذ ل ــم ي ـع ــد ل ـج ـل ـس ــات «امل ـج ـلــس
ال ـ ــوزاري املـصـغــر» أي قيمة فعلية ج ــراء اللعبة
بــن السياسيني .وفــي دف ــاع واض ــح عــن الجيش
وامتناعه عن خوض املعارك وتوسعتها ،ذكرت
امل ـص ــادر أن «الـجـمـيــع ي ــدرك ــون أن ح ـمــاس هي
ً
أض ـعــف أعـ ــداء إســرائ ـيــل ،وأن ه ـنــاك ح ـلــوال أقــل
تكلفة من عملية عسكرية واسعة النطاق» .وفي
إش ـ ــارة الف ـتــة ج ـ ـدًا ،أكـ ــدت ت ـلــك املـ ـص ــادر رفــض

كان الفتًا حديث المصادر
العسكرية عن رفض
استدعاء االحتياط

الــدعــوات التي طالبت باستدعاء االحتياط خالل
الـتـصـعـيــد األخ ـي ــر ،ألن «م ــن املـسـتـحـيــل تجنيد
االحـتـيــاط ،فذلك حــدث ثــاث مــرات فــي السنوات
الخمس والنصف املاضية ،وهــذا أمر غير سوي
بــاملـطـلــق» ،وأضــاف ــت« :تـمـنــع إدارة األم ــور هـكــذا،
إذ لدى استدعاء االحتياط ،فهذا يعني مباشرة
الحرب ،وهذه ليست لعبة بالي ستايشن».
الخشية مــن العملية العسكرية ،كما رفضتها
املصادر األمنية ،أكدها وزيــر التعاون اإلقليمي،
عضو «الكابينت» تساحي هنغبي ،ال ــذي شدد
عـلــى أن الـخـســائــر م ــن ال ـح ــرب ه ــي ال ـتــي دفـعــت
إلى قبول التهدئة .وقال هنغبي إن املواجهة التي
يـطـلـبـهــا ال ـب ـعــض ق ــد تـتـسـ ّـبــب ف ــي إطـ ــاق مـئــات

ّ
الصواريخ يوميًا على تل أبيب ،وشــل مطار بن
غوريون ألسابيع ،و«إذا دخلنا إلى غزةُ ،
فسيقتل
منا على األقل  500جندي ،نعود بجثثهم الحقًا
إلى إسرائيل».
وب ـي ـن ـمــا ع ـ ــرض وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة ن ـف ـتــالــي بـيـنــت
«اقـتــداره» و«أحقيته» في تولي وزارة األمــن بعد
استقالة ليبرمان ،على خلفية الفشل في غزة ،أكد
خالل عرضه ،ومحاولة تحسني أوراق ترشيحه
ل ـتــولــي امل ـن ـصــب ،جـمـلــة م ــن ال ـح ـقــائــق املــرتـبـطــة
بخيارات املواجهة مع القطاع ،وكذلك في الساحة
الشمالية فــي ســوريــا ولـبـنــان ،مــع التشديد كما
ورد فــي ديباجته على ضيق وتقلص خـيــارات
إسرائيل العمليةَ .ي ِرد في حديث بينت تشخيص
التهديد ،وهو بمعظمه توصيف للواقع الذي تراه
تل أبيب .أما معالجته عبر توزيره لـ«األمن» ،كما
يطلب ،فمسألة تــدخــل فــي أقــل تقدير فــي دائــرة
الـشــك ،مــع التشديد على أن الـسـيــاســات األمنية
والخيارات العسكرية واألمنية تحددها املؤسسة
األمنية نفسها التي هي أكبر من إمكانات وزير،
خاصة إن لم يكن صاحب تجربة وخبرة ومكانة
عـسـكــريــة أو أم ـن ـيــة ،كـمــا ح ــال بـيـنــت ،وإن كــان
ّيدعيها.
بـيـنــت ق ــال إن إســرائ ـيــل تـمــر فــي مــرحـلــة أمنية
ه ــي األكـ ـث ــر ت ـع ـق ـي ـدًا وخ ـ ـطـ ــورة م ـن ــذ وج ــوده ــا،
فـ«األخطبوط اإليراني يرسل سلسلة من األذرع
املـعــاديــة الوحشية لتطويقنا :مــن الشمال حزب
الله ،وفي سوريا قوات إيرانية ،وعلى حدود غزة
حماس التي تــزداد تمركزًا وتعاظمًا» .وأضــاف:
«م ـنــذ ع ـش ــرات الـسـنــن مـنـظــومــاتـنــا دخ ـلــت في
جـمــود وام ـت ـنــاع عــن االل ـت ـحــام مــع ال ـعــدو .نظرية
الـفـصــل واالب ـت ـعــاد عــن الـتـمــاس مــع ال ـعــدو يــراهــا
عدونا خشية لدينا من القتال .حزب الله تحول
من منظمة صغيرة إلى جيش كبير مسلح بـ 130
ألف صاروخ ،أما حماس فباتت أكثر وقاحة ،ألنها
تؤمن بأننا نخشى املواجهة؛ الــردع اإلسرائيلي
تآكل».

مصر

سوريا

يمكن اختصار التصور األميركي عن
«التسوية السورية» في عرض أوضح
جوانبه المبعوث جايمس جيفري ،يتضمن
إغراء دمشق بالمساعدة في ملفات
إعادة اإلعمار وإعادة الالجئين ،كما خروج
كل القوات األجنبية ،وعلى رأسها اإليرانية،
من سوريا
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موقفها املتشدد تجاه شــن أي عملية
ً
ع ـس ـكــريــة ف ــي إدلـ ـ ــب ،ح ــام ــا لــات ـفــاق
التركي ـ ـ الــروســي فــي سوتشي ،الــذي
دخــل اآلن مرحلة غير مـحــددة املعالم
أو التوقيت؛ وأص ـ ّـرت عبر «املجموعة
امل ـص ـغ ــرة» ع ـلــى اإلسـ ـ ــراع ف ــي تشكيل
«اللجنة الدستورية».
ه ـ ــذا الـ ـت ــوج ــه األمـ ـي ــرك ــي ال ـ ـ ــذي قـ ــرأه
الـ ـبـ ـع ــض «خ ــريـ ـط ــة طـ ــريـ ــق» ج ــدي ــدة
ومـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة ،ل ـ ــم تـ ـتـ ـض ــح ت ـف ــاص ـي ـل ــه
وآلياته العملية في حديث املسؤولني
األميركيني .غير أن خطه العام حضر
ف ــي ت ـص ــري ـح ــات ل ـل ـم ـب ـعــوث ج ـي ـفــري،
خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي عـقــده أول من
أمــس .األه ــداف األميركية من الوجود
العسكري والـعـمــل الديبلوماسي في
الشأن السوري ،اختصرها جيفري في
ثالثة بنود ليست بجديدة ،هي هزيمة
«داع ـ ـ ـ ـ ــش» وإط ـ ـ ـ ــاق ع ـم ـل ـي ــة س ـيــاســة
«ف ـعــالــة» وإن ـه ــاء «ال ــوج ــود اإلي ــران ــي»
ّ
فــي س ــوري ــا .وك ــان أب ــرز مــا رك ــز عليه
املبعوث الجديد ،هــو التأكيد على أن
ال ـه ــدف ال ـع ـس ـكــري الــوح ـيــد ل ـب ــاده ال
يتخطى «إنهاء داعش» ،بما يعنيه ذلك
وف ــق املـفـهــوم األم ـيــركــي مــن السيطرة
ع ـل ــى ك ــاف ــة األراض ـ ـ ـ ــي الـ ـت ــي يـحـتـلـهــا
التنظيم ومنع انبعاثه مجددًا .وبينما
ت ـع ـ ّـد الـنـقـطــة األخـ ـي ــرة حـ ّـمــالــة أوج ــه،
أش ــار جـيـفــري إل ــى أن الـقـتــال مستمر
ب ــال ـت ـع ــاون ب ــن «ال ـت ـح ــال ــف ال ــدول ــي»

و«ق ـ ــوات س ــوري ــا الــدي ـمــوقــراط ـيــة» في
وادي الفرات ،على أمل أن ينتهي «في
غضون بضعة أشهر» .وقد تكون أبرز
الـنـقــاط فــي تـصـ ّـور واشـنـطــن ه ــذا ،هو
االفتراض أن «الهزيمة الدائمة لداعش
تـتـطـلــب تـغـيـيـرًا أســاس ـيــا ف ــي الـنـظــام
ال ـســوري وف ــي دور إي ــران فــي ســوريــا،
األمــريــن الــذيــن ساهما فــي شكل كبير
في نشأة داعش في املقام األول».
وعـ ـ ــن م ـ ـسـ ــاري «خـ ـف ــض ال ـت ـص ـع ـيــد»
و«الـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة» ،ك ـشــف

جيفري :إنهاء
«الوجود اإليراني»
ليس هدفًا عسكريًا
للواليات المتحدة

أعرب جيفري عن أمله في انتهاء القتال في
وادي الفرات «في غضون بضعة أشهر» (أ ف ب)

جـيـفــري أن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة تــراهــن
ع ـل ــى الـ ـت ــواف ــق ح ـ ــول ال ـت ـه ــدئ ــة ال ـتــي
فــرضـهــا «ات ـف ــاق ســوت ـشــي» ،ال سيما
فـ ــي قـ ـم ــة إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ال ــرب ــاعـ ـي ــة بــن
روس ـ ـيـ ــا وت ــركـ ـي ــا وف ــرنـ ـس ــا وأمل ــانـ ـي ــا.
ووفق حديثه ،فإن روسيا أمام تحدي
االلتزام بما تعهدت به ،على األرض في
إدل ــب ومحيطها ،وفــي السياسة عبر
«الضغط على النظام السوري» لضمان
مشاركته الفعالة في تشكيل «اللجنة
الــدسـتــوريــة» .وأوض ــح الديبلوماسي
األميركي أن تصور بــاده لسوريا ما
بعد «العملية السياسية» هــو وجــود
«نـ ـظ ــام ال ي ـش ــاب ــه الـ ـح ــال ــي ...وت ــأم ــن
ضمانات مرضية لجميع األطــراف في
س ــوري ــا ،وحــول ـهــا» .ووف ــق حـســابــاتــه،
فإن التقدم على املسارين السابقني ،من
شــأنــه أن «ي ــؤدي إلــى انسحاب جميع
الـ ـق ــوات الـعـسـكــريــة ال ـت ــي دخ ـل ــت منذ
بداية الـنــزاع ...بما في ذلــك كل القوات
التي تقودها إيران».
وت ـق ــود الـنـقـطــة األخـ ـي ــرة إل ــى س ــؤال
ع ـ ــن اآللـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـنـ ــوي ال ـ ــوالي ـ ــات
املـ ـتـ ـح ــدة ات ـب ــاع ـه ــا ل ـض ـم ــان خـ ــروج
القوات اإليرانية ،وارتباط ذلك بملف
«التسوية السياسية» .ووفق جيفري،
فإن «إخــراج إيــران جزء من العملية...
ولكنه ليس هدفًا عسكريًا للواليات
املـ ـتـ ـح ــدة» .ويـ ـق ــاب ــل ه ـ ــذا الـ ـن ــأي عــن
املسار العسكري ،تعويل على محاولة

الدولة تسيطر على اتحادات الطلبة في الجامعات
اب ـ ـتـ ــزاز دم ـش ــق ف ــي عـ ــدة م ـل ـف ــات .إذ
ً
أوضح املبعوث األميركي أن «مبادرة
تـشـ ّـجــع جـمـيــع األط ـ ــراف عـلــى إع ــادة
الــاج ـئــن وت ـقــديــم امل ـســاعــدة إلع ــادة
اإلعمار ،وتؤدي إلى انسحاب جميع
ال ـقــوات (األجـنـبـيــة) األخ ــرى ستكون
عــرضــا تـتـشـجــع الـحـكــومــة الـســوريــة
للقبول به» ،على اعتبار أن «الحكومة
ال ـس ــوري ــة ل ـي ـســت ف ــي وضـ ــع يـحـســد
ع ـل ـي ــه ،وب ـش ـك ــل خـ ــاص م ــن ال ـجــانــب
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي» وف ـ ــق ت ـع ـب ـي ــره .وف ــي
إجابته عن سؤال صحافي يستوضح
ما إذا كانت الخطة األميركية تعتمد
على أن تطلب الحكومة السورية من
القوات اإليرانية الرحيل ،قال إنه «من
الـنــاحـيــة الـتـقـنـيــة ،الـحـكــومــة دعتهم
(اإليرانيون) ،ونتوقع أن تطلب منهم
امل ـغــادرة» .ولــم يفت جيفري اإلشــارة
إل ـ ــى أن هـ ـن ــاك ت ــوافـ ـق ــا دول ـ ـيـ ــا عـلــى
تشكيل «اللجنة الدستورية» بما في
ذلــك روسـيــا ،مضيفًا الـقــول« :سنرى
ما إذا كانت دمشق تمضي قدمًا (في
ملف اللجنة) أم أنها مستعدة لتحمل
ع ــبء عــرقـلــة عملية يـضـغــط مجلس
األمـ ــن بــأكـمـلــه لـتـنـفـيــذهــا م ـنــذ ثــاث
ّ
سنوات» .كما ذكر بما أكده مسؤولو
ب ــاده ســابـقــا عــن أن ه ــدف الــواليــات
امل ـت ـح ــدة «ل ـي ــس تـغـيـيــر ال ـن ـظ ــام ،بل
تغيير سلوك حكومة ودولة».
(األخبار)

سيطرت الدولة المصرية على االنتخابات
الشكلية التي أجريت التحادات الطلبة في
الجامعات ،إذ فاز الطالب المرضي عنهم
بالتزكية أو بعد منافسة متواضعة
القاهرة ــ جالل خيرت
مع وصول االنتخابات الطالبية في مصر إلى محطاتها
النهائية ،بات من املؤكد نجاح أجهزة األمن في إحكام
سيطرتها على االتحادات الطالبية بصورة كلية ،على
غ ــرار جميع مـفــاصــل ال ــدول ــة ،سـيـطــرة لــم تسمح ألي
صاحب صوت مخالف باجتياز حتى املرحلة األولى
من العملية االنتخابية التي كان الفوز بالتزكية عنوان
مناصبها الرئيسية ،خصوصًا في املراحل األخيرة
مــن االنتخابات التي سجلت نسبة مشاركة متدنية
للغاية .ففي األيام املاضية ،ووفق الجدول الزمني املعلن
من وزارة التعليم العالي ،لم يسمح للطالب الراغبني
في الترشح بتنفيذ دعايات داخل الكليات بني زمالئهم
وال بالتطرق إلــى أي أحــاديــث سياسية داخ ــل الحرم
الجامعي ،األمر الذي لم يسمح سوى ألبناء املسؤولني
أو ال ـطــاب املـتـعــاونــن مــع إدارات الـجــامـعــات بخوض
االنتخابات التي ُحسمت بالتزكية حتى في املراحل
األولى منها.

