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سياسة
على الغالف
ابراهيم األمين

استعادة الحقوق أو السلطة؟
صحيح أن اإلحباط كان سمة الزمت املسيحيني
خالل سنوات طويلة ،وذلك عند مقارنتها بنفوذ
ً
املسلمني في الحكمّ .
لكن قليال من التدقيق،
يكشف أن الحديث هنا ال يتعلق بجميع
املسيحيني .وأي مقاربة ومراجعة دقيقة لحال
املسيحيني خالل السنوات العشرين املاضية،
ال تظهرهم كأفراد خارج إطار السلطة واملنافع
أيضًا .لكن ،كانت قوى منهم خارج أدوات
الحكم ،وهذا أمر صحيح.
لكن يبدو أنه يجب التذكير ـ ونبش املاضي ـ بأن
اإلحباط الفعلي أصاب أيتام الجبهة اللبنانية،
ألن القوى الحديثة عند املسيحيني ظلت في
حالة مقاومة .أما القوى التقليدية ،عندما ترفع
شعار اإلحباط ،ثم تنتقل إلى شعار استعادة
الحقوق ،فإنما هي تفترض نفسها املمثل
الشرعي والوحيد واألبدي للمسيحيني .وهو ما
يقودنا مباشرة إلى البحث عن حقوق أحزاب
الكتلة الوطنية والكتائب والقوات اللبنانية
واألحرار ،دون تجاوز الزعامات املحلية من آل
فرنجية وآل معوض وآل حرب ،إلى آل إدة وآل
ّ
الجميل وآل املر وأل شمعون ،إلى آل
الخازن وآل
رزق وكرم وسكاف وغانم و!...
بني املسيحيني اليوم ،من يحاول االحتيال
على الواقع ،وتجاوز املعنى الحقيقي النتخاب
العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية .إذ
إن ما حصل ،مثل اإلقرار العلني أو الضمني،
الطوعي أو القسري ،من غالبية لبنانية
حقيقية ،بأحقية التيار الوطني الحر في تولي
سدة الرئاسة ،هو تعبير عن إقرار مسيحي

تحويل رئاسة عون إلى
انتصار للمسيحيين حصرًا ،يفقدها
معناها الوطني ،ونتيجته تهيئة
الشارع إلحباط جديد
ً
أوال ،ومسلم ثانيًا ،بأن التغيير النوعي في
التمثيل السياسي عند املسيحيني ،الذي قاده
العماد عون قبل ثالثة عقود ،إنما هو في
حقيقة األمر ،العالج املضاد إلحباط أصاب
الشارع املسيحي نتيجة الفشل االستثنائي
الذي خلفته سياسة كل القوى والزعامات
التقليدية التي قادت املسيحيني أو احتكرت
تمثيلهم طوال عقود .وبالتالي ،إن انتخاب عون
هو االنتقال بمنطق العماد عون وأنصاره ،من
إطار حزبي أو مناطقي أو حتى طائفي ،إلى
املكان األرحب ،حيث يقدر عون ،ومعه التيار،
على لعب دور عام ،يصيب بنتائجه جميع
ً
اللبنانيني ،متكال على عالقات وثيقة وحقيقية
مع القوى الحديثة عند املسلمني ،حتى ولو لم
يكتمل عقدها بعد.
لكن ما الذي يحصل اليوم؟
ليس في االنتقاد من ظلم ،خصوصًا عندما
يطاول صاحب القضية .واملقصود هنا التيار
الوطني الحر ،ألن حصاد االنتصار السياسي
الكبير ،إنما يحتاج إلى آليات مختلفة ،وأهمها
الوقوف في وجه محاولة تصوير انتخاب
ميشال عون رئيسًا للجمهورية ،على أنه حدث
مسيحي.
إذا كان منطقيًا أن يتنفس الشارع املسيحي
الصعداء ،ويشعر ببعض القوة اإلضافية،
لكون عون وصل إلى الرئاسة ،فإن املنطق
السليم يفرض عدم إغماض العيون عن حقيقة
االستراتيجية التي قادت إلى تحقيق هذا
االنتصار ،وأساسها  -تمامًا كما قال الوزير
جبران باسيل ليلة االحتفال بانتخاب عون -
صمود الجنرال وتياره ،والتحالف مع حزب الله.

ثم جرى بعد ذلك رفع البناء مع شركاء ،ليس
هناك من يجزم بأنهم لن يغامروا مرة إضافية
ويهدموا املنزل من جديد.
من الذي يرفع شعار استعادة الحقوق ،ويحوله
فجأة إلى شعار استعادة السلطة ،ثم يبدأ
الدوران حول سؤال املعادلة :الحقوق تقود إلى
السلطة أم أن السلطة ِّ
تحصل الحقوق؟
ليس هناك أسئلة محرمة .لكن بالتأكيد هناك
أجوبة محرمة .والتحريم هنا ال يتعلق بقمع
طموح أو سعي إلى موقع أفضل ،بل هو تحريم
لفكرة العودة إلى منطق يقول بأنه ال مجال في
لبنان ألن تحظى مجموعة بالحق والعدل ،إال
ويكون الثمن غبنًا وتعاسة يلحقان بطرف آخر.
بهذا املعنى ،وجب القول صراحة ومباشرة:
ً
أوال :إن استعادة الحقوق تعني استعادة التوازن
في السلطة .وهذا يعني استعادة الحق املرهون
من اآلخرين ،وليس البحث في وسيلة مناقشة
اآلخرين في حقوقهم.
ثانيًا :إن همروجة إعالمية ،وخطابًا شعبويًا
مليئًا بالحقد الدفني ،والرغبات غير املوضوعية،
لن تحفظ املعادلة الجديدة ،وهذا هو خطر
الخطاب الذي تتبناه «القوات اللبنانية» وبعض
من بقايا  14آذار ،الذين قرروا االنضمام إلى
ّ
الحفل ،علهم يحفظون بعض مكاسبهم في
عهد العماد عون أيضًا.
ثالثًا :صحيح أن آلية تشكيل الحكومة تعكس
جانبًا من التوازن املستجد ،لكن إعادة بناء
التوازن في السلطة ،ستضعنا أمام استحقاق
كيفية إدارة الحكومة واإلدارات العامة .ولنأخذ
ً
مثال أمرًا يحصل اآلن ،إذ عندما تبدأ «القوات»
بطلب السير الذاتية لكبار ضباط الجيش،
لكونها ستختار منهم القائد الجديد ،نكون
عندها أمام مفارقة عجيبة .لسبب بديهي ،هو
أن «القوات» ليست مؤهلة على اإلطالق الختيار
قائد للجيش ،وهي لم تخرج بعد من التأهيل
املطلوب منها للمصالحة مع الجيش ،ثم لكونها،
تصدق نفسها بأنها انتصرت في معركة
الرئاسة ،وبالتالي ،هي تقول إن من حقها أقله
املشاركة في اختيار قائد الجيش .وهي نفسها
«القوات» التي لم تصل قيادتها وآلتها اإلعالمية
بعد أي أنباء عن وجود إرهابي على حدود
لبنان.
رابعًا :إن خطورة موافقة العماد عون ،أو
التيار الوطني الحر ،على فكرة االستحواذ
ً
على الحصة املسيحية من الدولة ،يعني أوال،
اإلقرار بحق بقية القيادات في االستحواذ على
الحصص اإلسالمية األخرى في الدولة ،وهذا ما
يناقض جوهر فكرة الدولة التي يناضل التيار
الوطني الحر ألجلها .هذا عدا عن أن «القوات»
إنما تهدف من خلف هذا الشعار ،إلى تكريس
معادلة ،تأمل هي أن تتوالها وحيدة عندما يتيح
لها الزمن العودة إلى الغدر بجميع من يجلس
معها على الطاولة.
خامسًا وأخيرًا ،إن نجاح محاولة البعض،
تحويل حدث وطني كبير ونوعي ،تمثل
في انتصار العماد عون ،إلى قضية تخص
قسمًا من اللبنانيني ،يعني حكمًا ،دفع
بقية اللبنانيني ،والسيئني منهم على وجه
التحديد ،إلى لعبة تأبيد النظام الطائفي الذي
يحكم لبنان منذ أن اخترعه االستعمار
دولة مستقلة ونهائية .وهذا يعني أنه عند
أول مفترق إقليمي كبير ،سيخرج من بني
املسلمني ،وهناك استعداد لذلك ،من يطالب
بتغيير جوهري لصيغة الحكم والنظام في
لبنان .وعندها ،نسير جميعًا باتجاه خيارين
أحالهما ّ
مر :الهجرة أو الذمية!

إسرائيل :إسكــ

زادت صحيفة
يديعوت أحرونوت
ثان
أمس ،في
مقال ٍ
ٍ
أول قبل
بعد مقال ً
يومين ،فصال جديدًا
من حكاية ارتباط رجل
األعمال اللبناني اسكندر
صفا بالعمل لدى
الموساد وبناء السفن
الحربية اإلسرائيلية.
السفن ،نفسها،
تلك ّ
التي تدك بها إسرائيل
أرض لبنان وفلسطين،
وتقتل اللبنانيين
وتدمر بيوتهم.
وصفا هو نفسه شريك
تجاري مع آن ماري
سمير مقبل ،ابنة وزير
الدفاع ،في الدولة
التي ُي ّ
دمر وطنها
ُ
ويقتل أبناؤها! فهل
األمر كله مختلق؟ أم
إنها حقيقة ينبغي
للسلطات األمنية
والقضائية التحرك
إزاءها؟

يحيى دبوق
َ
ل ــم ي ـلــق ت ـقــريــر صـحـيـفــة «يــديـعــوت
أحـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ــوت» ،قـ ـب ــل يـ ــومـ ــن أي رد
ف ـع ــل إس ــرائ ـي ـل ــي ي ـن ــدد بــالـسـيــاســة
اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة وأس ـ ـ ــالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــب ع ـق ــد
ّ
الصفقات العسكرية ،بما مكن شركة
لبنانية ـ ـ إماراتية ،برئاسة لبناني،
من بناء سفن حربية إسرائيلية في
أحواضها! فال الشركة ،بجنسيتها
املشتركة بني أبو ظبي وبيروت ،وال
مــديــرهــا الـعــام ورئيسها التنفيذي
ال ـل ـب ـنــانــي إس ـك ـن ــدر ص ـف ــا ،جـهـتــان
تشكالن تهديدًا أو مبعث قلق لألمن
اإلسرائيلي .األولى إماراتية ،حليف
وشـ ــريـ ــك فـ ــي امل ـ ـصـ ــالـ ــح ،وال ـث ــان ـي ــة
لبنانية ،عـلــى عــاقــة هــي ومــديــرهــا
م ـنــذ ع ـقــود بــإســرائ ـيــل ،وبــاملــوســاد
اإلسرائيلي ،بحسب خالصة تقرير
جديد نشرته «يديعوت أحرونوت»
أمــس .وأتــى تقرير الصحيفة أمس،
بـ ـع ــد تـ ـق ــري ــر نـ ـش ــرت ــه قـ ـب ــل ي ــوم ــن،
وكشفت فيه هوية الشركة اإلماراتية
ـ ـ اللبنانية برئاسة صفا ،ودورهــا
ف ــي ب ـن ــاء س ـفــن حــرب ـيــة إســرائـيـلـيــة
مخصصة لحماية املنشآت الغازية
مقابل سواحل فلسطني املحتلة من
التهديد اللبناني.
هي إذًا ،حكاية رجل أعمال لبناني،
ي ـ ـع ـ ـمـ ــل م ـ ـت ـ ـع ـ ـه ـ ـدًا عـ ـ ـن ـ ــد املـ ـ ــوسـ ـ ــاد
اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي ،م ـ ـنـ ــذ ع ـ ـ ـقـ ـ ــود ،قـ ـ ـ ّـرر
م ـش ـغ ـلــه أن ي ـك ـش ـفــه فـ ــي الـ ـج ــرائ ــد،
وه ــو ي ــروح ويــأتــي إل ــى ل ـب ـنــان ،من
دون أن يسأل أحــد ،كيف وملــاذا ،في
ال ـب ـل ــد ال ـ ــذي ش ـن ــت ع ـل ـيــه إس ــرائ ـي ــل
ال ـح ــروب والـ ـع ــدوان م ـ ــرارًا وت ـك ــرارًا
وتنتهك أرضه وبـ ّـره وبحره يوميًا.
ولـلـمـفــارقــة ،إن اسـكـنــدر ه ــذا ،الــذي
ً
سترد حكايته في ما يأتي نقال عن
«يديعوت أحــرونــوت» ،يشارك ابنة
وزي ــر الــدفــاع الـحــالــي سمير مقبل،
آن م ــاري سـمـيــر مـقـبــل ،فــي شركته
وشـ ــركـ ــة ش ـق ـي ـقــه أك ـ ـ ــرم «م ـج ـمــوعــة
 ،»Privinvestالـ ـت ــي ت ـم ـل ــك  30فــي
املئة من الشركة التي تنفذ مشروع
السفن الحربية اإلسرائيلية (راجع
األخـ ـب ــار ّأول م ــن أم ــس http://al-
 .)269144/akhbar.com/nodeوكما
ي ـب ــدو ،ف ــإن «اس ـ ـتـ ــدراك» الـصـحـيـفــة
اإلسرائيلية ،فــي تقريرها الجديد،
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ـندر صفا عميلنا!

إسكندر صفا

جــاء ليطمئن اإلســرائـيـلـيــن إلــى أن
بناء السفن الحربية في أيـ ٍـد أمينة،
ولن تتسرب عنه معلومات حساسة
أيد معادية .إذ إن صفا ،بحسب
إلى ٍ
الصحيفة ،صديق قديم إلسرائيل،
وله عالقات واتصاالت ولقاء ات مع
مـســؤولــن إســرائـيـلـيــن ،سياسيني
وأمنيني ،بدأت منذ عام  ،1989على
خلفية املساعي اإلسرائيلية للكشف
ع ـ ــن م ـص ـي ــر الـ ـطـ ـي ــار اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
امل ـف ـق ــود ،رون أراد ،الـ ــذي أسـقـطــت
املـ ـق ــاوم ــة ط ــائ ــرت ــه فـ ــوق ل ـب ـن ــان فــي
ثمانينيات القرن املاضي ،وغيرها
من القضايا.
تقرير الصحيفة اإلسرائيلية أمس،
بــدأ بحبكة درام ـيــة ،جــرت أحــداثـهــا
قـبــل ع ـقــود عـلــى مــن أح ــد الـيـخــوت

السكندر صفا عالقات
في كل المجتمعات في
الشرق األوسطـ ،بما في
ذلك إسرائيل والموساد
ساعد صفا الموساد
في البحث عن الطيار
اإلسرائيلي المفقود
رون أراد

الـفــاخــرة على الـشــواطــئ الفرنسية:
يـ ـقـ ـت ــرب ش ـ ـ ــاب إس ــرائـ ـيـ ـلـ ــي ي ـع ــرف
عـ ــن ن ـف ـس ــه بـ ــاسـ ــم «عـ ـ ــامـ ـ ــوس» مــن
الصحافي الفرنسي «روجيه أوك»،
(الــذي كان ضمن الرهائن الغربيني
في لبنان في الثمانينيات) ،ويقول
ل ــه« :لــديـنــا ط ـيــار ،يــدعــى رون أراد،
م ـح ـت ـج ــز أسـ ـ ـيـ ـ ـرًا مـ ـن ــذ  »1986فــي
لبنان .كالم «عاموس» أتى من دون
م ـق ــدم ــات زائـ ـ ــدة وأض ـ ـ ــاف« :نـعـتـقــد
أن م ــن حـ ــررك م ــن األسـ ــر يـمـكـنــه أن
يساعدنا».
لكن أين صلة إسكندر صفا باللقاء

على الريفييرا الفرنسية؟ أوك نفسه،
يصف هــدف الـكــام اإلسرائيلي في
ك ـت ــاب ــه ال ـ ــذي ن ـش ــر ب ـع ــد وف ــات ــه عــن
سيرته الــذاتـيــة ،أن الحديث يتعلق
ب ــرج ــل األعـ ـم ــال ال ـل ـب ـنــانــي إسـكـنــدر
صفا ،املعروف باسم «ساندي».
وت ـض ـيــف ي ــدي ـع ــوت أحـ ــرونـ ــوت ،أن
الـ ـح ــوض الـ ـ ــذي ت ـب ـنــى ف ـي ــه ال ـس ـفــن
الحربية مــن طــراز ساعر  ،6مملوك
لشركة إمــاراتـيــة ،وأن مدير الشركة
الذي يملك  30في املئة من أسهمها،
هـ ــو ذات ـ ـ ــه إسـ ـكـ ـن ــدر صـ ـف ــا ،الـ ـه ــدف
م ــن لـ ـق ــاء «ع ـ ــام ـ ــوس» اإلس ــرائ ـي ـل ــي
بـ ـ «أوك» الفرنسي على منت اليخت.
وي ـش ـيــر ك ـتــاب أوك إل ــى أن الـعــاقــة
بـ ــن «س ـ ــان ـ ــدي» وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ولـ ــدت
ق ـبــل س ـن ــوات م ــن ل ـقــائــه ب ـعــامــوس.
وبـحـســب أوك ،ف ــإن «اإلســرائـيـلـيــن
ط ـل ـب ــوا م ـن ــه رب ـط ـه ــم ب ـص ـف ــا ،ال ــذي
أنـ ـ ـق ـ ــذه بـ ـع ــد أن كـ ـ ــان رهـ ـيـ ـن ــة ل ــدى
حــزب الله في بـيــروت ،وفــي املقابل،
وعــدونــي (اإلســرائـيـلـيــون) بمقابلة
صحافية مــع الشيخ (عـبــد الكريم)
ع ـب ـي ــد» ،الـ ـ ــذي كـ ــان أسـ ـيـ ـرًا لــدي ـهــم.
يضيف أوك« :تلقيت الـعــرض ،ومن
ثـ ــم وصـ ـل ــت إلـ ـ ــى إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،حـيــث
كـ ــان ف ــي ان ـت ـظ ــاري ع ـم ـيــل امل ــوس ــاد
عــامــوس ،إضــافــة الــى منسق أعمال
ال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي حـيـنــه،
أوري ل ــوب ــران ــي .امل ـقــاب ـلــة م ــع عبيد
لــم تـخــرج إل ــى حـ ّـيــز الـتـنـفـيــذ ،ولكن
ً
بـ ـ ـ ــدال م ـن ـه ــا ت ـل ـق ـي ــت قـ ـص ــة أخـ ـ ــرى.
وح ــن ع ــدت إل ــى ب ــاري ــس ،ك ـنــت قد
قمت بنصيبي من الصفقة ،وربطت
لوبراني بصفا».
ات ـص ــال الـصـحـيـفــة ب ـل ــوب ــران ــي كــان
«إيـ ـج ــابـ ـي ــا» ،إذ ق ـ ــال« :ال ـت ـق ـي ــت مــع
ك ـث ـيــر م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات الـلـبـنــانـيــة
بهدف جمع معلومات عن رون أراد،
وأذكــر أن مــن بينهم شخصًا يدعى
صـ َّفــا» .لهجة لــوبــرانــي التخفيفية،
َ َ
تكفل بإيضاحها أوك في كتابه ،إذ
قــال« :اللقاء ات جــرت في شقة صفا
ال ـك ـب ـيــرة ف ــي أح ــد األحـ ـي ــاء الــراق ـيــة
فــي ب ــاري ــس» ،الف ـتــا إل ــى «ل ـق ــاء ات»،
وليس مجرد لقاء واحــد كما حاول
لوبراني اإلشارة إليه.
اسكندر صفا ،كما تسرد الصحيفة
عن سيرة حياته ،ولد قبل  64عامًا
مــن عــائـلــة مــارونـيــة ثــريــة فــي غدير

فـ ــي ش ـ ـمـ ــال لـ ـبـ ـن ــان (جـ ــون ـ ـيـ ــه) ،مــن
والـ ــد ك ــان مــوظ ـفــا حـكــومـيــا رفـيـعــا.
درس االقـ ـتـ ـص ــاد وإدارة األعـ ـم ــال
في الــواليــات املتحدة ،ونــال شهادة
املاجستير في مدرسة «انسيد» في
فرنسا .وحرص على خوض األعمال
التجارية منذ أن كــان فــي ال ـ  22من
عـ ـم ــره ،وع ـم ــل ف ــي ش ــرك ــة م ـق ــاوالت
وأشرف على بناء مطار عسكري في
العاصمة السعودية الــريــاض .ومن
ثــم بــدأ يستثمر فــي الـعـقــارات ،وفي
مرحلة متقدمة أسس وشقيقه أكرم
شركة سفن.
أمـ ـ ــا مـ ــا يـ ـق ــول ــه صـ ـف ــا عـ ـن ــه ن ـف ـســه،
ف ـ ــأورده تـقــريــر الـصـحـيـفــة م ــن دون
إشـ ـ ــارة إلـ ــى م ـص ــدر ال ـت ـصــري ـحــات،
وفيه أن «لبنان هو وطني ولكن بعد
 20عــامــا مــن الـحــرب األهـلـيــة ،أشعر
بأنني في وطني في فرنسا وكذلك
في بريطانيا» ،شارحًا تنقالته بني
لـنــدن وبــاريــس وإمـ ــارات الـنـفــط في
الخليج .وذات مرة ،كشف صفا أمام
ع ــدس ــات ال ـكــام ـيــرات ع ــن ن ــدوب في
جسده نتيجة إصابته برصاصات
خالل الحرب األهلية اللبنانية ،حني
كـ ــان ي ـقــاتــل م ــع امل ـي ـل ـي ـش ـيــات ،ومــن
حينه التصق به لقب «ساندي».
وبحسب املعلومات املنشورة عنه،
ف ـ ــإن ص ـف ــا مـ ــن م ــوالـ ـي ــد ع ـ ــام 1955
ف ــي ب ـي ــروت ،وت ـخ ـ ّـرج م ــن الـجــامـعــة
األميركية فيها .صـفــا ،الــذي يعرف
نفسه بأنه «مواطن العالم الكبير»،
يـ ـفـ ـض ــل إدارة أجـ ـ ـ ـ ــزاء كـ ـبـ ـي ــرة مــن

نشاطاته السرية من إمارة أبو ظبي
في الخليج حيث يسكن اليوم .إذ في
أبــو ظبي يمكنه أن يهبط بطائرته
الخاصة ،يخرج ويدخل إليها دون
أن يحقق معه أحد ،ألن من يفترض
أن يحقق معه هم رجاله الذين يدير
من خاللهم أعماله التجارية.
ت ـض ـيــف ال ـص ـح ـي ـفــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة،
أنـ ــه رغـ ــم مـ ـح ــاوالت ــه ل ــاب ـت ـع ــاد عــن
األضـ ــواء ،إال أن اســم صـفــا مـعــروف
ل ـل ـج ـم ـهــور ال ـفــرن ـســي ب ـس ـبــب دوره
ف ـ ــي ق ـض ـي ـت ــن ف ـ ــي ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات
وال ـت ـس ـع ـي ـن ـي ــات .األولـ ـ ـ ـ ــى ،تــرت ـبــط
ب ــال ـف ــدي ــة الـ ـت ــي دف ـع ـت ـهــا ال ـح ـكــومــة
ال ـفــرن ـس ـيــة ل ـت ـحــريــر م ـج ـمــوعــة مــن
الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــن والـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن
ال ـف ــرن ـس ـي ــن الـ ــذيـ ــن اخ ـت ـط ـف ــوا فــي
لبنان .وفي الثانية املسماة «أنغوال
ـ ـ غـيــت» ،عــام  ،1991عندما تبني أن
س ـيــاس ـيــن م ــن ال ـي ـم ــن ف ــي فــرنـســا
حـ ــاولـ ــوا ن ـق ــل أس ـل ـح ــة ب ـق ـي ـمــة 790
م ـل ـي ــون دوالر إل ـ ــى رئـ ـي ــس أن ـغ ــوال
خــوس ـيــه دوس ــان ـت ــوس ،الـ ــذي قــاتــل
الـ ـث ــوار ف ــي ب ـ ــاده .وف ــي ال ـحــال ـتــن،
اختفى قسم من املبلغ على الطريق،
وطـ ـ ـ ــرح اس ـ ـ ــم صـ ـف ــا ف ـ ــي ال ـت ـح ـق ـيــق
كـمــن تــوســط بــن ال ـطــرفــن واقـتـطــع
س ـم ـســرة سـمـيـنــة .و«ي ـ ــروي مـصــدر
ل ــم ي ـش ــأ أن ي ــذك ــر اس ـم ــه لـصـحـيـفــة
فرنسية في تلك الفترة ،أن السكندر
ص ـف ــا ع ــاق ــات ف ــي ك ــل امل ـج ـت ـم ـعــات
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ـطـ ــ ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
إسرائيل واملوساد».

«برايفنفست» تستغرب
أص ــدرت شركة «برايفنفست» التي يرأسها
رجــل االعمال اسكندر صفا بيانًا امــس جاء
فيه:
نستغرب كل االستغراب ما طالعتنا به بعض
وســائــل االعـ ــام مــوجـهــة أصــابــع االت ـه ــام الــى
الهولدينغ التي يرأسها السيد اسكندر صفا.
هذه الهولدينغ ،برايفنفست ،لديها مساهمات
فــي ع ــدد كبير مــن أح ــواض بـنــاء الـسـفــن في
دول عــدة حــول العالم .هــذه األحــواض تملكها
شركات تعمل وفق قوانني البالد التي تمارس
نشاطاتها فيها ولها إرادتها املحلية.
سنكتفي اليوم بإجابة مقتضبة كاآلتي:
 1ـ ـ ـ برايفنفست ليست اليوم ،ولــم تكن يومًا
في السابق ،مساهمةّ في تيسن ـ ـ كروب.
 2ـ ـ ـ ال يمكننا أن نعلق على األسماء األخرى
املزعوم كونها مساهمة واملذكورة في املقاالت
موضوعنا.
 3ـ ـ ـ ـ ـ بــراي ـف ـن ـف ـســت ل ـي ـســت لــدي ـهــا الـ ـي ــوم ولــم
يـكــن لــديـهــا يــومــا أي عـقــد يربطها بالبحرية
االسرائيلية أو بسلطة الوصاية عليها.
 4ـ نربأ ببعض الصحافة في لبنان أن تنزلق
هـ ـك ــذا فـ ــي مـ ــوضـ ــوع واض ـ ــح أن ـ ــه ن ــاج ــم عــن
اعتبارات تحكمها مصالح مشبوهة.
وإننا نحتفظ بكافة حقوقنا في إتخاذ جميع
االجـ ــراءات املقتضاة واملتعلقة بــأي اف ـتــراءات
بحقنا.
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سياسة

ّ
تعثر تأليف الحكومة:
األسباب تغلب العقبة
في الواجهة

«الفصائل الثورية»:
ّ
ُ نتبنى حصرًا
ما نشر في «األخبار»
ّ
ّ
الثورية
أصدرت الفصائل املسلحة
اللبنانية بيانًا جاء فيه "إننا ،اثر وفاة
فقيدتنا الرفيقة جاكلني إسبر ("ريما")
وانتشار الكثير من الروايات الصحافية
في اإلعالم عن سيرتها وعن حياتها،
ّ
صار واجبًا علينا أن نوضح أن أكثر
ُ
املعلومات التي نشرت عن الفقيدة لم تكن
صحيحة ،أو هي مختلقة .والقليل ّ
جدًا
ّ
من الناس كانوا يعرفون الرفيقة جاكلني
في السنوات األخيرة ويتواصلون معها،
ومن هنا كان من ّ
السهل أن تنتشر
ّ
الكثير من الروايات واألخبار امللفقة
لغياب من ينفيها".
ّ
وتمنى البيان على "الصحافيني الذين
ّ
يودون الكتابة عن ّ
الراحلة أن يستقوا
معلوماتهم من املصادر الصحيحة،
احترامًا لذكراها .ونحن في الفصائل
ّ
نتبنى حصرًا املعلومات التي وردت عن
املناضلة ّ
الراحلة في جريدة "األخبار"
اللبنانية ،التي اعتمدت على وثائق
حياة جاكلني
ّقدمتها الفصائل عن
ّ
شهادات من يعرفها حقًاّ .أما أكثر
وعلى
ٍ
ما نشر خارج ذلك اإلطار ،عن حياتها
ّ
وفترة تخفيها وعالقاتها باألحزاب
واألفراد ،فلم يكن مع األسف صحيحًا".
وأكد البيان أنه "في الوقت املناسب،
ّ
ستنشر الفصائل مذكرات وشهادات
ّ
ّ
وتؤرخ
توثق نضال جاكلني وحياتها،
للعمليات التي قامت بها الفصائل في
تلك املرحلة .ونشكر من يحيي ذكرى
ّ
ّ
أبطال الوطن ويتذكرهم ،ولكننا نرجو من
اإلعالم أن يلتزم بأصول العمل الصحفي
واملهني في سرده لسيرة ريما".