وعــزف الطالب املحسوبون على التيارات السياسية،
اإلســام ـيــة أو امل ـعــارضــة ،عــن امل ـشــاركــة ،تجبنًا ألي
نــوع مــن االحتكاك األمـنــي املتوقع ،ال سيما أن األمــن
وإن لم يظهر مباشرة ،فهو الذي دفع طالبًا محددين
وفــق قوائم معدة سلفًا إلــى الترشح ليكونوا هم نواة
االتحاد الذي سيتحدث باسم الطالب حتى االنتخابات
املقبلة .وصحيح أن عملية الترشح لم تشهد معوقات
تذكر ،لكن الثقة التي تحدث بها «مرشحو األمن» عن
حسم االنتخابات لهم زادت نسبة العزوف ،ليس على
مستوى الـتــرشــح فـقــط ،بــل على مستوى املـشــاركــة.
ومــا بني الــوعــود بامتيازات ،واإلغ ــراءات بهدايا عينية
يـتـسـلـمـهــا أع ـض ــاء االتـ ـح ــاد ،ب ــدأ رؤس ـ ــاء الـجــامـعــات
التعامل مع طلبة االتحاد الجدد .وصحيح أن غالبيتهم
كــانــوا فــي االت ـحــادات املــاضـيــة ،لكن الـهــدف الرئيسي
ال ــذي ج ــرى ال ـتــوافــق عـلـيــه ه ــو الـتــركـيــز عـلــى توجيه
ال ـطــاب إل ــى األنـشـطــة الترفيهية والتثقيفية الــداعـمــة
لـلــدولــة ولـلـمـشــروعــات الـقــومـيــة الـتــي يـجــري تنفيذها
حاليًا ،مع وعد بتنظيم حفالت غنائية للطالب قريبًا
واالهتمام باملسرح والفن بعيدًا من أي عمل سياسي.
في انتخابات هــذا الـعــامُ ،منعت الكليات املختلفة من
نـشــر دع ــاي ــات مـكـثـفــة لـلـمــرشـحــن حـتــى ب ــن األس ــر
الطالبية ،فالالفتات التي كانت تزين الكليات ،وصور
الطالب وشعاراتهم وبرامجهم ،لم تكن موجودة حتى
في كليات االقتصاد والعلوم السياسية واإلعــام في
جامعة القاهرة ،مع أنها كليات يفترض أن فيها أوضح

صــورة املمارسات الديموقراطية ،ليأتي الترويج على
صــورة أوراق مـحــدودة تركز على املــزايــا الشخصية
ً
للطلبة وقــدراتـهــم على الـتــواصــل .وب ــدال مــن أن ترفع
ً
ش ـعــارات وأه ــداف يسعون إلــى تحقيقهاُ ،رف ــع مثال
ش ـع ــار «امل ــرش ــح ال ـف ــرف ــوش رزق»! هـ ـك ــذا ،خــرجــت
االنـتـخــابــات بـصــورة هزلية أكـثــر مــن أي وقــت ّ
لتفرخ
اتحادات لن تستطيع الحديث باسم الطالب أو التعبير
ع ــن مـشـكــاتـهــم ،خ ـصــوصــا أن األزم ـ ــة ال ـحــال ـيــة في
الجامعات هي غياب أي ممارسات حقيقة للطالب في
الحياة السياسية أو االجتماعية ،مع احتكار أي تأهيل
سـيــاســي حقيقي ل ــدى األحـ ــزاب املــدعــومــة مــن الــدولــة
أو «الـبــرنــامــج الــرئــاســي للشباب» ال ــذي تـشــرف عليه
االستخبارات.
على املستوى الحكومي ،لم يجد وزير التعليم العالي،
خالد عبد الغفار ،ســوى التصريحات الديبلوماسية
ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـت ــي وص ـف ـه ــا ب ـم ـســار
ً
دي ـمــوقــراطــي يـبـعــث بــرســائــل كـثـيــرة ،مـغـفــا أن هــذه
«الديموقراطية» تشترط االبتعاد عن السياسة ،وتعتمد
على أهل الثقة ال الكفاءات .لكن رئيس جامعة القاهرة،
محمد عـثـمــان الـخـشــت ،ك ــان أكـثــر وضــوحــا بتأكيد
خــروج الجامعة من نطاق الطائفية ،مع التشديد على
أن املمارسة الحزبية يجب أن تكون خارج الجامعة ،ألن
«التحزب في الجامعة يؤدي إلى االنشقاق ،والجامعة
مكان للتطوير والتنوير ،والديموقراطية لها مبادئ
تنظمها».
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بريطانيا

ّ
مسودة «الخروج السلس» ال تمر بهدوء:

مقالة

ماي تقاوم غضب المعارضين وسخريتهم

استقاالت بالجملة وضحكات ساخرة
وتصريحات معارضة ،هي أبرز ردود
الفعل على استراتيجية رئيسة الوزراء
البريطانية للخروج «السلس» من االتحاد
األوروبي ،ودفاعها عن مسودة
االتفاق التي وافقت عليها الحكومة
ت ـعــالــت ال ـق ـه ـق ـهــات م ــن داخ ـ ــل قــاعــة
م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــوم ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي،
أم ـ ــس ،خـ ــال دف ـ ــاع رئ ـي ـســة الـ ـ ــوزراء
البريطانية تـيــريــزا م ــاي ،عــن اتفاق
ينظم عملية االنسحاب من االتحاد
األوروب ـ ــي ،تــوصــل إلـيــه املـفــاوضــون
الـبــريـطــانـيــون واألوروب ـ ـيـ ــون مطلع
األس ـ ـبـ ــوع ال ـ ـجـ ــاري ،وواف ـ ـقـ ــت عـلـيــه
الحكومة البريطانية أول من أمس.
وع ـ ـلـ ــى رغ ـ ـ ــم تـ ـق ــدي ــم أربـ ـ ـع ـ ــة وزراء
استقالتهم فــي يــوم واحــد اعتراضًا
على املسودة ،التي دعمتها الغالبية
بعد اجتماع استغرق  5ساعات ليل
ّ
األربـعــاء ،تمسكت مــاي بما وصفته

من المتوقع أن تواجه
ماي مقاومة أقوى عند
إحالة النص إلى البرلمان
بــ«االنـفـصــال الـسـلــس واملـمـنـهــج من
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،فــي  29م ــارس/
آذار  .»2019م ـت ـج ــاه ـل ــة ص ـي ـحــات
االس ـ ـت ـ ـه ـ ـجـ ــان ومـ ـ ــوجـ ـ ــات ال ـض ـح ــك
وتـ ـص ــاع ــد ال ـه ـم ـه ـم ــات ،ق ــال ــت م ــاي
إن االتـ ـ ـف ـ ــاق «يـ ـض ــع إطـ ـ ـ ــارًا ل ـعــاقــة
م ــع االت ـح ــاد تـتـمــاشــى م ــع املـصــالــح
القومية لبريطانيا» ،ولكن في الوقت
ن ـف ـســه ي ـم ـنــح الـ ـب ــاد «ال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
اس ـت ـع ــادة ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى حــدودهــا
وقــوان ـي ـن ـهــا وأم ــوالـ ـه ــا ،ك ـمــا يحمي
الوظائف واألمن في البالد».
وجاء ذلك بعد استقالة أربعة وزراء

من الحكومة البريطانية ،هم :وزيرة
العمل والتقاعد إيستر مكفي ،ووزيرة
«بريكست» سويال برافرمان ،ووزير
الــدولــة لشؤون الـخــروج من االتحاد
األوروبي دومينيك راب ،وزير الدولة
ل ـشــؤون أيــرلـنــدا الـشـمــالـيــة شايلش
فارا .وتعليقًا على جملة االستقاالت،
أقـ ـ ـ ــرت مـ ـ ــاي بـ ـ ــأن مـ ـ ـس ـ ــودة االت ـ ـفـ ــاق
«مليئة بخيارات صعبة لنا جميعًا،
وال نتفق مع جميع هذه الخيارات»،
مؤكدة «إنني أحترم وجهات نظرهم
(املستقيلني) ،وأع ــرب عــن شكري ملا
قدموه حتى اليوم».
وبعد حصول ماي على دعم غالبية
الوزراء للمضي قدمًا باملسودة ،أعلن
رئ ـي ــس امل ـج ـلــس األوروبـ ـ ـ ــي دون ــال ــد
توسك ،أمــس ،عن عقد قمة أوروبية
فــي  25تشرين الـثــانــي /نوفمبر من
أج ــل وض ــع الـلـمـســات األخ ـي ــرة على
االت ـف ــاق قـبــل طــرحــه لـلـتـصــويــت في
ال ـب ــرمل ــان ال ـبــري ـطــانــي .وم ــن املـتــوقــع
أن ت ــواج ــه م ــاي م ـقــاومــة أقـ ــوى عند
إحالة النص املكون من  585صفحة
إلى البرملان من أجل إقراره منتصف
كانون األول /ديسمبر املقبل.
أبرز بنود املسودة
تهدف البنود الرئيسية في االتفاق
إلى تجنب انفصال تام بني إيرلندا،
الـ ـعـ ـض ــو ف ـ ــي االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي،
ومقاطعة إيرلندا الشمالية ،وحماية
حقوق املواطنني ،وتسديد الفاتورة
ال ـن ـه ــائ ـي ــة لـ ـخ ــروج ب ــري ـط ــان ـي ــا .فــي
م ــا يـخــص امل ـلــف اإلي ــرل ـن ــدي ،يـحــدد
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق أط ـ ـ ــر ت ــرتـ ـيـ ـب ــات «ل ـش ـب ـك ــة
أم ــان» ملنع ع ــودة النقاط الحدودية
ب ــن إيــرل ـنــدا الـشـمــالـيــة وجـمـهــوريــة
إيــرل ـنــدا فــي ح ــال فـشــل ال ـطــرفــان في
ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق ح ــول ال ـت ـبــادل
ال ـت ـجــاري ال ـحــر بـعــد ف ـتــرة انتقالية
مدتها  21شهرًا .وفي مسعى لتبديد
قلق بريطانيا إزاء انفصال إيرلندا
الشمالية عــن بقية بريطانيا ،وافــق
الطرفان على إقامة منطقة جمركية
م ـ ــوح ـ ــدة ب ـ ــن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي
واملـمـلـكــة امل ـت ـحــدة .وب ـنــاء عـلــى ذلــك،
سـتـطـبــق إي ــرل ـن ــدا الـشـمــالـيــة قــواعــد

الغطرسة االستعمارية الجديدة:
دور فرنسا في أفريقيا
لينا كنوش

استبعدت ماي تلبية الدعوات إلجراء استفتاء ثان (أ ف ب)

ال ـس ــوق األوروب ـ ـيـ ــة امل ــوح ــدة ف ــي ما
يتعلق بحركة جميع البضائع بما
ف ـي ـهــا ال ــزراعـ ـي ــة .ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه،
بإمكان الشركات التجارية اإليرلندية
الشمالية جلب البضائع إلى السوق
امل ــوح ــدة مــن دون قـيــود وسيحافظ
اقتصادها على قدرته في الوصول
م ــن دون ع ــوائ ــق إل ـ ــى ب ـق ـيــة أن ـح ــاء
بــريـطــانـيــا .وف ــي املـنـطـقــة الجمركية
ال ـبــري ـطــان ـيــة ـ ـ ـ األوروب ـ ـيـ ــة امل ــوح ــدة،
سـتـصــل ال ـب ـضــائــع الـبــريـطــانـيــة من
دون رس ــوم أو حصص مـحــددة إلى

بقية دول االتحاد األوروبي الـ.27
أمــا في ما يخص الفترة االنتقالية،
ال ـتــي تـنـتـهــي ف ــي  31ك ــان ــون األول/
دي ـس ـم ـبــر  ،2020س ـت ـط ـبــق خــالـهــا
ق ـ ــوان ـ ــن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي مل ـنــح
اإلدارات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات
والـشــركــات التجارية الــوقــت الكافي
ل ــاسـ ـتـ ـع ــداد الرت ـ ـبـ ــاطـ ــات جـ ــديـ ــدة.
ويعني ذلــك أن بريطانيا ستواصل
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـج ـم ــرك ــي
األوروبي والسوق املوحدة .وفي حني
تـسـتـطـيــع بــري ـطــان ـيــا ال ــوص ــول إلــى

أسواق بقية دول االتحاد األوروبــي،
ستفقد الحق في التصويت على أي
قرارات تتخذها بقية الدول األعضاء
ف ــي ال ـت ـك ـتــل وامل ـف ــوض ـي ــة وال ـب ــرمل ــان
األوروبيني.
وت ـ ـحـ ــافـ ــظ املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودة ع ـ ـلـ ــى حـ ـق ــوق
مليون بريطاني يقيمون في بلدان
االت ـحــاد األوروب ـ ــي وأك ـثــر مــن ثالثة
ماليني مواطن من االتحاد األوروبي
يعيشون في بريطانيا .ويشمل ذلك
أيضًا جميع املواطنني الذين يصلون
قبل انتهاء الفترة االنتقالية .أما في

ما يخص التزامات بريطانيا املالية
املستحقة لــاتـحــاد ،تــدعــو املـســودة
إلــى تسوية عادلة بالنسبة لدافعي
الـ ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــن والـ ـت ــي
تقدرها الحكومة البريطانية بنحو
 39مليار جنيه استرليني ( 44مليار
ي ــورو أو  51مليار دوالر) .وبمعزل
عــن ات ـفــاق االن ـس ـحــاب ،ال ي ــزال على
الـ ـ ـط ـ ــرف ـ ــن ال ـ ـت ـ ـف ـ ــاوض ع ـ ـلـ ــى ش ـكــل
عالقتهما املستقبلية ،خصوصًا في
ما يتعلق بالتجارة.
(األخبار ،أ ف ب)

تقرير

ّ
الفتتاح قطار في المغرب ...ماكرون يشل حركة القطارات!

واشنطن تضغط على بيونغ يانغ قبل قمة ترامب وكيم
وسط تزايد القلق األميركي إزاء
تخفيف حلفاء بيونغ يانغ الرئيسيين
العقوبات المفروضة عليها على
خلفية برنامجها النووي ،أعلن مايك
بنس أن الرئيسين دونالد ترامب وكيم
جونغ أون سيعقدان قمة أخرى
مطلع العام المقبل ،بالتزامن مع
استعراض أميركي للقوة في المياه
الواقعة جنوبي الصين ،وعلى مسافة
قريبة من كوريا الشمالية
حمل نائب الرئيس األميركي مايك
بنس «حملة الضغط» األميركية على
كــوريــا الشمالية إل ــى قـمــة «آس ـيــان»
ال ـت ــي تـعـقــد ف ــي س ـن ـغ ــاف ــورة ،وســط
ت ــزاي ــد ق ـلــق واش ـن ـط ــن إزاء تخفيف
حـ ـلـ ـف ــاء بـ ـي ــون ــغ يـ ــانـ ــغ ال ــرئ ـي ـس ـي ــن

ال ـع ـق ــوب ــات املـ ـف ــروض ــة ع ـل ـي ـهــا عـلــى
خلفية برنامجها النووي .وقال بنس
أمــس إن «الرئيس األميركي دونالد
ت ــرام ــب وال ــزع ـي ــم الـ ـك ــوري الـشـمــالــي
كيم جونغ أون سيعقدان قمة أخرى
مـطـلــع ال ـع ــام امل ـق ـبــل ع ـلــى األرج ـ ــح»،
مشددًا على أن إدارته لن تكرر أخطاء
اإلدارات السابقة والقبول بــ«وعــود
ال ت ـت ـح ـق ــق» .وعـ ـل ــى ه ــام ــش ال ـق ـمــة
الـسـنــويــة لــرابـطــة دول جـنــوب شــرق
آس ـي ــا (آسـ ـ ـي ـ ــان) ،قـ ــال لـلـصـحــافـيــن
«نعتقد أن القمة ستعقد بعد األول
من كانون الثاني/يناير ،لكن ما زال
ّ
يتعي علينا تحديد املكان والزمان».
وك ـ ــان ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي والــزع ـيــم
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوري الـ ـشـ ـم ــال ــي ق ـ ــد ع ـ ـقـ ــدا ق ـمــة
تاريخية في سنغافورة هذه السنة،
أسـفــرت عــن اتـفــاق على نــزع السالح
النووي بقيت بنوده غامضة .ومنذ
تـلــك الـقـمــة ،تـخـلــت كــوريــا الشمالية
عن تجاربها الباليستية والنووية،
ّ
وفككت موقعًا للتجارب الصاروخية،
ووعــدت إذا وافقت الواليات املتحدة

ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــم ت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــازالت ،ب ـت ـف ـك ـيــك
م ـج ـم ـع ـهــا ال ـ ـنـ ــووي ال ــرئ ـي ـس ــي .لـكــن
التقدم كــان بطيئًا ،ويتبادل البلدان
االتهامات باإلخالل بالوعود .وأعرب
ثان مع
ترامب عن أمله في عقد لقاء ٍ
كيم في بداية السنة املقبلة.

وفــي سنغافورة ،أكــد نائب الرئيس
األم ـي ــرك ــي أن ال ـل ـقــاء ال ـثــانــي م ــا زال
ً
ق ــائ ـم ــا .ل ـك ـنــه حـ ــذر ق ــائ ــا« :ال نــريــد
تـ ـك ــرار أخـ ـط ــاء اإلدارات ال ـســاب ـقــة ـ ـ
التي ارتكبها صراحة الطرفان خالل
عـقــود كـثـيــرة ـ ـ ـ عـنــدمــا قــدمــت وعــود

أعلن مايك بنس أن كيم وترامب سيعقدان قمة أخرى مطلع العام المقبل (أ ف ب)

ُ
ورفـعــت عقوبات ووصلت املساعدة
االق ـت ـص ــادي ــة ث ــم أخ ـل ـفــت ال ــوع ــود».
وك ـ ــان ب ـنــس ي ـت ـحــدث ب ـعــد ل ـق ــاء مع
الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي
إن ،على هامش القمة التي يحضرها
نحو عشرين رئيس دولة .ودعا بلدان
املنطقة إلى تطبيق حازم للعقوبات
املفروضة على كوريا الشمالية ،فيما
خـفـفــت الـصــن وروس ـي ــا ،الـشــريـكــان
التجاريان للنظام ،قيودهما.
وتــزام ـنــا مــع زيـ ــارة بـنــس للمنطقة،
قــالــت البحرية األمـيــركـيــة ،أم ــس ،إن
حــامـلـتــي ط ــائ ــرات أمـيــركـيـتــن على
مـتـنـهـمــا ق ــراب ــة  150ط ــائ ــرة مـقــاتـلــة
ت ـن ـفــذان مـ ـن ــاورات حــربـيــة «مـعـقــدة»
فــي بـحــر الفيليبني ،فــي اسـتـعــراض
ل ـل ـق ــوة ف ــي املـ ـي ــاه ال ــواقـ ـع ــة جـنــوبــي
ال ـ ـصـ ــن ،وعـ ـل ــى م ـس ــاف ــة ق ــري ـب ــة مــن
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة .وق ـ ــال األس ـط ــول
السابع األميركي ،في بيان صحافي،
إن حاملة الطائرات «رونالد ريغان»،
امل ـت ـم ــرك ــزة ف ــي الـ ـي ــاب ــان ،وال ـحــام ـلــة
«ج ـ ـ ــون سـ ــي س ـت ـي ـن ـيــس» امل ـن ـض ـمــة

تثير إعادة فتح املتحف امللكي حول أفريقيا
الوسطى في بلجيكا ،في كانون األول /ديسمبر
املقبل ،وعرضها كـ«أعمال فنية» في متحف،
نقاشًا حادًا حول وجوب إرجاع املواد املنهوبة
خالل الحقبة االستعمارية .يعكس النقاش
التشاركي حول «إعادة الثروات الثقافية
األفريقية :قضية أخالقية أو قانونية؟» ،املنعقد
في الـ 16من تشرين األول /أكتوبر املاضي ،في
البرملان الفرنكوفوني في بروكسيل ،استمرار
الصراع من أجل االعتراف َّ
بالدين األخالقي
واملادي لالستعمار ،والتعويض عنه .ويمثل
متحف العلوم الطبيعية في بلجيكا ،املتحف
األفريقي في مدينة نامور ،أو املتحف امللكي في
ترفورين ،رموزًا للكنوز املسروقة من أفريقيا،
ومواقع بارزة للذاكرة االستعمارية ،تحوي بقايا
بشرية خلفتها املجازر.
وعلى رغم أن الضغط من أجل إرساء الحقيقة
التاريخية ،واالعتراف األخالقي بالجرائم
االستعمارية ،واإلعادة غير املشروطة للمواد
الثقافية املسروقة في األعوام األخيرة ،قد ازداد
في السنوات األخيرة ،نتيجة تعبئة املؤرخني
األكاديميني أو الفنانني أو ممثلي النقابات ،لكن
السياسيني ال يزالون مترددين في تنفيذ شروط
تحقيق العدالة للشعوب املستعمرة سابقًا
وضمان تعويضها .فمنذ عام  2002و«اإلعالن
عن أهمية وقيمة املتاحف العاملية» الشهير ،الذي
وقعه  19مديرًا من أبرز املتاحف الغربية ،التي
أثارت ضجة في ذلك الوقت ،كانت الحجة التي يتم
التذرع بها دائمًا ،نقص البنية التحتية الحديثة
واملعدات الالزمة في البلدان األفريقية للحفاظ
على ممتلكاتها الثقافية .صور إعالن ،2002
الذي يحمل طابع األبوية االستعمارية الجديدة،
«استعادة» املواد املسروقة ،كما لو أنه أمر ُم ّ
دمر،
َّ
وبرر االحتفاظ بها في املتاحف الغربية ،بأنه
«عامل تنمية ثقافية لجميع شعوب العالم».
وعلى غرار بلجيكا ،تواجه فرنسا بشكل منتظم

ماضيها االستعماري ،والواجب األخالقي
لالعتراف والتعويض الذي يطالب به أحفاد
َ
املستعمرة .وفي مواجهة هذه املطالبات،
الشعوب
ال يتوقف رد الفعل الرسمي عن التأرجح بني
الحنني والصمت ،وتحريف الروايات التاريخية،
الذي بلغ ذروته مع قانون الـ 23من شباط/
فبراير عام  ،2005الذي وضع تفسيرًا رسميًا
ً
لالستعمار الفرنسي بوصفه «عمال إيجابيًا».
وعلى رغم االعتراف بأكثر األفعال عنفًا ورمزية
في التاريخ االستعماري الفرنسي في السنوات
األخيرة ،إال أن تناولها كان باعتبارها استثناءات
لنظام استعماري تم تحليله في شكل عشوائي،
في ضوء إخفاقات دول ما بعد االستعمار،
وفق املنطق الذي ُيسجل ويقارن إنجازات كل
فترة على حدة ،للتأكيد على أن االستعمار كان
مشروع «تنمية» و«تحديث» .وهكذا ،ظلت مسألة
استعادة الحقوق ،حبيسة القيود األيديولوجية،
وثقل التمثيل الثقافي ،في بلد لم يسبق له أن قرر
إدانة الحقيقة االستعمارية في مجملها.
وعلى رغم إعالن الرئيس إيمانويل ماكرون ،نيته
التي عبر عنها في تشرين الثاني /نوفمبر ،2017
في واغادوغو ،بأنه يريد إعادة املوروث الثقافي
األفريقي إلى القارة السمراء «خالل خمسة أعوام»،
لكن املسألة ال تبدو متوقفة على مجرد حسن
النية ،بل تطرح مشكلة األيديولوجيا والوهم،
الذي يفسر اإلهمال الذي يشوب عالقة النخب
السياسية الفرنسية بالدول املستعمرة سابقًا.
حافظ هذا الوهم ،على التصور القائل إن فرنسا
قوية وحاضرة في كل مكان ،حتى في مكافحة
االستعمار ،في حني أصبحت الحساسية ضد
االستعمار واإلمبريالية ،اليوم ،موردًا ال ينضب،
يغذي معارضي السلطة االستعمارية الفرنسية
السابقة ،ويولد رغبة لديهم في كسر ميثاق ما
بعد االستعمار.
وفي حني استمر النفوذ الفرنسي في أفريقيا
في التآكل خالل السنوات األخيرة ،فإن االعتراف
الرسمي َبدين فرنسا األخالقي ،واعتماد تدابير
ّ
وعملية للتعويض ،كان يمكن أن يؤدي
ملموسة

إلى تحوالت عميقة في تصور دور فرنسا في
إقطاعيتها السابقة .لكن في مواجهة َّالدين
االستعماري ،الذي يستمر في لعب دور مهم
في ردكلة العالقات األفريقية-الفرنسية ،ورهن
مستقبلها ،من خالل خلق معجم تعبيري
للتحركات الشعبية والسياسية املحلية ،يتواصل
العمى نفسه في الطبقة السياسية الفرنسية.
وليس غريبًا هذا العمى ،عن الشعور بالتفوق
الثقافي والتاريخي والغرور ،الذي يتم التعبير عنه
بطرق عدة .فاالزدراء لتاريخ الشعوب املقموعة،
واإلرث الثقيل لالستعمار ،الذي لعب دورًا مهمًا
في عمليات العرقلة التي تعيشها املجتمعات
األفريقية املستقلة اليوم ،يسمح بتدخل فرنسا
في الشؤون الداخلية للدول األفريقية.
عالم السياسة الفرنسي ،املتخصص في
الشؤون األفريقية ،جان فرانسوا بايارت ،قدم
تقييمًا في عام  ،1993حول سلوك فرنسا
تجاه أفريقيا ،يعكس غطرسة قوة استعمارية
سابقة ال تنظر للقارة إال عبر مرآتها الخاصة،
ويفسر أسباب تراجع النفوذ الفرنسي في
أفريقيا« :لم تنجح أي حكومة من تلك التي خلفت
حكومات ديغول في تجاوز الخطيئة األصلية
في سياسته األفريقية .إعطاء األولوية للعالقات
املشخصنة ،الغامضة إلى حد ما ،مع مسؤولي
أفريقيا الغربية الفرنسية ،وأفريقيا االستوائية
الفرنسية؛ ورعاية الحكومات السلطوية ،الريعية
واملفترسة» .وبالنسبة للكاتب الفرنسي أنطوان
غالسير ،مؤلف كتاب «متغطرس كفرنسي في
أفريقيا» (دار فايار ،)2016 ،الذي يتساءل عن
الدور الفرنسي في أفريقيا ،يرى أن «فرنسا
استفاقت اليوم على حقيقة أن الواقع تجاوزها:
كانت تظن أن كل شيء ال يزال تحت السيطرة
وأن معرفتها بأفريقيا متينة .لم يكن ذلك سوى
خديعة ،لقد أفلتت مصائر القارة السياسية
والدينية واالجتماعية واالقتصادية من يديها
تمامًا .لكن املسؤولني الفرنسيني ،مدفوعني
بغطرستهم ،ال يهتمون حقيقة بتعقيدات
أفريقيا.»...

نفذت حاملتا
طائرات أميركيتان
مناورات «معقدة»
في شرق آسيا

مـ ــن الـ ـس ــاح ــل الـ ـغ ــرب ــي األمـ ـي ــرك ــي،
تـ ـج ــري ــان ع ـم ـل ـي ــات ح ــربـ ـي ــة ج ــوي ــة
وب ـ ـحـ ــريـ ــة وم ـ ـ ـضـ ـ ــادة لـ ـلـ ـغ ــواص ــات.
وكانت البحرية األميركية قد نفذت
قـبــل ذل ــك م ـن ــاورات مــن ه ــذا القبيل،
ومــن بينها م ـنــاورات أجــرتـهــا ثالث
حـ ــامـ ــات طـ ــائـ ــرات ال ـ ـعـ ــام امل ــاض ــي،
عندما تصاعدت التوترات مع كوريا
الشمالية.
(األخبار ،أ ف ب)

بعد أيام على مشاركة ملك املغرب محمد السادس باحتفاالت
انتهاء الحرب العاملية األولى التي استضافتها فرنسا ،حط الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون ،في املغرب ،في زيارة اقتصرت على
افتتاح خط قطار فائق السرعة أنجزته شركات فرنسية ،يصل
طنجة بالدار البيضاء ،ووصفه بأنه سيكون «األسرع في أفريقيا».
وظهر ماكرون برفقة امللك املغربي على منت القطار الذي أطلق عليه
اسم «البراق» ،في استقبال مليء بالحفاوة ،قبل أن يستقال القطار
لتدشني رحالت الخط الجديد .وحتى مساء أمس لم يدل ماكرون
بتصريحات سياسية أثناء وجوده في املغرب ،لكن وسائل إعالم
فرنسية أشارت إلى أن املحادثات ستشمل ملف موجة الهجرة.
ويتركز االهتمام الفرنسي على إبراز نجاح انتهاء العمل بالقطار
لفوز الشركات الفرنسية بعقود مماثلة في القارة األفريقية ،واجتذاب
املستثمرين .ووصف األليزيه املشروع بأنه «أساسي في العالقة
الثنائية بني فرنسا واملغرب» .واصطحب الضيف الفرنسي معه
رؤساء الشركات الفرنسية املساهمة في املشروع ،وهي« :ألستوم»،
والكونسورسيوم «أنسالدو إينيو» و«سيجيليك» ،والكونسورسيوم
«كوال راي إيجيس راي» ،إلى جانب وزيري الخارجية والداخلية .وكان
الفتًا أن زيارة ماكرون لتدشني القطار ،تسببت في ارتباك الرحالت
على منت القطارات ،إذ تم تعليق جميع الرحالت أمام املواطنني من
وإلى الرباط ،وذلك من دون أي إعالن مسبق من قبل مكتب سكك