بازاء تكهنات ّ
ترجح
صدور مراسيم الحكومة
الجديدة في ايام قليلة،
واخرى تتحدث عن مطلع
السنة ،يوشك الرئيس
المكلف على القفز فوق
اول رقم قياسي منذ اتفاق
الدوحة لتأليف حكومة،
مع الرئيس فؤاد السنيورة،
وهو  44يومًا
نقوال ناصيف
فــي هــذا الـنـهــار يـكــون الــرئـيــس سعد
الحريري دخل في يومه الـ  33لتأليف
اولى حكومات العهد ،كأنه ملا يزل في
االيـ ــام االولـ ــى مــن املـ ـش ــاورات .ظاهر
الـتـعـثــر نـفـســه الـحـقـيـبــة ال ـت ــي يصر
ع ـل ـي ـهــا ال ـن ــائ ــب س ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـيــه،
وبـ ــاط ـ ـنـ ــه اس ـ ـ ـبـ ـ ــاب شـ ـت ــى م ـع ـل ــوم ــة
ومضمرة ،مؤكدة وغامضة ،مباشرة
وملتوية:
ً
مـنـهــا اوال االش ـت ـب ــاك املـسـتـجــد بني
ال ـث ـن ــائ ـي ـت ــن ال ـش ـي ـع ـيــة وامل ــارونـ ـي ــة
بدوافعه املختلفة ،لكن اكثرها بروزًا
ات ـخ ــذ م ـن ـحــى طــائ ـف ـيــا ه ــو ال ـس ـجــال
الــذي دار فــي  16تشرين الثاني .بدأ
في بكركي بقول رئيس الجمهورية
م ـي ـش ــال ع ـ ــون ان ال ـت ـم ــدي ــد ملـجـلــس
الـنــواب تسبب بالفساد ،فــرد رئيس
مجلس النواب نبيه بري بأن عزاه الى
تعطيل انتخاب الرئيس .ثم انتقل رد
الفعل الى املجلس االسالمي الشيعي
االعـ ـل ــى م ـت ـحــدثــا ع ــن االص ـ ـ ــرار على
ال ـشــراكــة م ــا ان ص ــدر ك ــام الــرئـيــس
م ــن ع ـلــى درج ال ـص ــرح الـبـطــريــركــي،
ف ــي ســابـقــة غـيــر مــألــوفــة ف ــي تناحر
الــزع ـمــاء والـسـيــاسـيــن وخــافــاتـهــم.
للفور تدارك هؤالء االشتباك ،بيد انه
ترك بصماته.
م ـن ـهــا ث ــان ـي ــا اه ـ ـ ــدار ال ــوق ــت ال ـكــافــي
ل ـل ـح ــؤول دون الـ ـخ ــوض ف ــي قــانــون
ج ــدي ــد ل ــان ـت ـخ ــاب ،وربـ ـم ــا لـتـشــريــع
احتمال تمديد ثالث للبرملان بحجة
ت ـق ـن ـي ــة .ح ـص ــل ذل ـ ــك ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي

عــامــي  2013و .2014ب ــدأ ال ـكــام عن
استعجال قــانــون جــديــد لالنتخاب،
ث ـ ــم ص ـ ـ ـ ــارت املـ ـف ــاضـ ـل ــة ب ـ ــن اج ـ ـ ــراء
االنتخابات وفق قانون  2008النافذ
او تمديد الوالية ،ثم انتهت املفاضلة
بأن اصبحت بني التمديد او الدخول
ف ــي ال ـ ـفـ ــراغ .اق ـت ـض ــى الـ ــوصـ ــول ال ــى
هذا االستنتاج اهــدار الوقت املتبقي
الجراء االنتخابات النيابية حينذاك.
اللعبة نفسها تدور اآلن على نفسها:
ال وق ــت لـقــانــون جــديــد ،مــن اآلن الــى
نيسان املقبل الخيار بني انتخابات
وف ــق قــانــون  2008او الـتـمــديــد ،بعد
نيسان يصبح الـخـيــار بــن التمديد
والفراغ.
منها ثالثًا اتفاقات ثنائية ال تقتصر
عـلــى الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر وال ـقــوات
اللبنانية حيال تقاسم الحقائب ،بل
تشمل الرئيس املكلف نفسه بتعهده
حقيبة لـلـقــوات اللبنانية مــن حصة
رئيس املجلس كاالشغال ،واصــراره
على عدم ّ
مس حقائب تيار املستقبل
كما لــو انــه وحقائبه ـ ـ كــاالتـصــاالت
ال ـتــي يـطــالــب ب ـهــا فــرنـجـيــه ـ ـ ـ ـ خ ــارج
املقايضة ،ناهيك بــوعــوده لفرنجيه
بحقيبة كالتربية ـ ـ كاشف بــري بها
ـ ـ ـ ـ ف ــي وق ــت يـتـمـســك ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الـ ـح ــر بـ ـه ــا .شـ ـ ــأن تـ ـعـ ـه ــدات ال ـت ـي ــار
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر لـ ـلـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة
بالتضامن معها في حصولها على
ح ـق ــائ ــب تـ ـع ــادل وزنـ ـه ــا ال ـس ـيــاســي،
ي ـت ـصـ ّـرف ال ـح ــري ــري ك ـمــا ل ــو ان ــه في
قلب االتفاقات الثنائية تلك :يريد ان
يعطي حليفه القديم سمير جعجع
من دون ان يأخذ من حليفه الجديد
الوزير جبران باسيل.

حمل الحريري
الى عون مسودة
علي حسن خليل ونادر
الحريري فاستمهله
عودة صهره

منها راب ـعــا ال ـخــروج عـلــى قــاعــدة لم
ت ـسـ ِـر فـحـســب فــي الـحـقـبــة الـســوريــة،
بل استمرت في املرحلة التالية منذ
ع ــام  2005ع ـق ـدًا م ــن ال ــزم ــن .بقضي
ال ـخــروج على الـقــاعــدة تلك بتجاهل
الفريق الشيعي في مساعي التأليف.
ُّ
مذ كلف الحريري اشاع املحيطون به
كما برئيس الجمهورية ان التأليف
س ـيــراعــي اح ـك ــام الــدس ـتــور اك ـثــر من
اي م ــرة ســابـقــة ـ ـ ـ ـ وه ــو مــا لــم يفعله
ال ـحــريــري ف ــي حـكــومـتــه االول ـ ــى عــام
 2009ـ ـ بحصره برئيس الجمهورية
ً
والرئيس املكلف .عنى ذلك اوال اهمال
دور ال ـشــريــك الـشـيـعــي ف ــي مـســاعــي
التأليف ،قبل ان ُي َ
فصح في ما بعد عن
وجود فريق مسيحي آخر شريك في
التأليف هو القوات اللبنانية ،سواء
في توزيع الحقائب املسيحية او في
فــرض فـيـتــوات على حـقــائــب .لــم تقل
الثنائية املسيحية الجديدة بتحديد
الحقيبة التي يحوزها فرنجيه ،وهي
الثقافة ،بل ّ
سمت له وزيرها ريمون
عــريـجــي .فــي الـلـقــاء االخ ـيــر بينهما
ف ــي ق ـصــر ب ـع ـبــدا االسـ ـب ــوع املــاضــي،
ح ـم ــل ال ــرئـ ـي ــس امل ـك ـل ــف ال ـ ــى رئ ـيــس
الجمهورية مسودة تشكيلة حكومية
قال ان الوزير علي حسن خليل ونادر
الحريري عمال عليها .استمهل عون
االجـ ــابـ ــة وم ـنــاق ـش ـت ـهــا ال ـ ــى م ــا بـعــد
عودة وزير الخارجية من سفره.
منها خامسًا ان الثنائية املسيحية
تصر على رد االعـتـبــار الــى التمثيل
املـسـيـحــي فــي الـسـلـطــة تـحــت عـنــوان
اس ـت ـع ــادة ال ـعــاف ـيــة امل ــارونـ ـي ــة ،على
نـ ـح ــو ل ـ ــم يـ ـك ــن كـ ــذلـ ــك ف ـ ــي ال ـح ـق ـب ــة
ال ـســوريــة ،مــع ان ه ــذا الـفــريــق تمكن
منذ تسوية الــدوحــة ،تبعًا لــاعــراف
الـتــي اسـتـحــدثـتـهــا ،مــن ف ــرض الـقــوة
ً
االكثر تمثيال كالتيار الوطني الحر
ّ
ف ــي ال ـس ـل ـطــة االج ــرائ ـي ــة ع ــب ــرت عنه
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ح ـكــوم ـتــا ال ـس ـن ـيــورة
وال ـح ــري ــري عــامــي  2008و 2009ثم
ن ـي ـلــه وح ـل ـف ــاؤه ف ــي ت ـك ـتــل الـتـغـيـيــر
واالص ــاح عشرة مقاعد في حكومة
الرئيس نجيب ميقاتي عام  2011في
سابقة لم يسبق لحزب مسيحي في
تاريخ الحكومات اللبنانية ان حظي
بحصة مـمــاثـلــة .الــواقــع ان العقبات
ال ـت ــي يـجـبـهـهــا رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
ف ــي ت ــأل ـي ــف اول ـ ــى ح ـك ــوم ــات ع ـه ــده،

هـ ــي ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي ت ـس ـبــب ب ـه ــا هــو
فــي حـكــومــات الـسـنـيــورة والـحــريــري
ً
وميقاتي وصوال الى حكومة الرئيس
ت ـم ــام س ــام ب ــاص ــراره ع ـلــى تسمية
وزراء تكتله وتـحــديــد حـقــائـبــه .ذلــك
ما يفعله اآلن حليف املاضي وخصم
اليوم نائب زغرتا.
مـنـهــا س ــادس ــا ان االف ــرق ــاء املعنيني
بــالـتــألـيــف ضــائ ـعــون ب ــن االح ـت ـكــام
ت ـ ـ ــارة ال ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق الـ ـط ــائ ــف ،وط ـ ــورًا
ال ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق ال ـ ــدوح ـ ــة .يـ ـق ــول رئ ـيــس
الـجـمـهــوريــة ان ــه مـصــر عـلــى تطبيق
اتـ ـف ــاق ال ـط ــائ ــف ع ـل ــى ن ـح ــو روح ـي ــة

تقرير

«القوة األمنية» في الضاحية :عناصر متروكون لقدرهم!
رضوان مرتضى

(مروان
طحطح)

ُبعيد منتصف ليل األربعاء املاضي،
أطلقت الـنــار مــن بندقية صيد على
ال ــرتـ ـي ــب فـ ــي ق ـ ــوى األم ـ ـ ــن ال ــداخ ـل ــي
محمد الـعــرب على حــاجــز أمـنــي في
ُ
منطقة الشويفات .تـ ِـرك العرب ،وهو
وال ــد لـطـفــل يـبـلــغ عــامــن مــن الـعـمــر،
م ــرم ـي ــا ع ـل ــى ق ــارع ــة ال ـط ــري ــق حـتــى
س ــاع ــات ال ـف ـجــر ب ـعــد ســرقــة ســاحــه
األم ـ ـي ـ ــري .امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ـقــوى
األمــن الداخلي عزت دوافــع الجريمة
إلـ ــى «الـ ـس ــرق ــة» ،وات ـه ـم ــت ،ب ـصــورة
غ ـيــر رس ـم ـيــة« ،م ـت ـعــاطــي امل ـخ ــدرات
وال ـ ـح ـ ـب ـ ـح ـ ـب ـ ـج ـ ـيـ ــة» .فـ ـ ـه ـ ــل يـ ـ ـج ـ ــوز،
ُ
والـ ـح ــال هـ ــذه ،أن ت ـسـ َّـجــل الـجــريـمــة
ضـ ـ ــد مـ ـجـ ـه ــول ُ
ويـ ـكـ ـتـ ـف ــى ب ـت ــرف ـي ــع
ً
ال ـش ـه ـيــد ُرت ـ ـبـ ــة ،أم األجـ ـ ــدر ال ـس ــؤال

ّ
يتحمل املـســؤولـيــة عـ ّـمــا جــرى
عـ ّـمــن
والعمل للحؤول دون أخطاء كهذه؟
ً
وهـ ــل ت ـق ــع املـ ـس ــؤول ـي ــة ،فـ ـع ــا ،عـلــى
«الـحـبـحـبـجـيــة» ،أم عـلــى املـقـصــريــن
ال ــذي ــن ت ــرك ــوا عـسـكــريــا واحـ ـ ـدًا على
ح ــاج ــز ،مـخــالـفــن الـتـعـلـيـمــات الـتــي
تـ ـح ــدد ع ــدي ــد ال ـع ـن ــاص ــر امل ـف ـت ــرض
وجودهم على الحواجز؟
ل ــن تـعـنــي أه ــل الـشـهـيــد ال ـت ـبــريــرات
بــوجــود عناصر فــي إج ــازة وآخرين
مــرضــى لـتــرك ابنهم ملصيره وحيدًا
من دون مراعاة املخاطر املحدقة .إذ
إن التعليمات والـقــوانــن العسكرية
تـ ـف ــرض أن ي ـن ـت ـشــر ع ـل ــى ال ـح ــاج ــز،
على األق ــل ،عنصر توجيه وعنصر
تفتيش وعنصران إضافيان ليحمي
أح ــده ــم اآلخـ ــر ق ـبــل حـمــايــة غـيــرهــم.
وهو ما يطرح أسئلة عدة :ماذا كان
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اعتداء بقاعصفرين:
مواجهة ثالثة بين الجيش وإرهابيين
عبد الكافي الصمد
يريد الحريري
ان يعطي
حليفه
القديم
جعجع من
دون ان يأخذ
من حليفه
الجديد
باسيل
(مروان
بوحيدر)

الـتـســويــة الــوطـنـيــة ال ـتــي ابــرمــت في
املـمـلـكــة ال ـس ـعــوديــة وه ــو الـ ــذي كــان
ض ــده ع ــام  1989وق ــاوم ــه ثــم التحق
بــه عــام  ،2005اال انــه يطالب بحصة
وزاريـ ــة منحه ايــاهــا ات ـفــاق الــدوحــة.
يــاق ـيــه ف ــي امل ــوق ــف ن ـف ـســه الــرئ ـيــس
املـ ـكـ ـل ــف ب ـ ـ ــإص ـ ـ ــراره عـ ـل ــى ال ـت ـم ـس ــك
بـ ـص ــاحـ ـي ــات ــه ف ـ ــي اتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـط ــائ ــف
وم ـن ـهــا اخ ـت ـصــاصــه ه ــو ف ــي تــألـيــف
ّ
الحكومة ،فــي وقــت يسلم الرئيسان
على مضض بأن ليس في وسعهما
تأليف حكومة َ
بمن حضر ،او تجاهل
الشريك السياسي ـ ـ غير الدستوري

حـتـمــا ـ ـ ـ ـ ـ ف ــي ج ـه ــود ال ـتــأل ـيــف ،وهــو
ال ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـش ـي ـع ـيــة الـ ـت ــي ي ـف ــاوض
باسمها رئيس املجلس .ذلك ما عناه
الــرئـيــس املكلف عندما فــاتــح رئيس
مجلس النواب في الصعوبات التي
يصطدم بها ورفض فرنجيه القبول
بحقيبة الـتــربـيــة ،مــن دون ان يطلب
تدخله لتذليل هذه العقبة.
قد ال تكمن في هــذه وحدها اسباب
التعثر ،وان بــدا فرنجيه في صــدارة
املشكلة .بدوره الحريري ال يتردد في
الظهور بمظهر الحلقة االضعف بني
الالعبني اآلخرين.

سـيـحـصــل ل ــو أن الـقـتـلــة إرهــاب ـيــون
ك ـ ــان ـ ــوا ي ـ ـحـ ــاولـ ــون إدخ ـ ـ ـ ــال سـ ـي ــارة
مفخخة؟ وما الذي يردع أي ّ
لص أو
ّ
حــتــى مــراهـقــا مـتــأثـرًا بفيلم أجنبي،
من رصد حاجز أمني وقتل العنصر
املـ ـن ــاوب ل ـســرقــة ب ـنــدق ـي ـتــه وبـيـعـهــا
مقابل ألف دوالر؟
والالفت أن معظم حواجز قوى األمن
الداخلي في الضاحية الجنوبية (33
ّ
تتضمن عـنـصـرًا واحـ ـدًا أو
حــاج ـزًا)
عـنـصــريــن .وي ـع ــزو امل ـس ــؤول ــون ذلــك
إلى نقص العديد ،أو إلى أن الظروف
األمـنـيــة االستثنائية فــي الضاحية
ُ
تـجـبــر عـلــى خ ــرق ال ـقــواعــد .علمًا أن
هؤالء العناصر يخدمون في ظروف
سيئة ج ـدًا (خــدمــة عـنــاصــر حــواجــز
ّ
القوة األمنية في الضاحية  ٦ساعات
بـ ـ  ٦ســاعــات مل ــدة ثــاثــة أي ــام بشكل

دوري) .إذ لــم ُت ـ ّ
ـزود حــواجــزهــم ّبأي
مقومات للراحة مثل الغرف النقالة
واملراحيض التي ّأمنها جهاز األمن
ال ـع ــام لـعـنــاصــره عـلــى ح ــواج ــزه في
ال ـضــاح ـيــة .وهـ ــذا م ــا يــدفــع عـنــاصــر
قـ ـ ــوى األم ـ ـ ـ ــن ،وم ـع ـظ ـم ـه ــم مـ ــن ق ــرى
األط ــراف وال يملكون أمــاكــن يــأوون
الـيـهــا فــي ب ـي ــروت ،ق ـضــاء ال ـنــوم في
مــداخــل املـبــانــي أو داخ ــل الـسـيــارات،
وإل ـ ـ ــى قـ ـض ــاء ح ــاج ـت ـه ــم فـ ــي زوايـ ـ ــا
ال ـ ـشـ ــوارع! ف ـمــن ي ـت ـحـ ّـمــل مـســؤولـيــة
التقصير؟ مـفــرزة الـضــاحـيــة؟ قيادة
ال ـ ــدرك؟ امل ــدي ــري ــة؟ وزارة الــداخـ ّلـيــة؟
وهل صحيح أن املديرية لم تتلق أي
شكوى تطالبها برفع عدد العناصر؟
ّ
م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر أمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة رفـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــة أكـ ـ ـ ـ ــدت
ّ
لـ ـ ـ ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن ت ـع ـل ـي ـمــات امل ــدي ــر
ال ـع ــام ل ـقــوى األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ال ـلــواء

سجل االعتداء على مركز الجيش اللبناني في بلدة
بقاعصفرين في الضنية ،مساء أول من أمس،
وسقوط شهيد وجريح ،تطورًا خطيرًا أثار مخاوف
من أن يكون هذا االعتداء نقلة نوعية في املواجهات
بني الجيش واملجموعات اإلرهابية ،ومقدمة العتداءات
أخرى مماثلة.
وشكل االعتداء ثالث مواجهة مباشرة بني الجيش
واملجموعات اإلرهابية التكفيرية في الضنية ،بعد
أحداث مطلع عام  ،2000التي استطاع فيها الجيش
القضاء على مجموعة مسلحة كانت ُت ّ
عد إلقامة
معسكر لها في أعالي جرود املنطقة ،وإثر الضربة
االستباقية التي قام بها الجيش في  23تشرين األول
عام ّ ،2014
وقوض من خاللها خطة مجموعات
إرهابية كانت تعمل على إقامة إمارة إسالمية في
الضنية ،بعدما قضى على خلية نائمة في بلدة
عاصون ،حيث ألقى حينها القبض على الرأس املدبر
لها أحمد سليم ميقاتي.
لكن االعتداء األخير أعطى انطباعًا بأن املواجهة
ً
منحى
بني الجيش واملجموعات اإلرهابية أخذ
آخر .فبعدما كان الجيش في املرتني السابقتني هو
املبادر إلى القضاء على هذه املجموعاتّ ،
غيرت هذه
املجموعات تكتيكها وبادرت إلى الهجوم ،من غير
أن يعرف إن كان االعتداء مجرد رد فعل على ضرب
الجيش مجموعات إرهابية في عرسال ومخيم عني
الحلوة ،والقبض على بعض قادتها ،أو يندرج ضمن
خطة محكمة ليس اعتداء بقاعصفرين سوى أحد
بنودها.
وإلى أن تظهر التحقيقات ما جرى وتكشف مالبساته،
ذكرت مصادر أمنية لـ»األخبار» أن «االعتداء وقع بعد
العاشرة من ليل األحد ،وأن مجهولني ليس معروفًا
عددهم أطلقوا النار من سالح حربي على مدخل
مركز الجيش الذي يقع عند أول الطريق املؤدية من
البلدة إلى منطقة جرد النجاص في أعالي جرود
الضنية».
وأفادت املعلومات بأن «املسلحني أطلقوا النار من
سالح حربي باتجاه مركز الجيش من مسافة قريبة
جدًا ،ثم ّ
فروا من غير أن يتمكن أحد من عناصر
املركز من مالحقتهم أو معرفتهم .واألرجح أنهم
قدموا إلى املكان وغادروه مشيًا ،وأنهم يعرفون
دروب البلدة وأزقتها».
وتضاربت املعلومات والشائعات حول منفذي

االعتداء ،حيث توجهت أصابع االتهام إلى أبناء البلدة
الذين يوجد بينهم مجموعة من الشبان معروفة
بتشددها الديني ،وقاتل بعضهم في سوريا إلى
جانب املجموعات املسلحة املعارضة للنظام .كذلك
قدمت مجموعة من أبناء البلدة في أوستراليا إلى
سوريا للغاية نفسها من طريق تركيا .ويجري تناقل
أخبار عن أن بعض هؤالء عاد أخيرًا إلى املنطقة،
حيث تظهر وقائع ومظاهر عدة وجود «أرضية
ما» الستقبال هؤالء ،نتيجة االحتقان السياسي
واملذهبي.
ودفع االعتداء الجيش إلى تعزيز إجراءاته في املنطقة،
والقيام بمداهمات أوقف خاللها بعض املشتبه فيهم،
وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذت في محيط مكان
االعتداء وعلى حواجز الجيش في املنطقة .وأظهرت
حملة املواقف والتضامن مع الجيش في الضنية من
قبل مختلف القوى السياسية ،أنه ال يوجد غطاء ملن
يعتدي على املؤسسة العسكرية.
وكان الجيش قد أعلن أن «مسلحني أقدموا على
إطالق النار من أسلحة حربية باتجاه حاجز تابع
للجيش في بلدة بقاعصفرين ـ ـ الضنية ،ما أدى إلى
ُ
إصابة عسكريني اثنني بجروح ،نقال إلى مركز العائلة
الطبي في زغرتا للمعالجة ،حيث ما لبث أن استشهد
أحدهما الحقًا (عامر املحمد) متأثرًا بجراحه ،بينما
أصيب آخر بجروح».
بعض أبناء البلدة ممن يقطنون فيها أو من المغتربين في
أوستراليا قاتلوا في سوريا (هيثم الموسوي)

«التربية» لـ«المردة»؟
بصبوص فتح
تحقيقًا لمعاقبة
المتقاعسين عن تعزيز
حواجز الضاحية

إبــراه ـيــم بـصـبــوص «ت ـفــرض وجــود
ثــاثــة عناصر على الـحــاجــز األمني
ّ
عـلــى األقـ ــل» ،إال أن ه ــذه التعليمات
لـ ــم ُتـ ـ ـ ـ ـ َ
ـراع فـ ــي تـ ــوزيـ ــع رج ـ ـ ــال األمـ ــن
ّ
على حــواجــز الضاحية .وكشفت أن
املدير العام أصــدر أم ـرًا لقائد الــدرك
بتعزيز ط ــوارئ الضاحية بأربعني
ع ـن ـص ـرًا إثـ ــر وق ـ ــوع ال ـجــري ـمــة لــدعــم
حــواجــز ال ـقـ ّـوة األمـنـيــة ،مـشـيــرة إلــى
ّ
أن بـصـبــوص فـتــح تحقيقًا داخـلـيــا
ملعاقبة املتقاعسني واملهملني.

علمت «األخبار» أن واحدًا من الحلول التي طرحت خالل اللقاء الذي
جمع رئيس الحكومة سعد الحريري برئيس حزب القوات اللبنانية
سمير جعجع أول من أمس قضت بمنح تيار املردة حقيبة التربية
على أن تبقى حقيبة األشغال من حصة القوات .وإذا تم تثبيت هذه
الصيغة كمطلب مشترك للحريري وجعجع ،فإن هذا يعني بقاء العقدة
األساسية التي تحول دون تأليف الحكومة من دون حل في ظل اصرار
رئيس مجلس النواب نبيه بري االبقاء على حقائب حركة أمل كما في
الحكومة السابقة ومن ضمنها وزارة األشغال العامة والنقلً ،
بناء على
اتفاق الحريري والتيار الوطني
الحر وباقي املشاركني في تأليف
الحكومة على إبقاء الحقائب كما
هي في حكومة الرئيس تمام
سالم ،باستثناء منح حصة
الكتائب للقوات اللبنانية.
(األخبار)
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مجتمع وإقتصاد
تقرير

الثروات الشخصية في العالم
تريليون دوالر تحت
256
ّ
ة
القل
سيطرة
ّ

أكثر من أي وقت مضى ،تتسارع وتيرة عدم المساواة في توزع الثروات.
فآليات المكافأة الظالمة التي تفرضها العولمة المالية واألنظمة الفاسدة
في البلدان النامية والصناعية على ٍّ
حد سواء ،تؤدي إلى مؤشرات كارثية،
مثل سيطرة  %0.7من البالغين على أكثر من  %45من ثروات البشر .هذه
إحدى ُ خالصات تقرير الثروات العالمية الذي نشره مصرف «كريديه سويس»
المليار ّ األفقر من هذا الكون،
أخيرًا .تلقي نسخة عام  2016الضوء على ُ
ولكن في طياتها بيانات كثيرة عن مجتمعات تصنف في الفئة العليا من
البلدان متوسطة الدخل ،تصل فيها عدم المساواة إلى مستويات عالية
ومقلقة ،مثل لبنان .هنا ،تعيش العائالت في حلقة شريرة من المديونية
ّ
التي ُت ّ
بمعدل الثروة
عد من األعلى في العالم لدى قياسها
حسن شقراني
لـطــاملــا ج ــادل آدم سـمـيــث ،ال ــذي ُيـعـ ّـد
ّ ّ
الحرة ،أن
مرجعًا لنظام إدارة السوق
أص ــل ال ـث ــروات فــي الـعــالــم هــو العمل.
ولـ ـلـ ـمـ ـف ــارق ــة ،لـ ـط ــامل ــا سـ ـ ــارت أن ـظ ـمــة
اشتراكية كثيرة من بعده على قاعدة
أن مراكمة الثروات هو ٌ
مجد ،كما فعلت
الـ ـص ــن ف ــي م ــرح ـل ــة ان ـف ـتــاح ـهــا عـلــى
ّ
العوملة .ولكن كل النظريات وفلسفات
ّ
االقتصاد تذبل في ظــل أحــوال العالم

 %0.7فقط من البشر
البالغين يملكون  %45.6من
الثروات اإلجمالية
ّ
االقتصادية التي تعكسها مرآة توزع
الثروات.
ال ـيــوم ،بـعــد أكـثــر مــن مئتي ع ــام على
سـمـيــث وع ـق ــود طــويـلــة عـلــى تـجــارب
االشـتــراكـيــة ،يجد البشر أنفسهم في
عــالــم يـمـلــك الـنـصــف الـفـقـيــر مـنــه أقــل
من  %1من مجمل ثــروتــه ،فيما تصل
نسبة مــا يملكه أغنى  %10إلــى %90
ت ـقــري ـبــا .ه ــذه أحـ ــدث ب ـيــانــات ال ـث ــروة
ال ـع ــامل ـي ــة الـ ـت ــي ي ـ ّ
ـؤم ـن ـه ــا ق ـس ــم إدارة

ال ـث ــروات واالس ـت ـث ـمــارات فــي مصرف
"ك ــري ــدي ــه س ــوي ــس" (.)Credit Swiss
ّ
ّ
بـيــانــات ت ــؤك ــد ،بـحـســب مـعــديـهــا" ،أن
ّ
عــدم امل ـس ــاواة فــي ت ــوزع ال ـثــروات في
ّ
مستمرة في االرتفاع".
العالم،

ّ
محرك نمو الثروات

توضح بيانات املصرف السويسري،
أنــه ّ
للمرة األولــى منذ عــام  ،2008بقي
مـعـ ّـدل ثــروات األف ــراد فــي العالم ثابتًا
ه ــذا ال ـع ــام ،عـنــد  52800دوالر للفرد
الواحد بعدما كان في مسار تصاعدي
خالل السنوات الثماني املاضية .فعلى
الرغم من ارتفاع قيمة الثروة الكونية
 256تريليون دوالر
بنسبة  %1.4إلى ّ
إال أن تــأثـيــر ذلــك تـبــخــر مــع احتساب
ّ
ّ
نمو السكان وتركز توزيع الثروة.
ّ
ّ
ُ
ك ــذل ــك ،ي ـس ــج ــل ت ـغ ــي ــر ع ـل ــى مـسـتــوى
مصدر الثروات .فمنذ عام  ،2008كان
ّ
محرك نمو تلك الـثــروات هو األصــول
املالية (السندات واألسهم واملنتجات
ُ
املالية املركبة التي تتداول في األسواق
ّ
يتبي أن
املــالـيــة) ،أمــا فــي عــام ،2016
األصول العقارية شهدت زيادة بواقع
 4.9مليار دوالر مقارنة بــزيــادة تبلغ
 330مليار دوالر في األصول املالية.
ُ
وت ـ ـعـ ــرف "ال ـ ـ ـثـ ـ ــروة" ،وفـ ـق ــا لـتـصـنـيــف
"كريديه سويس" ،أنها قيمة األصــول

املــال ـيــة وال ـع ـق ــارات (امل ـن ــازل تـحــديـدًا)
الـ ـت ــي ي ـم ـل ـك ـهــا األفـ ـ ـ ـ ــراد والـ ـع ــائ ــات،
ّ
مطروح منها مجموع الديون املترتبة
عـلـيـهــم .وتـشـمــل ال ــدراس ــة  4.8مليار
إن ـســان بــالــغ مــن  200بـلــد ،وتستثني
ال ـ ـ ـثـ ـ ــروات املـ ـت ــواضـ ـع ــة ن ـس ـب ـيــا ال ـتــي
يـمـلـكـهــا ال ـق ــاص ــرون ف ــي حـســابــاتـهــم
املصرفية.
ّ
وف ـي ـمــا يـخـلــص ال ـت ـقــريــر إل ــى أن %9
مــن الـبــالـغــن فــي الـعــالــم هــم مــديـنــون
ّ
صافيون (بمعنى أنه حتى بامتالكهم

ّ
ُ
أص ــول فــإنـهــا ال تغطي حجم دينهم)
وي ـص ــف ال ــوض ــع ب ــأن ــه "تـ ـط ــور مـثـيــر
للقلق مــن دون ش ـ ّـك" ،تبقى الخالصة
ّ
األه ـ ـ ّـم واألخـ ـط ــر ت ـت ـعــلــق ب ـمــا يـمـلـكــه
أغنى واحد في املئة؛ وهي النسبة ذات
الرمزية الهائلة اقتصاديًا واجتماعيًا
ُ
وال ـت ــي ت ـخ ـبــر ح ـســابــات ـهــا املـصــرفـيــة
الكثير عن أحوال العالم.