يحاول ماكرون عبر الزيارة اجتذاب مستثمرين والفوز بعقود مماثلة في أفريقيا (أ ف ب)

ً
الحديد .الجدير ذكره أن جدال أثير حول املشروع وتلقى احتجاجات
أبرزها من مجموعة «ستوب تي جي في» ،ووصف بأنه ليس من
أولويات البالد ،ال سيما بعد الحادثة املأسوية لخروج قطار عن سكته
غرب البالد منتصف الشهر املاضي.
(األخبار ،أ ف ب)
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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/446
امل ـن ـف ــذ :ن ــدي ــم اس ـع ــد ض ــاه ــر  -وكـيـلــه
املحامي البير الجميل
املنفذ عليها :آني كيفورك كيفوركيان
بيت الشعار قرب البلدية  -بملكها.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :شـيـكــان مستحقي
االداء ب ـم ـب ـل ــغ /36000/د.أ .س ـتــة
وثــاثــون الــف دوالر اميركي والفوائد
واللواحق.
املـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات :ت ـ ـقـ ــرر الـ ـحـ ـج ــز ب ـت ــاري ــخ
 2016/9/27وس ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــل بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ
.2016/10/10
تاريخ محضر الوصف2016/11/25 :
سجل بتاريخ 2018/4/13
املـطــروح :القسم رقــم  6مــن العقار رقم
 296مزرعة بيت الشعار وهو يشتمل
على مخزن في الطابق االرضي ضمنه
م ـت ـخــت م ــن ال ـح ــدي ــد ومـ ـن ــه درج ال ــى
م ـس ـتــودع فــي الـسـفـلــي االول املـقـطــوع
بجدار من الخشب الى صالة ضمنها
خ ــاء وغــرفــة صـغـيــرة وال ـجــزء الثاني
م ــؤل ــف م ــن ص ــال ــة م ـق ـســومــة ضـمـنـهــا
خ ـ ــاء وغ ــرفـ ـت ــن ص ـغ ـي ــرت ــن مـقـطـعــة
ب ـج ــدران خشبية وامـ ــام مـسـتــوى هــذا
الطابق فسحة انتفاع بجانبه ولهذا
الـ ـقـ ـس ــم م ــوق ــف س ـ ـيـ ــارة فـ ــي ال ـس ـف ـلــي
الثاني .ويقع البناء الذي يحوي القسم
املحجوز بجوار كنيسة مار ميخائيل

انتقل إلى رحمته تعالى
املرحوم
السيد مهدي علي
الحسيني القاضي
أبو ماجد
الدفن عند الساعة  2:00بعد الظهر
ف ــي حـسـيـنـيــة أم ـي ــر امل ــؤم ـن ــن (ع)
شمسطار ،تقبل التعازي في منزل
شقيقه املرحوم السيد محسن علي
الحسيني القاضي
(الفاتحة)

بعد ساحة بيت الشعار مساحته 274
م.2
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /411000/ :دوالر
أميركي
قيمة الطرح  /246600/ :دوالر أميركي
املزايدة :ستجري املزايدة عند الساعة
الحادية عشر من يوم االربعاء الواقع
فـيــه  2018/12/5ام ــام حـضــرة رئيس
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ امل ــن ف ــي قــاعــة املحكمة
فــي جــديــدة امل ــن ،فعلى راغ ــب الـشــراء
وقبل املباشرة باملزايدة ان يودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ املنت لدى صندوق
ال ـخــزي ـنــة او احـ ــد املـ ـص ــارف املـقـبــولــة
قيمة الطرح او ان يقدم كفالة مصرفية
م ـع ــادل ــة وات ـ ـخـ ــاذ م ـح ــل اق ــام ــة ضـمــن
ن ـط ــاق دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ امل ــن اذا ل ــم يكن
لــه مقام فيها واال اعتبر قلمها مقامًا
مختارًا له وعلى املشتري خالل ثالثة
ايام تلي االحالة ايداع كامل الثمن واال
ً
يعد ناكال وتعاد املزايدة حكمًا بزيادة
العشر واذا لم يتقدم احد للشراء وجبت
اعادة املزايدة فورًا على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه
خالل عشرين يومًا تسديد كامل الثمن
ويتوجب على الشاري رسم الداللة %5
ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان انطون
إعالن

صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
رقم املعاملة2016/270 :
املنفذ :روبــارتــو اسعد اللقيس وكيله
االستاذ بطرس فضول.
املنفذ عليهم :ورثــة كتور يوسف كرم
وهم
 -1ي ــوس ــف اب ــراهـ ـي ــم شـ ــديـ ــاق وجـ ــان
وليلى وجاكلني يوسف شدياق
 - 2ميشال بديع أرفول
 - 3ورثـ ــة شـ ــارل ش ــدي ــاق وه ــم كـلـثــوم
معاز وجوي وليليان شدياق مجهولي
االقامة
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد تــأمــن بقيمة
س ـ ـتـ ــون مـ ـلـ ـي ــون ل.ل .ع ـ ـ ــدا الـ ــرسـ ــوم
والفوائد والنفقات
تاريخ محضر الوصف2014/9/27 :
تاريخ تسجيله2015/4/20 :
امل ـطــروح للبيع :املقسم  10مــن العقار
 2249مـجــدلـيــا وه ــو ع ـب ــارة ع ــن شقة
سكنية تقع في الطابق العلوي الثالث
مــن ب ـنــاء مــؤلــف مــن ع ــدة طـبـقــات وقــد
م ـض ــى ع ـل ــى ان ـش ــائ ـه ــا عـ ـش ــرون سـنــة
وهي مؤلفة من مدخل وصالون وغرفة
طعام ومطبخ ودربيتني من احداهما
خـ ـ ــزانـ ـ ــة وثـ ـ ـ ـ ــاث غـ ـ ـ ــرف نـ ـ ـ ــوم وثـ ـ ــاث
بلكونات وفرندا.
مساحة املقسم /202/ :م2
ب ـ ـ ــدل الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /121200/ :دوالر
أميركي.
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 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :

8

8
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1

4
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9
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¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :
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¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

3
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 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 58.193.640ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة19 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 3.062.823 :ل.ل.
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7

6

8

3

1

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 58.193.640ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.239 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 46.968 :ل.ل.
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9

8
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6
4
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¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

9

أفقيا
 -1وزير خارجية روسيا اإلتحادية –  -2من اآلالت املوسيقية – عنصر كيميائي من
ّ
أشد املواد السامة –  -3نتحاور بني بعضنا ونأخذّ بالنصيحة – معبر – ّ -4أصل
– أطالت وأدامت النظر – منخفض باألجنبية –  -5كف ّ
ّ
مدلع ومغنج – -6
ورد – فتى
رب أسرة – عملية إستصالح األرض بوضع الزبل في التربة –  -7أغلظ أوتار العود
– آلة لدفع الهواء داخل إطارات السيارات –  -8عائلة أكثر من رئيس حكومة لبناني
– وعــاء الخمر –  -9من الكواكب – سقي النبات – بئر عميقة –  -10حركة مسلحة
أسست عام  1973إلنشاء دولة مستقلة في الصحراء الغربية التي يديرها املغرب

عموديًا

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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وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح72621 :
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 قيمة الجوائز اإلجمالية 38.661.343 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة2 : الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة19.330.672 :ل .ل.
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نتائج زيد

¶ الجائزة األولى

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.2621 :
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.621 :
 -الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.

مشاهير 3018
1

 -1اسكودار – رع –  -2سأم – مناديل –  -3وليم – غول –  -4نون – ّ
الدمام –  -5سن – الزهيرة –
 -6ي ي ي – مايا –  -7سيات – أجل –  -8نح – صنبور –  -9القيصر – أح –  -10كمال الطويل

عموديًا

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 153.200.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 19.150 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 1.116.172.301 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 54.335.690 :ل .ل.

 -الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.

حلول الشبكة السابقة

 -1اسونسيون –  -2سألوني – حام –  -3كمني – يس – ال –  -4يصقل –  -5دم – املانيا – -6
انغلز – ّ
تبصل –  -7راودهم – ّ
ورط –  -8د ل م ي ا ا ر –  -9ري – أريج – اي –  -10علقمة الفحل

حل الشبكة 3017

شروط اللعبة

 -1مــديـنــة فرنسية سياحية عـلــى ســاحــل الـبـحــر األبـ ُيــض املـتــوســط –  -2مــن أكبر
مرض – تقال على الهاتف –  -4يخاف
املوانىء األوروبية – ّود –  -3من العمالت – ِ
على زوجته من تعلق الغير بها – تماثل الجرح وتراجع الى البرء –  -5ملع البرق
جورجيا الحالية
– عائلة مطربة سورية –  -6من األلــوان – اإلسم
القديم لعاصمة ّ
ً
تبليسي –  -7هرب من السجن – من الحيوانات – ّ -8
غناء حسنًا
طرب صوته وغنى
– شدخ رأسه – سحب العربة من وسط الشارع –  -9من ضواحي لندن – إمارة عربية
–  -10إسم حمله بعض أمراء لبنان

أفقيا

إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
بموجب محضر الجمعية العمومية
غ ـ ـيـ ــر الـ ـ ـع ـ ــادي ـ ــة ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــاء اص ـ ـحـ ــاب
الحصص املنعقد بتاريخ 2018/02/20
تقرر بتاريخ  2018/11/14حل وشطب
شــركــة دار الكلمة للطباعة والـتـجــارة
ال ـع ــام ــة  -ت ـضــامــن م ــن ق ـي ــود الـسـجــل
التجاري في بيروت حيث هي مسجلة
تحت الــرقــم ( )60611ورق ــم تسجيلها
فــي وزارة املــالـيــة ( )261382مــدراء هــا:
مصطفى مغربي ،احمد مغربي ،عبد
الكريم مغربي وعبد الرحمن مغربي.
فـ ـعـ ـل ــى كـ ـ ــل ذي مـ ـصـ ـلـ ـح ــة أن يـ ـق ــدم
مــاح ـظــاتــه او ع ـت ــراض ــه خـ ــال مهلة
عشرة ايام من تاريخ آخر نشر.
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كلمات متقاطعة 3 0 1 8
2

بدل الطرح /720720 :دوالر أميركي.
مـكــان ومــوعــد امل ــزاي ــدة :نـهــار االربـعــاء
الــواقــع فيه  2018/12/19عند الساعة
الـثــالـثــة وال ـن ـصــف امـ ــام رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ زغرتا بعد الظهر.
عـلــى الــراغــب بــالـشــراء وقـبــل املـبــاشــرة
باملزايدة ان يدفع بدل الطرح بموجب
شــك مـصــرفــي مـسـحــوب عـلــى مصرف
لبنان المــر رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا
ودف ــع رس ــوم التسجيل ورس ــم الــداللــة
البالغ خمسة باملئة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم

نتائج اللوتو اللبناني
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إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.21 :
8

9

10

11

رئيس وزراء أثيوبي ( )2012-1955والرئيس السابق للبالد .وصل الى
الحكم بعد اإلطاحة بالنظام الشيوعي أوائــل تسعينات القرن املاضي.
درس الطب ملدة عامني
 = 8+9+3+4+5اإلسم القديم لسريالنكا ■ ّ = 6+2+1+7
يفرق بينهما ■
 = 1+10+11ليل ونهار

حل الشبكة الماضية :شيرلي ماكلين

 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل.ل.

نتائج يومية

ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب "يــوم ـيــة" رق ــم 710
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة797 :
• يومية أربعة0598 :
• يومية خمسة13735 :

أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان
تبليغ فقرة حكمية
قررت محكمة ايجارات بيروت برئاسة
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي فـ ــاط ـ ـمـ ــة ج ـ ــون ـ ــي بـ ـت ــاري ــخ
 2018/9/24بـ ــال ـ ـقـ ــرار 2018/926
بـ ــالـ ــدعـ ــوى  2014/638امل ـ ـقـ ــامـ ــة مــن
ناهدة عضاضة ورفاقها اسقاط حق
املدعى عليه انطوان خــوري بالتمديد
الـقــانــونــي بــاملــأجــور الـكــائــن بالطابق
االرضي بالعقار /849االشرفية ،مهلة
االستئناف  15يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم بالتكليف
محمد ابراهيم
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـ ـل ــب م ـح ـم ــد عـ ـل ــي ج ـ ـمـ ــول ملــوك ـل ـتــه
فضيلة حسني جمول شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  435عزة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب عـصــام محمد دروي ــش بوكالته
عــن احـمــد بــاســل عـثـمــان الــزيــن ملــورثــه
عثمان بـهــاء الــديــن الــزيــن شـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار  347قاقعية الجسر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت تغريد محمود قديح بوكالتها
عــن عــدنــان رض ــا ع ـيــاش املـشـتــري من
ادي ـبــه عـلــي ح ـمــدون ش ـهــادة قـيــد بــدل
ضائع للعقار  3133زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن

من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب احـمــد خليل سعد الــديــن ملوكله
قاسم محمد حجيج شـهــادة قيد بدل
ضائع للعقار  320كفردونني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت انعام محمد نعمه شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  1204حبوش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـ ـل ــب حـ ـس ــن عـ ـل ــي نـ ــاصـ ــر ب ــوك ــال ـت ــه
ع ــن ع ـص ــام مـحـمــد درويـ ـ ــش بــوكــالـتــه
عــن احـمــد بــاســل عـثـمــان الــزيــن ملــورثــه
عثمان بهاء الدين الزين شهادات قيد
بدل ضائع للعقارات 330 - 296 - 263
قاقعية الجسر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت حنان عبد الكريم زعرور ملورثها
عبد الكريم قاسم زع ــرور شـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار  1433رومني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمد قاسم نعمان ملوكلته نجال
م ـح ـمــد زكـ ــي ع ـب ــاس ب ـي ـضــون ال ـ ــوارد
اسمها على الصحيفة العقاريه نجال
م ـح ـمــد زكـ ــي ب ـي ـضــون س ـن ــدي تمليك
ب ـ ــدل ضـ ــائـ ــع لـ ـلـ ـعـ ـق ــاري ــن  471و472
ص ــور اس ـت ـنــادًا ال ــى ال ـق ــرار الـقـضــائــي
الـ ـص ــادر ع ــن املـحـكـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة في

لبنان الجنوبي رقم  2018/200اساس
 2018/1541تاريخ .2018/10/11
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

زوج ـه ــا يــوســف فـ ــارس ف ــي ال ـع ـقــارات
ذات االرقام 1131 - 1128 - 1094 - 861
منطقة جرنايا العقارية.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب امل ـح ــام ــي ح ـســن ع ـلــي شـلـهــوب
مل ــوكـ ـل ــه م ـح ـم ــد ح ـ ـمـ ــود ح ـ ـمـ ــود سـنــد
تمليك بدل عن ضائع للعقار رقم 722
من منطقة طرفلسيه العقاريه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

إعالن
ط ـ ـلـ ــب جـ ـعـ ـف ــر احـ ـ ـم ـ ــد غ ـ ــري ـ ــب اث ـ ـبـ ــات
ب ـيــانــات امل ــرح ــوم اح ـمــد جـ ــواد غــريــب
في العقارين  106و 107منطقة ججيم
العقارية.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب محمد مهدي مــروة بوكالته عن
توفيق حسني جمعة بصفته احد ورثة
كــل مــن حسني علي جمعة وآمـنــه عبد
الرسول جمعة سندي تمليك بــدل عن
ضــائــع بــاســم مــورث ـيــه  /ح ـســن علي
ج ـم ـع ــة وآم ـ ـنـ ــه ع ـب ــد ال ـ ــرس ـ ــول جـمـعــه
بالقسم  4من العقار  5989مزرعة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب ال ـس ـيــد م ـه ــران م ـل ـكــون سـفــريــان
ب ــوك ــال ـت ــه عـ ــن ال ـس ـي ــد اغـ ـي ــا ك ــري ـك ــور
ب ــوغ ــوص ـي ــان ب ـص ـف ـت ـهــا احـ ـ ــدى ورث ــة
اغــاونــي وغيناك كـيــرازيــان مالكة 900
سهم في العقار رقم  /582/من منطقة
بــرج حمود العقارية سند تمليك بدل
ع ــن ض ــائ ــع ب ـح ـصــة املـ ــورثـ ــه اغ ــاون ــي
وغيناك كيرازيان.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت حسانه محمد خير جمال الدين
بصفتها احــد ورثــة اسما ابنه الشيخ
منير جمال الدين سند تمليك بدل عن
ضائع عن حصة املورثه  /اسما منير
جمال الدين بالقسم  6من العقار 539
منطقة الباشورة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طـلــب مـحـمــود مـحـمــد الـقـعـقــور وكـيــل
علي عبد الله عبيدي سند ملكية بدل
ضائع للعقار  2446بعاصير.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

بيان يتعلق
بعدم اكتامل النصاب يف انتخابات نقابة صيادلة لبنان

◄ مبوب ►

مطلوب لرشكة صناعية
طريق املطار
سائق بيك آب لديه دفرت
توت مارك
العمر  30-25سنة
للمراجعة االتصال
01-455000

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

نقابة صيادلة لبنان

إعالن
طلبت املستدعية جوزفني جبران ابو
ش ـع ـيــا اثـ ـب ــات ب ـي ــان ــات امل ــرح ــوم وال ــد

◄ مطلوب ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

مبا انه مل يكتمل النصاب القانوين يف جلسة الجمعية العامة
العادية لنقابة صيادلة لبنان التي كان موعد انعقادها مقررا يوم
الخميس الواقع فيه 2018/11/15
لذلك فقد تأجل انعقاد جلسة الجمعية العامة العادية اىل
الساعة الثامنة من صباح يوم االحد الواقع فيه  2018/11/25يف
مركز البيال الجديد – فرن الشباك – التحويطة  ،وتعترب جلسة
الجمعية العامة قانونية مهام كان عدد الحارضين.
نقيب صيادلة لبنان
الصيديل الدكتور جورج صييل
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
ال ـ ـعـ ــروض الـ ـع ــائ ــد لـ ـش ــراء زي ـ ــت خ ــاص
ل ـك ــاب ــات ت ــوت ــر ع ــال ــي  66و 150ك.ف،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 4960/تاريخ  ،2018/5/17قد مددت
لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة  2018/12/21عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املــورديــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن فــي مـطـلــق االح ـ ــوال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/11/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2337
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/821
طــالــب التنفيذ :بنك االعـتـمــاد اللبناني
لالستثمار ش.م.ل .وكيلته املحامية ندى
رزق الله
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :م ـح ـم ــد كـ ــامـ ــل م ـن ـص ــور
تحويطة الغدير  -شارع البركات  -قرب
صيدلية الكوثر  -بناية الهوندا الطابق
الخامس بلوك A
السند التنفيذي :عقد قــرض سكني مع
سـنــد دي ــن مقسط مــوثــق بـتــأمــن بقيمة
/21505.58/د.أ عدا الفوائد واللواحق.
تاريخ قرار الحجز  - 2017/5/13تاريخ
تسجيله2017/6/7 :
املطروح للبيع 2400 :سهم من القسم 23
 Aمن العقار  /546تحويطة الغدير:
طابق خامس يتألف من مدخا وصالون
وطـ ـع ــام وث ـ ــاث غـ ــرف وم ـط ـبــخ وح ـمــام
وخــاء وشــرفــات ولــدى الكشف تبني ان
ما ذكــر اعــاه ينطبق على الــواقــع  -حق
مختلف  -يشترك بملكية الحقني  1و3
 Aتــأمــن درج ــة اول ــى مــع حــق التحويل

وفـ ــائـ ــدة ح ـس ــب شـ ـ ــروط ال ـع ـق ــد ال ــدائ ــن
ب ـن ــك االعـ ـتـ ـم ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي لــاس ـت ـث ـمــار
ش.م.ل/ .امل ـ ــدي ـ ــن مـ ــالـ ــك الـ ـقـ ـس ــم قـيـمــة
التأمني /45000/د.أ .تأمني درجة ثانية
م ــع ح ــق ال ـت ـحــويــل ح ــق وف ــائ ــدة حسب
شــروط العقد الــدائــن االعتماد اللبناني
ش.م.ل .املدين مالك القسم قيمة التأمني
/40000/د.أ.
مساحته /139/ :م 2تقريبًا.
الـتـخـمــن/139000/ :د.أ - .ال ـطــرح :بعد
التخفيض  %5و/73683.90/ %7د.أ.
تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة :وقـ ـ ــد ت ـح ــدد
موعد املــزايــدة نهار الجمعة الــواقــع في
 2019/1/18الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا
امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر
عدل بعبدا املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مــواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او م ـصــرف مـقـبــول بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثــاثــة
ايام من صدور قرار االحالة ايــداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اس ـ ـتـ ــدراج عـ ـ ــروض السـ ـتـ ـب ــدال ل ــوح ــات
التحكم في معمل الذوق الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /75 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إلـ ــى ام ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نـهــار الجمعة الــواقــع فــي 2018/12/14
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
بيروت في 2018/11/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة

إعالن من الرابطــة المـارونيــة
إستنادا ً للمادتين  14و 15من نظامها االساسي ،تدعو الرابطة المارونيّة
أعضاءها الذين سددوا إشتراكاتهم حتى العام  2018ضمنا ً للمشاركة
بالجمعيّة العموميّة العاديّة التي ستعقد في تمام الساعة التاسعة من
صباح يوم السبت الواقع فيه  1كانون االول  2018في مركز الرابطة
قاعة ريمون روفايل الطابق الثالث.
يتضمن جدول أعمال الجمعيّة العموميّة العاديّة:
 .1تالوة التقرير اإلداري والمالي.
 .2المصادقة على قطع حسابات السنة المنصرمة  2017لغاية
.2017/12/31
 .3المصادقة على قطع حسابات السنة الحاليّة لغاية .2018/10/31
 .4المصادقة على مشروع موازنة عام . 2019
 .5أمور مختلفة.
في حال عدم إكتمال النصاب في الوقت المحدد تعقد الجمعيّة العموميّة
العاديّة في المكان والزمان المحددين أعاله عند الساعة العاشرة حيث
يعتبر النصاب قانونيّا ً بمن حضر .
كما وإستنادا ً للمادتين  19و 20من نظامها األساسي ،تدعو الرابطة
المارونية أعضاءها الذين سددوا إشتراكاتهم حتى العام  2018ضمنا ً
للمشاركة بالجمعية العمومية غير العادية التي ستعقد في تمام الساعة
الحادية عشرة من صباح يوم السبت الواقع فيه  1كانون االول
 2018في مركز الرابطة .يتضمن جدول األعمال بندا ً وحيداً:
 إقرار مشروع تعديل نظام الرابطة المارونية المعمول به منذ العام.2007
مالحظة :اليّة معلومات إضافيّة يمكن التواصل مع إدارة الرابطة
ضمن الدوام الرسمي.
أمين عام الرابطة المارونيّة  -األستاذ أنطوان واكيم

املهندس واصف حنيني
التكليف 2342
تعدل إعالن
إج ــراء مناقصة عمومية لتلزيم تقديم
مطبوعات لعام 2019
حـ ـي ــث ان ـ ـ ــه ت ـ ــم االعـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن م ـن ــاق ـص ــة
عمومية بطريقة الظرف املختوم لتلزيم
تـقــديــم مـطـبــوعــات ل ـعــام  ،2019املسجل
ت ـح ــت ال ــرق ــم  3533ت ــاري ــخ  31تـشــريــن
االول  2018وذلــك نهار الثالثاء بتاريخ
.2018/11/20
وحيث انه يصادف تاريخ 2018/11/20
"ع ـط ـل ــة ع ـي ــد امل ــول ــد ال ـن ـب ــوي ال ـش ــري ــف"
وذلــك بناء على االعــان الصادر عن دار
ال ـف ـت ــوى ،ي ـع ــدل االعـ ـ ــان امل ـس ـجــل تحت
الرقم  3533تاريخ  31تشرين االول 2018
العائد الجراء مناقصة عمومية بطريقة
الظرف املختوم لتلزيم تقديم مطبوعات
لعام  ،2019بحيث ُيصبح تاريخ اجــراء
املناقصة املذكورة اعاله:
"ف ـ ــي تـ ـم ــام ال ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة م ــن ي ــوم
االربعاء الواقع فيه ."2018/11/21
والباقي دون تعديل.
بيروت في  14تشرين الثاني 2018
املدير العام
د .محمد كركي
التكليف 2346
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي جـ ـه ــاد جـ ـ ــوزف طــرب ـيــه
بصفته وكـيــل فــرنــان انـطــوان الحصري
بصفته القيم الخاص على وقف املرحوم
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــوري يـ ــوح ـ ـنـ ــا ي ـ ــوس ـ ــف بـ ــاخـ ــوس
الحصري "وقــف كنيسة القديس نوهرا
فــي غـبــالــه" سـنــد تمليك بــدل عــن ضائع
ف ــي ال ـع ـقــار رق ــم  983م ــن مـنـطـقــة غباله
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب شربل سركيس عبود بصفته أحد
ورثـ ــة امل ــرح ــوم ســركـيــس يــوســف عـبــود
خليل سندات تمليك بدل عن ضائع في
ال ـع ـق ــارات رق ــم  314و 1087و 1101من
منطقة حراجل العقارية قضاء كسروان.

للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طـ ـل ــب كـ ــريـ ــم خـ ــالـ ــد الـ ـطـ ـيـ ـب ــي ب ـص ـف ـتــه
الـشـخـصـيــة وبــوكــال ـتــه ع ــن رامـ ــي خــالــد
الطيبي املنتفعني بعقد بيع بينهم وبني
كــرسـتــن ج ــوزف ال ـحــج شــاهــن وخــالــد
وفيق الطيبي املنتفعني بعقد بيع بينهم
وبني مها خليل صحناوي سند تمليك
بدل عن ضائع في العقار  21القسم D 8
ذوق مصبح قضاء كسروان.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طـلــب رام ــي اف ــرام بعينو بصفته وكيل
افــرام قزحيا بعينو سندات تمليك بدل
عن ضائع في العقار رقم  1805االقسام
 5و 6صربا والعقار رقــم  1975االقسام
 6و 7ك ـفــردب ـيــان وال ـع ـق ــارات رق ــم 2332
و 8626و 8627كفردبيان العقارية قضاء
كسروان.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلبت سلفا عبدو البرجي سند تمليك
بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ف ــي ال ـع ـق ــار رقـ ــم 1502
ال ـق ـســم  7ال ـب ـل ــوك  Aم ــن مـنـطـقــة بـلــونــه
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طـلــب املـحــامــي اي ـلــي ان ـطــون حـنــا ملوكل
مــوك ـل ـيــه م ـي ـش ــال خ ـل ـيــل م ـس ــاع ــد سـنــد
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار 2678
فرزل.

للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـلــب ع ـلــي ع ـصــام ش ـمــس لـبــائـعــه علي
شـحــاده مــرعــي سند تمليك بــدل ضائع
بالعقار  385شتورا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب جهاد احمد ابو الذهب ملوكله ماهر
قــاســم فــرحــات سـنــد تمليك ب ــدل ضائع
بالقسم  4بالعقار  113جديتا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طـلــب ربـيــع ج ــوزف مسعد سـنــد تمليك
بدل ضائع بحصته بالعقار  673حوش
االمراء بناء.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب طــونــي ابــراهـيــم تــن ملوكلته لــودي
ن ـق ــوال س ـم ـيــرة م ــول ــودة ب ـشــواتــي سند
تمليك بــدل ضــائــع بالعقار  772حوش
االمراء بناء.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب اسعد جــورج غصان ملــورث موكله
ف ــري ــز ف ـن ــدي ش ــدي ــد ن ـصــرال ـلــه امل ـع ــروف
فــريــز فـنــدي نـصــرالـلــه سـنــد تمليك بــدل
ضائع بحصته بالعقار  740فرزل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب امــن ادوار عــازار سند تمليك بدل
ع ــن ضــائــع ف ــي ال ـع ـقــار  565م ــن منطقة
غرزوز العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب األب شربل فــرج الله غانم بصفته
ً
الـشـخـصـيــة وبـصـفـتــه وك ـي ــا ع ــن كـمــال
وعيد وم ــارون فــرج الله غانم بصفتهم
مستفيدين من عقد بيع سندات تمليك
بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع بـحـصـصـهــم االص ـل ـيــة
وب ـح ـصــص ال ـبــائ ـعــن ش ــرب ــل ،ان ـط ــوان،
ريتا وج ــورج فــرج الله غانم فــي العقار
رقم  95من منطقة نهر ابراهيم العقارية
قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب يوسف فريد الحايك بصفته وكيل
فــريــدريــك شــربــل ف ــؤاد الـحــايــك باالصالة
عن نفسه وبوكالته عن مي برباره ،ليلى
آن ،رينه مــاري ودنيز فــؤاد الحايك سند
تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 1736
من منطقة بجة العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مالية محافظة جبل لبنان  -دائرة خدمات املكلفني ,املكلفني الواردة
أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان  -بعبدا
قرب السرايا  -الطابق الثاني هاتف  920102/05لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار اليها اعاله ,علما انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
رقم املكلف
23152
59144
59165
59172
75901
79482
84143
101746
104308
115625
119142
157691
158684
159678
161391
194511
196327
206493
212963
231716