سيطرة الـ%0.7

ّ
وهذا العام ،يفيد املسح أن  %0.7فقط

مــن الـبـشــر الـبــالـغــن يـمـلـكــون %45.6
مــن الـثــروات اإلجمالية  -وتبلغ ثــروة
ّ
ك ـ ــل م ـن ـهــم م ـل ـي ــون دوالر وم ـ ــا ف ــوق،
ّ
ّ
وي ـت ـج ــه ه ـ ـ ــؤالء فـ ــي ظ ـ ــل ن ـم ــط ت ــرك ــز
الـ ـث ــروة ال ـح ــال ــي ،إل ــى ال ـس ـي ـطــرة على
نصف ثروة البشر .أما الشريحة التي
ّ
ّ
بمعدل ثــروة
تتحدد
تلحقهم ،والـتــي
ب ــن  100أل ــف دوالر وم ـل ـيــون دوالر،
ّ
وتـ ـش ــك ــل ن ـس ـبــة  %7.5م ــن ال ـس ـك ــان،
فتملك  %40.6من ثروة هذا الكوكب.
وانطالقًا من هــذه البيانات الحديثة،

لبنان نموذجًا في عدم المساواة مديونية العائالت ثالثة
ُيـ ـ ـع ـ ـ ّـد لـ ـبـ ـن ــان ن ـس ـخ ــة م ـت ـط ــرف ــة مــن
ال ـب ـل ــدان ال ـت ــي ي ـعــانــي أب ـن ــاؤه ــا من
ّ
م ــدي ــونـ ـي ــة ع ــالـ ـي ــة فـ ــي ظـ ـ ــل تـ ـف ــاوت
هـ ــائـ ــل فـ ــي مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـ ـثـ ـ ــروات بــن
طـبـقــاتـهــا االج ـت ـمــاع ـيــة ،وبــال ـتــالــي،
ووفـقــا للمعايير التي يستند إليها
ّ
تقرير "كــريــديــه ســويــس" ،ف ــإن عامل
الـخـطــر ال ــذي ي ــودي بــالـعــائــات إلــى
ه ـ ّـوة ال ـث ــروات امل ـتــواض ـعــة ،مــوجــود
ّ
بقوة .وتظهر تلك املخاطر بوضوح
ّ
بـعــد قـ ــراءة الـبـيــانــات ال ـتــي يؤمنها
الـ ـتـ ـق ــري ــر ب ــاالسـ ـتـ ـن ــاد أسـ ــاسـ ــا إل ــى
امل ـع ـل ــوم ــات امل ـت ــاح ــة (مـ ــن امل ـص ــارف
واإلدارات ال ـع ــام ــة) ،عـلــى ال ــرغ ــم من
وصفه املعطيات التي يتم الحصول
عليها لتقييم الثروة في البالد بأنها
"ضعيفة".
ّ
ب ــداي ــة م ــع ع ــدم املـ ـس ــاواة ف ــي ت ــوزع
ّ
الـثــروة ،والخلل الــذي يــولــده النظام
االقتصادي االجتماعي القائم على
إدارة ت ـحــالــف ال ــرس ــام ـي ــل وزع ـم ــاء
ال ـ ـطـ ــوائـ ــف ل ـ ـ ـلـ ـ ــدورة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة.

توضح البيانات أن نسبة البالغني
ّ
الذين تقل ثرواتهم عن  10آالف دوالر
ه ــي  ،%67ف ـي ـمــا ال ــذي ــن يـتـمـتـعــون
ّ
الحد ومئة ألف دوالر
بثروة بني هذا
فنسبتهم  ،%29.7أمــا الشريحة من
ّ
بـعــدهــم ب ـثــروة حــتــى ح ــدود مليون
دوالر فنسبتها  %2.8من اإلجمالي،
ليبقى  %0.3من البالغني في لبنان
بثروات تفوق مليون دوالر.
هـ ـ ــذه الـ ـبـ ـي ــان ــات ق ــابـ ـل ــة ل ـك ـث ـي ــر مــن
ال ـت ـم ـح ـي ــص واملـ ــراج ـ ـعـ ــة ب ــاع ـت ــراف
م ـع ـ ّـدي الـتـقــريــر أنـفـسـهــم ،ن ـظ ـرًا إلــى
"ضعف" مصادرها ،ونظرًا إلى نظام
اإلدارة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـ ــذي يحتمل
ّ
نـقـدًا جـمــا ،لــدرجــة أن الـبـنــك الــدولــي
دعا في إحدى املراحل القيمني عليه
إلى أخذ حصص معقولة من الجبنة
االق ـت ـصــاديــة وت ــأم ــن هــامــش مـعـ ّـن
لتعزيز اإلنتاجية والخدمات العامة
وفرص العمل.
غ ـيــر أن ال ـخ ــاص ــة ال ـت ــي ال تحتمل
ال ـ ـتـ ــأويـ ــل م ـ ــن الـ ـبـ ـيـ ــانـ ــات ه ـ ــي ت ـلــك

لبنان من بين أسوأ
عشرين بلدًا على صعيد
عدم المساواة في
ّ
توزع الثروات
ّ
الـ ـخ ــاص ــة ب ـ ــ"مـ ــؤشـ ــر ج ـي ـن ــي" الـ ــذي
ويـعــدّ
يقيس الـتـفــاوت فــي املــداخـيــل ُ
األداة االقتصادية األساسية لقياس
عـ ــدم امل ـ ـسـ ــاواة ف ــي اق ـت ـص ــاد مـ ــا .إذ
ُي ـف ـي ــد ال ـت ـق ــري ــر بـ ـ ــأن املـ ــؤشـ ــر يـبـلــغ
حــال ـيــا  ،%86.1م ــا يـجـعـلــه م ــن بني
أســوأ عشرين بلدًا على صعيد عدم
ّ
املساواة في توزع الثروات.
ّ
ف ــي ع ـ ــام  2010وص ـ ــل مـ ـع ــدل ث ــروة
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 62مليارديرًا
في العالم
يسيطرون
على نصف
الثروات
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حيدر)
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أخبار

تعويضات للموظفين عالقة
بفعل المناكفات بين الوزارات
فاتن الحاج

ثرواتهم بواقع نصف تريليون دوالر
بني عامي  2010و ،2015وبلغت 1.76
تــري ـل ـيــون دوالر .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،هــوت
ثـ ـ ـ ــروات ال ـن ـص ــف األف ـ ـقـ ــر مـ ــن ال ـب ـشــر
بـنـسـبــة  %41خـ ــال ال ـف ـ ّت ــرة نـ ّفـسـهــا.
وأشارت املنظمة إلى تحقق توقعاتها
ّ
فــي مــا يـخـ ّـص تــزايــد الظلم فــي ت ـ ّـوزع
الـ ـث ــروة وامل ــؤش ــر األه ـ ـ ّـم لــذلــك ه ــو أن
أغنى  %1من هذا الكوكب يملكون ما
يملكه أفقر  %50منه.
ّ
وف ــي ظ ــل تـعــاظــم ال ـه ـ ّـوة ب ــن الـفـقــراء

ُيـ ـمـ ـك ــن الـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى ن ـ ـقـ ــاش ،ت ـعـ ّـمــق
خــال العقد األخ ـيــر ،بخصوص عدم
ّ
املـســاواة فــي ت ــوزع الـثــروة فــي العالم.
ّ
ف ـفــي ظ ــل وت ـي ــرة م ـت ـســارعــة ف ــي خلق
ال ـث ــروة نـتـيـجــة ان ـف ـتــاح األس ـ ــواق بني
آسيا وأميركا الشمالية تحديدًا ،ومع
ان ـت ـف ــاخ األسـ ـ ــواق امل ــال ـي ــة بـمـنـتـجــات
تـ ّ
ـؤمــن ع ــائ ــدات خـيــالـيــة ّ مــن دون قيم
مـ ـض ــاف ــة ف ـع ـل ـي ــة ،ت ـض ــخ ـم ــت ثـ ـ ــروات
األقلية املتناقصة الـتــي تسيطر على
هـ ــرم إدارة اإلنـ ـت ــاج وال ــرس ــام ـي ــل في
الـ ـع ــال ــم .وق ـ ــد ع ــال ــج االقـ ـتـ ـص ــادي ــون،
وأب ــرزه ــم أخـ ـيـ ـرًا ،ال ـفــرن ـســي تــومــاس
ّ
بـيـكـيـتــي ،ظ ــاه ــرة ت ــرك ــز الـ ـث ــروات في
إط ــار ديـنــامـيــة تـفــرضـهــا الــرأسـمــالـيــة
ُ
ت ــزي ــد مـ ــن ث ـ ـ ـ ــروات األغ ـ ـن ـ ـيـ ــاء وت ـف ـق ــر
ّ
الفقراء ،وتقلص بالتالي من إمكانية
ال ـح ــرك ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـط ـب ـق ـي ــة؛
ودع ــا إل ــى ف ــرض ضــريـبــة عــاملـيــة على
الــرســام ـيــل تـخـلــق نــوعــا م ــن ال ـت ــوازن
ّ
وتقلل من مساوئ الرأسمالية.

تزايد الظلم
في منتصف هذا العام ،نشرت منظمة
"أوكسفام" تقريرها الشهير عن أحوال
ّ
الـثــروات في العالم ،وخلصت إلــى أن
 62مـلـيــارديـرًا فــي الـعــالــم يسيطرون
ع ـل ــى ن ـص ــف الـ ـ ـث ـ ــروات ،ب ـع ــدم ــا نـمــت

التعليم الجيد ّ
لم يعد كافيًا لتجنب
حياة فقيرة
واألغـ ـنـ ـي ــاء ف ــي ال ـع ــال ــم ،ي ــرك ــز تـقــريــر
"ك ــري ــدي ــه س ــوي ــس" ه ـ ــذا الـ ـع ــام عـلــى
الجزء األفقر من سكان األرض ،وتفيد
ّ
تقديراته بأن نصف البالغني يملكون
والخمس األفقر
أقل من  2222دوالرًا،
ِ
مـنـهــم ال ت ـت ـعـ ّـدى ث ــروت ــه  248دوالرًا.
وفـ ــي بـحـثــه ال ـخ ــاص ب ـم ـكــان تــواجــد
امل ـ ـل ـ ـيـ ــار األفـ ـ ـق ـ ــر عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذه األرض،
يخلص إلى أن  486مليونًا منهم ،أي
النصف تقريبًا ،يعيشون في أفريقيا
أو الهند.
أمـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــدى بـ ـح ــث م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ّـددات ض ـعــف
الـ ـث ــروات ف ــي داخـ ــل ال ـب ـل ــدان نفسها،
يقول إنه "تماشيًا مع التوقعات ،فإن
الثروات املتواضعة ُت ّ
عد نتيجة الدخل
امل ـن ـخ ـف ــض أو امل ــدي ــونـ ـي ــة ال ـع ــال ـي ــة".
ُ
ويضيف إنه في معظم البلدان ترتبط
أي ـض ــا بـمـلـكـيــة مـ ـح ــدودي ــة ل ــأص ــول
الفعلية .ويشرح أن "معظم العائالت
ال ـتــي ال تـمـلــك س ــوى أص ــول قـلـيـلــة ال
تـمـلــك م ـســاكــن ،وب ــال ـت ــال ــي ،ف ــإن هــذه
ال ـخ ــاص ــة ت ــدع ــم ال ـ ـ ــرأي ال ـق ــائ ــل ب ــأن
ُ
ً
ملكية املـسـكــن ت ـعـ ّـد عــامــا مـهـمــا في
مراكمة ثروة العائالت".

اآلفاق المتواضعة في أسواق
العمل

مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ي ـخ ـل ــص م ـع ـ ّـدو
الـتـقــريــر إلــى أن "عــامــل الـخـطــر" األول
ل ـس ـقــوط ال ـع ــائ ــات ف ــي هـ ــوة ال ـث ــروة
امل ـتــواض ـعــة ه ــو إذا ك ــان رب الـعــائـلــة
ش ــاب ــا ،أع ــزب ــا أو ذا تـحـصـيــل علمي
م ـح ــدود" .ول ـكــن عـلــى الــرغــم ّمــن كــون
ً
التعليم الجيد عامال في تجنب حياة
ّ
ف ـق ـي ــرة ،ال ُي ـش ــك ــل ح ـمــايــة مـتـكــامـلــة،
ولـ ـ ـي ـ ــس غـ ــري ـ ـبـ ــا رصـ ـ ـ ــد أفـ ـ ـ ـ ـ ــراد ذوي
ـخ ـمــس
ت ـح ـص ـيــل ع ـل ـمــي رف ـي ــع ف ــي الـ ِ
األف ـق ــر" .وق ــد يـعــود ه ــذا األم ــر ،يتابع
التقرير ،إلى كونهم شبابًا في مطلع
دورتهم اإلنتاجية ومراكمة ثرواتهم،
غ ـيــر أنـ ــه ُيـ ـع ـ ّـد أي ـض ــا نـتـيـجــة اآلفـ ــاق
امل ـتــواض ـعــة ف ــي أسـ ــواق الـعـمــل خــال
الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ون ـت ـي ـجــة ت ــراك ــم
ّ
الديون على كاهل الطلب في بعض
البلدان.
وبــال ـعــودة إل ــى نـتــائــج الـتـقــريــر لـعــام
ُ ،2016يــاحــظ أنــه عـلــى الــرغــم مــن أن
ّ
األغنياء في الواليات املتحدة واليابان
ســاهـمــوا عـلــى نـحــو كـبـيــر فــي توليد
ث ــروة إضــافـيــة استثنائية هــذا العام
 فـيـمــا ش ـهــدت ثـ ــروات الـبــريـطــانـيــنتــراج ـعــا نـتـيـجــة ه ـبــوط س ـعــر صــرف
الجنيه االسـتــرلـيـنــي  -يبقى الـعــرش
لسويسرا في املؤشر العام.
ّ
يتصدر
وفي الواقع منذ مطلع األلفية
هــذا البلد األوروب ــي ذو الخصوصية
االق ـت ـصــاديــة وال ـن ـقــديــة ف ــي محيطه،
الالئحة العاملية لناحية ّ
معدل ثروة
ال ـ ـفـ ــرد الـ ـب ــال ــغ الـ ـ ــواحـ ـ ــد ،ومـ ـن ــذ ع ــام
 ،2012ف ــاق ه ــذا امل ـع ـ ّـدل عـتـبــة نصف
مـ ـلـ ـ ّي ــون دوالر ،وه ـ ـ ــو مـ ـسـ ـت ــوى لــم
يـحــقـقــه أي بـلــد آخ ــر .وف ــي ع ــام 2016
ت ـح ــدي ـدًا ب ـل ـغــت ث ـ ــروة ال ـســوي ـســريــن
اإلجـمــالـيــة  3.5تــريـلـيــونــات دوالر ما
يجعل السويسري أغنى من املواطن
الـ ـع ــادي – ال ـ ــذي ي ـم ـلــك ث ـ ــروة ت ـعــادل
املـ ـع ـ ّـدل ال ـعــاملــي – ب ــواق ــع  11ضـعـفــا.
ولكي يكون املرء من بني أغنى  %1في
سويسرا يجب أن يتمتع بثروة تفوق
 5مــايــن دوالر ،وه ــو ضـعــف املـعــدل
ّ ً
مسجال عند مطلع األلفية.
الذي كان

أضعاف المعدل العالمي
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي إل ـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى ق ـي ــاس ــي
تـ ــاري ـ ـخـ ــي (وه ـ ـ ـ ــو مـ ـسـ ـت ــوى اس ـ ّم ــي
ال ُي ـح ـت ـســب ف ـي ــه ع ــام ــل ال ـت ـضــخــم)
وذلــك نتيجة استفادة النظام املالي
ال ـل ـب ـن ــان ــي ذي الـ ـس ــري ــة امل ـصــرف ـيــة
وال ـفــوائــد الـعــالـيــة مــن األزم ــة املالية
ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة وهـ ـ ـ ـ ــرب الـ ــرسـ ــام ـ ـيـ ــل مــن
األس ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـغ ــربـ ـي ــة ب ــالـ ـت ــزام ــن مــع
ات ـفــاقــات سـيــاسـيــة ًداخ ـل ـيــة أنعشت
الـ ـسـ ـي ــاح ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى م ـج ـمــوعــة
اتـ ـف ــاق ــات تـسـهـيـل ـيــة ع ـل ــى مـسـتــوى
اإلقليم لعب فيها االقتصاد اللبناني
دورًا محوريًا .ولكن بعد تلك املرحلة،
أخــذ املـعـ ّـدل منحى انحداريًا نتيجة
االضطرابات اإلقليمية ،وعلى رأسها
األزمـ ــة ال ـســوريــة ،إضــافــة إل ــى عــودة
االسـ ـتـ ـق ــرار ال ـن ـس ـبــي إل ـ ــى األسـ ـ ــواق
العاملية .هكذا هــوت ثــروة اللبناني
بنسبة  %13.5خالل السنوات الست
املاضية ،فيما انخفضت ثروة البالد
اإلج ـم ــال ـي ــة (بـ ـ ــدون اح ـت ـس ــاب ث ــروة
الدولة ومديونيتها العامة) من مئة

مليار دوالر إلى  94مليار دوالر.
الالفت في بيانات الثروة اللبنانية،
هــو مــا ُيـمـكــن مالحظته مـنــذ مطلع
األلفية .ففيما تضاعفت ثروة البالد
اإلجـمــالـيــة ،بـعــدمــا كــانــت  47مليار
دوالر في عام  ،2000نما ّ
معدل ثروة
الـفــرد بنسبة أقــل مــن  .%50ويعود
ّ
هذا التفاوت في توزع الثروات إلى
عــدم املـســاواة فــي النظام الضريبي
ال ـل ـب ـنــانــي ،امل ـح ــاب ــاة ع ـلــى مـسـتــوى
إدارة الشأن العام وتوزيع اإليرادات
ّ
ـولــدة مــن الـعـقــود الـعـ ّ
ـامــة والـتــي
امل ـتـ
ُ
ت ـض ـعــف قـ ـ ــدرات ال ـط ـب ـقــة الــوس ـطــى
ع ـل ــى االدخ ـ ـ ـ ــار وم ــراكـ ـم ــة ال ـ ـثـ ــروات
عمومًاّ .
ّ
وإذ تــؤشــر ه ــذه الـبـيــانــات إل ــى تــركــز
ُ
ّ
كبير فــي الـثــروة ،تفيد بــأن النموذج
ّ
االقتصادي الذي ال يوزع خيراته على
نحو منطقي أو ّ
يطبق آليات معينة
من اإلدارة العادلة ،يدفع أبناءه أكثر
نـحــو االس ـت ــدان ـ ّـة .ف ـخــال تـلــك الـفـتــرة
ن ـف ـس ـه ــا ،ت ـض ــخ ــم م ـ ـعـ ـ ّـدل مــديــون ـيــة

اللبناني البالغ بنسبة .%207
فــي بــدايــة العقد املــاضــي ،كــان معدل
مديونية الفرد إلى ثروته في لبنان
 %32لترتفع تلك النسبة إلى %45.5
ف ــي ع ـ ــام  .2016أم ـ ــا ع ـل ــى م ـس ـتــوى
الـعــالــم ،فالنسبة كــانــت  %15.7فقط
ف ــي م ـط ـلــع األلـ ـفـ ـي ــة ،وارتـ ـفـ ـع ــت إل ــى
%16.4؛ هذا يعني أن ّ
معدل مديونية
الـلـبـنــانــي إل ــى ث ــروت ــه ي ـع ــادل ثــاثــة
أضعاف ّ
املعدل العاملي.
ّ
ّ
ويـتـخــطــى لـبـنــان بــأشــواط امل ـعــدالت
ُ
اإلقليمية التي يمكن احتسابها من
بـيــانــات الـتـقــريــر ،وال ـتــي تبلغ %11
منطقة
فـقــط ف ــي أفــري ـق ـيــا %18 ،ف ــي
ّ
آسيا  -املحيط الهادئ (التي ُيصنف
فـيـهــا لـبـنــان بـحـســب ه ــذا الـتـقــريــر)،
 %17.5ف ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،وف ـ ــي أم ـيــركــا
الالتينية النسبة هــي  ،%17أمــا في
أميركا الشمالية ،حيث أعلى ّ
معدل
ملديونية الـفــرد فــي الـعــالــم (ف ــوق 56
أل ــف دوالر) فتبلغ نسبة املديونية
إلى ثروة الفرد .%16.7

املناكفات بني الوزارت «تحبس» مستحقات للمعلمني واملوظفني لقاء أعمال أنجزوها منذ أشهر.
ففيما تؤكد مصادر وزارة الداخلية والبلديات ّأن تعويضات االنتخابات البلدية واالختيارية
باتت «عالنار» وقد يكون القبض نهاية هذا األسبوع أو بداية األسبوع املقبل كحد أقصى ،لم
يعد املوظفون يركنون إلى الوعود نفسها التي يسمعونها منذ أكثر من ستة أشهر .فاألتعاب
بقيت طيلة هذه املدة حبيسة املراجعات بني دائرة الصرفيات في وزارة املال واملديرية العامة
ّ
الداخلية ،بحجة وجود أخطاء في رقم اإليبان والرقم اآللي وأخرى
للشؤون السياسية في وزارة
ناتجة من مكننة هذا امللف.
مصادر الوزارة تنفي ما أشيع عن «إقحام» أسماء نحو  700شخص في جداول القبض بهدف
تنفيعهم ،وال عالقة لهم باإلدارات العامة ،وبالتالي ال يحق لهم املشاركة في االستحقاق .تقر
بأن أسماء هؤالء كانت فعال سببًا رئيسيًا في تأخير املستحقات« ،لكن ليس ألنهم منتفعون
بل ألنهم منتمون إلى مؤسسات عامة مثل تعاونية موظفني الدولة وصندوق املهجرين ومجلس
الجنوب وغيرها وال يملكون رقمًا آليًا» .لكن هل كانت هناك حاجة لهؤالء في االنتخابات؟
تجيب املصادر« :طبعًا فالعملية االنتخابية تطلبت مشاركة  31ألف موظف ،منهم  22ألفًا بني
رئيس قلم وكاتب ،فيما الباقون هم أعضاء لجان قيد ورؤساء بلديات ومحافظون وموظفون
ّ
ّ
في وزارة الداخلية» .إال أن «األخـبــار» علمت أنــه جــرت غربلة موظفي املؤسسات العامة إلى
النصف ،فيما طلبت وزارة املال إنجاز الدفع ملن يملك رقمًا آليًا في املرحلة األولى ومن ثم تسوية
أوضاع الباقني في مرحلة الحقة ،لكن وزارة الداخلية رفضت ذلك.
األساتذة واملعلمون لم يتقاضوا أيضًا تعويضات املراقبة والتصحيح لالمتحانات الرسمية
عن العام الــدراســي  2015ـ ــ 2016في دورتيها األولــى والثانية ،فقد بقيت هي أيضًا حبيسة
ْ
وزارتي التربية واملال بشأن قيمة األجر الذي يجب احتسابه .وكان وزير التربية
املراسالت بني
ّ
الياس بو صعب قد أصر ،كما يوضح لـ «األخبار» أن تصرف التعويضات املعدلة بحسب القرار
الجديد الرقم  462بتاريخ  ،2016/9/15للدورتني األولــى والثانية ،إذ ال يجوز االجتزاء وبدء
احتساب التعديل من تاريخ توقيع القرار كما طلبت وزارة املــال ،علمًا بــأن بو صعب أرسل
النسخة األولى من القرار إلى وزير املال علي حسن خليل في نيسان املاضي .وعلمت «األخبار»
ّ
أنه حصلت مساع حثيثة على أعلى املستويات في الحكومة ،ليجري الصرف وفق «التسعيرة»
الجديدة للدورتني األولــى والثانية في أقــرب وقــت ممكن ،وخصوصًا أن مجلس ال ــوزراء أقر
االعتمادات التي تبلغ  8مليارات ليرة لبنانية.
ّ
ّ
اإلداريــة لرابطة معلمي التعليم األساسي الرسمي مجالس املندوبني الى
مع ذلك ،دعت الهيئة
إقــرار التوصية باإلعتصام واإلضــراب وتفويض الهيئة اإلداريــة اختيار املكان والــزمــان ،بعد
ّ
التأخير غير املسبوق في دفع مستحقاتهم عن االنتخابات واالمتحانات ،باعتبار ّأن املعلمني
غير ّ
معنيني بالتأخير الــذي ّأدى الى تأجيل موعد إصــدار القرار بتعديل أتعاب اإلمتحانات،
وليس من املنطق أن يدفعوا ثمن البيروقراطية او الخالفات بني وزارة وأخرى.

التعبئة التربوية :نلتزم أي اتفاق
اوضحت التعبئة التربوية في "حزب الله"،
فــي ب ـيــان ،مــا حـصــل فــي كـلـيــة الهندسة
فــي الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة  -ال ـفــرع الـثــالــث -
الحدث ،وقالت "إننا في الجامعة اللبنانية،
حرصاء على اعتبارها مكانا لالنصهار
ال ــوط ـن ــي وم ـ ـ ــاذا ل ـل ـط ــاب م ــن مـخـتـلــف
الفئات اإلجتماعية واإلنـتـمــاءات الوطنية
أو الـطــائـفـيــة أو ال ـحــزب ـيــة ،ه ــذه الـجــامـعــة
لها إدارتـهــا وأنظمتها التي نحرص على
إحـتــرامـهــا ،ومـتــابـعــة قـضــايــاهــا بــاآللـيــات
والوسائل املقررة" .واضافت "إن ما جرى
ه ــو م ـحــض تـطـبـيــق الت ـف ــاق ب ــن مجلس
طـ ــاب الـ ـف ــرع وإدارة ال ـك ـل ـيــة وال ـج ـه ــات
الطالبية لتنظيم األنشطة وأماكنها ،وإن ما حصل يعني مجلس طالب الفرع وإدارة الكلية،
وهما الجهة التي تحدد التوجه لتنظيم األنشطة ،ونحن نلتزم هذا التوجه ،وإذا ما شاءت الكلية
أو مجلس طالب الفرع التعديل في هذا التوجه ،فهذا من شأنهما ونحن نلتزم به" .ودعت "طالب
الجامعة اللبنانية وسائر الجامعات وفي مقدمتهم طالبنا التزام األنظمة والقوانني الجامعية
املعمول بـهــا ،واالحـتـكــام إلــى الجهات املعنية عند االخ ـتــاف ،وع ــدم اعتماد منطق املواجهة
والـتـحــدي بــن الـطــاب" ،مشيرة إلــى "أن التضخيم االعــامــي الــذي حصل وال ــذي سعى نحو
التفرقة والخالف يدعونا الى التنبه والجدية وال سيما في قضايا ترتبط بمشاعر األهل ،ونرى
أن ما جرى التداول به إساءة للطالب العزيز ولعائلته املفجوعة ولبيئته املتعاطفة .وإنه ملن املعيب
أن يجري وضعنا مقابل أي جهة أو شخصية فضال عن حزن العائلة".
من جهته ،اعرب قطاع الشباب والطالب في الحزب الشيوعي اللبناني ،في بيان ،عن "قلقه البالغ
ملا تؤول إليه األوضاع في بعض كليات الجامعة اللبنانية وبخاصة في مجمع الحدت الجامعي،
هذا املجمع الذي ناضل الطالب كي يكون صرحا وطنيا جامعا يتحول بفعل بعض املمارسات
الفئوية القمعية إلى مرتع مخصص لفئات متنفذة دون سواها" .ورأى أنه "من غير املقبول أن
يعطي أي طرف لنفسه حق ادارة حياة الطالب ومصادرة حقوقهم بما يراه مناسبا له ،فيسمح
لنفسه بإحياء مناسباته ويمنع عن اآلخرين حرياتهم وممارساتهم وترجمة حقوقهم بل
ويحاول مصادرة تلك الحقوق وتغييرها عنوة .إن مثل هذه املمارسات تدخل ضمن الضرب
املنظم للجامعة اللبنانية ودورهــا الوطني ،وتدفع الطالب بعيدا عنها نحو الدكاكني الخاصة.
يتكامل هــذا مع االصــرار على منع اقامة انتخابات طالبية نزيهة تأتي بممثلني للطالب بدل
تعيينهم" .ورأى أن "املسؤولية األولى عما آلت إليه أوضاع الجامعة على كافة املستويات تقع
أيضا على إداراتـهــا املتعاقبة ،تلك التي جعلت والءهــا ملختلف زعمائها السياسيني وقدمت
مصالحهم على ما عداها".

8

الثالثاء  6كانون األول  2016العدد 3051

مجتمع وإقتصاد
مصارف

مستودع «اعرف عميلك»
بإدارة سويفت

هل «يمتثل» لبنان؟
فــي كــانــون األول ّ ،2014أسـســت شركة
سويفت العالمية قــاعــدة معلومات
مركزية تتضمن المعلومات المستقاة
م ـ ّـن اســتــم ــارات «اع ـ ــرف عـمـيـلــك» الـتــي
تنظمها المصارف والمؤسسات المالية
ع ــن زبــائ ـن ـه ـا .الـ ـي ــوم ،انــض ـ ّـم إل ــى هــذه
ال ـقــاعــدة  3000مــؤسـســة مــالـيــة و30
مصرفًا مركزيًا ،ما يثير مخاوف البعض
في لبنان من أن تمارس المصارف المراسلة
ضغوطًا على المصارف العاملة في لبنان
من أجل االنضمام إلى هذه القاعدة التي
ّ
تمثل خرقًا إضافيًا للسرية المصرفية
محمد وهبة
ل ــم ت ـعــد اس ـت ـم ــارات «اع ـ ــرف عـمـيـلــك»
ّ
م ـجـ ّـرد سـجــل ع ــادي تـمــأه املـصــارف
ل ــزب ــائ ـن ـه ــا ،ب ــل تـ ـح ـ ّـول إل ـ ــى أرش ـي ــف
مـعـلــومــات عــاملــي ب ـ ــإدارة «ســوي ـفــت»،
التي تصفه بأنه «مستودع معلومات
مــركــزي يضم مجموعة معيارية من
املعلومات عن املؤسسات املالية وهي
معلومات مطلوبة لالمتثال ملتطلبات
(اعرف عميلك)» .وبحسب بيان صادر
عن «سويفت» ،فقد انضمت أكثر من
 3000مــؤس ـســة مــال ـيــة م ــن  200بلد
ّ
ومقاطعة إلــى سـ ِـجــل "اع ــرف عميلك"
()Know Your Customer (KYC
 )Registryبــاإلضــافــة إلــى  ّ 30مصرفًا
ً
مركزيًا حول العالم ،وهو يوفر «حال
ّ
آمنًا ومجدي الكلفة ،ويمكن املصارف
ّ
ومـ ــوزعـ ــي وم ــدي ــري ال ـص ـن ــادي ــق مــن
تنمية شبكاتهم مع املصارف املراسلة

والحفاظ على تلك الشبكات».
ف ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،إن اسـ ـتـ ـم ــارات «اع ـ ــرف
عـمـيـلــك» هــي أداة قــديـمــة استخدمت
لالطالع على أوضاع زبائن املصارف
املالية وبعض التفاصيل التي كانت
تـتـط ـل ـب ـهــا ال ـص ـن ــاع ــة امل ـص ــرف ـي ــة ،إال
أنــه ط ــرأت ت ـطـ ّـورات سياسية وأمنية
واقـ ـتـ ـص ــادي ــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة ،فــرضــت
تـطــويــر اس ـت ـخــدامــات ه ــذه األداة في
أكـ ـث ــر م ــن ات ـ ـجـ ــاه؛ ك ـ ــان أبـ ــرزهـ ــا بـعــد
 11أيـ ـل ــول  .2001هـ ــذا ال ـت ــاري ــخ كــان
مـفـصـلـيــا ،إذ ان ـص ـ ّـب االه ـت ـم ــام على
ّ
تطوير سـجــل «اع ــرف عميلك» كــأداة
م ـع ـن ـيــة ب ـم ـكــاف ـحــة ت ـب ـي ـيــض األم ـ ــوال
وجــرائــم اإلره ــاب (بـصــرف النظر عن
تـعــريـفــات اإلره ـ ــاب املـخـتـلـفــة) بشكل
حـ ـص ــري ،إلـ ــى أن اس ـت ـخــدمــت الحـقــا
كــأداة لتطويع املصارف حول العالم،
انطالقًا من توصيات منظمة التعاون
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي  OECDوالـ ـ ـق ـ ــوان ـ ــن
األميركية واألوروبية عن «االمتثال».
هكذا صار على املصارف في الخارج
وف ـ ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان أي ـ ـض ـ ــا« ،االن ـ ـص ـ ـيـ ــاع»
إلـ ــى اإلرادة األم ـي ــرك ـي ــة ت ـحــت سقف
«االم ـت ـث ــال» لـقــوانــن مـكــافـحــة جــرائــم
اإلره ــاب ومكافحة تبييض األم ــوال.
لـكــن ه ــذا االن ـص ـيــاع ل ــم يـعــد يقتصر
عـلــى االمـتـثــال بصيغه امل ـتــداولــة ،بل
ّ
يتطور ويجري تحديثه بطريقة
بات
ّ
ت ـخ ــدم أه ــداف ــا م ـ ـحـ ــددة .ف ـفــي لـبـنــان،
أق ـ ـ ّـرت ال ـت ـشــريـعــات ال ــازم ــة لتطبيق
«االم ـ ـت ـ ـثـ ــال» وم ـع ـظ ـم ـهــا ج ـ ــاء تـحــت
وطأة الضغوط التي مارستها اإلدارة
االمـيــركـيــة ومنظمة  ،OECDإذ تــارة
ك ــان ه ـن ــاك ت ـلــويــح ب ـ ــإدراج م ـصــارف
وأسـ ـ ـم ـ ــاء شـ ــركـ ــات وأشـ ـ ـخ ـ ــاص عـلــى
ل ــوائ ــح اإلره ـ ـ ـ ــاب ،وت ـ ـ ــارة ك ـ ــان ه ـنــاك
تنفيذ للتهديدات ،أو إعطاء مهلة قبل
إدراج لبنان على اللوائح ال ـســوداء...

باتت المعلومات عن الزبائن متاحة للجميع (مروان طحطح)

امل ـهــم أن االم ـت ـثــال مـطـ ّـبــق فــي لـبـنــان،
ّ
التطور الــذي طــرأ على
وبالتالي فــإن
سجل «اعرف عميلك» في الخارج ،قد
يصبح أم ـرًا مطلوبًا مــن لبنان خالل
ال ـف ـتــرة امل ـق ـب ـلــة ،وال سـيـمــا ف ــي ضــوء

االنضمام إلى هذا
ّ
السجل يتيح تبادل
البيانات بشكل فوري

مؤشر

ارتفاع مؤشر  PMIإلى أعلى مستوى له في  9أشهر
ارتفع مؤشر  BLOM PMIمن املستوى القياسي
األدنى  43.8نقطة خالل شهر تشرين األول إلى 46.9
نقطة في شهر تشرين الثاني .وكانت هذه أعلى قراءة
منذ شهر شباط ،رغــم أنها ظلت تشير إلــى تدهور
ع ــام فــي ال ـظ ــروف الـتـجــاريــة لـلـقـطــاع ال ـخ ــاص .وقــال
م ــروان مخايل ،رئيس دائ ــرة األبـحــاث فــي بنك بلوم
إنفست ،إنه "على الرغم من استمرار تباطؤ النشاط
التجاري لدى شركات القطاع الخاص اللبناني خالل
شهر تشرين الثاني ،لــم ّ
يمر انتخاب رئيس جديد
للبالد بعد أكـثــر مــن عــامــن مــن الـجـمــود السياسي
م ــرور ال ـك ــرام ،بــل نـجــح فــي تخفيف وت ـيــرة تــدهــور
الظروف التجارية .ومن املتوقع أن تتحسن الصورة
أكثر في األشهر املقبلة إذا ّ
مر تشكيل مجلس الوزراء
بسالسة ،وهو أمر من شأنه أن يزيد من التفاؤل على
الساحة اللبنانية ويساعد بالتالي في جذب تدفقات
رأس املال واالستثمار األجنبي املباشر مرة أخرى".
م ــؤش ــر  PMIه ــو م ــؤش ــر م ــرك ــب ،ي ـح ـت ـســب عـلــى
أساس متوسط خمسة مكونات أساسية في نشاط
الـشــركــات هــي :الطلبيات الـجــديــدة لديها ( 30%من
املـ ــؤشـ ــر) ،وم ـس ـت ــوى اإلنـ ـت ــاج ( ،)25%وم ـس ـتــوى
التوظيف ( ،)%20ومواعيد تسليم املوردين (،)15%

ومخزون املشتريات ( .)10%وتشير القراءة األعلى
م ــن  50.0نـقـطــة لـلـمــؤشــر إل ــى وجـ ــود تـحـســن في
الـنـشــاط االقـتـصــادي للشركات عما كــان عليه في
الشهر الـســابــق ،فــي حــن تشير ال ـقــراءة األدن ــى من
 50.0نقطة إلى وجود تراجع.
وبـحـســب الـنـتــائــج الرئيسية لـلـمــؤشــر ،فـقــد استمر
ت ــراج ــع م ـس ـتــوى ال ـن ـشــاط ال ـت ـج ــاري ف ــي ال ـشــركــات
اللبنانية خالل شهر تشرين الثاني .وكذلك بالنسبة
إلى الطلبيات الجديدة لدى الشركات ،والتي أشارت
األدل ــة املـنـقــولــة إل ــى أنـهــا ال ت ــزال مـتــأثــرة بمشكالت
تدفق السيولة النقدية وعــدم االسـتـقــرار فــي البالد.
كما شهد شهر تشرين الثاني استمرار انخفاض
حجم األعمال الجديدة الــواردة من الخارج ،لتستمر
سـلـسـلــة ال ـتــراجــع الـحــالـيــة إل ــى  16ش ـه ـرًا .وتــراجــع
معدل التوظيف لدى القطاع الخاص في لبنان للشهر
التاسع على التوالي خالل شهر تشرين الثاني .ومع
ذلك ،فقد كان معدل التراجع أبطأ من املعدل القياسي
املسجل في شهر تشرين األول وكان هامشيًا فقط
فــي مجمله .ورغ ــم اسـتـمــرار نـقـصــان أع ــداد الـقــوى
الـعــامـلــة ،فـقــد أشـ ــارت ال ـشــركــات أي ـضــا إل ــى تــراجــع
مستويات األعمال غير املنجزة.

انـ ـضـ ـم ــام أكـ ـث ــر مـ ــن  3000مــؤس ـســة
م ـصــرف ـيــة و 30م ـصــرفــا مــركــزيــا إلــى
ّ
ِسجل "اعرف عميلك".
وبحسب بيان سويفت ،فإن االنضمام
ّ
إلى هذا السجل يتيح «تبادل البيانات
والــوثــائــق بشكل ف ــوري مــع مصارف
ّ
مـ ـخـ ـت ــارة مـ ــن دون أن تـ ـس ــل ــم قـ ــدرة
ّ
الـتـحــكــم بـبـيــانــاتـهــا ألحـ ــد ،كـمــا أنـهــا
ّ
تتحكم بمن يستطيع الحصول على
هذه البيانات .وال يدفع املستخدمون
أي رسوم مقابل إضافة البيانات إلى
ّ
السجل أو مقابل تبادل بياناتهم مع
ِ
م ـص ــارف أخ ـ ــرى .ف ـهــم يــدف ـعــون فقط
مـقــابــل الـبـيــانــات الـتــي يستهلكونها
من مؤسسات أخرى».
حــالـيــا ،إن املـعـلــومــات الـتــي تجمعها
املصارف في لبنان تبقى في أرشيفها

وال تطلع أي مؤسسة أخرى عليها .أي
مؤسسة أو مصرف مــراســل يريد أي
معلومات متصلة بعملية يقوم بها
زبون ماّ ،
تقدم له األجوبة على أسئلته
مـ ــن دون أن يـ ـك ــون لـ ــه حـ ــق ال ــول ــوج
ّ
ً
إل ــى امل ـع ـلــومــات كــل ـهــا ،ف ـضــا ع ــن أن
عملية التحويل ،عادة ،تتضمن إبالغ
الزبون بهذه اإلجــراءات .أما في حالة
االنضمام ،فقد تصبح املعلومات عن
الزبائن متاحة للجميع وفق مصالح
املصارف مع بعضها البعض ال وفق
قانون السرية املصرفية.
ويأتي هذا األمر بعد حديث متزايد
ع ــن إجـ ـ ـ ـ ــراءات ت ــدق ـي ــق م ـك ـل ـفــة عـلــى
م ـ ـصـ ــارف املـ ــراس ـ ـلـ ــة الـ ـت ــي سـتـلـغــي
عـ ـق ــوده ــا مـ ــع امل ـ ـصـ ــارف ال ـص ـغ ـيــرة
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ب ـس ـب ــب ع ـ ـ ــدم جـ ــدواهـ ــا
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مجتمع وإقتصاد

املالية .في املقابل ،صارت حاجة كل
مصرف مراسل إلى توسيع أرشيف
معلوماته أمرًا ّمهمًا ،إذ إن املصارف
ت ــري ــد أن ت ـت ـجــنــب أي ع ـق ــوب ــات مــن
عليها ،وبالتالي
اإلدارة األمـيــركـيــة
ّ
عليها أن تكون أكثر ّدقة .املعلومات
ال ـص ـح ـي ـحــة ت ــؤم ــن دق ـ ــة أعـ ـل ــى .ل ــذا،
ق ـ ـ ـ ـ ّـررت «سـ ــوي ـ ـفـ ــت» أن ت ـخ ـط ــو فــي
اتجاه إنشاء هــذه القاعدة وإدارتها
وت ـحــدي ـث ـهــا ع ـلــى أس ـ ــاس أنـ ــه كـلـمــا
ازداد عــدد الـعـمــاء الحاصلني على
حقوق الولوج واستخدام املستودع
امل ــرك ــزي لـلـمـعـلــومــات ،زاد منسوب
ّ
املـعـلــومــات وت ـع ــززت ق ــدرة مـصــارف
املراسلة على التدقيق بكلفة أدنى.
وي ـش ـي ــر رئـ ـي ــس خـ ــدمـ ــات االم ـت ـث ــال
ّ
لسجل "اعرف عميلك" لدى "سويفت"
ِ

ب ــارت كـلـيــز :لـقــد وصـلـنــا إل ــى نقطة
ّ
تحول من حيث مشاركة القطاع في
ّ
ُ
سجل "اعــرف عميلك" .جمع الوثائق
ّ
ل ـهــذا الـ ِـس ـجــل "ه ــو عـمـلـيــة تستهلك
ً
الكثير من الــوقــت ،فضال عن كونها
م ـك ـل ـفــة ،وهـ ــي تـسـتـنـفــد ال ـك ـث ـيــر من
مــوارد املوظفني .قاعدة املعلوماتية
ّ
تتضمن أكثر من %80
لدى سويفت
مــن بيانات ووثــائــق "اع ــرف عميلك"
املطلوبة لدعم إج ــراءات التمحيص
وال ـتــدق ـيــق امل ـس ـت ـمـ ّـرة ل ــدى الـشــركــاء
من املصارف املراسلة أو التعامل مع
العالقات الجديدة».
وبـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــب اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع أج ـ ـ ــرت ـ ـ ــه
ّ
«س ــوي ـف ــت» ،ت ـبـ ّـن أن ِس ـج ــل (اع ــرف
عميلك) «ال ي ــزال فــي مرحلة النمو،
رغـ ـ ــم أنـ ـ ــه ي ـف ــي ح ــال ـي ــا ب ــال ـت ــزام ــات ــه
ت ـجــاه ال ـق ـطــاع .ال ـعــديــد م ــن الـعـمــاء
أشاروا إلى تحقيق فوائد كبيرة من
استخدامه تتمثل في توفير الكثير
مــن الـكـلـفــة وال ــوق ــت .امل ـشــاركــون في
االسـتـطــاع قــالــوا إنـهــم يستهلكون
وقـ ـت ــا أق ـ ــل ب ـن ـس ـبــة  ،%45وس ـط ـي ــا،
فــي إجـ ــراءات التمحيص والتدقيق
ّ
عــن املـعـنـيــن» .كــذلــك تـبــلـغــت شركة
«ســويـفــت» مــن عــدة مـصــارف عاملية
ّ
ّ
للسجل «مكنها من
أن استخدامها ِ
تـسـجـيــل ان ـخ ـفــاض يـصــل إل ــى %60
م ــن ال ــوق ــت الـ ــذي تـسـتـهـلـكــه إلج ــراء
ع ـم ـل ـي ــات ب ـح ــث وت ــدقـ ـي ــق إض ــاف ـي ــة
مثل جمع املعلومات عن األشخاص
الذين يقفون خلف تمويل مؤسسة
أو أعضاء مجلس اإلدارة».
ّ
وتـ ـق ــول س ــوي ـف ــت ،إن ِسـ ـج ــل (اعـ ــرف
عميلك) «يـســاعــد امل ـصــارف األصغر
حجمًا وتلك التي في أسواق مرتفعة
املخاطر ،في إثبات التعامل بشفافية،
ّ
ك ـمــا يـمــكـنـهــم م ــن تــوف ـيــر مـعـلــومــات
تفي بمتطلبات "اعــرف عميلك" التي
تريدها املصارف الكبرى وتلك التي
ت ـع ـمــل ف ــي أس ـ ـ ــواق ت ـخ ـضــع لــرقــابــة
عــال ـيــة .وهـ ــذا األمـ ــر ق ــد أص ـبــح هــامــا
ّ
جدًا في ظل اتجاهات خفض املخاطر
املتبعة في القطاع والتي تدفع بعض
املـ ـص ــارف إل ــى الـ ـخ ــروج م ــن مـنــاطــق
مـعـيـنــة وم ــن ال ـت ـعــامــل م ــع منتجات
ُ
وعمالت وكذلك قطع بعض عالقاتها
مع مصارف مراسلة أجنبية».
في النهاية ،تقول سويفت« :مع ّ
تطور
ّ
ِسـجــل "اع ــرف عميلك" ليتماشى مع
األنظمة والـقــوانــن الـجــديــدة وليفي
ب ــاحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ،س ـي ـن ـ ّـم ــي
ّ
الـ ـسـ ـج ــل الـ ـخ ــدم ــات الـ ـت ــي ي ـقـ ّـدم ـهــا
مــن خ ــال تـقــديــم خــدمــات ذات قيمة
م ـضــافــة وت ــأس ـي ــس ش ــراك ــات تتيح
ّ
إجراءات تمحيص معززة».

تقرير

اإلعالنات على السوشال ميديا:
 50مليار دوالر في عام 2019
 50مليار دوالر هو حجم األمــوال التي
سـتـنـفــق ع ـلــى اإلع ــان ــات ع ـبــر وســائــل
الـتــواصــل االجتماعي عــام  ،2019وفق
ت ــوقـ ـع ــات وكـ ــالـ ــة اإلع ـ ــان ـ ــات "زي ـن ـي ــث
أوبتيميديا" ،بعدما بلغ اإلنـفــاق هذه
السنة  29مليار دوالر .وعـلـيــه ،سوف
ينمو اإلن ـفــاق الـعــاملــي عـلــى اإلعــانــات
ع ـب ــر وسـ ــائـ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي
بنسبة  %72بــن عــامــي  2016و.2019
ّ
وسيشكل حجم ســوق اإلعــانــات على
وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي %20
مــن حجم ســوق اإلعــانــات على شبكة
ّ
اإلن ـتــرنــت فــي ع ــام  2019بـعــدمــا شــكــل
 %16عام .2016
وكشفت الوكالة أنــه بحلول عــام 2019
سـ ـ ــوف ي ـص ـب ــح الـ ـ ـف ـ ــارق بـ ــن األمـ ـ ـ ــوال
امل ـن ـف ـقــة ع ـل ــى اإلعـ ــانـ ــات ع ـل ــى م ــواق ــع
التواصل االجتماعي واألم ــوال املنفقة
على اإلعــانــات في الصحف  %1فقط،
إذ سيبلغ اإلن ـفــاق على اإلعــانــات في
الصحف  50.7مليار دوالر ،مقارنة بـ
 50.2مليار دوالر على وسائل التواصل
االجتماعي ،على أن يتجاوزها بحلول
عام .2020
وفي ما يتعلق بإعالنات الفيديو عبر
اإلن ـت ــرن ــت ف ـهــي ت ـن ـمــو ،وفـ ــق ال ــوك ــال ــة،
بسرعة وســائــل الـتــواصــل االجتماعي
نفسها ،أي بنسبة  %18سنويًا ،وبحلول
عام  2019ستصل إلى  35.4مليار دوالر
عامليًا ،متجاوزة بشكل طفيف األمــوال
املنفقة في سوق اإلعالنات على الراديو
البالغة  35مليار دوالر .وقد استفادت
إعالنات الفيديو على اإلنترنت أيضًا
ً
من انتشار الهواتف ،فضال عن تطوير
شـبـكــات إنـتــرنــت ســريـعــة ،وبــاتــت هــذه
اإلع ـ ـ ــان ـ ـ ــات ش ــائـ ـع ــة ل ـ ـ ــدى الـ ـع ــام ــات
الـ ـتـ ـج ــاري ــة الـ ـت ــي ت ـس ـت ـخ ــدم إع ــان ــات
الفيديو على اإلنترنت كعنصر مكمل
للتلفزيون ،ولكن بالنسبة إلى العديد
ً
من املعلنني ال يمكن استخدامها بديال
من التلفزيون ،فحتى بحلول عام 2019
ستكون إعالنات الفيديو عبر اإلنترنت
أقـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ـ  %18مـ ـ ــن ح ـ ـجـ ــم اإلعـ ـ ــانـ ـ ــات
التلفزيونية.
واسـتـفــادت منصات وســائــل التواصل

االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي مـ ـ ـ ــن سـ ـ ــرعـ ـ ــة اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد
الـتـكـنــولــوجـيــا عـلــى ال ـه ــوات ــف ،بحيث
تمكن املعلنون مــن الــدخــول الــى حياة
املـسـتـهـلـكــن ال ـيــوم ـيــة .وبــالـنـسـبــة إلــى
العديد من املستخدمني ،تشكل وسائل
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي نـقـطــة مـحــوريــة
فـ ـ ــي حـ ـي ــاتـ ـه ــم االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وك ــذل ــك
املصدر الرئيسي لألخبار .وعليه ،فإن
اإلعالنات املنشورة على هذه الوسائل
تـمــر بـســاســة عـلــى حـســابــاتـهــم ،وهــي
أك ـثــر فــاعـلـيــة م ــن اإلع ــان ــات األخـ ــرى ،

ّ
تعد الصين ثاني أكبر
سوق لإلعالنات في
العالم خلف الواليات
المتحدة األميركية

وخاصة على األجهزة النقالة.
على صعيد ســوق اإلعــانــات العاملي،
تتوقع الوكالة أن ينمو اإلنفاق العاملي
عـلــى اإلع ــان ــات بنسبة  %4.4فــي عــام
 ،2017وهـ ــو ن ـفــس م ـع ــدل عـ ــام .2016
ويــواجــه عــام  2017مـقــارنــة صعبة مع
عـ ــام  2016ال ـ ــذي ي ـم ــر ك ــل  4س ـن ــوات،
ونتحدث هنا عن اإلنـفــاق الهائل على
اإلعالنات جراء االنتخابات األميركية،
ودورة األلـ ـع ــاب األومل ـب ـي ــة الـصـيـفـيــة،
وبطولة كرة القدم األوروبـيــة ،كما هي
الحال كل أربع سنوات .بعد عام ،2017
تتوقع الــوكــالــة اسـتـمــرار النمو املطرد
ف ــي اإلن ـ ـفـ ــاق ال ـع ــامل ــي ع ـل ــى اإلع ــان ــات
بـنـسـبــة  %4.4ع ــام  2018و %4.1عــام
.2019
على الرغم من أن نمو اإلنفاق العاملي
على اإلعالنات كان مستقرًا ،إال أنه لم
يكن متساويًا في جميع أنحاء العالم.
فــاإلنـفــاق عـلــى اإلع ــان تقلص بنسبة
 %4.9سنويًا في منطقة الشرق األوسط
وش ـم ــال أفــري ـق ـيــا ،ف ــي ظ ــل ال ـصــراعــات
الدائرة وانخفاض أسعار النفط ،فيما
نما هــذا الـســوق فــي أميركا الالتينية
بـنـسـبــة  %1.7س ـنــويــا جـ ــراء مـعــانــاة
األرج ـ ـن ـ ـتـ ــن والـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل واإلك ـ ـ ـ ـ ــوادور
وفـنــزويــا مــن الــركــودّ .أمــا فــي الصني،
ف ـقــد ت ـبــاطــأ ال ـن ـمــو ت ـب ــاط ـؤًا مـلـحــوظــا
خــال السنوات القليلة املاضية ،لكنه
ّ
وتعد الصني ثاني
ال يزال  %7سنويًا.
أكبر سوق لإلعالنات في العالم خلف
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة .وتــوقــع
تقرير الوكالة أن تساهم الصني بـ %25
من نمو اإلنفاق العاملي على اإلعالنات
م ــا ب ــن ع ــام ــي  2016و .2019وه ـنــاك
أي ـض ــا ث ــاث ــة أس ـ ـ ــواق ف ــي آسـ ـي ــا ،ه ــي:
الـهـنــد ،أندونيسيا والفيليبني ،حيث
يتوقع التقرير نموًا كبيرًا في اإلنفاق
اإلعـ ـ ــانـ ـ ــي .هـ ـ ــذه األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـض ـخ ـمــة
ي ـ ـتـ ــراوح ح ـج ـم ـهــا ب ــن  3.5م ـل ـي ــارات
دوالر ف ــي الـفـيـلـيـبــن و 7.5م ـل ـيــارات
دوالر فــي كــل مــن الهند وأندونيسيا،
وس ـت ـس ــاه ــم م ـج ـت ـم ـعــة ب ـن ـس ـبــة %12
م ــن ال ـن ـمــو ال ـع ــامل ــي ف ــي اإلنـ ـف ــاق عـلــى
اإلعالنات عام .2019

قطاع خاص
 16عامًا على التعاون بين
مجوهرات معوض و{فيكتوريا
سيكريت»
ّ
ّ

تــوجــت دار م ـعــوض م ــرور ســت عـشــرة سـنــة عـلــى تـعــاونـهــا مــع عالمة
"فيكتوريا سيكريت" بعرض تشكيلتها الحصرية من "روائــع ّ
معوض"
فــي أح ــدث ع ــرض أزي ــاء أقــامـتــه عــامــة األزيـ ــاء الـشـهـيــرة ،ألول م ــرة في
الـعــاصـمــة الـفــرنـسـيــة ب ــاري ــس .وتــزي ـنــت ال ـع ــارض ــات بـتـصــامـيــم فــريــدة
وحصرية مزخرفة بــاألملــاس واألحـجــار الكريمة ،تناسقت مــع مالبس
داخلية من "فيكتوريا سيكريت" .في هذا اإلطار ،أشار الشريك املؤتمن
عـلــى عــامــة م ـعـ ّـوض بــاسـكــال م ـع ـ ّـوض ،ال ــى أن ــه "ه ــذا ال ـعــام خصصنا
فيكتوريا سيكريت بمجموعة من أحلى الروائع التي تقدر قيمتها بما
يفوق  12مليون دوالر أميركي"ُ .يذكر ّأن دار ّ
معوض تتعاون مع عالمة
ُ
"فيكتوريا سيكريت" منذ عام  ،2001الذي توج بارتداء عارضة األزياء
هايدي كلوم أول حمالة صدر تصممها الدار وتدعى "هفنلي ستار".

ّ
متخرجي جامعة
حفل عشاء
ّ
القديس يوسف في دبي

رعى بنك لبنان والخليج حفل عشاء متخرجي جامعة القديس يوسف
في دبــي ،الــذي أقيم الجمعة في  18تشرين الثاني ،في فندق أرماني في
دبي ،بمشاركة متخرجي الجامعةّ .
وعبر نائب رئيس مجلس إدارة بنك
لبنان والخليج ـ املدير العام ،سامر عيتاني ،عن االفتخار بدعم "األجيال
املتخرجة التي تعمل بجهد وتعكس صورة املجتمع الذي يطمح إلى بناء
مستقبل أفضل".
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نشاط خيري في فيال ليندا سرسق

تنظم شركة  Gata Events & Promotionsفي فيال ليندا سرسق في
األشرفية للعام الثالث على التوالي فعالية  Christmas at the Villaمن 9
عدد من الجمعيات
إلى  11كانون األول  .2016يهدف هذا النشاط إلى دعم ٍ
الخيرية اللبنانية بمناسبة حـلــول عيد املـيــاد املجيد .تنطلق فعاليات
 Christmas at the Villaمع الكوكتيل الخيري لجمعية "طفولتي ّ
حرة"
( )Freedom Right Projectالتي تعنى بحقوق األطفال ،لتتوالى بعدها،
على مدى ثالثة ّأيام ،كوكتيالت أخرى لجمعيةThe Lebanese Autism
ّ
ّ
بالتوحد ،وجمعيةSaint Vincent de Paul
املعنية باملصابني
Center
التي ّ
تهتم بمساعدة العائالت الفقيرة واملحتاجة ،وجمعية Faire Face

ملساعدة مرضى السرطان ،وجمعية  Chanceاملعنية بشؤون األطفال
املصابني بالسرطان ،وجمعية "سعادة السماء" ّ Bonheur du Ciel
املعنية
بعدد من القضايا االجتماعية ،وجمعية  Green Garden Groupاملعنية
ٍ
باألمور البيئية ،وجمعية ّ Tamanna
املعنية باألطفال املصابني باألمراض
الخطيرة.