رقم البريد املضمون
RR188228019LB
RR188246919LB
RR188246936LB
RR188246882LB
RR188241505LB
RR188231667LB
RR188234615LB
RR188236050LB
RR184598314LB
RR188246848LB
RR188249861LB
RR188221086LB
RR184596049LB
RR188228455LB
RR188242404LB
RR188242320LB
RR184596273LB
RR188221435LB
RR188221395LB
RR188247083LB

تاريخ الزيارة الثانية
2018/1/8
2018/31/7
2018/31/7
2018/31/7
2018/30/7
2018/31/7
2018/31/7
2018/30/7
2018/30/7
2018/31/7
2018/31/7
2018/31/7
2018/30/7
2018/31/7
2018/1/8
2018/31/7
2018/30/7
2018/1/8
2018/30/7
2018/31/7

تاريخ اللصق
2018/26/9
2018/17/9
2018/17/9
2018/17/9
2018/14/9
2018/18/9
2018/14/9
2018/17/9
2018/14/9
2018/18/9
2018/17/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/17/9
2018/14/9
2018/17/9

اسم املكلف
ماري مرغريت اديب يونس
شركة آريف قرة مانيان وشركاه
هاسميك يسايي قرة مانيان
قرة بت يسايي قرة مانيان
سمير مرعي صفير
مارون ادمون يزبك
احمد احمد مهدي
الياس جرجي اسطفان
شركة كوجني ش.م.م
كارو مانوك جابوتيان
وديع يوسف عطالله
يوسف نجيب نعيمة
بسام يوسف ابو حمزة
بشاره فايز مخول
نبيل جميل عطاالله
بشارة يوردان عبجي
محمد محمود حيدر
نزيه نعمه القزي
بول سامي بولس
سي اند سي غروب ش.م.م
C&C GROUP SARL
2018/18/9
2018/30/7 RR184552255LB
235661
موني ميالد مونس
2018/14/9
2018/31/7 RR188221191LB
240570
حنا اسعد غصن
2018/17/9
2018/31/7 RR188221188LB
245267
مالك خليل ابو رجيلي
2018/18/9
2018/30/7 RR188235862LB
266124
نجات ميالد ناكوزي
2018/14/9
2018/1/8 RR188230216LB
275529
سليم يوسف عطيه
2018/14/9
2018/27/7 RR188229164LB
298874
فادي محمد املذبوح
2018/18/9
2018/30/7 RR188241576LB
320871
جاد جوزف عطالله
2018/17/9
2018/31/7 RR188229252LB
326207
مارون جورج صليبي
2018/14/9
2018/31/7 RR188229249LB
369585
يوسف سليم املعوشي
2018/14/9
2018/30/7 RR188229561LB
392441
ميشال بطرس بدر
2018/14/9
2018/1/8 RR188229535LB
397562
الياس فؤاد سروع
2018/14/9
2018/1/8 RR188229544LB
402463
عماد خالد العبد
2018/14/9
2018/31/7 RR188229495LB
442614
مارون الياس محفوظ
2018/14/9
2018/1/8 RR188249380LB
453493
نديم كريم الحايك
2018/18/9
2018/31/7 RR188232305LB
544407
ايلي توفيق معلوف
2018/17/9
2018/31/7 RR188232203LB
546351
كبريال ايليا الشويري
2018/18/9
2018/27/7 RR167374104LB
563335
باسم علي جمعه
2018/14/9
2018/23/7 RR167374118LB
572237
هشام جوزيف الحويك
2018/14/9
2018/1/8 RR188229703LB
573479
محمد علي حسن
2018/14/9
2018/1/8 RR188253852LB
629719
سامر محمد بيرم
2018/14/9
2018/31/7 RR188228084LB
664077
بيار بولس الخوري
2018/14/9
2018/31/7 RR188232954LB
692768
ليزا ارشاك ميكائيليان
2018/24/9
2018/31/7 RR188247653LB
926170
االن ريمون عون
2018/14/9
2018/31/7 RR188232384LB
1022995
داود مقصود بو رجيلي
2018/14/9
2018/31/7 RR188247415LB
1034179
رامي خضر ابو صالح منصور
2018/14/9
2018/30/7 RR188232469LB
1050382
لينا جرجس الياس
2018/14/9
2018/31/7 RR188236911LB
1110645
ايلي منيب البيطار
2018/18/9
2018/30/7 RR188231565LB
1314259
زخيا يوسف الخوري
2018/14/9
2018/31/7 RR188230975LB
1372683
انجال قزحيا فرح
2018/18/9
2018/1/8 RR188239643LB
1433218
داني جورج عاصي
2018/14/9
2018/31/7 RR188233889LB
1602579
ميشال داود صليبا
2018/14/9
2018/31/7 RR188231914LB
1660804
جويل جابر داغر
2018/14/9
2018/31/7 RR188239780LB
1698284
رفائيل انطرانيك اولوكيان
2018/17/9
2018/31/7 RR188236015LB
1733113
Q Entertainment SARL
2018/14/9
2018/1/8 RR188239745LB
1825783
كالني ناجو فارس
2018/18/9
2018/31/7 RR188231786LB
2500378
جاد وليد سركيس
2018/18/9
2018/31/7 RR188236576LB
2559929
شركة بي.آر.في .ش.م.م.
2018/18/9
2018/1/8 RR188237850LB
2643611
جورج الياس حرب
2018/14/9
2018/31/7 RR188237259LB
2647370
شركة زين اراميد ش.م.م
2018/14/9
2018/30/7 RR188237660LB
2656196
ماري جرجي كساب
تبدأ مهلة اإلعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
التكليف 2256
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مالية محافظة جبل لبنان  -دائرة خدمات املكلفني ,املكلفني الواردة
أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان  -بعبدا
قرب السرايا  -الطابق الثاني هاتف  920102/05لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار اليها اعاله ,علما انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
علي محمود غربية

رقم املكلف
99850

رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
18/09/14
2018/8/2 RR184598288LB

2018/8/3
2018/8/3
2018/8/2
2018/8/3
2018/8/2
2018/8/2
2018/8/3
2018/8/3
2018/8/3
2018/8/2
2018/8/2
2018/8/2
2018/8/2
2018/8/2
2018/8/3
2018/8/2
2018/8/2
2018/8/3
2018/8/2
2018/8/2
2018/8/3
2018/8/2
2018/8/2
2018/8/1

18/09/14
18/09/14
18/09/14
18/09/14
18/09/17
18/09/17
18/09/14
18/09/17
18/09/14
18/09/17
18/09/14
18/09/14
18/09/18
18/09/14
18/09/14
18/09/14
18/09/14
18/09/14
18/09/14
18/09/14
18/09/14
18/09/15
18/09/14
18/09/17

RR188242421LB
159578
نقوال موريس الخال
RR188242418LB
الياس ابراهيم عيسى االسطى 159687
RR188242378LB
166401
حسن موسى عواضة
RR188242333LB
194404
يوسف بطرس حنا
RR188230247LB
250763
نقوال ايليا البيطار
RR188241562LB
292869
نجيب عاد عاد
RR188230255LB
298857
جان جرجس بو فياض
RR188230278LB
311784
ميشال سمير ليلو
RR188230233LB
327238
احمد محمود اسماعيل
RR188240655LB
359758
انطوانيت نجيب حريق
RR188254036LB
370180
مروان فؤاد طربيه
RR188248906LB
392004
عقيل محمد سويدان
RR188241783LB
412734
ايلي طانيوس الخوري حنا
RR188253954LB
448752
فادي امني فضول
RR188249495LB
459988
باتريك نبيه شكيبان
RR188253906LB
1325410
رانيا جان دفوني
RR188253835LB
1367895
ندى يوسف اسطفان
RR188229601LB
1454661
سيمون جرجس الحصري
RR188236531LB
1619928
رشاد يوسف مفلح
RR188239895LB
1817196
احمد محمود البرجاوي
RR188239728LB
1892883
روال جميل سالمه
RR188253764LB
2017969
نيازي حسن جوهر
RR188254169LB
2039306
مروان عبد الله االسطا
RR188238081LB
2355673
كميل كميل سعاده
تبدأ مهلة اإلعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
التكليف 2256
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مالية محافظة جبل لبنان  -دائرة خدمات املكلفني ,املكلفني الواردة
أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان  -بعبدا
قرب السرايا  -الطابق الثاني هاتف  920102/05لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار اليها اعاله ,علما انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
تاريخ الزيارة الثانية
2018/3/8
2018/7/8
2018/6/8
2018/8/8
2018/6/8
2018/7/8
2018/8/8
2018/7/8
2018/7/8
2018/8/8
2018/7/8
2018/7/8
2018/7/8
2018/6/8
2018/6/8
2018/7/8
2018/7/8
2018/8/8
2018/6/8
2018/6/8
2018/7/8
2018/6/8
2018/8/8
2018/7/8
2018/6/8
2018/7/8
2018/7/8
2018/7/8
2018/6/8
2018/7/8
2018/6/8
2018/7/8
2018/7/8
2018/6/8
2018/7/8
2018/6/8
2018/7/8
2018/7/8
2018/7/8
2018/8/8
2018/7/8
2018/6/8

تاريخ اللصق
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/18/9
2018/18/9
2018/14/9
2018/18/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/17/9
2018/19/9
2018/14/9
2018/18/9
2018/18/9
2018/17/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/26/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/17/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/17/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/26/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/17/9
2018/14/9
2018/26/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9

رقم املكلف رقم البريد املضمون
اسم املكلف
RR188251600LB
29769
جيرار جان ديرطوروسيان
RR188242347LB
188499
سليم الياس زحيل
RR184596242LB
198178
سامي مارون حبيب
RR188221404LB
207903
شديد فؤاد مخول
RR188228504LB
222083
شربل خليل كيرلس
RR188221041LB
231316
مروان جورج طعمه
RR188221038LB
231712
الياس جوزف سركيس
RR188230220LB
290407
شفيق توفيق البعقليني
RR188254212LB
328083
نبيل نجيب البيروتي
RR188248676LB
373533
يوسف جرجس الغريب
RR124779535LB
374964
روال عثمان بقسماطي
RR188248605LB
384803
ريتا متري سابا
RR188248910LB
392348
ناجي جاك خياط
RR188229558LB
392419
بشير جورج عبد الجليل
RR188254359LB
394774
علي عبد األمير ضاوي
RR188229513LB
411887
كلودين حبيب القزي
RR188249098LB
416163
ندى ابراهيم معوض
RR188251975LB
446434
مايا غسان خالد
RR188249504LB
460155
بولس انطون ابي ناضر
RR188254243LB
471366
رنا نصر نصر
RR188238617LB
479709
روجيه حبيب مزهر
RR188254376LB
509288
فادي جرجس كليب
RR188232265LB
541099
ربيع فؤاد ابي رعد
RR188253923LB
564926
ايلي اديب سالم
RR167377233LB
909306
جوزف فيليب سماحه
RR188229725LB
1140790
نانسي روبير برباري
RR188253945LB
1193421
انطوني جوزاف شلهوب
RR188239590LB
1429323
مارك بيار مطر
RR188253804LB
1429387
الكسندر ايلي جاهل
RR184596199LB
1466009
شركة سايتك مديكال
RR188239630LB
1474344
جورج جوزف ساسني
RR188239674LB
1581156
ايلي كامل ابي ناضر
RR188239793LB
1679794
دارين منير شلهوب
RR188239731LB
1870259
نجيب نظام عبود
RR188254172LB
1998215
شربل جرجي عبد املسيح
RR188254155LB
2055678
زياد رامي سليمان
RR188254138LB
2109201
راشد جورج الحداد
RR188254115LB
2148639
غاندي جورج حداد
RR188254107LB
2149432
بيار مارون سمعان
RR188254098LB
2154941
انطوني الياس بشارة
RR188253795LB
2158547
جوان بشارة الخراط
RR188237041LB
2677582 ENTECH COATINGS S.A.R.L
تبدأ مهلة اإلعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
التكليف 2256
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أشخاص

ّ
ّ
علي حيدر ...الفيزيائي الذي حول «رباعيات الخيام» إلى زجل
ابراهيم موسى وزنه

( Phantom painأكريليك على كانفاس ــ  195 × 130سنتم)

«كعك كعك» (أكريليك على كانفاس ـــ  100 × 80سنتم)

«صفارة الربيع» (أكريليك على كانفاس ـ  195 × 130سنتم)

بعد معرضها األول  Tailor-madeعام  ،2015ها هي الفنانة اللبنانية ّ
فنون تشكيلية
تجسد في معرضها الحالي
ّ
«أنماط بيروت» عالقة الجيل الجديد مع مدينة في تحولها العمراني البشع .في غاليري  ،56th Art onتنحاز دياال
ّ
الجمالية في العمارة
خضري إلى الماضي في لوحات تستعيد تلك األنماط

مرثية لعمارات الزمن الوديع

دياال خضري ...الهمجية الزاحفة على بيروت
روان عز الدين

التوثيقي .مهارتها التقنية التي تقارب الكمال
ّ
في رسم الواقع لم تخلص اللوحات من طابعها
الشكالني ،إذ تظهر أحيانًا كدراسات للتصاميم
ّ
الداخلية والخارجية ،ملتصقة بمرجعها الواقعي
ّ
الــذي يغلق أي مساحة للخيال أو اإليـحــاء .رغم
امـتــاء اللوحات بالعناصر واألشـكــال املختلفة،
إال أن الفنانة لم تتجاوز حدود التأليف املشهدي
وتــرات ـبـ ّـي ـتــه ون ـظــاف ـتــه .تـفـتــح لـنــا خ ـضــري رؤي ــة
واح ــدة إل ــى ب ـي ــروت ،مـصـ ّـوبــة غالبًا
إلى تلك الحقبة العمرانية.
فــي لــوحــات أخــرى،
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرع
مشهدها
عـ ـل ــى