إطالق دراجة موتو جزي 21-MGX

كشفت شــركــة أ .ن .بــوخــاطــر ،الــوكـيــل الـحـصــري لــدراجــات مــوتــو جزي
وغيرها في لبنان ،عن دراجة موتو جزي  21-MGXالجديدة ،فيABC
ضبية قسم ألبسة الــرجــال ،فــي  26تشرين الـثــانــي .2016 ،للمناسبة،
قال مدير املبيعات في قسم الدراجات النارية لدى شركة أ .ن .بوخاطر
جــو سلوتي« ،إن هــذا الـطــراز يعتمد على الــراحــة واملتعة فــي القيادة من
دون التخلي عن أناقة الدراجة وأصالتها .نحن على يقني من أن سائقي
الدراجات سيستمتعون بكل مواصفاتها ّ
املتميزة بالراحة والعملية».
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خالد عبد اآلخر *

تظل نظرية «الـضـفــدع املـغـلــي» واح ــدة من
أص ــدق النظريات سياسيًا ،وإن ثبت عدم
دقتها علميًا .فــي عالم السياسة مــا يكفي
ُ
ذكر بحيلة وضع الضفدع ،الذي
من أمثلة ت ِ
ال يشعر بالتغير البطيء في درجة الحرارة،
داخ ــل إن ــاء بــه مــاء يتم تسخينه تدريجيًا،
ف ــا يـقـفــز ح ـتــى ي ـم ــوت دون أن يـ ــدري أنــه
يموت .هناك مقولة شهيرة منسوبة لجون
آدم ــز ،ثاني رئيس بتاريخ أمـيــركــا« ،هناك
طــري ـق ـتــان لـقـهــر واس ـت ـع ـبــاد األم ـ ــم :األول ــى
بــال ـس ـيــف ،واألخـ ـ ــرى ب ــال ــدي ــون» .إن ج ــادل
الـبـعــض فــي صـحــة نـســب املـقــولــة لقائلها،
ُ
صعب عليهم
فإن تجارب الواقع والتاريخ ت ِ
ال ـجــدال فــي صـحــة مضمونها .ولـكــن كيف
يتم توريط األمم ودفع الــدول دفعًا إلى فخ
االستدانة؟ هنا يأتي دور أسلوب «الضفدع
املـ ـغـ ـل ــي» كـ ــأحـ ــد أهـ ـ ــم ال ـ ــوس ـ ــائ ـ ــل .وامل ـ ـثـ ــال
األوض ــح ـ ـ ال األوح ــد ـ ـ عـلــى ه ــذه النظرية
بمنطقة الشرق األوس ــط ،هو استراتيجية
واشنطن تجاه مصر منذ بداية أحــداث ما
يسمى بـ«الربيع العربي».
ال ـ ـ ــدول ك ـ ــاألف ـ ــراد ،ت ـم ـت ـلــك جـ ـه ــازًا مـنــاعـيــا
متعدد الــوظــائــف .أمــا بالنسبة إلــى الــدول،
فكأن جهازها املناعي خماسي الوظائف:
«سـ ـي ــاس ــي – اجـ ـتـ ـم ــاع ــي – اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي –
ع ـس ـكــري – ث ـق ــاف ــي» .وأن تـمـتـلــك دولـ ــة ما
مناعة عسكرية أو اقتصادية ،ال يعني أنها
بالضرورة تمتلك نفس املناعة االجتماعية
أو الـسـيــاسـيــة مـثــا ،أو الـعـكــس .ويختلف
ال ـت ـك ـت ـيــك ال ـه ـج ــوم ــي املـ ـطـ ـل ــوب بــاخ ـتــاف
طـبـيـعــة ال ــدول ــة ون ـق ــاط قــوت ـهــا وضـعـفـهــا.
فالحديث هنا عن أسلوب «الضفدع املغلي»
ي ـع ـنــي إن ـ ـهـ ــاك الـ ــدولـ ــة امل ـس ـت ـه ــدف ــة بـشـكــل
تصاعدي بطيء ،من دون اللجوء إلى عنف
مباشر قد يستفز غريزة املقاومة لدى هذه
الدولة .حتى تصل تلك الدولة إلى مستوى
ـال م ــن ال ـض ـعــف واالحـ ـتـ ـي ــاج ت ـف ـقــد مـعــه
عــ ٍ
مناعتها أمام التدخل الخارجي االنتهازي،
تـ ـم ــام ــا كـ ـم ــا ي ـف ـق ــد جـ ـس ــد م ــري ــض اإليـ ـ ــدز
مـنــاعـتــه أمـ ــام م ــا ي ـعــرف طـبـيــا ب ــ«ال ـعــدوى
االنتهازية» .بالتالي تفقد إرادتها ومن ثم
ق ــراره ــا .فــالـهــدف هـنــا لـيــس تــدمـيــر الــدولــة
املـسـتـهــدفــة و إحــراق ـهــا ،بــل الـسـيـطــرة على
قرارها السياسي وتوظيفها ،بما تملك من
طاقات ،لصالح مشاريع الطرف الخارجي
املسيطر.

لماذا اللجوء إلى أسلوب «الغلي» أحيانًا؟
يظن الـكـثـيــرون ،داخــل وخ ــارج مـصــر ،أنها
أف ـل ـت ــت م ــن م ـخ ـط ـطــات ت ـق ـس ـي ـم ـيــة م ــا زال
دول أخرى مثل سوريا
سيفها مصلتًا على ٍ
وال ـع ــراق وال ـي ـمــن ولـيـبـيــا .بــل إن الـتـبــاهــي
ـاذ يلجأ له
بـهــذا «اإلن ـج ــاز» تـحــول إل ــى م ـ ٍ
ال ـن ـظ ــام ال ـح ــاك ــم ،ك ـل ـمــا ت ـط ـلــب األم ـ ــر ضــخ
القلق من
جرعة تـفــاؤل باملجتمع املـصــري ِ
الهزات االقتصادية املتتالية .حيث تنتشر
ف ــي م ـص ــر ف ــي ال ـع ــام ــن األخ ـي ــري ــن مـقــولــة
مزعجة ال تتسم بالدقة أو الحكمة مفادها
أن« :الـحـمــد لـلــه أن ح ــال مـصــر اآلن ليست
كـحــال ســوريــا وال ـعــراق» .بينما فــي الــواقــع
ً
ال يمكن ملصر أصــا أن تكون مثل سوريا

أو العراق ،واألمر هنا ال يتعلق باألفضلية
بل باالختالف .وهــو نفس االخـتــاف الذي
يدركه صانع الـقــرار األميركي .فمن ينحي
التحليالت املتسرعة التي تغفل التفاصيل
وال ـف ــروق جــانـبــا ،ويـتــأمــل فــي الخريطتني
االجتماعية والجغرافية لبلد مثل مصر،
س ـي ــدرك بـسـهــولــة اسـتـحــالــة تـقـسـيــم مصر
ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـظ ــى ب ـن ـس ـي ــج اجـ ـتـ ـم ــاع ــي ف ــري ــد
االن ـ ـس ـ ـجـ ــام ع ــرقـ ـي ــا وثـ ـق ــافـ ـي ــا .مـ ـص ــر بـلــد
األغلبيات الكاسحة :أغلبية مسلمة كاسحة
ب ــن ال ـس ـكــان ( ،)%94 – 92أغـلـبـيــة سنية
كاسحة بني املسلمني ( ،)%99 – 98أغلبية
أرثوذكسية كاسحة بني املسيحيني (– 88
 .)%90وبني هذه األغلبيات يختفي التمايز
القبلي ،ويـنــدر العرقي لينحصر بأقليات
ضئيلة جدًا لم تخطر يومًا ببال غالبيتها
ً
ف ـك ــرة االنـ ـفـ ـص ــال .هـ ــذا ف ـض ــا ع ــن ع ــوام ــل
ديـمــوغــرافـيــة تجعل مــن الكثافة السكانية
الـعــالـيــة بـغــالـبـيــة م ــدن بـلــد ال ـ ـ  92مـلـيــونــا،
مــانـعــا بـشــريــا أم ــام أي م ـغــامــرات داعـشـيــة
(في ظل غياب الحاضنة الشعبية) واسعة
النطاق شهدتها ساحات صــراع .املواجهة
الـعـسـكــريــة امل ـبــاشــرة بــن الـجـيــش املـصــري
وعـ ـص ــاب ــات اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ت ـن ـح ـصــر بـمـنـطـقــة
ح ــدودي ــة ال تــزيــد مـســاحـتـهــا ع ــن  750كلم
ً
مربع ( 50كم طوال و 15كم عرضًا) ،في ظل
تفوق واضح للجيش ال يسمح لإلرهاب أو
مموليه بتوسعة نطاق املعارك.
و إذا كانت الجغرافيا في مصر ،ال تسمح
بانعزال األطــراف عن املركز أو اتصال هذه
األطـ ـ ـ ــراف ب ــالـ ـخ ــارج ب ـم ــا ي ـف ــوق ات ـصــال ـهــا
بــالــداخــل ،ف ــإن ال ـتــاريــخ يـظــل حــائــط الصد
األقوى أمام أي مشاريع تقسيمية .فلما كان
ال بد من وجود أساس تاريخي ما (حقيقي
أو زائ ــف) ألي مـشــروع تقسيمي بــأي بلد،
إال أن أول وآخــر تقسيم بتاريخ مصر كان
م ـنــذ  53قــرنــا وان ـت ـهــى بـتــوحـيــد الـقـطــريــن
(!) ه ـن ــاك فـ ــارق كـبـيــر يـغـفـلــه ال ـب ـعــض بني
االنـقـســام الـسـيــاســي أو االجـتـمــاعــي ،وبــن
التقسيم السياسي أو االجتماعي .وأبـدًا ال
يعرف مصر وخصائصها ،كــل مــن يتوهم
أن يـطــالـهــا تـقـسـيــم م ــن أي ن ــوع كـ ــان .لكن
واشنطن تعرف مصر وتعي خصائصها،
لذلك فــإن مشاريعها تجاه مصر ال تشمل
أي فدرلة أو تقسيم سياسي أو اجتماعي.
أما من يدرس الحالة املصرية ليحدد نقاط
ال ـض ـعــف ،فـسـيـجــد ع ـس ـرًا ف ــي الـتـمـيـيــز بني
كتلة سكانية وأخ ــرى فــي الشعب املصري
إال على أساس الدخل والثروة .حيث حجم
ال ـت ـفــاوت ال ــواض ــح وت ــزاي ــد ات ـســاع الـفـجــوة
ب ــن األغ ـن ـي ــاء والـ ـفـ ـق ــراء ،ف ــي ب ـلــد تـبـلــغ به
نـسـبــة الـفـقــر  %27.8بــالـبـيــانــات الــرسـمـيــة،
و %40بالبيانات غير الرسمية .أمــا األهــم
فهو ما يكشفه «تقرير الثروة العاملي» الذي
يصدره «كريدي سويس» سنويًا:
وفقًا لتقرير عام ( 2104استعرض بيانات
 46دول ــة) ،حصة أغـنــى شريحة تمثل %1
مــن س ـكــان مـصــر (الـبــالـغــن فـقــط بالطبع)
كــانــت  %48.5م ــن مـجـمــوع ال ـث ــروة الكلية
عام  ،2014و %32.3عام  .2000بينما حصة
أغنى شريحة تمثل  %10مــن سكان مصر
كانت  %73.3عــام  ،2014و %61عــام .2000
مصر قد ال تنفرد بالخلل في توزيع الثروة

واستئثار الشرائح األغنى بالنسبة األكبر
مــن ال ـث ــروة ،لـكــن مــا يميز الـحــالــة املصرية
ً
هــو التزايد املستمر فــي هــذا الخلل ،فضال
عــن «مـعــدل» هــذا التزايد الــذي يضع مصر
في املرتبة الثانية بعد الصني ،وفقًا لتقرير
ع ــام ( 2015اس ـت ـعــرض ب ـيــانــات  58دول ــة):
م ــن م ـج ـمــوع س ـك ــان م ـص ــر ،وبــالـتـصـنـيــف
االج ـت ـم ــاع ــي ع ـلــى أس ـ ــاس ال ـ ـثـ ــروة ،شكلت
الـطـبـقــة الــوس ـطــى نـسـبــة  %5م ــن مـجـمــوع
الـ ـسـ ـك ــان (وت ـم ـت ـل ــك  %25.2مـ ــن م ـج ـمــوع
ال ـث ــروة) ،علمًا ب ــأن الـتـقــريــر حـصــر الطبقة
ال ــوس ـط ــى ع ـلــى أس ـ ــاس الـ ـث ــروة (ع ـي ـن ـيــة +
مادية) ،بحيث تشمل من تتراوح ثرواتهم
بني  14.544ألف دوالر كحد أدنى و145.44
ألـ ــف دوالر ك ـحــد أق ـص ــى .أمـ ــا األك ـث ــر ث ــراء
فكانت نسبتهم  %0.4فقط .وبينما انخفض
مجموع ثروات الطبقة الوسطى بني عامي
 2000و 2015بقيمة  7مليار دوالر ،ارتفعت
ثروات الطبقات األكثر ثراء بقيمة  79مليار
دوالر ،أم ــا م ـتــوســط ح ـجــم الـ ـث ــروة الـكـلـيــة
للفرد الــواحــد مــن املـجـمــوع الكلي للسكان
(الـبــالـغــن فـقــط) فـقــد تقلص بنسبة %3.4
بــن عــامــي  2000و ،2015وبنسبة %10.9
ب ــن عــامــي  2010و( 2015ه ــو االنـخـفــاض
األسوأ بني دول العينة).
ن ـق ـطــة ض ـعــف م ـصــر ت ـك ـمــن ف ــي االق ـت ـصــاد
وال ـت ـف ــاوت ال ـط ـب ـقــي ،وه ــي امل ــدخ ــل األم ـثــل
إلنـ ـ ـه ـ ــاك مـ ـص ــر ب ــدف ـع ـه ــا إلـ ـ ــى االسـ ـت ــدان ــة
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع خ ـل ـخ ـلــة ت ـم ــاس ــك املـجـتـمــع
ً
وغنى
املصري طبقيًا .هناك دول أكثر تقدمًا
من مصر تعاني التفاوت نفسه في توزيع
الثروة ،إال أن فقراء هذه الدول ال يعانون ما
يعانيه فقراء مصر من تدني مستوى شبكة
األمــان االجتماعي والخدمات العامة .هذا
كـلــه ال يعني انـخـفــاضــا ح ــادًا فــي مستوى
الـ ـع ــدال ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ف ـح ـس ــب ،ب ــل يـعـنــي
ً
أيـضــا تـهــديـدًا محتمال للسلم االجتماعي
إن استمر تزايد اتساع الفجوة في الثروة
والدخل ،بهذا املعدل الخطير.

آتية مــن داخ ــل الـصـنــدوق (صـنــدوق النقد
الدولي) .فالسادات كان أول رئيس مصري
ي ـحــاول تنفيذ ش ــروط الـصـنــدوق بالكامل
ع ــام  ،1977وفـشـلــت مـحــاولـتــه بـعــدمــا أدت
إلـ ــى انـ ـ ــدالع «ان ـت ـف ــاض ــة ي ـن ــاي ــر» الـشـعـبـيــة
ال ـتــي ل ــم تـخـمــد إال بـتــدخــل ال ـج ـيــش ،ال ــذي
اش ـت ــرط ق ــائ ــده (امل ـش ـيــر ال ـج ـم ـســي) وقـتـهــا
على الـســادات أن يتراجع عن قــرارتــه ،التي
تـسـبـبــت ف ــي مــوجــة غ ــاء فــاحــش بــأسـعــار
الـسـلــع األس ــاس ـي ــة .وم ــن ال ــاف ــت م ــا يبديه
النظام املصري واإلعالم املوالي من احتفاء
وحماس غير مفهومني عندما يتعلق األمر
بـمـجــرد «قـ ــرض» ،بــال ـتــوازي مــع مـحــاوالت
ي ــائ ـس ــة إلض ـ ـفـ ــاء ط ــاب ــع وطـ ـن ــي إص ــاح ــي
ع ـلــى ت ـلــك الـ ـق ــرارات وكــأن ـهــا ف ـخــر صـنــاعــة
عقل صانع القرار املصري ،عبر وصفها بـ
«البرنامج املصري الخالص» ونفي شروط
الصندوق بنص بيان سابق لــوزارة املالية
ً
فضال عن تصريحات رئيس البنك املركزي.
كــل ه ــذه املـبــالـغــات ت ـجــاه ه ـكــذا ق ـ ــرارات ،ال
توحي في الواقع باطمئنان صاحبها ،بل
بقلقه وإدراكــه (بمعزل عن طبيعة قناعاته
األي ــدي ــول ــوج ـي ــة) ملـ ــدى خـ ـط ــورة تـبـعــاتـهــا.
لكنه ،برغم قلقه ،سيغامر ويسير في هذا
االتجاه بعد أن بدد خالل عامني فقط جزءًا
ً
كبيرًا من رصيد تأييده الشعبي ،بــدال من
استثماره في تحرير مصر من قيد أميركي
اعتباري ،ظل يعيقها منذ عقود عن مجرد
َ
التفكير في أي بدائل منطقية .فمن َج ُب عن
خوض املغامرة بالخارج من البداية ،ليس

أدوات ووسائل الغلي
ال يوجد رئيس مصري لم يلجأ لالقتراض.
لكن ليس بني جميع رؤساء مصر من جرؤ
على اتـخــاذ وتنفيذ ال ـقــرارات االقتصادية
«الـ ـص ــادم ــة» ال ـت ــي ات ـخ ــذه ــا ال ــرئ ـي ــس عبد
الفتاح السيسي مــؤخـرًا ،وب ــدأت الحكومة
امل ـصــريــة ف ــي تـنـفـيــذهــا تـلـبـيــة ل ـش ــروط (أو
أوامـ ــر) ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ،مــن فــرض
ضريبة القيمة املضافة إلى تعويم الجنيه
وت ـخ ـف ـيــض ال ــدع ــم ع ـلــى ال ــوق ــود وال ـطــاقــة
تمهيدًا لــرفـعــه ،بــاإلضــافــة إل ــى إل ــزام مصر
ـات متأخرة
ب ـســداد مــا عليها مــن مـسـتـحـقـ ٍ
لـشــركــات الـنـفــط وال ـغ ــاز األجـنـبـيــة .ق ــرارات
أخ ــرى مـتــوقـعــة الحـقــا مـثــل تقليص جهاز
ال ـع ــام ـل ــن ف ــي الـ ــدولـ ــة وبـ ـي ــع ح ـص ــص مــن
شركات عامة وأصول حكومية ملستثمرين
أج ــان ــب .لـكــن هــل ال ـن ـظــام امل ـصــري مطمئن
حقًا لتبعات قراراته األخيرة؟
امل ـفــارقــة أن الـسـيـســي ال ــذي أب ــدى إعـجــابــه
بــالــرئـيــس ال ــراح ــل أن ــور الـ ـس ــادات ،واصـفــا
أف ـ ـ ـكـ ـ ــاره ب ــأنـ ـه ــا كـ ــانـ ــت تـ ــأتـ ــي م ـ ــن خ ـ ــارج
ال ـص ـنــدوق (ص ـن ــدوق األف ـك ــار الـتـقـلـيــديــة)،
يعلم جيدًا أن أفكار السادات بالذات كانت

هذا جدار يا ...شربل خليل!
سمير قاسم *
يقوم الجيش اللبناني منذ فترة ببناء جدار
اسمنتي حــول مخيم عني الحلوة ،وبصرف
الـنـظــر ع ــن ج ــدوى ومـ ـب ــررات ه ــذا ال ـج ــدار ال
يختلف اثنان على أنه يمثل ثقافة عنصرية
إقصائية قائمة على الشك والخوف والعزل.
وهــو نقيض ثقافة الجسور التي تقوم على
الثقة والحقوق واالنفتاح .وفي القرن الواحد
وال ـع ـشــريــن تـمـثــل إســرائ ـيــل ثـقــافــة ال ـجــدران
بوصفها دولة لليهود فقط وتعزل مواطنيها
عــن الفلسطينيني .وإن وج ــود ه ــذا ال ـجــدار
حول ّ
مخيم عني الحلوة ّ
يبرر سلوك إسرائيل
الـعـنـصــري وال ـعــدوانــي تـجــاه الفلسطينيني
ويدعمه.
ً
شهد لبنان خــال األس ـبــوع املــاضــي سجاال

ح ـ ــول الـ ـ ـج ـ ــدار وتـ ـن ــاول ــه ك ـث ـي ــر مـ ــن األق ـ ــام
العربية والغربية بكثير مــن الـنـقــد ،مــا دفع
الجيش اللبناني إليـقــاف العمل فيه إلعــادة
النظر بــوجــوده .فاجأتنا أمــس محطة LBC
بإعادة طرح موضوع الجدار بقساوة ضمن
ب ــرن ــام ــج «ب ـس ـم ــات وط ـ ــن» م ــن خـ ــال أغـنـيــة
هزلية بعنوان «جــدارك عني الحلوة» .تؤشر
األغنية إلــى مستوى عنصري غير مسبوق
ت ـجــاه الـفـلـسـطـيـنـيــن .فـبـعـيـدًا ع ــن كلماتها
الـهــابـطــة والـتــافـهــة ،أظـهــر مـخــرج الـبــرنــامــج
شربل خليل جهله الكبير بقضية فلسطني
وباملخيمات .في األغنية الكثير من اإلسفاف
وال ـت ـطــاول وال ـت ـج ــاوزات :أول ـهــا تـبــريــر بناء
الـجــدار ،وثانيها إهانة املدافعني عن حقوق
اإلن ـســان ،وثالثها منسوب عنصري يتمثل
بــاألح ـكــام الجمعية املـسـبـقــة عـلــى الالجئني

الفلسطينيني بوصفهم يؤوون اإلرهاب.
تبدأ األغنية بالدفاع عن إقامة الجدار تحت
ذريعة حماية البلد من اإلرهاب« :جدارك عني
الحلوة واقف ورح يبقى عايش  -ت يحمينا
م ــن بـ ـل ــوة  -اس ـم ـه ــا إرهـ ـ ــاب وداعـ ـ ـ ـ ــش» .فــي
املقطع الثاني يتطاول املخرج على املدافعني
ّ
عــن حـقــوق اإلن ـســان بكيل اإلهــانــات لـكــل من
ي ـنــاهــض وج ـ ــود الـ ـج ــدار وي ـط ــال ــب بــإزال ـتــه
ف ـي ـق ــول« :انـ ــت يــال ـلــي ق ــاي ــم ض ــدو  -وطــالــب
الدولة تهدو  -افهم نتفه وبوزك سدو».
ثــم يتناول املقطع الثالث جمهور الالجئني
فــي مخيم عــن الـحـلــوة ويصمهم بــاإلرهــاب
كــون مخيمهم ال يـصــدر إال املـتـفـجــرات على
حد زعمه« :عني الحلوة ما بتدمع  -اال تي ان
تي وسي فور».
ث ــم يـ ـع ــود امل ـق ـط ــع الـ ــرابـ ــع واألخ ـ ـيـ ــر لـلـطـلــب

بــوقــاحــة بـتـصــويــن امل ـخ ـيــم م ــن ك ــل الـجـهــات
مــن دون أن يـكــون فــي ذل ــك أي عـيــب أو عــار:
«مـنـصــونـهــا  - tout autourال عـنـصــريــة وال
عــار  -وبكرا ان طلع انفجار -شو رح بتبرر
يــا حـمــار» .وتخلص األغنية إلــى أن فــي ذلك
حـمــايــة للبنانيني والفلسطينيني عـلــى حـ ٍّـد
س ــواء« :يــا اخــواتـنــا الـلــي بالعني  -حلوتكن
باقية حــرة  -الـجــدار تا يحمي امليلني  -اللي
جوا واللي برا».
إن وج ـ ـ ــود ج ـ ـ ــدار ح ـ ــول امل ـخ ـي ــم هـ ــو ع ـقــاب
جماعي ألكثر من  80ألف فلسطيني يعيشون
خلف هذا الجدار والذين من بينهم مثقفون
وفـ ـن ــان ــون وم ـع ـل ـم ــون وأط ـ ـبـ ــاء ول ـب ـنــان ـيــون
ّ
بأمس الحاجة إلــى مساحة
وســوريــون وهــم
م ــن ال ـح ـق ــوق امل ــدن ـي ــة ال ـت ــي ت ـحــرم ـهــم منها
القوانني اللبنانية التمييزية.
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رأي

أمــامــه إال أن يـخــوض املـغــامــرة فــي الــداخــل
حتى النهاية.
ليس من املمكن فهم قصة فيلم بشكل كامل
مــن خــال لقطة واح ــدة ،وقطعة واح ــدة من
«لعبة ب ــازل» ال تكفي لفهم كامل الـصــورة.
من يريد فهم استراتيجية واشنطن تجاه
م ـص ــر ع ـل ـي ــه أن يـ ــراجـ ــع م ـج ـم ــل مــواق ـف ـهــا
السابقة (ومــواقــف أدوات ـهــا مــن مؤسسات
ودول) م ـن ــذ ت ـن ـحــي مـ ـب ــارك وحـ ـت ــى اآلن،
بترتيبها الزمني:
ف ــي ف ـتــرة ح ـكــم امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري ،رفــض
املـجـلــس بــرئــاســة املـشـيــر حـســن طـنـطــاوي
قرضًا من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2
مليار دوالر ،برغم موافقة الصندوق الذي
أكــد وقتها اسـتـعــداده لدعم مصر وتونس
ب ـم ـب ـلــغ  20م ـل ـي ــار دوالر (ق ـس ـم ـهــا األك ـب ــر
ملصر برغم عدم وجود برملان مصري بهذه
ال ـف ـت ــرة) ب ـش ــروط أق ــل ت ـش ــددًا م ــن شــروطــه
الحالية .تخوف طنطاوي حــال دون إتمام
ال ـ ـقـ ــرض ،بـ ـشـ ـه ــادة س ـم ـيــر رضـ ـ ـ ــوان وزيـ ــر
املــال ـيــة األس ـب ــق ف ــي ح ـكــومــة ع ـصــام شــرف
التي فاوضت الصندوق .وخالل هذه الفترة
ب ـ ــدأت تـتـشـكــل م ــام ــح ع ـص ــاب ــات اإلره ـ ــاب
بصيغته الحالية في سيناء.
فــي ف ـتــرة رئــاســة مــرســي ،واف ــق الـصـنــدوق
ع ـلــى ط ـلــب م ـصــر بــال ـح ـصــول ع ـلــى قــرض
بقيمة  4.8مليار دوالر ،بشروط ال تختلف
ك ـث ـي ـرًا ع ــن شـ ـ ــروط الـ ـق ــرض الـ ـح ــال ــي .لـكــن
القرض لم َ
ير النور إثر عزل مرسي بـ«ثورة
 30يونيو» عام  2013قبل شهور قليلة من

تسليم القرض في تشرين الثاني /نوفمبر.
واقـتــرضــت مصر مــن قطر وليبيا وتركيا.
وخالل هذه الفترة وقع أول هجوم إرهابي
ضخم على الجيش املصري في سيناء.
في فترة رئاسة عدلي منصور ثم السيسي:
اقـتــرضــت مـصــر ،مــن الـسـعــوديــة واإلم ــارات
وبقية دول الخليج ما عدا قطر ،ما وصف
ب ــأن ــه «أك ـب ــر ت ــدف ــق ن ـق ــدي ب ـتــاريــخ م ـصــر»،
ً
فضال عن دعم مواد بترولية وعقود سداد
أج ــل بقيمة  50مـلـيــار جنيه (م ــع مالحظة
أن أرام ـ ـ ـكـ ـ ــو ج ـ ـمـ ــدت ال ـ ـع ـ ـقـ ــود قـ ـب ــل ق ــرض
الصندوق مباشرة) .و لم تكتف مصر فوق
ذلــك بقرض الصندوق ،بل فاوضت جهات
م ـت ـعــددة ح ــول امل ــزي ــد م ــن الـ ـق ــروض :البنك
ال ــدول ــي ،الـبـنــك األفــريـقــي للتنمية ،أملــانـيــا،
ال ـص ــن ،أنــدون ـي ـس ـيــا ،ق ــروض صـغـيــرة من
دول ال ـي ــاب ــان وك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة والـ ــدول
االس ـك ـن ــدن ــاف ـي ــة ،طـ ــرح سـ ـن ــدات ل ـل ـب ـيــع فــي
ب ــورص ــات أج ـن ـب ـيــة .ب ـم ـج ـمــوع قـ ــروض قد
يصل إلــى  40مليار دوالر (بـحــال حصول
مصر عليها مجتمعة) لتتحول إلــى ديون
ً
خ ــارج ـي ــة م ـح ـت ـم ـلــة ،ف ـض ــا ع ــن  53مـلـيــار
دوالر ع ـلــى األق ـ ــل دي ـ ــون خ ــارج ـي ــة قــائ ـمــة.
وخالل هذه الفترة تكثفت عمليات اإلرهاب
وترسخ وجوده كأمر واقع في سيناء.
ك ـ ـ ــان بـ ــإم ـ ـكـ ــان واش ـ ـن ـ ـطـ ــن مـ ـن ــع ح ـل ـفــائ ـهــا
وأدوات ـ ـهـ ــا م ــن إق ـ ــراض م ـص ــر .ل ـكــن عـنــدمــا
ينشر صندوق النقد الدولي فيلمًا ترويجيًا
ع ــن االق ـت ـص ــاد امل ـص ــري ب ـع ـنــوان «م ـص ــر...
فرصة للتغيير» ،ويصرح مسؤول في وزارة

ّ
وهـ ـ ــذا ال ـ ـجـ ــدار ل ــن يـ ـع ــزز األمـ ـ ــن ب ــل سـيــزيــد
امل ـخــاوف ويـعـ ّـمــق الـغــربــة ويـضــاعــف البؤس
والحرمان لقاطني املخيم .وهو غير مقبول
إن ـســان ـيــا وال أخ ــاق ـي ــا وال قــانــون ـيــا حسب
املـعــايـيــر املـحـلـيــة وال ــدول ـي ــة .وه ــو ع ــار على
لبنان .من جهة ثانية ال يعكس هــذا الجدار
واقع العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية اليوم،
فاملخيم مـفـتــوح عـلــى ج ــواره اللبناني بكل
م ــا لـلـكـلـمــة م ــن مـعـنــى يـتـفــاعــل م ـعــه ويــؤثــر
ويتأثر فيه .فإضافة إلــى عــاقــات املصاهرة
بــن الـشـعـبــن الـلـبـنــانــي والفلسطيني وعــن
دور ال ــاج ـئ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ف ــي الـ ـ ــدورة
االقـتـصــاديــة ملدينة صـيــدا وال ـجــوار ،شهدت
ال ـعــاقــات الفلسطينية ـ ـ الـلـبـنــانـيــة مــؤخـرًا
ّ
تنسيقًا وتعاونًا أمنيًا ساهم فــي حــل كثير
م ــن امل ـع ـضــات ف ــي املـنـطـقــة وع ـل ــى الـســاحــة

الداخلية اللبنانية.
إن لهذه األغنية مدلوالت عنصرية بمنسوب
ع ــال يـتـنــافــى مــع مـفـهــوم األم ــن وب ـنــاء الثقة
ال ـت ــي يـسـعــى الـفـلـسـطـيـنـيــون والـلـبـنــانـيــون
ّ
لـبـنــائـهــا .كـمــا تــرشــح عــن جـهــل امل ـخــرج بــأن
الــدواعــش ال يصنعون في املخيمات وال هم
متغلغلون فيها .فمخيم عني الحلوة كسائر
مخيمات الجنوب محاط بحواجز للجيش
اللبناني مــن كــل جهة وتـقــوم هــذه الحواجز
بإجراءات أمنية مشددة ،إذ تخضع الداخلني
والخارجني من والــى املخيم لعملية تفتيش
م ــرك ــزة ،نــاهـيــك ع ــن كــام ـيــرات املــراق ـبــة الـتــي
تعمل عـلــى م ــدار الـســاعــة .إن االدعـ ــاء الــدائــم
ب ــدخ ــول أو وج ــود مـجـمــوعــات إرهــاب ـيــة في
املخيم هو بحد ذاتــه اتهام ملؤسسة الجيش
بالتواطؤ مع هذه املجموعات في الوقت الذي
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الخزانة األميركية ـ لـ«رويترز» ـ أن واشنطن
تدعم القرض وتراه مهمًا وضروريًا ملصر،
ع ـل ــى ت ــواص ــل م ــع إدارة الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـتــي
تسعى لضمان تمويل القرض بالكامل من
مجموعة الــدول الصناعية السبع الكبرى،
فـ ـ ــإن هـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي أن واشـ ـنـ ـط ــن هـ ــي أك ـب ــر
املـشـجـعــن ،بــل وامل ـحــرضــن ،عـلــى سياسة
االقـ ـت ــراض ال ـت ــي ت ــورط ــت ب ـهــا م ـص ــر .هــذا
التشجيع يظل قائمًا بمعزل تــام عن تغير
رؤسـ ـ ــاء وح ـك ــوم ــات م ـص ــر ،أو أي تــذبــذب
طفيف قد يطرأ على العالقة بني واشنطن
والقاهرة من وقت إلى آخر.
ليس الـســؤال هــل ستنجح مصر فــي عالج
اق ـت ـص ــاده ــا وسـ ـ ـ ــداد ديـ ـ ــون ال ـ ـقـ ــروض فــي
السنوات املقبلة ،أم ال .بل الـســؤال هــو :هل
يــريــد الـصـنــدوق ملصر أن تنجح فــي ســداد
ديون القروض؟
ل ـف ـه ــم حـ ـج ــم الـ ـخـ ـط ــر ال ـ ـ ــذي يـ ـه ــدد م ـص ــر،
يكفي أن نعلم أن ديون البرتغال واليونان
وأوكــرانـيــا (أول ثــاث دول فــي قائمة أكبر
دين للصندوق) ،هي بالترتيب 21.7 :و16.6
و 11.3مليار دوالر .أي أن مصر بقرض 12
مليار بواقع  4مليار ملدة  3سنوات ،ستتخذ
مــوقـعـهــا امل ـت ـقــدم ف ــي قــائـمــة الـ ــدول املــديـنــة
للصندوق .من بني أكثر من  70دولة مدينة
للصندوق ،لم تنجح إال  11دولــة فقط منذ
عام  2000في سداد كامل ديونها ،هي كوريا
الـجـنــوبـيــة ،ال ـبــرازيــل ،روس ـي ــا ،األرجـنـتــن،
األوروغواي ،تركيا ،التفيا ،املجر ،مقدونيا،
رومــان ـيــا ،آيـسـلـنــدا .وب ــن ه ــذه الـ ــدول دول
صناعية كـبــرى ،وأخ ــرى تنتمي للناتو أو
ً
تحت مظلته فلن يسمح بانهيارها ،فضال
عــن املجر التي «ط ــردت» الـصـنــدوق حرفيًا
ع ـب ــر م ـطــال ـب ـتــه رس ـم ـي ــا ب ــال ــرح ـي ــل حـمــايــة
الستقاللها االقتصادي ،وأعــادت ما تلقته
ً
مــن ق ــرض لــم تـكــن تـحـتــاج إلـيــه أص ــا .فما
موقع مصر ،فــي ظــل ظروفها الحالية ،في
معادالت قوة االقتصاد واستقاللية القرار
قياسًا بهذه الدول؟
يعلم صندوق النقد الدولي (بما يعبر عنه
مــن إرادات قــوى ت ــدور غالبيتها العظمى
ف ــي ال ـف ـلــك األمـ ـي ــرك ــي) أن م ــا وصـ ــف بــأنــه
«أكـ ـب ــر ت ــدف ــق ن ـق ــدي ب ـت ــاري ــخ م ـص ــر» عـبــر
ال ـق ــروض الـخـلـيـجـيــة ،ل ــم يـنـقــذ االق ـت ـصــاد
امل ـصــري مــن االن ـح ــدار الـســريــع .وأن مصر
ً
ال تمتلك رؤي ــة ـ ـ فـضــا عــن خطة ـ ـ تضمن
عالج عجز امليزان التجاري عبر رفع حجم
الصادرات أو التوسع في الصناعة وإعادة
ف ـتــح امل ـصــانــع امل ـغ ـل ـقــة لـتـقـلـيــل ال ـ ـ ــواردات،
أو تـعـظـيــم دخ ــل ال ـق ـطــاعــات ال ـخــدم ـيــة من
ال ـع ـم ـلــة األج ـن ـب ـي ــة .ك ـم ــا ي ـع ـلــم ال ـص ـن ــدوق
أن مـصــر سـتـصــرف أمـ ــوال ال ـق ــروض على
عــاج عجز املــوازنــة ومنع انهيار الجنيه،
ال ع ـلــى م ـشــروعــات تـنـمــويــة إن ـتــاج ـيــة ،ثم
تضطر لالستدانة مجددًا لتسديد أقساط
دي ــون ال ـقــروض القديمة بـقــروض جــديــدة.
وأن م ـص ــر ع ـل ــى وشـ ــك ال ـس ـق ــوط ب ــدوام ــة
االق ـتــراض املستمر الـتــي سقطت بها دول
ع ــدة ب ــإش ــراف ال ـص ـن ــدوق نـفـســه وخـطـطــه
ن ـف ـس ـه ــا .ك ـم ــا ي ـع ـلــم الـ ـصـ ـن ــدوق أن مـصــر
فــرضــت ضريبة القيمة املضافة الـتــي تقع
ع ـلــى ع ــات ــق امل ـس ـت ـه ـلــك ب ــالـ ـض ــرورة بـحـكــم
كــون ـهــا ضــري ـبــة غ ـيــر م ـب ــاش ــرة ،مـ ــددت في

املقابل تجميد ضريبة األرباح الرأسمالية
بـ ــال ـ ـبـ ــورصـ ــة لـ ـ ـث ـ ــاث س ـ ـ ـنـ ـ ــوات إضـ ــاف ـ ـيـ ــة،
وأزاحــت هــذه الضريبة عن عاتق األغنياء
كبار املستثمرين واملضاربني .وهذا يعني
أن املستثمر األجـنـبــي سيفضل البورصة
ع ـلــى امل ـش ــاري ــع اإلن ـتــاج ـيــة (ال ـت ــي تـحـتــاج
ً
إل ـي ـه ــا م ـص ــر م ـس ـت ـق ـبــا لـ ـس ــداد دي ــون ـه ــا)
ليجني أكـبــر األربـ ــاح عـلــى حـســاب صغار
املـ ـض ــارب ــن ،ث ــم ي ـن ـس ـحــب خـ ـ ــارج ال ـس ــوق
امل ـص ــري ــة ب ــاس ـت ـث ـم ــاره وأرب ـ ــاح ـ ــه .وأن مــا
يـ ــروجـ ــه الـ ـنـ ـظ ــام امل ـ ـصـ ــري ح ـ ــول ض ـ ــرورة
إع ـ ــادة ت ــوزي ــع ال ــدع ــم بـشـكــل عـ ــادل ليصل
إلى مستحقيه ،غير قابل للتطبيق عمليًا
فــي ظــل غ ـيــاب قــواعــد بـيــانــات دقـيـقــة لــدى
ً
الحكومة ،فضال عــن عــدم وجــود مــا يشير
إلــى إمكانية عــاج مـســاوئ البيروقراطية
املصرية قريبًا.
يعلم الصندوق أن مصر تسير نحو مكمن
الخطر ،ويحثها على مواصلة السير بنفس
االتجاه و بسرعة أكبر.
الـ ـخ ــاص ــة أن األم ـ ـيـ ــركـ ــي ي ـط ـب ــق ن ـظ ــري ــة
«الـ ـضـ ـف ــدع املـ ـغـ ـل ــي» ع ـل ــى م ـص ــر (ب ـن ـف ـســه
وعـ ـب ــر وسـ ـط ــائ ــه) ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام  3وس ــائ ــل
إن ـهــاك بــال ـتــزامــن ،مــع ع ــدم اإلخـ ــال بشرط
«التصاعد البطيء» لهذا اإلنهاك:
إغــراق مصر في دوامــة الـقــروض ،وإلزامها
بـ ـق ــرارات تـ ــؤدي ف ــي ال ـن ـهــايــة إل ــى تحطيم
وس ــائ ــل اإلنـ ـت ــاج وان ـ ـتـ ــزاع بـقـيـتـهــا م ــن يد
الدولة ،وتقليص حجم الطبقة الوسطى.
إب ـق ــاء ج ــذوة ع ـصــابــات اإلره ـ ــاب الــوهــابــي
مـشـتـعـلــة ف ــي س ـي ـن ــاء .أو ع ـلــى األق ـ ــل عــدم
تـ ـسـ ـهـ ـي ــل إخـ ـ ـم ـ ــاده ـ ــا ب ـ ــدع ـ ــم م ـع ـل ــوم ــات ــي
اسـتـخـبــاري أو تجفيف شـبـكــات التمويل،
لتظل مصر فــي احتياج دائــم إلــى صفقات
ســاح «مقننة» كمًا و كيفًا .وهــي صفقات
ال ت ـك ــون ف ــي ال ـن ـهــايــة م ــن نـصـيــب روس ـيــا
(على األقل األساسية والضخمة منها) كما
أثبتت التجربة عمليًا بالعامني األخيرين
ب ـع ـكــس م ــا ي ـش ــاع إع ــام ـي ــا ،ب ــل ت ـك ــون من
نصيب دول تنتمي إلــى الـنــاتــو ،وبتمويل
من دول خليجية متحالفة مع الناتو.
تـشـجـيــع ان ــدف ــاع الـ ـق ــرار املـ ـص ــري بــات ـجــاه
ـات م ــن شــأن ـهــا ت ـجــذيــر ال ـخ ـلــل في
س ـي ــاس ـ ٍ
تـ ــوزيـ ــع الـ ـ ـث ـ ــروة ،مـ ــع ن ـس ــف مـ ــا ت ـب ـق ــى مــن
م ـك ــاس ــب اج ـت ـم ــاع ـي ــة /اق ـت ـص ــادي ــة قــديـمــة
للطبقات األشد فقرًا .لتتحول هذه الخريطة
االجتماعية املشوهة إلى «قنبلة اجتماعية
غامضة» ،ليس من املعلوم كيفية أو توقيت
انفجارها.
ال ـ ـفـ ــخ األمـ ــري ـ ـكـ ــي لـ ـي ــس م ـخ ـص ـص ــا مل ـصــر
وح ــده ــا .رب ـمــا ي ـجــب ع ـلــى تــونــس بــالــذات
أن تنتبه وتـتــأمــل كــل مــا يـحــدث فــي مصر
ب ـتــرك ـيــز .فــال ـحــالــة ال ـتــون ـس ـيــة ه ــي األق ــرب
شبهًا للمصرية عند الحديث عن إمكانية
تطبيق نظرية «الضفدع املغلي» باملنطق
نفسه والهدف نفسه .وتونس على األرجح
هــي ال ـهــدف الـتــالــي فــي الـقــائـمــة بـعــد مصر
مباشرة .لكن لكل حادث حديث ،والحديث
اآلن حـ ــول :ه ــل سـيـقـفــز ال ـض ـفــدع م ــن امل ــاء
الساخن قبل فوات األوان؟ وإن قرر أن يفعل،
فهل َ
تبقى بقدميه مــا يكفي مــن قــوة الزمــة
لوثبة كهذه؟
* كاتب مصري

يبذل فيه الجيش جهدًا مضاعفًا الستئصال
ه ــذه الـظــاهــرة وحـمــايــة الــوطــن مــن خطرها.
ولــو تبنينا أفـكــار املـخــرج خليل العنصرية
َ
لبات من املبرر بناء جدار حول بلدة عرسال
الـتــي يحتل الــدواعــش قسمًا منها وال زالــوا
ي ـح ـت ـجــزون ع ـنــاصــر م ــن ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي
فيها.
جـ ـ ـ ـ ــاءت ردة ال ـ ـف ـ ـعـ ــل األولـ ـ ـ ـ ـ ــى املـ ـسـ ـتـ ـنـ ـك ــرة
واملستهجنة لألغنية مــن داخ ــل مخيم عني
ال ـح ـل ــوة ،إذ عـ ّـبــر ال ــاج ـئ ــون ع ــن اسـتـيــائـهــم
واحـتـجــاجـهــم عـلـيـهــا .وك ـمــا ك ــان لفعاليات
مدينة صيدا دور في رفض بناء الجدار حول
ـواز اليوم
املخيم ينبغي أن يكون لهم دور مـ ٍ
في مطالبة املحطة باالعتذار للفلسطينيني.
تؤشر برامج «الكوميديا» املنحطة هذه إلى
مـسـتــوى ع ــال م ــن الـعـنـصــريــة ل ــدى شــريـحــة

صـغـيــرة م ــن الـلـبـنــانـيــن .امل ــؤس ــف أن غـيــاب
الــرقــابــة عـنـهــا وال ـس ـمــاح ببثها خـطـيــر جـدًا
ألن ــه يتخذ مــن االسـتـهــانــة ب ـكــرامــات الـنــاس
واملــس بحقوقهم مــادة وموضوعًا للضحك.
ومـ ــن ج ـه ــة ث ــان ـي ــة ي ـ ــروج ل ـث ـقــافــة عـنـصــريــة
ّ
ب ــن ج ـيــل ال ـش ـب ــاب ،وب ــال ـت ــال ــي ف ـ ــإن ال ــدول ــة
اللبنانية مطالبة اليوم بإقامة جــدران حول
ه ــذه الـشــريـحــة مــن اللبنانيني الـتــي تنضح
قلوبهم عنصرية ،وتفعيل الرقابة األخالقية
على برامجهم الهابطة التي تشيع جـوًا من
ال ـع ـن ـصــريــة م ـمــا ي ـس ــيء إلـ ــى وجـ ــه وسـمـعــة
لبنان الحضارية.
وفي النهاية أعتذر من الحمار الحقيقي ألنه
يستطيع تمييز الـجــدار ويــدرك بسهولة أنه
ّ
يشكل عائقًا في دربه.
* كاتب فلسطيني
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الحدث بينما يتابع الجيش السوري وحلفاؤه جهودهم الميدانية للسيطرة على كامل أحياء حلب الشرقية ،ويخوض الروس
واألميركيون جولة جديدة من المفاوضات لتقرير مصير الفصائل المسلحة في تلك األحياء ،جاء «الفيتو» المشترك من روسيا
والصين في مجلس األمن ،ليؤكد أن خيارات المسلحين تقتصر على الهزيمة أو االنسحاب ،دون أي أمل بـ«هدنة» على مقاس
مشروع القرار الفاشل

عودة «الفيتو» الروسي ـ الصيني :لتعزيز استعادة كامل حلب
شهدت جلسة مجلس األم ّــن الطارئة
أمـ ـ ــس ،تـ ـ ـط ـ ـ ّـورًا الفـ ـت ــا تـ ـم ــث ــل بـ ـع ــودة
«الفيتو» الثنائي الــروســي ـ الصيني
على مشاريع القرارات املتعلقة بامللف
ال ـس ــوري ،بـعــد تــوقــف يـعــود إل ــى أيــار
ّ
 ،2014تـخــلـلــه «ف ـي ـتــو» روسـ ــي واح ــد
الشهر املاضي ،ضد مشروع فرنسي ـ
إسباني مشترك.
«ال ـف ـي ـتــو» امل ـش ـتــرك األخ ـي ــر ج ــاء ضد
مشروع قــرار صاغته كل من إسبانيا
ونـيــوزيـلـنــدا وم ـصــر ،ويـطــالــب بوقف
العمليات العسكرية فــي حلب ملــدة 7
أي ــام .وك ــان واضـحــا مــن التصريحات
ال ــروس ـي ــة ال ـتــي سـبـقــت االج ـت ـم ــاع أن
م ــوس ـك ــو ل ــن ت ـس ـمــح بـ ــإمـ ــرار الـ ـق ــرار،
خاصة فــي ضــوء التقدم الــذي تحققه
عمليات الجيش السوري وحلفائه في
أحياء حلب الشرقية.
وال ي ـم ـكــن قـ ـ ــراءة اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـصــن
لحق النقض كإجراء ملنع إمرار القرار
فقط ،خاصة أن البعثة الــروسـيــة إلى
األم ــم املـتـحــدة كــانــت قــد أبلغت الــدول
األعضاء خالل املشاورات التي سبقت
ال ـج ـل ـس ــة ب ــأنـ ـه ــا لـ ــن ت ـس ـم ــح ب ــإم ــرار
ه ـ ــذا املـ ـ ـش ـ ــروع .وق ـ ــد تـ ـك ــون ال ــرس ــال ــة
الـصـيـنـيــة م ــن ال ـت ـصــويــت ق ــد وصـلــت
مسبقًا ،على لسان املبعوث الصيني
الـخــاص إلــى ســوريــا شيه شياو يــان،
صباح أمــس ،إذ أوضــح خــال مؤتمر

«داعش» :السفارات
التركية أهدافنا
اعـتـبــر امل ـت ـحـ ّـدث الـجــديــد بــاســم تنظيم
«داعش» ،أبو حسن املهاجر ،السفارات
الـتــركـيــة املـنـتـشــرة ح ــول الـعــالــم أهــدافــا
م ـشــروعــة لـتـنـظـيـمــه ،داعـ ـي ــا ،ف ــي كلمة
ّ
بــث ـت ـهــا «م ــؤس ـس ــة ال ـ ـفـ ــرقـ ــان» ،إح ــدى
أذرع التنظيم اإلعــام ـيــة ،أن ـصــاره إلــى
«اسـتـهــداف مفاصل الحكومة التركية
العلمانية املرتدة في كل مكان».
وشـ ـ ـ ـ ّـدد املـ ـه ــاج ــر ف ــي ك ـل ـمــة ع ـنــوان ـهــا
««فستذكرون ما أقول لكم» ( 25دقيقة)
على استهداف املرافق التركية «األمنية،
والعسكرية ،واالقتصادية ،واإلعالمية،
بــل كــل س ـفــارة وقـنـصـلـيــة تمثلها في
بلدان العالم أجمع».
ُ
للمتحدث السابق
خلفًا
وعـ ّـن املهاجر
ُ
أبو محمد العدناني ،الــذي قتل بضربة
جوية أميركية في محيط مدينة الباب
فـ ــي ري ـ ــف ح ـل ــب الـ ـشـ ـم ــال ــي ،فـ ــي ّأي ـ ــار
امل ــاض ــي .وج ـ ــاءت دعـ ــوة امل ـه ــاج ــر إلــى
استهداف األراضي التركية «بعد إذالل
امل ــوح ــدي ــن ف ــي مــدي ـن ــة الـ ـب ــاب وري ـف ـهــا
ملــرتــدي األت ـ ــراك وال ـص ـحــوات واألكـ ــراد
ّ
وق ـط ـعــان ال ـن ـص ـيــريــة» ،مـ ـح ــذرًا أهــالــي
الرقة من ّ
التمدد الكردي في محيطها،
ّ
ومشددًا على «وجوب جهادهم».
ّ
ّ
وعلق املتحدث الرسمي لـ«داعش» على
عـمـلـيــات «ق ــادم ــون ي ــا ن ـي ـن ــوى» ،بـحـ ّـث
أنصار التنظيم على املقاومة في مدينة
تلعفر العراقية ،غربي مدينة املوصل،
داعيًا إلى «تدمير آليات الحشد الشعبي،
واقتحام نقاطهم.»...
(األخبار)

الفروف :المسلحون الذين
سيرفضون مغادرة المدينة
سيعاملون كإرهابيين
صـحــافــي فــي ب ـيــروت أن ب ــاده تــدعــم
«محاربة اإلرهــاب في سوريا وضرب
كــافــة الـتـنـظـيـمــات اإلرهــاب ـيــة بـيــد من
حديد» ،وهو ما يتقاطع مع التقارير
التي أشــارت مــرارًا إلــى نية بكني دعم
الجيش السوري على عدة مستويات،
أهمها القطاع اللوجستي والطبي.
موقف موسكو من املشروع أتى مبكرًا
على لـســان وزي ــر خارجيتها سيرغي
الف ــروف ،ال ــذي رأى أن مـشــروع الـقــرار
ال ـ ـ ــذي ق ــدم ـت ــه نـ ـي ــوزلـ ـن ــدا وإس ـب ــان ـي ــا
ومصر ـ قبل أن تنسحب األخيرة ـ إلى
مجلس األمن ،هو «خطوة استفزازية»
من شأنها «تقويض الجهود الروسية
ْ
األم ـي ــرك ـي ــة» ،مــوض ـحــا أن «ل ـي ــس من
املـ ـ ـج ـ ــدي» الـ ـتـ ـص ــوي ــت عـ ـل ــى مـ ـش ــروع
القرار.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـن ـت ـظ ــر الـ ـ ـي ـ ــوم ،اس ـت ـئ ـن ــاف
امل ـشــاورات األميركية ـ ـ الروسية حول
مـشــروع إلخ ــراج املجموعات املسلحة
مـ ــن أح ـ ـيـ ــاء م ــديـ ـن ــة حـ ـل ــب ال ـش ــرق ـي ــة،
ن ـق ـلــت وكـ ــالـ ــة «تـ ـ ـ ــاس» ال ــروسـ ـي ــة عــن
الفـ ـ ـ ـ ـ ــروف ،قـ ــولـ ــه إن االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح ال ـ ــذي
عــرضــه نـظـيــره األم ـيــركــي ج ــون كيري
ف ــي روم ـ ـ ــا ،ي ـت ـم ـحــور حـ ــول «تـنـسـيــق
امل ـم ــرات وامل ــواع ـي ــد الن ـس ـحــاب جميع
الـ ـجـ ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـح ــة ب ــالـ ـك ــام ــل مــن
أحياء حلب الشرقية» ،مشددًا على أن
«املـجـمــوعــات الـتــي سترفض الـخــروج
سي َ
من األحياء الشرقيةُ ،
عامل أفرادها
على أنهم إرهابيون ...وسنتابع دعمنا
للجيش السوري في عملياته ضد هذه
العصابات».
وأشار إلى أن خبراء روس وأميركيني
سيناقشون ممرات الخروج والجدول
الــزم ـنــي الن ـس ـحــاب جـمـيــع املـسـلـحــن،
لتدخل بعدها «الهدنة» حيز التنفيذ،
الفتًا إلى أن الجانب األميركي هو من
طلب تأجيل امل ـشــاورات ليومني ،ومن
ّ
املرجح أن تبدأ مساء اليوم أو صباح
غد.
وش ـ ـهـ ــدت م ــديـ ـن ــة حـ ـل ــب ،ق ـب ـي ــل عـقــد
اجـ ـتـ ـم ــاع م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــن اسـ ـتـ ـم ــرارًا

ّ
حملت موسكو الدول الغربية مسؤولية مقتل طبيبتين روسيتين في قصف للجماعات المسلحة (أ ف ب)

لعمليات الجيش وحلفائه ،أدت إلى
السيطرة على أجــزاء من حي الشعار،
إلى جانب صد هجوم معاكس حاولت
خ ــال ــه ال ـج ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـحــة ال ـت ـقــدم
عـلــى م ـحــاور مشفى الـعـيــون فــي حي
ق ــاض ــي ع ـس ـكــر وح ـي ــي كـ ــرم ال ـط ـحــان
والقاطرجي.
وفـ ـ ــي ت ـ ـطـ ـ ّـور الفـ ـ ـ ــت ،هـ ــاجـ ــم ال ـن ــاط ــق

بــاســم وزارة الــدفــاع الــروس ـيــة إيـغــور
ً
ك ــون ــاش ـن ـي ـك ــوف ،ك ـ ــا مـ ــن الـ ــواليـ ــات
ً
املتحدة وبريطانيا وفــرنـســا ،محمال
إي ـ ــاه ـ ــا مـ ـس ــؤولـ ـي ــة م ـق ـت ــل طـب ـيـب ـتــن
عـ ـسـ ـك ــريـ ـت ــن روس ـ ـي ـ ـتـ ــن ف ـ ــي ق ـصــف
ل ـ ـل ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــات امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــة اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف
مـسـتـشـفــى مـيــدانـيــا روس ـي ــا ،ف ــي حي
الفرقان في مدينة حلب.