 Beirut in Patternsأو «أنماط بيروت» هو عنوان
املـعــرض ال ـفــردي الـثــانــي لــديــاال خـضــري ()1979
فــي غــالـيــري ( 56th Art onال ـجـ ّـم ـيــزة ـ ـ ب ـيــروت)،
ب ـعــد مـعــرضـهــا األول  Tailor-madeع ــام .2015
تتبنى الـفـنــانــة اللبنانية عــاقــة الـجـيــل الجديد
ّ
متقدمة مــن ّ
تحولها
مــع مدينة فــي طــور مــراحــل
العمراني .ما يجعل منه ،أي هذا الجيل« ،سائحًا
ف ــي بـ ـ ــاده» وفـ ــق نـ ـ ّـص املـ ـع ــرض ،ف ــي ب ـح ـثــه عن
اإلرث العمراني في بيروت الحالية املفتقرة إلى
هـ ّ
ـويــة واض ـحــة .وفــي بحثها ومساءلتها ملعنى
البيت والسكن وطبيعة العالقة بــن الفضاءات
ّ
ّ
والخارجية ،تنحاز خضري إلى املاضي
الداخلية
فــي لــوحــات تـكــاد أن تـكــون تقليدًا لتلك األنـمــاط
ّ
الجمالية في العمارة.
ّ
لهذا ،قد يكون مبررًا أن تستعير لوحاتها داخل
ّ
الفوتوغرافية:
الغاليري ،بعض خصال الصور
الزوايا التي اختارتها للبيوت واملشاهد تقوم
ع ـلــى م ـن ـظــار ب ـصــري م ــن األع ـل ــى أو األس ّـفــل.
مشاهد بعض اللوحات هي ومضات متوقفة
ب ـم ــا ال ل ـ ـقـ ــدرة ل ـع ــن ب ـش ــري ــة ع ـل ــى ال ـق ـي ــام
ب ــه .اع ـت ـمــدت خ ـضــري أي ـضــا عـلــى واقـعـ ّـيــة
َح ـ ْـرف ـ ّـي ــة ف ــي ن ـق ــل أدق ت ـفــاص ـيــل األم ـك ـنــة
والـ ـبـ ـي ــوت وعـ ـن ــاص ــره ــا .ب ــرس ـم ـه ــا لـتـلــك
امل ـم ــارس ــات امل ـع ـمــاريــة امل ـن ـقــرضــة تـقــريـبــا
كالبالط ،والدرابزين الحديدي ،والشبابيك
الـخـشـبـيــة ،واألدراجّ ،وال ـك ــراس ــي واملـقــاعــد
املـ ـصـ ـن ــوع ــة مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــش ،ت ـح ـت ـف ــي خ ـض ــري
بــالـشـغــل امل ـت ـمـ ّـهــل وامل ـض ـنــي ع ـلــى تـصــامـيــم
ال ـب ـيــوت وتـفــاصـيـلـهــا ،فــي ف ـتــرات ســابـقــة من
ت ــاري ــخ عـ ـم ــارة لـ ـبـ ـن ــان ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي ن ـهــايــة
ال ـقــرن ال ـتــاســع عـشــر وال ـن ـصــف ّ
األول مــن الـقــرن
ُّ
العشرين .في إحدى غرف الغاليري ،علقت أعمال
مرسومة باألكريليك على ألــواح خشبية مـ ّ
ـدورة.
اقتطعت خضري مشاهد من الفضاءات الداخلية
وتفاصيلها ،ينبثق منها أحيانًا الضوء والظالل.
دياال اآلتية من خلفية في فن الزخرفة ،تتقن جيدًا «بعد الحفلة» (أكريليك
ّ
املجردة لتلك على لوح متوسط
نقل التفاصيل والنقوش والخطوط
البيوت ،ما يحصر ّ
أهمية هذا العمل في جانبه الكثافة ــ قطر  1م)

ف ـ ـضـ ــاء م ــديـ ـن ــي خ ـ ــارج ـ ــي ،ي ـم ـن ــح م ـس ــاح ــات ـه ــا
الـهـنــدسـيــة الــداخ ـلـ ّـيــة طــابــع األفـ ــول .تــرســم بقعًا
قائمة على التنافر ،تتجاور فيها األبراج الحديثة
وتلك البيوت القديمة الواطئة والقرميدية ّ
املهددة
بالهدم .قد تظهر بعض البؤر الخضراء بحياء،
ّ
التبدل السريع الهمجي فــي املدينة.
لتشير إلــى
تلتقط ذلك التماس الذي يمكن ألي مار في بيروت
أن يــاح ـظــه ف ــي م ـنــاطــق س ـب ـي ــرز ،وال ـق ـن ـط ــاري،
وال ـجـ ّـم ـيــزة وع ــن املــري ـســة ،وزق ــاق
ال ـ ـبـ ــاط ...تـلـجــأ الـفـنــانــة
إلـ ـ ــى األك ــريـ ـلـ ـي ــك،
لـكـنـهــا تـنـ ّـوع
ّ
املواد
في

امل ـس ـت ـخــدمــة كـ ــاأللـ ــواح ال ـخ ـش ـب ـيــة وال ـك ــان ـف ــاس
ّ
والقماش والورق ّ
املقوى بكل األحجام ،حتى على
ّ
الخشبية .بصرف النظر عــن الطرح
الصناديق
الفني ،ترسم خضري ما يشبه األيقونات لبعض
ّ
ال ـع ـم ــارات األل ـي ـفــة الـقـلـيـلــة امل ـت ـبــقـيــة .م ــن إح ــدى
ال ــزواي ــا وراء قـضـبــان مـتـقــاطـعــة ،تستفيض في
ّ
نقل تفاصيل الهيكل الخارجي ملنزل مؤلف من
طبقتني :درجــات تربط طبقاته ،نباتات مركونة
ع ـل ــى الـ ـش ــرف ــة ،س ـج ــاد م ـل ـقــى ع ـل ــى ال ــدراب ــزي ــن،
وأباجورات خضراء ،وكرة .رغم أن هذه الفسحات
ّ
املتفرج انطباعًا باملكان األمثل واألكثر
قد تمنح
ألفة ملفهوم املنزل ،إال أنها باتت نادرة في املدينة.
مــع ذل ــك ،تـبـقــى خ ـضــري مـتـمـ ّـسـكــة ب ـهــذا الـطــابــع
ل ـب ـيــروت ،وه ــو ال ــذي اخ ـت ــارت تـظـهـيــره بـصـ ّ
ـريــا.
هناك لــوحــات لبعض األبنية املعروفة والالفتة
م ـثــل امل ـب ـنــى ذي ال ـش ـبــاب ـيــك املـ ـ ـ ّ
ـدورة وال ـس ـتــائــر
ّ
امللونة في منطقة الرملة البيضاء .هنا ترصد
خضري عالقة الجيل الجديد ،مع هذه األبنية.
ت ــدخ ــل الـ ـحـ ـض ــور الـ ـبـ ـش ــري إلـ ـ ــى ل ــوح ــات ـه ــا
ض ـم ــن مـ ـشـ ـه ـ ّ
ـدي ــات ت ـظ ـ ّـه ــر ه ـ ــذا ال ـت ــواص ــل
بـشـكــل م ـبــاشــر .هـنــا ف ـتــاة بـجــاكـيــت جينز
تـقــف قـبــالــة املـبـنــى ،فـيـمــا تـجـتــزئ املشهد
أحيانًا بالتركيز على أقــدام وأرجــل لنساء
يــاف ـعــات تـتــاقــى ثـقــافــاتـهــن وأســالـيـبـهــن
ّ
الحديثة بأنماط هــذه الـبـيــوت .وإذ تركز
عـلــى ال ـع ـمــارات واألب ـن ـيــة ،تبتعد خضري
عــن ال ـح ــرب ،الـتــي لـطــاملــا كــانــت املــدخــل إلــى
االش ـت ـغ ــال ع ـلــى ال ـف ـض ــاء امل ــدي ـن ــي ف ــي الـفــن
اللبناني مثل رسمات «الهوليداي إن» و«برج
امل ـ ّـر» ،والــدمــار والنصب االسمنتية التي تنبت
على حــواف الطرق .لكن الحرب تلوح في موقف
ّ
العبثية في العمران نتيجة مشاريع
خضري من
اإلعمار واالقتصاد التي تلت سنوات االقتتال.
 Beirut in Patternsل ــدي ــاال خ ـض ــري :ح ـتــى ال ـغ ــد ـ
غاليري ( Art on 56thالجميزة ـ بيروت) .لالستعالم:
01/570331

بحكم البيئة التي ّ
تربى فيها ونظرًا
لـلـجـيـنــات الــزجـلـيــة ال ـتــي ورث ـهــا عن
وال ــده وأجـ ــداده ،لــم يجد علي حيدر
ابــن بلدة اللويزة الجنوبية وأستاذ
مادة الفيزياء في الجامعة اللبنانية
صعوبة فــي اقـتـحــام مـيــاديــن الشعر
ّ
وتفرعاته...
الزجلي على كافة أنواعه
ّ
ه ــو ال ـ ــذي اس ـت ـه ــل ت ـف ـج ـيــر مــواه ـبــه
ال ـش ـعــريــة وملـ ــا يـب ـلــغ  12س ـن ــة .ومــع
األيام املصحوبة بالتنقل مع العائلة
م ــن ب ــرج ح ـمــود إل ــى ب ــرج الـبــراجـنــة
واالسـتــراحــات الصيفية الــدائـمــة في
بلدته اللويزة ،لم تثنه متاعب الحياة
ومشاغلها عن سبر أغوار «رباعيات
عمر الخيام» ،تلك التي جذبت إليها
أك ـث ــر م ــن أديـ ــب وش ــاع ــر وم ـه ـتــم من
شتى بقاع األرض ممن انكبوا على
ترجمتها إلــى العربية واإلنكليزية
ّ
ويسجل لحيدر في هذا
والفرنسية.
ّ
الـسـيــاق أن ــه نجح فــي تحويلها إلى
«رباعيات زجلية» لم تفقدها معناها
تخف معاناة مؤلفها الفارسي.
ولــم
ِ
وملا كانت تلك التجربة غير املسبوقة
تستحق اإلش ــادة واإلضـ ــاءة ،كــان ال
ّ
بد من اللقاء مع علي حيدر للوقوف
على موهبته الزجلية ودوافـعــه إلى
ال ـس ـيــر ف ــي م ـع ـتــرك ال ـن ـظــم الـشـعــري
والنظريات العلمية جنبًا إلى جنب.
ولــد علي حـيــدر فــي الـلــويــزة فــي عام
 .1959وف ــي ع ــام  ،1962ت ــرك وال ــده
الـضـيـعــة مـتـ ّ
ـوجـهــا إل ــى مـنـطـقــة بــرج
ح ـم ــود ح ـي ــث كـ ــان ق ــد س ـب ـقــه إلـيـهــا
بـعـ ّـض مــن أق ــارب ــه .ه ـنــاك راح حيدر
يتنقل بني مدارسها الخاصة مدركًا
املـ ـعـ ـن ــى الـ ــواق ـ ـعـ ــي ل ـش ـظ ــف ال ـع ـيــش
والـظــروف القاسية .وفــي عــام ،1970
ّ
توجهت العائلة في هجرتها الثانية
إلى منطقة برج البراجنة ،حيث درس
حيدر املرحلة املتوسطة في «مدرسة
الـ ـن ــور» ق ـبــل أن ي ـحــط رح ــال ــه شــابــا
فــي ثانوية بــرج البراجنة الرسمية،
وب ـعــدهــا ال ـت ـحــق بـكـلـيــة ال ـع ـلــوم في
الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ف ـ ــي الـ ـح ــدث
ّ
ليتخرج مجازًا في علوم الفيزياء في
عــام  .1980بعدها قصد لـنــدن حيث
أنهى دراسة الدكتواره عام  1984قبل

أن يعود ويستقر فــي لبنان ّ
مدرسًا
في الجامعة التي ّ
تخرج منها.
«الـ ــزجـ ــل فـ ــي ق ــام ــوس ــي هـ ــو ال ـحــس
امل ــره ــف واإلطـ ـ ـ ــار ال ـج ـم ـيــل لـلـسـهــرة
الـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــوة والـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــاء فـ ـ ــي امل ـ ـ ـحـ ـ ــاورة
امل ــوزون ــة ،وال أبــالــغ فــي التعبير إذا
قلت إن لقرى إقليم التفاح شيطانها
ّ
الشعري ،وهنا أتذكر حفالت الزجل
الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـ ـ ــدور فـ ــي ق ـ ــرى ج ـبــاع
وحومني وعني بوسوار ،وكان الوالد
واألقـ ـ ـ ـ ــارب ف ــي ط ـل ـي ـعــة ال ـح ــاض ــري ــن
لـهــا .ك ــان الــزجــل لـغــة ح ــوار مـتــداولــة
ف ـي ـم ــا ب ـي ـن ـن ــا ،وخـ ـص ــوص ــا مـ ــع اب ــن
عـ ـم ــي الـ ـسـ ـي ــد هـ ــاشـ ــم ح ـ ـيـ ــدر واب ـ ــن
خالتي الوزير السابق عدنان السيد
حـســن واب ــن عـمـتــي الـعـمـيــد سلمان
فرحات ،باالضافة الى بعض األخوة
واألق ـ ـ ــارب» .وح ــول ثـقــافـتــه الزجلية
ّ
ال ــواسـ ـع ــة ،ي ـع ــلــق ح ـي ــدر بـ ــأن ه ـنـ ّـاك
أكـثــر مــن نــوع فــي الــزجــل ،ف ـ «املعنى
الشاعر
للحوارات ،والقصيد لشؤون
ّ
ّ
والقرادة للفكاهة ،واملوشح
الخاصة،
والـشــروقــي للغزل ،والـنــدب لــأتــراح،
والحوربا لألفراح».
وعـ ــن ن ـج ــاح ــه ف ــي املـ ــواء مـ ــة ب ــن مــا
درس ــه مــن عـلــوم وموهبته الشعرية
الـ ـفـ ـط ــري ــة ،ي ـس ـت ـه ــل ح ـ ـيـ ــدر ج ــواب ــه
بأحجية علمية زجلية كان قد كتبها
على مقاعد الدراسة الجامعية:
عندك حجر روحو عانفسو جانيه
انزت بمدى عشرة متر بالثانية
قديش بدو وقت لو طالع طلوع
تا يرجع لألرض مرة تانية؟
ثـ ـ ــم عـ ـ ـ ــاد ل ـ ـي ـ ـع ـ ـتـ ــرف ،ب ـ ــأن ـ ــه ي ـع ـشــق
الــزجــل مــن منطلق املـتـعــة والـهــوايــة
والسلطنة .وأما الفيزياء فهي مجال
ع ـم ـل ــه وض ـ ـمـ ــان ع ـي ـش ــه الـ ـك ــري ــم فــي
الحياة.
لكن مل ــاذا اخـتــار «ربــاعـيــات الخيام»
كــي يـحـ ّـولـهــا إل ــى ربــاع ـيــات زجـلـيــة؟
يجيب« :ملــا كنت مــن املعجبني بــأداء
ّ
املطربة أم كلثوم ومن املطلعني على
دوافـ ـ ــع تــأل ـيــف ال ــرب ــاع ـي ــات م ــن قبل
الشاعر الفارسي عمر الخيام ،ونظرًا
ّ
املتشعبة التي تناولها في
للمواضيع
رباعياته كالشكوى من األلم ،والفقر،
وامل ـ ـعـ ــانـ ــاة ،والـ ـقـ ـن ــاع ــة ،والـ ـح ــرم ــان،
والـ ـعـ ـش ــق واملـ ـ ـ ـ ــوت ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى

ط ــرح ــه ال ـ ـت ـ ـسـ ــاؤالت ح ـ ــول ال ــوج ــود
ّ
والتصوف...
والقضاء والقدر والزهد
كل تلك األمور جعلتني أقتحم ميدان
التحويل وإعادة الصياغة بالطريقة
التي ّ
أحبها ،واخـتــرت ترجمة أحمد
رام ـ ــي كــون ـهــا م ـع ــروف ــة م ــن غ ـن ــاء أم
كلثوم لها .علمًا بأن الترجمة العربية

اختار ترجمة أحمد رامي كونها
معروفة من غناء أم كلثوم لها
األفضل من وجهة نظري هي للشاعر
العراقي أحمد الصافي النجفي الذي
ّ
حــرص على تعلم الفارسية لسنتني
قبل أن يبادر إلى ترجمة الرباعيات
إلى العربية.
ّ
ألـ ـ ـ ــف الـ ـخـ ـي ــام مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب ثــاث ـم ـئــة
ربــاعـيــة ،ونـقــل مترجموه الــذيــن فاق
عـ ــددهـ ــم ال ـث ـم ــان ــن  280م ـن ـه ــا إل ــى
اللغة عــربـيــة ،فيما عمد علي حيدر
إلــى تحويل  166منها إلــى رباعيات
زجلية .وهنا مقتطفات:

رباعيات الخيام (ترجمة أحمد
رامي) يقابلها زجل حيدر

ُ
سمعت صوتًا ُهاتفًا في السحر
1ـ
نادى من الحان :غفاة البشر
هبوا امألوا كأس ُّالطلى قبل أن
فعم كأس العمر كف القدر
 1ـ سـمـعـنــا قـبــل وق ــت الـفـجــر صــوت
اليقني
من الحان عم يصرخ عا كل النايمني
قوموا ّ
وعبوا بالقدح خمر الهوى
ّ
من قبل ما تصيروا قداح مكسرين
¶¶¶
ُ
لبست َ
ثوب العيش لم أستشر
2ـ
ّ
ُ
الفكر
وحرت فيه بني شتى ِّ
ِ
وسوف أنضو الثوب عني ولم
ُ
جئت ،وأين املفر
أدرك ملاذا
 2ـ جـ ـسـ ـم ــي ان ـ ـخ ـ ـلـ ــق وان ـ ـ ـحـ ـ ــط فــي
هالجسم روح
وما كان إلي بالصار رأي وال طموح
وبكرا بموت وبعدني ما عرفت كيف
من وين جيت؟ ووين باآلخر بروح
¶¶¶
 3ـ أحسن إلى األعداء واألصدقاء
فإنما أنس القلوب الصفاء

ّ
واغفر ألصحابك زالتهم
وسامح األعداء ُ
تمح العداء
 3ـ وين ما صديقك أو عدوك توجدو
ظل اكرمو ،إنتا ّ
وهوي بتسعدو
وأغفر ألصحابك إذا غلطوا معك
ّ
وسامح ّ
عدوك ،هيك بيبطل عدو
¶¶¶
4ـ ال تحسبوا أني أخاف الزمان
ُ
َ
املوت حان
املوت إذا
أو أرهب
ٌ
املوت حق ..لست اخشى الردى
َ
فوات األوان
وإنما أخشى
 4ـ ما بعمري كنت خاف من الوفاة
أو أهرب من املوت من بعد الحياة
املوت عندي حق ،بس مصيبتي
بأسف عا كل نهار من هالعمر فات
¶¶¶
5ـ ُ
الله قد ّ
قدر رزق العباد
ّ
فال تؤمل نيل كل املراد
ُ
وال تذق نفسك ُم َّر األسى
فإنما أعمارنا للنفاد
 5ـ رزقك عا ربك ال تحاول تلتهي
وما تأمل تحقق متل ما بتشتهي
وال تأسف وتزعل على البتضيعو
مهما يطول العمر بدو ينتهي.

وقت للكتابة

ما حال لغتنا الجميلة؟
واصف شراره
تحتل اللغة العربية املرتبة الخامسة من حيث ترتيب
اللغاتّ ،
وتقدر اإلحصائيات ّأن  300مليون يتحدثون
بها بوصفها اللغة األم ،وقد يرتفع الرقم ليصل إلى
 350مـلـيــون نـسـمــة .وه ــذا ال ـعــدد الـتـقــريـبــي لسكان
الــوطــن الـعــربــي وه ــو تــرتـيــب مـتـقـ ّـدم ج ـدًا إذا عرفنا
أن هناك خمسة آالف لغة ولهجة فــي العالم يتراوح
عـ ــدد امل ـت ـحــدثــن ب ـهــا م ــن م ـئ ــات امل ــاي ــن إلـ ــى بضع
عشرات من األف ــراد ،في حني اعتمدت األمــم املتحدة
منها ست لغات إحداها العربية ،غير أن هذا الترتيب
يحتاج إلــى تفصيل يستدعي مجموعة من األسئلة
املقلقة ،فالعدد التقديري من  230إلى  240مليونًا ال
يتحدثون باللغة الرسمية وهي الفصحى وال يتحدث
جميعهم بلغة الخطاب املشترك أو ما يسمى باللغة
الوسطى ،بل تتداخل فيها اللهجات املحلية وبعض
اللغات السامية والحامية وإذا كان أبو عمر بن العالء
قال قبل نحو  13قرنًا :ما لسان حمير وأقاصي اليمن
بلساننا وال لغتهم بلغتنا ،فما الذي سيقوله لو سمع
الخليط العجيب من اللهجات األخرى من املحيط إلى
الخليج؟
في اآلونــة األخـيــرة خفتت الجهود العربية املشتركة
لالهتمام باللغة العربية والنهوض بها ،عــدا أبحاث

أكاديمية للترفيه وجلسات روتينية للمجامع اللغوية
والـعـلـمـيــة وك ـتــب يـغـلــب عليها ال ـت ـكــرار واإلنـشــائـيــة،
وض ــاع وس ــط ه ــذا ال ــرك ــام بـعــض الـجـهــود املخلصة
والفاعلة والكتب القيمة واألبحاث الجادة ولكنها مع
ذلــك غير كافية فــي ظــل طــوفــان الـتــواصــل اإلعــامــي
الدولي وهيمنة العوملة ما يجعلنا نتساءل مع نصر
بن سيار :أإيقاظ أمية أم نيام؟
ولهذا قيل« :ال هوية دون لغة»« ،إن ّأمــة تهمل لغتها:
تنتحر ّ
بسم بطيء».
وال وطن من دون هوية.
وعندما نتقصى أحوال «لغتنا الجميلة» في الوسائل
السمعية والبصرية ،سنحزن لحالها على ألسنة ذلك

تستمع إلى عدد غير قليل من
وهم يرفعون
زعماء األمة
ّ
المنصوب ،ويجرون المجزوم

املــذيــع أو مقدمة البرنامج تلك ،ناهيك عــن الضيوف
من الجنسني ،لكنك ستجد ذلك ّ
هينًا عندما تستمع
إل ــى ع ــدد غـيــر قليل مــن زع ـمــاء األم ــة وه ــم يرفعون
املنصوب ،ويـجـ ّـرون املـجــزوم فــي خطبهم العصماء،
إل ــى جــانــب اإلت ـيــان بــالـعـجــائــب عـلــى مـسـتــوى النطق
ومعجم املـفــردات ،بل إن بعضهم لم يجد حرجًا في
ّ
مضي عقود على
مخاطبة شعبة بلغة املستعمر رغم
اسـتـقــال ب ــاده وص ــرف الـسـنــن واملـ ــال الـكـثـيــر في
محاولة تعريبه.
ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة قـ ـ ــادرة ع ـلــى م ــواك ـب ــة ك ــل ال ـت ـط ــورات
بمختلف االختصاصات واملجاالت وقد أثبتت قدرتها
وفعاليتها ،فنحن سباقون بالعلوم واملنجزات.
وف ــي مــرحـلــة ســابـقــة كــانــت الـلـغــة الـعــربـيــة لـغــة العلم
وال ـح ـضــارة واإلن ـســان ـيــة واملـشـكـلــة لـيـســت فــي اللغة
العربية وإنما فينا نحن ،ألننا نواجه عوائق ومشكالت
كثيرة ملواكبة هذا التطور املتمثل بالتسارع املعرفي
والحضاري في عصر الثورة املعلوماتية ،والعالم ال
ينتظرنا وإذا لم نكن مستعدين فهو يتجاوزنا ،فاللغة
العربية هي لغة علم ومعرفة ولها إرثها الحضاري
والتاريخي املتجذر في أعماق الحضارات اإلنسانية
جمعاء.
وإذا انقرضت اللغة العربية« ،ال سمح الله» ،ما الذي
سيبقى من مظاهر وجودنا كأمة عربية واحدة غير

ماضينا (التليد) بــدءًا من عصبية الجاهلية القبلية
من شبه الجزيرة العربية إلى تناحر ملوك الطوائف
الذي أضاع األندلس؟!
وإنـنــي أستعيد كلمات كتبها الـشــاعــر الـعــربــي نــزار
قباني يرثي بها حال لغتنا الجميلة« :اللغة العربية في
طريقها الى اإلنقراض ..ألنها ال ُت ْس ْ
تع َمل.
والشفاه العربية في طريقها إلــى الضمور ..ألنها ال
ّ
تهتز.
واألص ــاب ــع الـعــربـيــة فــي طريقها إل ــى الـ ــزوال ألنـهــا ال
تتحرك».
ومــا دام الـكــام ممنوعًا مــن الـكــام ومــا دام الصوت
ممنوعًا مــن أن يـكــون لــه ص ــوت ..ومــا دام ــت الدمعة
ً
ال تـجــد ق ـن ــاة ت ـصـ ّـب ف ـي ـهــا ..فــإنـنــا س ــائ ــرون حكمًا
وح ـت ـم ــا إل ـ ــى ع ـص ــرّ إن ـح ـط ــاط ـن ــا ال ُـ ـث ـ ٌـان ــي ف ـع ـصــور
ُ
االنحطاط ال تجيء إل عندما تمنع أمة من استعمال
شفاهها.
وقبل أن تصبح اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي
نكتب بها ونؤذن بها ..ونؤدي الصلوات الخمس بها..
نحاول تهريب اللغة قبل أن يجيء العصر العبراني
وقبل أن يصبح املتنبي وأبو تمام واملعري وأبو فراس
الحمداني أساتذة في الجامعة العربية يتولون تدرس
الـلـغــة الـعــربـيــة بــاعـتـبــارهــا لـغــة مــن الـلـغــات املنقرضة
كاللغات الالتينية والهيروغليفية.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

شيخوخة...

صورة
وخبر

ّ
أمـسُ ،عرضـت عشـر قطـع مـن
خلال مـزاد «تاريخـي» أقامتـه دار «سـوذبيز» فـي جنيـف أول مـن ّ
مجوهـرات ملكـة فرنسـا مـاري أنطوانيـت ( 1755ـــ  ،)1793بعدما ظلـت ضمن مقتنيـات أوروبية
الملكية اإليطالية .أمـا أكبر حصيلة،
خاصـة ألكثـر مـن  200عام ،وباتت بحـوزة عائلة بوربون بارمـا
ّ
فجـاءت مـن بيـع قالدة ماسـية تنتهي بلؤلـؤة بيضاوية كانـت تدليها مـاري أنطوانيت من عقد
ّ
مؤلـف مـن ثالثـة صفـوف مـن اللؤلؤ .بيعت هذه القطعة بسـعر قياسـي بلـغ  36مليون دوالر،
ّ
بعـد مزايـدة محمومة اسـتمرت عشـر دقائق .وكانت الدوقة النمسـوية التـي تزوجت بمن أصبح
فـي مـا بعـد ملـك فرنسـا لويـس السـادس عشـر ،قـد أرسـلت ّ
سـرًا مجوهراتهـا إلـى الخـارج ألختهـا،
ّ
إذ كانـت تخطـط مـع زوجهـا للهـرب ُمـن باريـس .لكـن ألقـي القبـض عليهمـا عـام  1792عندمـا
أطاحـت الثـورة الفرنسـية الملكيـة وأعدمـا فـي العام التالـي (درو آنغرر ـــ أ ف ب)

َ ْ ّ
ُّ
من حقي ،وأنا على ما أنا عليه،
أظن :صار
ْأن أنسى تولستوي ،ودستويفسكي،
وحتى هوميرس.
أبدًا ،أبدًا،
ُ
ُ
والروايات
املالحم
ما عادت تغريني قراءة
ِ
ِ
َ َ
ِّ
الحيوات
وقائع
ي
ـص
ـق
العظيمة ،وتـ
ِ
ِ
ِ
وآلهتها.
الشاسعة ألبطا ِلها
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
قبل أن َ
الباب وأ َّ
أفتح َ
هم بالدخول،
فـ،...
ّ
ُ ِّ
ْ
الرحلة
ات
ِ
ت َـحـذ ُرني نفسي ِمن مشق ِ
ُ
وتقول ليّ :إي َ
اك واملغامرة!
فلربما لم َي ْ
عد َ
ّ
الوقت ما يكفي
لديك ِمن
ِ
ُ
الناس في
مصائر
ملعرفة ما ستنتهي إليه
ِ
ِ
ْ
خاتمة الحكاية.
ِ
ّ
ّ
لعلها على حق ،نفسي!
َّ
أكثر ما أنا ٌ
ولعل َ
حامـ ِه اآلن:
قادر على اق ِـت ِ
ّ
ياباني صغير
«هايكو»
ْ
ُ
فوح ُ
َت ُ
الخريف و ...دمعة.
منه رائحة
ِ
2017/12/20

AL BEYT
«المعارف الحكمية»:
الرمز في الفلسفة واألدب
ضمن برنامجه الدوري «املنتدى
الفلسفي» وفي مناسبة «اليوم
العاملي للفلسفة» (صادف أمس
الخميس) ،يدعو «معهد املعارف
الحكمية للدراسات الدينية
والفلسفية» يوم الثالثاء املقبل
إلى حضور ندوة بعنوان «الرمز
في الفلسفة واألدب» .اللقاء الذي
تحتضنه «دار الندوة» (الحمرا)،
سيجري بمشاركة :علي زيتون
(الرمز في الدراسات األدبية
املعاصرة) ،غسان تويني (الرمز
في األدب والشعر املعاصر) ،حسن
رضا (الرمز في النص الصوفي
والعرفاني) وأحمد ماجد (الرمز
في الفلسفة املعاصرة) .أما ّ
مهمة
ّ
التقديم ،فسيتولها اإلعالمي عدي
املوسوي.
الثالثاء  20تشرين الثاني (نوفمبر)
الحالي ـ ـ الساعة الرابعة بعد الظهر ـ ـ «دار
الندوة» (الحمرا ـ ـ بيروت) .لالستعالم:
 05/462191أو 76/549219
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