ـوزارة ال ــدف ــاع
وأوض ـ ـ ـ ــح فـ ــي بـ ـي ــان لـ ـ ـ ـ ـ ّ
الروسية أن املستشفى املتنقل تعرض
لقصف شــديــد خ ــال استقباله لعدد
مــن سـكــان املــديـنــة ،مــا أدى إل ــى مقتل
طبيبتني وإصــابــة عــدد من املمرضني
وامل ــدن ـي ــن ال ـق ــادم ــن لـتـلـقــي املـعــايـنــة
الطبية.
ّ
ولـفــت إل ــى أن «املـسـلـحــن كــانــوا على

كيلو مهاجمًا الرياض «المجرمة»:
الثورة لن تعود موجودة بعد أشهر
انتقد عضو «الهيئة السياسية» لــ«االئـتــاف الـســوري»
املعارض ميشيل كيلو ،املجموعات املسلحة العاملة في
ً
سوريا ،قائال« :لقد أسمعت لو ناديت حيًا» ،مشيرًا إلى أن
«الشباب ال يفكرون بما يجري اآلن» .واتهم ،في تسجيل
صوتي تداوله نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي،
جــزءًا «ال بــأس به من املـعــارضــة» ،ممن وصفهم بـ«غير
الديموقراطيني» ،بـ«االنشغال بالتجارة من األمــوال التي
حصلوا عليها من قطر ومن غير قطر».
ّ
وأع ـ ـ ــرب ع ــن ت ـخ ـ ّـوف ــه ع ـل ــى «ال ـ ـث ـ ــورة» ،ألن ـ ــه م ـب ـن ـ ّـي عـلــى
«احـتـمــاالت» ،الفـتــا إلــى أن «هـنــاك وقــائــع على األرض قد

ّ
تحول هذه املخاوف إلى واقع» .وأضاف أن «روسيا تتحرك
في سياسة من شعبتني :األولى هي االحتواء ،والثانية هي
التدمير والسحق»ّ ،
منوهًا بأن «الروس قالوا بصراحة إنهم
متواصلون مع  842موقعًا في سوريا ،ما يعني أنهم إذا
استمروا بالوتيرة نفسها ،فإن الثورة لن تعود موجودة
بـعــد أرب ـع ــة أو خـمـســة أش ـه ــر» ،م ــا يـعـنــي «اسـتـسـســام
معظم املناطق الثائرة ،باستثناء القليل من الـثــوار الذين
سيسحقونهم في إدلب وغيرها» ،وفق التسجيل.
وهاجم كيلو الحكومة السعودية «املجرمة» ،متهمًا إياها
بـ«عدم امتالكها ّ
حسًا إسالميًا وال قوميًا ،وال عروبيًا».
ّ
ورأى أن «السعوديني تحت مستوى السياسة» ،مؤكدًا
أنه «طالب السعودية بأن تعتبر كل األمــوال التي أنفقتها
على السوريني خالل الفترة املاضية ،دينًا على الحكومة
السورية التي ستأتي بعد إسقاط األسد».
وس ــاوى كيلو بــن إســرائـيــل والـسـعــوديــة ودول الخليج
ً
فــي موقفها تجاه ســوريــا ،قــائــا إنهم «مــن أول يــوم في
الـثــورة ،كــان واضحًا أنهم يريدون الفوضى في سوريا،
وال يــريــدون نظامًا ديـمــوقــراطـيــا ...ألن الديموقراطية ال
تناسبهم ،وال الحكم اإلسالمي يناسبهم».
(األخبار)

ع ـل ــم ب ــامل ــوق ــع ال ــدقـ ـي ــق لـلـمـسـتـشـفــى
ونـ ـ ـح ـ ــن نـ ـ ـع ـ ــرف مـ ـ ــن أيـ ـ ـ ــن يـ ـمـ ـك ــن أن
يحصلوا على اإلحداثيات الدقيقة له،
لحظة بــدئــه ال ـع ـمــل» ،م ـشــددًا عـلــى أن
من يتحمل مسؤولية الهجوم «ليس
امل ـت ـشــدديــن وح ــده ــم ،ب ــل امل ـحـ ّـرضــون
ال ــذي ــن خ ـل ـقــوا هـ ــؤالء ال ــوح ــوش على
ّ
وسموهم معارضة ...كذلك
هيئة بشر،
رعاة اإلرهابيني في الواليات املتحدة
وبــري ـطــان ـيــا وف ــرن ـس ــا ،وال ـ ـ ــدول الـتــي
تتعاطف معهم».
وعـلــى صعيد متصل ،اعتبرت وزارة
ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ـي ــة ،أن دع ـ ــوات كل
من لندن وباريس التي تطالب بوقف
الـعـمـلـيــة الـعـسـكــريــة ف ــي أح ـي ــاء حلب
ال ـش ــرق ـي ــة ،تـ ـب ــدو وك ــأن ـه ــا «م ـح ــاول ــة
ل ـح ـمــايــة اإلره ــاب ـي ــن ال ــذي ــن يـعــانــون
الـهــزيـمــة ه ـن ــاك» .وق ــال ــت الـ ـ ــوزارة في
ب ـ ـيـ ــان أمـ ـ ـ ــس ،إن روس ـ ـيـ ــا لـ ــم تـسـمــع
مــن الـ ــدول الـغــربـيــة أي بـيــانــات تدين
اسـ ـتـ ـه ــداف امل ـس ـت ـش ـفــى الـ ــروسـ ــي فــي
ح ـلــب ،م ـشــددة عـلــى أن ــه ينبغي لتلك
ّ
املسيس.
الدول التخلي عن هذا النهج
إلى ذلك ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية
تحطم مقاتلة مــن طــراز «ســو  »33إثر
محاولة هبوط فاشلة على منت حاملة
الـ ـط ــائ ــرات «أمـ ـ ـي ـ ــرال ك ــوزن ـي ـت ـس ــوف»
قبالة الـســواحــل الـســوريــة .وأوضـحــت
الوزارة في بيان أن املقاتلة سقطت في
البحر أثناء هبوطها على منت حاملة
ال ـط ــائ ــرات ،بـعــد تـنـفـيــذ مـهـمــة قتالية
«بـسـبــب انـقـطــاع كــابــل تــابــع ملنظومة
ّ
امل ـك ــاب ــح» ،مـضـيـفــة أن «ق ــائ ــد املـقــاتـلــة
لــم يصب ب ــأذى ،إذ استطاع القفز من
الطائرة».
(األخبار)
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إسرائيل مجددًا:
ّ
ال حل في سوريا إال بإسقاط األسد
ً
ليست مفاجئة مطالبة إسرائيل باستقالة بشار األسد وإخراج
المقاومة ،شرطًا إلنهاء الحرب ،بل يأتي ذلك
سوريا من محور ً
انعكاسًا واستكماال لسلسلة ً مواقف رسمية سابقة ،بدءًا من
رأس الهرم السياسي ،وصوال إلى االستخبارات العسكرية .هذا
المطلب صار أكثر إلحاحًا اآلن في تل أبيب وعواصم إقليمية،
في ضــوء إخفاق الرهانات لتطويع سوريا وإخراجها من
الصراع مع إسرائيل
علي حيدر
لــم يكشف وزي ــر األم ــن اإلســرائـيـلــي،
أف ـي ـغ ــدور ل ـي ـبــرمــان ،ج ــدي ـدًا يتصل
ب ـح ـق ـي ـقــة ال ـت ــوج ـه ــات واألول ـ ــوي ـ ــات
اإلســرائـيـلـيــة فــي الـســاحــة الـســوريــة،
عـ ـن ــدم ــا أك ـ ـ ــد ض ـ ـ ـ ـ ــرورة أن ت ـن ـت ـهــي
ال ـح ــرب ال ـس ــوري ــة ب ــ«إس ـق ــاط األس ــد
وإخ ـ ـ ــراج إيـ ـ ـ ــران» ،م ــا ي ـع ـنــي عـمـلـ ّـيــا
إخ ــراج ســوريــا مــن مـعــادلــة الـصــراع
مــع إســرائ ـيــل ،وم ــن مـحــور املـقــاومــة،
إنما يأتي موقفه الذي أدلى به أمام
مــؤت ـمــر «سـ ــابـ ــان» ،ام ـ ـتـ ــدادًا ملــواقــف
رس ـم ـي ــة س ــاب ـق ــة ع ـل ــى لـ ـس ــان أع ـلــى
رأس الهرم السياسي ،وأيضًا رئيس
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـع ـس ـك ــري ــة ،الـ ـل ــواء
هرتسي هليفي.
مـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،حـ ـ ـ ــرص ل ـ ـي ـ ـبـ ــرمـ ــان ع ـلــى
اس ـت ـك ـمــال صـ ــورة امل ــوق ــف الــرسـمــي
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـبــر تـسـمـيــة امل ـطــالــب
بعناوينها التي تناولها مــن سبقه
ب ــأس ــالـ ـي ــب َّت ـع ـب ـي ــر م ـ ـت ـ ـعـ ــددة ،ف ـقــد
سبق أن حــذر رئيس حكومة العدو
ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،فـ ــي أكـ ـث ــر مــن
مـنــاسـبــة ،مــن مفاعيل الـقـضــاء على
ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» مل ـص ـل ـحــة م ـحــور
ً
املـ ـق ــاوم ــة ،ق ــائ ــا إن «ال ـق ـض ــاء على
داعش وترك إيران ...يعني االنتصار
في املعركة وخسارة الحرب».
أيـضــا ح ـ ّـدد نتنياهو أم ــام الرئيس
الروسي ،فالديمير بوتني ،في نيسان
املاضي ،بأن خطوط إسرائيل الحمر
ت ـن ـب ـغــي م ــراع ــاتـ ـه ــا فـ ــي أي صـيـغــة
تـســويــة مستقبلية ،وه ــي تتمحور
ّ
حول ضــرورة أل تكون سوريا جزءًا
مــن مـحــور امل ـقــاومــة ،بصفتها دولــة
داعمة لحزب الله في لبنان ،أو حتى
قوة معادية إلسرائيل.
وكـ ـ ـ ــان ال ـت ـع ـب ـي ــر الـ ـ ـ ــذي اس ـت ـخ ــدم ــه
ن ـت ـن ـيــاهــو ف ــي سـ ـي ــاق ال ـح ــدي ــث مــع
ّ
بوتني أن «إلســرائـيــل خطوطًا حمرًا
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ً
ح ــة ل ـلــدفــاع ع ــن نـفـسـهــا :أوال،
واض ـ ُ
نعمل قصارانا ملنع تحويل أسلحة
متقدمة من إيران وسوريا إلى حزب
الـلــه فــي لـبـنــان ،وثــان ـيــا ،نعمل على
إحـ ـب ــاط ف ـت ــح ج ـب ـهــة إره ـ ـ ــاب أخ ــرى
ضدنا من الجوالن».
في هذا السياق ،أتت مواقف ليبرمان
تتويجًا ملا سبق أن جاهر به رئيس
االس ـت ـخ ـب ــارات ال ـع ـس ـكــريــة «أمـ ـ ــان»،
هـلـيـفــي ،فــي مناسبتني مختلفتني،
عـ ـلـ ـم ــا ب ـ ـ ــأن «أمـ ـ ـ ـ ـ ــان» تـ ـنـ ـض ــوي فــي
املـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ال ـخ ــاض ـع ــة
لسلطة وزير األمن.
وكانت املناسبة األولــى أمــام مؤتمر
«هــرتـسـيـلـيــا» فــي ح ــزي ــران املــاضــي،
وال ـثــان ـيــة خ ــال جـلـســة مـغـلـقــة قبل
أي ـ ـ ـ ــام ،أكـ ـ ــد ف ـي ـه ــا ه ـل ـي ـف ــي خـ ـط ــورة
القضاء على «داع ــش» بالنسبة إلى
ّ
يصب في مصلحة
إسرائيل ،ألن ذلك
إي ــران وح ــزب ال ـلــه ،ويـضــع تــل أبيب
وحيدة أمام املقاومة.
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،ي ـش ـك ــل م ــوق ــف
ليبرمان تكرارًا للموقف الــذي أعلنه
وزي ـ ــر األم ـ ــن ق ـب ـلــه ،مــوش ـيــه يـعـلــون
ع ـن ــدم ــا اع ـت ـب ــر فـ ــي كـ ــانـ ــون ال ـث ــان ــي
املاضي ،أن إسرائيل «تفضل سيطرة
داع ـ ــش ،ع ـلــى ال ـن ـف ــوذ اإليـ ــرانـ ــي فــي
سوريا».
هـ ـك ــذا ،ت ـظ ـهــر م ــن ع ـ ّـي ـن ــات امل ــواق ــف
الــرسـمـيــة اإلســرائـيـلـيــة أن لـيـبــرمــان
ل ــم يـعـلــن مــوق ـفــا ج ــديـ ـدًا ،ول ــم يـعـ ّـبــر
عن توجه شخصي ،بل هو انعكاس
للرؤية اإلسرائيلية إلــى املعركة في
س ــوري ــا ،وام ـ ـتـ ــداد لـتـمــوضـعـهــا في
الـ ــرهـ ــان ع ـل ــى ا ّن ـت ـص ــار ال ـج ـمــاعــات
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة .لـ ـك ــن ــه هـ ـ ــدف بـ ــذلـ ــك إل ــى
وضــع مطالب تــل أبـيــب على طاولة
أي مـ ـف ــاوض ــات ت ـت ـصــل بــال ـت ـســويــة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ف ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،م ـ ــع أن ــه
أع ـ ـ ــرب أم ـ ـ ــام «سـ ـ ــابـ ـ ــان» ،عـ ــن غ ـيــاب
ثقته بإمكانية تلبية هــذه الشروط:

موقف ليبرمان هو امتداد لمواقف نتنياهو واالستخبارات العسكرية (أ ف ب)

«إس ـ ـقـ ــاط ال ــرئ ـي ــس األسـ ـ ــد وإخـ ـ ــراج
إيران».
عـلــى ه ــذه الخلفية ،طــالــب ليبرمان
بأن تكون الواليات املتحدة ،في ظل
رئــاســة دونــالــد تــرامــب ،أكثر فعالية
في إنهاء الصراع في سوريا ،ألنها
الطرف الوحيد ،وفق تقديره ،القادر
عـ ـل ــى ت ـغ ـي ـي ــر مـ ـ ــوازيـ ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوى فــي
تـلــك الـســاحــة ،وف ــي الـنـتـيـجــة ،تلبية
املـطــالــب اإلســرائـيـلـيــة .اس ـت ـنــادًا إلــى
هــذه الــرؤيــة ،قــال إن «األهــم بالنسبة
إلى إسرائيل هو التوافق مع اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة بـ ـش ــأن إي ـ ــران
وسوريا ،والفلسطينيني».
رغـ ــم هـ ــذه الـ ـع ــوام ــل ،ت ـت ـســم مــواقــف
لـ ـيـ ـب ــرم ــان بـ ـص ــراح ــة مـ ـب ــاش ــرة فــي
تحديد املوقف اإلسرائيلي الرسمي
مـ ــن ت ــول ــي ش ـخ ــص األس ـ ـ ــد ملـنـصــب
ال ــرئ ــاس ــة ،وم ـم ــا ت ـس ـم ـيــه إس ــرائ ـي ــل
النفوذ اإليراني ،في إشارة إلى الدعم
ال ــذي تقدمه الجمهورية اإلسالمية
إل ــى س ــوري ــا بـصـفـتـهــا دولـ ــة داع ـمــة
للمقاومة وتقف فــي وجــه إسرائيل.

بعد إخفاق «تطويع»
سوريا بات إخراج األسد
مطلبًا إسرائيليًا

ومـ ــع أن األخـ ـي ــرة ال ت ـه ـتــم ـ ـ ـ ابـ ـت ـ ً
ـداء
ـ ـ ـ بــال ـهــويــة ال ـف ــردي ــة ،أو ال ـف ـكــريــة أو
التنظيمية ملن يتولى رئاسة سوريا،
إنـ ـم ــا مـ ــا ي ـه ـم ـهــا أن ت ـك ــف دم ـش ــق،
كـمــا عـ ّـبــر مــن هــم فــي مــوقــع صناعة
الـقــرار السياسي والعسكري فــي تل
أبـيــب ،عــن كونها معادية إلسرائيل
وتتبنى خيار دعم املقاومة في لبنان
وفلسطني.
لــذا ،مــا فعله ليبرمان أنــه طبق هذا
املفهوم على الــواقــع الـســوريّ ،
وعبر
عن الخالصة التي يعرفها وتتبناها
املؤسسة السياسية والعسكرية.
ويأتي موقف وزير األمن اإلسرائيلي
في سياق ميداني وتوقيت سياسي
بات فيهما إظهار املواقف الصريحة
م ـط ـل ـبــا إس ــرائ ـي ـل ـي ــا ،جـ ـ ــراء ال ـه ــزائ ــم

ال ـتــي تـتـلـقــاهــا ال ـج ـمــاعــات املسلحة
واإلرهــابـيــة في ســوريــا ،وضمن قدر
مــن التسليم بـتـبــدد الــرهــانــات على
تغيير املجريات امليدانية ،باالتكاء
ع ـل ــى مـ ــوازيـ ــن الـ ـق ــوى ف ــي ال ـســاحــة
ال ـس ــوري ــة م ــن دون ت ــدخ ــل خــارجــي
مباشر.
وهذا يعني أيضًا ّ
تبدد الرهان على
إسـقــاط الرئيس األســد عسكريًا ،أو
حتى سياسيًا ،بعدما بــات الوضع
امليداني أضعف من أن يشكل عنصر
ض ـغــط النـ ـت ــزاع م ـثــل ه ــذا ال ـت ـن ــازل،
بــل إن األن ـظــار اإلســرائـيـلـيــة ومعها
موجهة
اإلقليمية ،املعادية لسوريا،
ّ
ف ــي ه ــذه املــرح ـلــة إل ــى م ــا سـيـتـبــنــاه
تـ ــرامـ ــب ،مـ ــن مـ ــواقـ ــف س ـي ـك ــون لـهــا
مـفــاعـيـلـهــا امل ـب ــاش ــرة ع ـلــى الـســاحــة
السورية.
أم ــا فــي امل ـضـمــون ،فيلخص موقف
لـيـبــرمــان ،مــع مــا سـبـقــه مــن مــواقــف
رسمية أخ ــرى ،الــرؤيــة اإلسرائيلية
ل ـل ـم ـع ــرك ــة فـ ــي سـ ــوريـ ــا ،واألهـ ـ ـ ــداف
املـتــوخــاة منها (إخ ــراج ســوريــا من
محور املقاومة عبر إسقاط األسد)،
وي ـ ــأت ـ ــي ذل ـ ـ ــك تـ ـت ــويـ ـج ــا مل ـ ـسـ ــار مــن
الرهانات واملحاوالت الفاشلة.
يـ ـ ــذكـ ـ ــر أن ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق ،ك ــان ــت
ه ـنــاك ره ــان ــات إســرائـيـلـيــة ودول ـيــة
وإقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة عـ ـل ــى إخـ ـ ـ ـ ــراج س ــوري ــا
مـ ــن مـ ـع ــادل ــة الـ ـ ـص ـ ــراع عـ ـب ــر إغـ ـ ــراء
األس ـ ــد واسـ ـت ــدراج ــه إلـ ــى م ـع ــادالت
وصـ ـفـ ـق ــات مـ ـ ـح ـ ـ َّـددة ،تـ ـح ــديـ ـدًا بـعــد
ن ـت ــائ ــج وم ـف ــاع ـي ــل حـ ــرب  ،2006ثــم
ّ
السوري مطلبًا
بات إخراج الرئيس
وشــرطــا إلخ ــراج ب ــاده مــن الـصــراع
مع إسرائيل ،وذلك في ضوء اليأس
من تطويعه.
وفـ ـ ـ ـ ــي أع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاب إخ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق املـ ـخـ ـط ــط
األميركي في السيطرة على املنطقة،
مــن بــوابــة الـعــراق ،لــم يعد باإلمكان
ال ـ ـت ـ ـعـ ــايـ ــش مـ ـ ــع خـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات سـ ــوريـ ــا
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة فـ ــي ظـ ــل ال ــرئ ـي ــس
األسد ،ثم تعزز التمسك اإلسرائيلي
واألمـ ـي ــرك ــي وم ـع ــه اإلق ـل ـي ـمــي ب ـهــذا
امل ــوق ــف ،بـسـبــب ف ـشــل ال ــره ــان على
«داعـ ــش» وبـقـيــة الـفـصــائــل األخ ــرى
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق وسـ ــوريـ ــا ،وأيـ ـض ــا فــي
ض ـ ــوء االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي اإليـ ــرانـ ــي
ال ـ ـ ــذي تـ ـح ــول إلـ ـ ــى م ـح ـط ــة ك ـ ّـرس ــت
إيران دولة نووية وإقليمية عظمى،
تـمـلــك هــامـشــا واس ـعــا فــي اسـتـمــرار
دع ــم حـلـفــائـهــا ف ــي ل ـب ـنــان وســوريــا
والعراق وفلسطني.

ّ
بغداد ترد :قرار
بقاء القوات
األجنبية داخلي
بعد إعــان واشنطن على لسان
وزيــر ٌ دفاعها أشتون كارتر أنها
بغداد
باقية في العراق ،خرجت ّ
لتعلن رفـضـهــا ذل ــك ،وتــؤكــد
أن إبقاء قــوات أجنبية مرهون
بقرارها حصرًا
رد املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الــوزراء
ّ
حيدر العبادي على وزيــر الــدفــاع األميركي
أشتون كارتر ،نافيًا اتخاذه قرارًا بإبقاء جزء
من قوات «التحالف الدولي» في العراق بعد
انتهاء املعركة ضد تنظيم «داع ــش» .ورهن
مكتب العبادي «بقاء تلك القوات من عدمه
بقرار عراقي خالص يتخذه رئيس مجلس
ٍ
ـؤكـدًا «عــدم وجــود قــوات أجنبية
ال ــوزراء» ،مـ ّ
تقاتل على األرض في العراق».
وق ـ ــال ك ــارت ــرّ ،أول م ــن أم ـ ــس ،إن «ال ـج ـيــش

األميركي وشركاءه الدوليني يحتاجون إلى
البقاء في العراق ،حتى بعد الهزيمة املرتقبة
لتنظيم داعــش في املــوصــل» ،ما دفــع بغداد
مؤكدة أن «العبادي
الرد على واشنطنّ ،
إلى ّ
حــريــص جـ ـدًا عـلــى تـطــويــر ال ـق ــوات األمـنـيــة
الـعــراقـيــة بكل صنوفها وتـعــزيــز قــدراتـهــا»،
قرار ببقاء
ً
مضيفة أن «الحكومة لم تتخذ أي ٍ
قوات أميركية أو غيرها».
ـوقــع كــارتــر أم ــس اسـتـعــادة
وف ــي ال ـس ـيــاق ،تـ ّ
مــديـنــة امل ــوص ــل م ــن سـيـطــرة «داعـ ـ ــش» قبل
يتسلم الرئيس املنتخب دونــالــد ترامب
أن
ّ
منصبه رسميًا في العشرين من شهر كانون
الثاني املقبل ،واصفًا املعركة بـ«الصعبة».
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،رفـ ـع ــت رئـ ــاسـ ــة مـجـلــس
الـ ـن ــواب الـ ـع ــراق ــي ،أم ـ ــس ،جـلـســة اسـتـكـمــال
التصويت على قوانني املــوازنــة املالية لعام
 2017إل ــى ي ــوم غ ـ ٍـد األربـ ـع ــاء .وع ــزت مــواقــع
عدة سبب التأجيل إلى «الخالفات
إخبارية ّ
ال ـنــاش ـبــة ب ــن ال ـت ـحــالــف الــوط ـنــي (بــرئــاســة
رئـيــس ال ــوزراء األسـبــق إبــراهـيــم الجعفري)
من جهة ،وتحالف القوى (املدعوم من رئيس
مجلس النواب السابق أسامة النجيفي) من
جهة أخرى ،على خلفية مخصصات الحشد
مشيرة إلى
العشائري في قانون املــوازنــة»،
ً
أن «جـ ـ ــدول أعـ ـم ــال ال ـج ـل ـســة ت ـض ـمــن أيـضــا
ال ـت ـصــويــت ع ـلــى م ـيــزان ـيــة مـجـلــس ال ـن ــواب،
وال ـس ـل ـطــة ال ـق ـضــائ ـيــة ،وامل ـف ــوض ـي ــة الـعـلـيــا
لـحـقــوق اإلن ـس ــان» .وأخ ـفــق مجلس الـنــواب
أول من أمس في إقرار قانون املوازنة املالية
للعام املقبل  ،2017بعد التصويت على أكثر
من  50مادة خالل نحو ست ساعات.
وف ــي سـيــاق مـنـفـصــل ،بـحــث رئـيــس ائـتــاف
«دولـ ــة ال ـق ــان ــون» نـ ــوري املــال ـكــي ،أمـ ــس ،مع
ال ـس ـف ـي ــر األم ـ ـيـ ــركـ ــي دوغ ـ ـ ـ ــاس س ـي ـل ـي ـمــان
ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات األمـ ـنـ ـي ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة وس ـي ــر
وأكــد املالكي
عمليات «قــادمــون يا نينوى»ّ .
لتجنب
ض ـ ــرورة «بـ ــذل امل ــزي ــد م ــن ال ـج ـهــود
ّ
الـخــافــات والـصــراعــات الـتــي تـؤثـر فــي أمن
واس ـت ـق ــرار ش ـع ــوب امل ـن ـط ـقــة» ،مــوض ـحــا أن
«االن ـت ـصــارات الـتــي يحققها الـعــراقـيــون في
حــرب ـهــم ض ــد اإلرهـ ـ ــاب أع ـط ــت داف ـع ــا كـبـيـرًا
لـتــوحـيــد امل ــواق ــف الـسـيــاسـيــة نـحــو تحقيق
الوحدة والوئام الوطني» ،فيما ّأكد السفير
األميركي التزام بالده بدعم العراق في حربه
االرهاب.
ضد ٍ
م ـيــدان ـيــا ،خـ ّـيــم ال ـه ــدوء ال ـح ــذر عـلــى مدينة
املــوصــل وأطــراف ـهــا ،فــي حــن تـمـ ّـكـنــت قــوات
«الحشد الشعبي» من إحباط عملية تسلل
مل ـس ـل ـح ــي «داعـ ـ ـ ـ ــش» غ ــرب ــي مـ ـط ــار ت ـل ـع ـفــر.
بــدورهــا ،أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين،
أمـ ــس ،ارتـ ـف ــاع أع ـ ــداد ال ـن ــازح ــن م ــن مــديـنــة
امل ــوص ــل إلـ ــى  90ألـ ــف ن ـ ـ ــازح ،م ـن ــذ ان ـط ــاق
ـرة إل ــى أن
عـمـلـيــات اس ـت ـعــادة املــدي ـنــة ،مـشـيـ ً
«اللجنة العليا إلغاثة وإيــواء النازحني في
العراق» صادقت على تخصيص  500مليون
دينار عراقي ( 416ألف دوالر) لوزارة الصحة
لتقديم الــدعــم الكافي ملعالجة الجرحى من
القوات األمنية والنازحني.
(األخبار)
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مصر ألغت المحكمة الدستورية سلطة وزارة الداخلية في حق
التظاهر ،في الوقت الذي صدر فيه تقرير قضائي يؤكد مصرية
جزيرتي تيران وصنافير وسط اتجاه لدراسة إلغاء اتفاقية ترسيم
الحدود البحرية بين القاهرة والرياض ،في خطوتين تتسمان بجرأة
عاكست مشيئة الرئاسة

توصية بمصرية تيران وصنافير وبطالن قانون التظاهر

القضاء يعارض
مشيئة السيسي
القاهرة ــ جالل خيرت
أع ـل ـنــت املـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة بـطــان
م ـ ــواد م ــن ق ــان ــون ال ـت ـظ ــاه ــر ،ق ـب ــل أن
يلي ذلك تقرير هيئة مفوضي الدولة
أم ـ ــس ،بــال ـتــوص ـيــة ب ـب ـطــان اتـفــاقـيــة
تــرسـيــم ال ـح ــدود الـبـحــريــة بــن مصر
وال ـس ـعــوديــة ال ـتــي تـتـنـقــل بموجبها
تبعية جزيرتي تـيــران وصنافير من
السيادة املصرية إلى السعودية.
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـح ـكــم األول بــإبـطــال

لم تعترض السعودية
على دخول الجزيرتين ضمن
معاهدة «كامب ديفيد»
املحكمة مواد من قانون التظاهر لعدم
دستوريتها ،فإن القانون الذي أعدته
وزارة الدفاع إبان تولي الرئيس عبد
الفتاح السيسي منصب وزير الدفاع،
ج ـ ــرى إم ـ ـ ـ ــراره مـ ــن ط ــري ــق ال ـح ـكــومــة
ورئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة امل ــؤق ــت آنـ ــذاك
املـسـتـشــار عــدلــي م ـن ـصــور .وسـيــدفــع
الحكم الـصــادر الحكومة إلــى تعديل
الـقــانــون ال ــذي يقضي مـئــات الشباب
فـتــرة سجنهم بـمــوجـبــه ،كــذلــك ألغت
امل ـح ـك ـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة س ـل ـطــة وزارة

الــداخـلـيــة فــي الـسـمــاح بــالـتـظــاهــرات،
وهــي خـطــوة وإن كــانــت لــن تـفــرج عن
املعتقلني على ذمــة القضايا ،إال أنها
ً
س ـت ـل ـغــي س ـل ـطــات ـهــا م ـس ـت ـق ـبــا عـلــى
تنظيم الـتـظــاهــرات ،وهــي صالحيات
واس ـعــة م ــررت بــالـقــانــون ال ــذي هــدف
إل ـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــد م ـ ــن ت ـ ـظـ ــاهـ ــرات ج ـم ــاع ــة
«اإلخوان املسلمني» آنذاك ضد النظام.
أمـ ــا ال ـخ ـط ــوة ال ـث ــان ـي ــة ،فـ ـج ــاءت يــوم
أم ـ ــس ،م ـتــوق ـعــة م ــن ه ـي ـئــة م ـفـ ّـوضــي
الدولة في املحكمة اإلدارية العليا التي
أوصــت فــي تقريرها ببطالن اتفاقية
تــرسـيــم ال ـحــدود الـبـحــريــة وبمصرية
جزيرتي تيران وصنافير اللتني روج
الـنـظــام لهما بــاعـتـبــارهـمــا جزيرتني
سعوديتني «كانتا تخضعان للوالية
املصرية ألسباب مرتبطة بأهميتهما
االستراتيجية وعدم وجود تجهيزات
لــدى الـقــوات السعودية لتولي مهمة
تأمينهما».
وب ــرغ ــم أن ال ـت ـقــريــر الـ ــذي ق ــدم خــال
ج ـل ـســة ال ـط ـع ــن ع ـل ــى ح ـك ــم ال ـب ـطــان
األول الـ ـص ــادر ع ــن مـحـكـمــة الـقـضــاء
اإلداري غير مـلــزم للمحكمة اإلداري ــة
العليا الـتــي تنظر الـطـعــن ،فقد جرت
الـعــادة بتأييد املحكمة لتقرير هيئة
املفوضني بأحكامها ،في الوقت الذي
ظ ــل فـيــه مـحــامــي الـحـكــومــة متمسكًا

بسعودية الجزيرتني.
وفــي حــال تأييد املحكمة بعد انتهاء
املرافعات لحكم محكمة الدرجة األولى
ببطالن االتفاقية باعتبارها مخالفة
للدستور الذي ينص على عدم جواز
ال ـت ـن ــازل ع ــن أي قـطـعــة م ــن األراضـ ــي
امل ـصــريــة ،ف ــإن ال ـق ـضــاء اإلداري وهــو
الجهة املختصة قانونيًا ودستوريًا،
سيكون قــد أصــدر حكمًا نهائيًا غير
قــابــل للطعن أم ــام أي جـهــة قضائية
أخـ ــرى ،بـيـنـمــا تـسـعــى الـحـكــومــة إلــى
إمـ ــرار االت ـفــاق ـيــة بــالـلـجــوء للمحكمة
الــدس ـتــوريــة بـسـبــب إصـ ــدار حـكــم من
محكمة األمور املستعجلة وهي جهة
غير مختصة قانونًا بتأييد االتفاقية.
ّ
وق ــال تقرير مفوضي الــدولــة إن «من
ً
غـيــر املـتـصــور ع ـقــا أن تـتـنــازل دولــة
عــن سـيــادتـهــا عـلــى جــزء مــن إقليمها
ب ـم ـجــرد اتـ ـف ــاق ش ـف ـهــي ،ال تستطيع
ً
إثـبــاتــه مـسـتـقـبــا» ،مـشـيـرًا إلــى أنــه ال
م ـج ــال ل ـل ـقــول ب ـمــا ج ــاء ف ــي م ــذك ــرات
الــدفــاع املقدمة من الحكومة املصرية
من أن خروج الجزيرتني من األراضى
املصرية ودخولهما اإلقليم السعودي
«ج ـ ـ ــاء ن ـت ـي ـجــة ط ــري ـق ــة حـ ـس ــاب خــط
الــوســط فــي تــرسـيــم ال ـح ــدود ،مــا أدى
إلـ ــى وق ـ ــوع ال ـج ــزي ــرت ــن ف ــي ال ـجــانــب
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ،إذ تـ ـن ــاس ــت ال ـح ـك ــوم ــة

في حال تأييد
المحكمة
لبطالن
االتفاقية،
سيكون
القضاء
اإلداري قد
أصدر حكمًا
نهائيًا غير
قابل للطعن
أمام أي جهة
قضائية أخرى
(إي بي إي)

املـ ـص ــري ــة أن ت ـط ـب ـيــق ت ـل ــك ال ـطــري ـقــة
م ــره ــون ب ـع ــدم وج ـ ــود اعـ ـتـ ـب ــارات أو
ظ ـ ـ ــروف خ ــاص ــة تـ ـح ــول دون األخـ ــذ
بها ،وأهم تلك االعتبارات هي نظرية
الـظــروف التاريخية ،التي ّ
ثبتت حق

الــدولــة املـصــريــة بــاسـتـقــرار سيادتها
على الجزيرتني».
ّ
وأضاف التقرير أن الثابت باألوراق
هـ ـ ــو أن ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة لـ ـ ــم ت ـع ـت ــرض
عـ ـل ــى مـ ــا ذك ـ ـ ــره م ـ ـنـ ــدوب مـ ـص ــر فــي

زيادة جديدة في أسعار المحروقات تمهيدًا لتحريرها
تدرس الحكومة المصرية زيادات جديدة
في أسعار المحروقات وتحرير سعرهاعلى
مراحل ،وسط توقعات بأن تكون الزيادة
الجديدة بنسبة  %100من األسعار الحالية،
في وقت تواصلت فيه أزمة نقص الدواء
مع رفض الحكومة زيادة االسعار ،مثلما
تطالب الشركات
القاهرة ــ األخبار
لـ ــم ي ـ ـمـ ـ ّـر شـ ـه ــر واحـ ـ ـ ــد عـ ـل ــى ت ـحــريــك
ال ـح ـك ــوم ــة أس ـ ـعـ ــار امل ـ ـحـ ــروقـ ــات بـعــد
ق ـ ـ ــرار ت ـح ــري ــر س ـع ــر الـ ـ ـص ـ ــرف ،حـتــى
ب ــدأت دراس ــة زي ــادة جــديــدة قــد تصل
إلـ ــى  %100ق ـبــل ن ـهــايــة الـ ـع ــام املــالــي
الحالي ،بسبب ارتفاع أسعار البترول
عامليًا بعد اتفاق منظمة «أوبــك» على
ت ـخ ـف ـيــض االن ـ ـتـ ــاج وارتـ ـ ـف ـ ــاع أس ـع ــار
الـنـفــط لـتـتـجــاوز حــاجــز ال ـ ــ 50دوالرًا.
وأع ـ ـ ـ ــدت الـ ـحـ ـك ــوم ــة فـ ــي هـ ـ ــذا ال ــوق ــت
مــوازنــة الــدولــة على أســاس  45دوالرًا
وب ـس ـعــر صـ ــرف  9ج ـن ـي ـهــات ل ـل ــدوالر
ال ــواح ــد ،وه ــو ال ـس ـعــر الـ ــذي ق ـفــز إلــى
ال ـض ـع ــف ت ـقــري ـبــا ب ـع ــد ت ـح ــري ــر سـعــر
الـ ـص ــرف وت ـ ــرك ح ــري ــة ت ـح ــدي ــد قـيـمــة
الجنيه أمام الدوالر من دون تدخل من
البنك املركزي.
ال ـح ـكــومــة حــركــت أس ـع ــار امل ـحــروقــات
مـ ـس ــاء الـ ــرابـ ــع مـ ــن ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي/
نــوف ـم ـبــر امل ــاض ــي ،فـ ــور ت ـحــريــر سعر
الصرف ،لتعويض الفارق من انخفاض

قيمة الجنيه ،علمًا بأن التقدير األولي
ل ـت ـحــريــر ال ـس ـعــر كـ ــان ال ي ـت ـج ــاوز 14
جنيهًا مقابل ال ــدوالر الــواحــد ،بينما
تجاوز  18جنيهًا في معامالت البيع
ً
ّ
بعد ذلــك .هــذا فضال عــن أن البرنامج
اإلص ــاح ــي لـلـحـكــومــة الـ ــذي حصلت
بموجبه على قرض من صندوق النقد
الدولي يتضمن خفضًا لفاتورة الدعم
املوجه للمواد البترولية ،والذي تعتزم
الحكومة رفعه بحلول عام  2018وفق
خطة جــرى البدء بتنفيذها قبل ثالث
سنوات تتضمن رفع الدعم عن الطاقة
والكهرباء.
وب ـح ـســب م ـع ـلــومــات حـصـلــت عليها
«األخ ـب ــار» ،فــإن رئـيــس ال ـ ــوزراء ،وهــو
ّ
وزيـ ــر ال ـب ـت ــرول ال ـس ــاب ــق ،شــكــل لجنة
غ ـيــر م ـع ـلـنــة م ــن أجـ ــل دراس ـ ــة كـيـفـيــة
الـتـعــامــل مــع ق ـ ــرارات مـنـظـمــة «أوب ــك»
األخـ ـي ــرة ،وال ـت ــي س ـت ــؤدي إل ــى زي ــادة
عجز املوازنة على الحكومة ،ودراســة
جميع االقتراحات ،ومــن بينها زيــادة
األسعار على املواطنني ،ألن الحكومة
لن تستطيع ّ
تحمل فارق فاتورة الدعم
في مــوازنــة العام الحالي التي تهدف
إلــى تقليص عجز املــوازنــة فيها عبر
اإلجــراءات االقتصادية التي اتخذتها
أخيرًا.
وس ـت ـق ــوم ال ـل ـج ـنــة ب ـم ـتــاب ـعــة أس ـع ــار
الـبـتــرول عــاملـيــا وإع ــداد تـقــريــر بقيمة
الـ ــرفـ ــع امل ـت ــوق ـع ــة وط ــريـ ـق ــة الـتـمـهـيــد
ً
لها إعــامـيــا ،فـضــا عــن دراس ــة اآلثــار
السلبية للقرار على األسعار وكيفية
اح ـ ـت ـ ــواء آث ـ ــاره ـ ــا عـ ـل ــى األسـ ـ ـ ــر األقـ ــل
احتياجًا ،مع دراســة تفعيل منظومة

يقود رئيس الحكومة تيارًا يدعم وضع أسعار مختلفة للوقود بحسب نوع السيارة
وقوتها والغرض من استخدامها (أ ف ب)

الـبـطــاقــات الــذكـيــة الـتــي تــم تجهيزها
قـبــل أش ـهــر ول ــم تــدخــل حـ ّـيــز التنفيذ
حتى اآلن.
وبـ ــالـ ــرغـ ــم م ـ ــن أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة أع ـ ـ ّـدت
م ـن ـظــومــة ال ـب ـط ــاق ــات م ــن أجـ ــل ضبط
التوجه ّ
ّ
األولي
عمليات التهريب ،إال أن
لـلـجـنــة يـتـجــه نـحــو تـقـنــن الحصص
الـتــي يحصل عليها املــواط ـنــون ،وأن
تكون هناك حصص ثابتة ألصحاب
ال ـس ـي ــارات ،وم ــن ي ـت ـجــاوزهــا يحصل
ع ـلــى ال ـب ـنــزيــن ب ـس ـعــره ال ـح ــر املـتـغـيــر
يــوم ـيــا ،وك ــذل ــك م ـنــح سـ ـي ــارات الـنـقــل
كوتة محددة ،ومن يتجاوزها يحصل
ع ـل ــى الـ ـ ـس ـ ــوالر ب ـس ـع ــره الـ ـع ــامل ــي فــي
يــوم ال ـشــراء ،على أن يتم اإلس ــراع في
التطبيق خالل األسابيع املقبلة.
وتواجه الحكومة أزمة أخرى مرتبطة
بـتـمــويــل صـفـقــات ال ـش ــراء بـعــد توقف

«أرامـكــو» السعودية عن تزويد مصر
بــاحـتـيــاجــاتـهــا وتــأج ـيــل الـ ـس ــداد ،إذ
سـيـتــم االتـ ـف ــاق م ــع ش ــرك ــات ال ـب ـتــرول
على إتاحة أجل للسداد في املناقصات
الـتــي تـقــوم ب ـشــراء ال ـب ـتــرول منها في
األسواق العاملية.

سيمتد رفع األسعار إلى
األدوية في ثاني زيادة
في أقل من ستة أشهر

وف ــي مــوازنــة ال ـعــام املــاضــي ،خفضت
الحكومة دعــم الـبـتــرول مــن  75مليار
جـنـيــه إل ــى  51م ـل ـيــار ج ـن ـيــه ،وكــانــت
تـهــدف إلــى خفض الــرقــم إلــى النصف
فــي مــوازنــة ال ـعــام الـحــالــي ،لـكــن حتى
اآلن يـبــدو هــذا صعبًا فــي ظــل ارتـفــاع
أسعار البترول.
وي ـقــود رئ ـيــس الـحـكــومــة ت ـيــارًا يدعم
وضع أسعار مختلفة للوقود بحسب
ن ــوع ال ـس ـيــارة وقــوت ـهــا وال ـغ ــرض من
استخدامها بحيث يكون سعر الوقود
ح ـ ّـرًا ،ارتـفــاعــا وانـخـفــاضــا ،للسيارات
الـخـصــوصـيــة األك ـثــر مــن « 1600سي
سي» باإلضافة إلى سيارات السفارات
والـهـيـئــات الــدبـلــومــاسـيــة والـسـيــارات
الـسـيــاحـيــة ،فــي مـقــابــل تـحــديــد حصة
ت ـخ ـت ـل ــف م ـ ــن مـ ـح ــافـ ـظ ــة إل ـ ـ ــى أخ ـ ــرى
للمواطنني مالكي السيارات الخاصة
ول ـل ـم ـي ـكــروبــاصــات وسـ ـي ــارات الـنـقــل
ت ـض ـمــن ل ـهــا س ــاع ــات ع ـمــل يــوم ـيــة ال
تزيد على عشر ساعات.
ويـتــوقــع أن تلجأ الـحـكــومــة إل ــى عــدد
من النواب الداعمني لها لتمرير قرار
زيادة أسعار املحروقات ،بالتزامن مع
إج ــراءات رفــع الدعم التي بــدأ البرملان
دراسة آلياتها .الالفت أن رفع االسعار
سيمتد أيـضــا إلــى األدويـ ــة ،فــي ثاني
زيادة في أقل من ستة أشهر ،إذ تعتبر
األدوي ـ ـ ـ ــة ال ـس ـل ــع ال ــوحـ ـي ــدة امل ـس ـع ــرة
جبريًا ،بينما قــام عــدد من الصيادلة
برفع األسعار بسبب زيــادة الشركات
ألسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار م ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات ـ ـهـ ــا ،خـ ـص ــوص ــا
مستحضرات التجميل التي ال تخضع
للتسعير اإلجباري.
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االجـتـمــاع املنعقد فــي األمــم املتحدة
ب ـج ـل ـس ــة  15ش ـ ـبـ ــاط /فـ ـب ــراي ــر ع ــام
 ،1954الـ ــذي ح ـضــره م ـن ــدوب مصر
وم ـ ـنـ ــدوب إس ــرائـ ـي ــل ،وم ـ ــا تـضـمـنــه
ه ـ ـ ــذا االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ـ ــن تـ ـق ــدي ــم م ـصــر

مذكرة تؤكد فيها أن مصر لها كامل
ال ـس ـي ـطــرة وال ـس ـي ــادة ال ـكــام ـلــة على
جــزيــرتــي تـيــران وصنافير منذ عام
 ،1841كـمــا عـلــق بالبند (« )133أنــه
بانتهاء العالقات بني مصر والدولة

ال ـع ـث ـم ــان ـي ــة أص ـب ـح ــت ال ـج ــزي ــرت ــان
حصرية ملصر ،ولكن هناك دولة كان
بــإمـكــانـهــا أن تـبــدأ مـنــاقـشــات بشأن
احـ ـت ــال ال ـج ــزي ــرت ــن .وهـ ــي املـمـلـكــة
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة ،وق ــد ت ــم إب ــرام
اتفاقية بــن مصر واململكة العربية
ً
السعودية تؤكد مــا أسميه احتالال
للجزيرتني ولـيــس فقط اعتبارهما
ت ـح ــت ال ـح ـم ــاي ــة املـ ـص ــري ــة ،واألك ـث ــر
أهمية من ذلك أنه في هذا االتفاقية
تــم االع ـتــراف بــأن هــاتــن الجزيرتني
جزء ال يتجزأ من األراضي املصرية».
وأشــار تقرير هيئة مفوضي الدولة
إلى أن اململكة لم تعترض أيضًا على
دخـ ـ ــول ال ـج ــزي ــرت ــن ض ـم ــن ات ـفــاق ـيــة
ال ـس ــام امل ـص ــري ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة عــام
 1979واعتبارهما أراض ــي مصرية،
إذ كـ ـ ــان ل ـه ــا ت ـط ـل ــب إخـ ــراجـ ـه ــا مــن
امل ـ ـعـ ــاهـ ــدة ب ـح ـج ــة عـ ـ ــدم دخ ــول ـه ـم ــا
ض ـم ــن الـ ـسـ ـي ــادة املـ ـص ــري ــة ،م ــؤك ـدًا
أن األط ـل ــس ال ـتــاري ـخــي لـلـسـعــوديــة
واملرفق بالطعن املاثل الــذي تضمن
ت ــاري ــخ وج ـغــراف ـيــة مــراح ــل تأسيس
ال ـس ـع ــودي ــة م ــن ال ــدول ــة ال ـس ـعــوديــة
األول ـ ــى ،م ـ ــرورًا بــالــدولــة الـسـعــوديــة
ال ـثــان ـيــة وال ـحــال ـيــة ،ل ــم يـثـبــت ب ــه أن
الجزيرتني تقعان في الحدود البرية
للمملكة .كل تلك الشواهد تؤكد عدم
سـعــوديــة الـجــزيــرتــن ودخــولـهــا في
السيادة املصرية ،األمــر الــذي يقطع
بتبعية الجزيرتني ملصر.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن الـ ـت ــاري ــخ ي ـش ـهــد أن
الـ ـج ــزي ــرت ــن قـ ــد س ـب ــق اح ـتــال ـه ـمــا
مــن قـبــل إســرائ ـيــل فــى  1956و1967
وحتى تاريخ تحريرهما لم ّ
تهب أي
دول ــة لـلــدفــاع عــن الـجــزيــرتــن ســوى
مـصــر صــاحـبــة الـسـيــادة التاريخية
الحقيقية على الجزيرتني ،ولم يثبت
اعـتــراض السعودية على ذلــك طــوال
تلك السنوات.
وأوض ــح أن الـقـضــاء الــدولــي استقر
عـلــى أن أه ــم مـظــاهــر مـلـكـيــة الــدولــة
للجزر ما تمارسه من أعمال سيادة
ل ــدى الـفـصــل فــي ملكية الـجــزيــرتــن،
وأه ـ ـ ــم ت ـل ــك األعـ ـ ـم ـ ــال ع ـل ــى اإلط ـ ــاق
ه ـ ــو الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ع ـ ــن الـ ـج ــزي ــرت ــن ضــد
االعـ ـ ـت ـ ــداءات ،وبـ ــذل الـ ــدم ف ــي سبيل
الحفاظ عليها ،وهو ما فعله الجيش
املصري فى تلك املناطق.

كيوسك الصحافة
فرنسا :صعود «سياسة الخوف»
الجميع في فرنسا يتحدث عن وصول مارين لوبان ،مرشحة
ح ــزب «الـجـبـهــة الــوط ـن ـيــة» الـيـمـيـنــي امل ـت ـطــرف ،إل ــى الـ ــدورة
النهائية في االنتخابات الرئاسية العام املقبل .في املقابل،
أع ـلــن فــران ـســوا ه ــوالن ــد ،الــرئ ـيــس األقـ ــل شـعـبـيــة ف ــي تــاريــخ
فرنسا الحديث (نسبة التأييد  4في املئة فقط) ،أنه لن يسعى إلعادة
انتخابه .هذا االعالن يعكس التراجع الحاد لليسار واليسار الوسط
الذي تشهده جميع الدول الديموقراطية.
ولكن املفاجأة األكبر ،على األقل لجزء كبير من وسائل اإلعالم والطبقة
السياسية ،كانت فوز فرانسوا فيون في االنتخابات التمهيدية لحزب
يمني الوسط الرئيسي ّفي البالد .وفيون كاثوليكي تقليدي ،يرفض
التعددية الثقافية ويحذر من تأثير املسلمني على الهوية الفرنسية.
ّ
مقسمًا إلــى أج ـ ً
تفكك الـيـســار الفرنسي ال ــذي بــات ّ
ـزاء
كــل ذلــك يــؤكــد
عـ ّـدة .فإيمانويل ماكرون ،املرشح النتخابات الرئاسية ،استقال من
ّ
سياسية وسطية جديدة تتمحور حول
حكومة هوالند وشكل حركة
ّ
تحديث السياسة الفرنسية وتبني االنفتاح االقتصادي .وسيواجه
ماكرون مرشحًا يساريًا آخر من قلب «الحزب االشتراكي» هو مانويل
فالس .من جهة أخرى ،جان لوك ميلنشون سيمثل اليسار الراديكالي
في االنتخابات ،وأرنــود مونتبورغ ،اآلتــي من «الحزب االشتراكي»،
يسعى من خالل ترشيحه للحد من «العوملة الزائدة».
هذا التخبط في اليسار واليسار الوسطي يعكس انتشار «سياسة
الخوف» في املجتمعات الديموقراطية .ومن عناصر هذه السياسة
ال ـخــوف مــن تــأثـيــر الـعــوملــة عـلــى مـسـتــوى معيشة الطبقة العاملة،
والـخــوف مــن املهاجرين ،والـخــوف على الهوية الوطنية ،والخوف
من اإلرهــاب .اليسار الــذي ازدهــر من خالل اعتماد «سياسة األمــل»،
عليه إمــا أن يتعامل مــع هــذه املـخــاوف أو محاربتها والتقليل من
خطورتها.
(إي.جاي ديون جونيور« ،واشنطن بوست» األميركية)

النمسا تريد أوروبا ...وإيطاليا ال

اليمن

هادي يرفع سقفه:
أرحل بعد نفي صالح والحوثي
يــواصــل الرئيس اليمني املستقيل،
ع ـب ــد رب ـ ــه م ـن ـص ــور هـ ـ ـ ــادي ،إطـ ــاق
مواقف سياسية بسقوف عالية من
ّ
عــدن ،محل إقامته منذ عشرة أيــام،
فــي وقــت نقل فيه مصدر مقرب من
الــرئــاســة املستقيلة ،أن هــادي أعلن
أن ـ ــه «ل ـ ــن ي ـس ـل ــم ال ـح ـك ــم فـ ــي ال ـب ــاد
إال لــرئ ـيــس مـنـتـخــب ض ـمــن مــرحـلــة
انتقالية».
ون ـق ـلــت وك ــال ــة «ف ــران ــس بـ ــرس» عن
امل ـ ـصـ ــدر ن ـف ـس ــه أن ه ـ ـ ــادي عـ ــارض
خ ــال اج ـت ـمــاعــه م ــع م ـب ـعــوث األم ــم
امل ـ ـت ـ ـح ـ ــدة الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـي ـ ـمـ ــن،
إسماعيل ولــد الشيخ أحـمــد ،خالل
لقائهما الخميس املاضي« ،خريطة
الطريق» التي تقدم بها األخير.
وضـ ـم ــن الـ ـسـ ـق ــوف الـ ـع ــالـ ـي ــة ،طـلــب
هــادي ،وفق املصدر نفسه ،أن يعلن
ك ــل م ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـي ـم ـنــي ال ـســابــق
ع ـ ـلـ ــي ع ـ ـبـ ــد الـ ـ ـل ـ ــه صـ ـ ــالـ ـ ــح ،وزع ـ ـيـ ــم
«ج ـم ــاع ــة أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ع ـب ــد امل ـلــك
ال ـ ـحـ ــوثـ ــي« ،ت ـخ ـل ـي ـه ـم ــا عـ ــن ال ـع ـمــل
الـسـيــاســي وإلــزام ـه ـمــا ال ـخ ــروج من
ال ـي ـم ــن إل ـ ــى م ـن ـف ــى اخـ ـتـ ـي ــاري مل ــدة
عـشــر س ـن ــوات ،وتـطـبـيــق الـعـقــوبــات
الدولية الـصــادرة عن مجلس األمن
بحقهما».
يشار إلى أن «خريطة الطريق» ،وفق
مـ ـص ــادر ع ـ ــدة ،ت ـت ـح ــدث ع ــن س ـيــاق
آخـ ـ ــر ،وأهـ ـ ــم بـ ـن ــوده ــا أن «ي ـت ـخ ـلــى
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«خريطة الطريق»
تتوافق مع
ال ّ
«تمنيات» هادي
والسعودية

هادي عن صالحياته لنائب توافقي
خالل شهر من توقيع اتفاق السالم
املفترض التوصل إليه».
على الصعيد السياسي ،قــال وزيــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ،ب ــوري ــس
جونسون ،إن «الرياض لم تتجاوز
ال ـخــط األح ـمــر فــي ال ـي ـمــن» ،مضيفًا
أن لـنــدن «ال تــرى فــي ال ـغــارات التي
يـشـنـهــا ال ـط ـي ــران ال ـس ـع ــودي خـطـرًا
واضـ ـ ـح ـ ــا ي ـ ـهـ ــدد ب ــانـ ـتـ ـه ــاك ح ـق ــوق
اإلن ـس ــان» .وج ــدد جــون ـســون ،أثـنــاء
مشاركته على قناة «بــي بــي ســي»،
أول م ــن أم ـ ــس« ،ت ـم ـســك بــريـطــانـيــا
بدعم السعودية».
ً
وت ــاب ــع قـ ــائـ ــا« :ال ن ـع ـت ـقــد ب ــوج ــود
أي خـ ـط ــر واض ـ ـ ــح يـ ـه ــدد ب ــان ـت ـه ــاك
حقوق اإلنـســان فــي مــا يتعلق بهذه

األسـلـحــة» .كذلك ادع ــى ،فــي تناقض
واضــح مع تصريحات سلفه فيليب
هــامــونــد ،أن «الـخـبــراء البريطانيني
غـيــر مـتــورطــن فــي تـحــديــد األه ــداف
التي تطاولها الغارات السعودية ،بل
هم يوفرون للرياض فقط النصائح
العامة بشأن كيفية هذه الغارات».
وك ــان هاموند قــد اتـهــم فــي أكـثــر من
مناسبة ،السعودية ،بخرق القانون
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي فـ ـ ــي ح ــربـ ـه ــا فـ ـ ــي الـ ـيـ ـم ــن،
وارتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاب ج ـ ــرائ ـ ــم بـ ـح ــق امل ــدن ـي ــن
ال ـي ـم ـن ـيــن ،م ـطــال ـبــا ح ـك ــوم ــة ب ــاده
بإيقاف بيع األسلحة للرياض.
م ـيــدان ـيــا ،أفـ ــاد ق ـي ــادي ف ــي «أن ـص ــار
ال ـل ــه» ،ب ــأن ط ـيــران تـحــالــف ال ـعــدوان
ـس ،مجددًا ،طريق صنعاء ـ
قطع ،أمـ ّ
ذمــار بشنه غــارتــن متتاليتني على
مـنـطـقــة ن ـق ـيــل ي ـس ـلــح ،ال ــراب ـط ــة بني
العاصمة وكـبــرى املحافظات كثافة
س ـك ــان ـي ــة .ك ــذل ــك تـ ـح ــدث ــت مـ ـص ــادر
ميدانية عن شن العدوان ،أمس ،قرابة
 18غارة متتالية على مديريتي بالد
الــروس وسنحان ،مسقط رأس علي
عبد الله صالح.
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،نـ ـش ــر ت ـن ـظ ـي ــم «داع ـ ـ ــش»
فــي الـيـمــن ،أم ــس ،ص ــورًا ملــا قــال إنه
معسكر أقامه في محافظة البيضاء
ل ـ ـتـ ــدريـ ــب املـ ـق ــاتـ ـل ــن االنـ ـتـ ـح ــاري ــن
حصرًا.
(األخبار)

صـ ـ ّـوت  60ف ــي امل ـئ ــة ُم ــن االي ـط ــال ـي ــن ب ـ ـ ـ «ال» ع ـلــى م ـشــروع
اإلصالح الدستوري املقترح من قبل رئيس الحكومة ماتيو
رينزي .الواقع جاء مخالفًا آلمال بروكسل ،ورينزي سيغادر
بعد عامني من الحكم .فااليطاليون لم يلتفتوا إلى ما كانت
تحاول أوروبا قوله لهم ،ووجهوا ضربة موجعة للقارة مع نجاح
حملة حزب «النجوم الخمسة» املعادي لالتحاد األوروبي في دفع
الناخبني إلى التوصيت بـ «ال».
فــي املقابل ،شهدت أوروب ــا لحظة سياسية أخــرى بالغة األهمية،
مع رفض غالبية النمساويني املرشح الرئاسي اليميني املتطرف
نوربرت هوفر.
ظاهريًا ،ليس من املنطقي مقارنة استفتاء اإلصالح الدستوري في
بلد يبلغ عدد سكانه  60مليونًا (إيطاليا) باالنتخابات الرئاسية
في بلد آخر أصغر بثماني مرات (النمسا) ،إال أن أوروبا كانت في
انتظار إشارة إيجابية من البلدين على ّ
حد سواء.
أرس ــل ال ـن ـم ـســاويــون رس ــال ــة واض ـح ــة ألوروب ـ ــا م ــن خ ــال انـتـخــاب
الكسندر فان دير بيلني ،الرئيس الذي بنى حملته االنتخابية على
أهمية االتحاد األوروبي بالنسبة إلى بالده .أما في إيطاليا ،فرغبة
أوروبا لم تكن أولوية ،بل التصويت بـ «ال» هو أيضًا تصويت بـ «ال»
لالتحاد األوروبي .في الواقع ،إيطاليا في حالة فوضى مع ارتفاع
م ـعــدالت الـبـطــالــة واألزمـ ــة املـصــرفـيــة الـضـخـمــة وص ـعــود الـتـيــارات
ً
الشعبوية .البلد غير قادر (واإليطاليون ال يرغبون أصال) على أن
يكون ركنًا أساسيًا في االتحاد األوروبي .إن هذا «الحلم» أوروبي
وليس إيطاليًا.
(أليسيو كولونيلي« ،ذي إندبندنت» البريطانية)
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«ال» إيطاليا :الصورة ليست قاتمة بعد ...لكنها
اختارت إيطاليا قول «ال» على
تــعــديــات رئــيــس الحكومة
ماتيو ريــنــزي ،لتدخل البالد
ال ــع ــام الــجــديــد بــكــثــيــر من
التساؤالت وعــدم االستقرار،
في انتظار استحقاق نيابي
جديد ،يجعل توقع المستقبل
واآلثار البعيدة لالستفتاء أمرًا
بالغ التعقيد

لور الخوري
رب ـ ـمـ ــا ال يـ ـجـ ـع ــل رف ـ ـ ــض إي ـط ــال ـي ــا
لتعديالت رئـيــس الحكومة ماتيو
ري ـن ــزي الــدس ـتــوريــة ال ـب ــاد «حـجــر
ال ــدومـ ـيـ ـن ــو الـ ـث ــال ــث» ب ـع ــد خـ ــروج
بــري ـطــان ـيــا م ــن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
وفوز دونالد ترامب في االنتخابات
األميركية ،لكنه من دون شك يضع
ً
كال من روما وبروكسل أمام مشهد
معقد جدًاَ ،ويعكس بطبيعة الحال
م ـشــاعــر ق ــوي ــة م ـنــاه ـضــة لــات ـحــاد
األوروبي في إيطاليا.
وب ـ ـعـ ــدمـ ــا ق ـ ـ ــال اإلي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــون «ال»
بــأغـلـبـيــة ســاح ـقــة ،ت ــواج ــه بــادهــم
ف ــي ال ــدرج ــة األول ـ ــى امل ـج ـهــول على
الصعيد الـسـيــاســي ،ليكون اليقني
الـ ــوح ـ ـيـ ــد هـ ـ ــو «مـ ــرح ـ ـلـ ــة مـ ـ ــن ع ــدم
االستقرار السياسي» ،وفق الباحث
السياسي اإليطالي ،ركاردو ألكارو،
في حديث إلــى «األخـبــار» .فقد دفع
خيار اإليطاليني الــواضــح بأغلبية
 60ف ـ ــي امل ـ ـئـ ــة وبـ ـنـ ـسـ ـب ــة م ـش ــارك ــة
م ــرت ـف ـع ــة وصـ ـل ــت إل ـ ــى حـ ــوالـ ــى 65
ف ــي امل ـئ ــة رف ــض ت ـعــديــات حـكــومــة

يـســار الــوســط الــديـمــوقــراطـيــة على
ال ــدس ـت ــور ،ري ـن ــزي إل ــى االسـتـقــالــة،
خـ ـص ــوص ــا أن نـ ـسـ ـب ــة ال ــرافـ ـض ــن
املرتفعة تعني رفضًا شعبيًا له في
الدرجة األولى.
ومـ ـ ــع ذل ـ ـ ــك ،فـ ـ ــإن «الـ ـ ـك ـ ــارث ـ ــة» ال ـت ــي
حبست أنفاس أوروبا قد ال تحصل
قريبًا ،ألن فوز معسكر «ال» ال يعني
بالضرورة خروجًا مباشرًا إليطاليا
مــن منطقة ال ـيــورو ،لسبب رئيسي
هـ ــو أن مـ ـط ــال ــب «حـ ــركـ ــة ال ـن ـج ــوم
الخمسة» و«راب ـطــة الـشـمــال» ،أبــرز
ال ــراف ـض ــن ل ـت ـعــديــات ريـ ـن ــزي ،في
ال ـ ـتـ ــوجـ ــه النـ ـتـ ـخ ــاب ــات مـ ـبـ ـك ــرة لــن
تتحقق بسهولة.
ّ
ويعود ذلك إلى واقع أن السيناريو
األكـثــر ترجيحًا فــي الــوقــت الحالي
ه ـ ــو تـ ـعـ ـي ــن رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
سيرجيو ماتاريال «رئيس حكومة
ج ــدي ـدًا م ــن ال ـح ــزب الــديـمــوقــراطــي،
ح ــزب ري ـن ــزي ،لـيـقــود تـحــديــا ب ــارزًا
ه ــو ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة ان ـت ـقــال ـيــة أو
ح ـكــومــة تـقـنـيــة ،وت ـعــديــل ال ـقــانــون
االنتخابي للتوجه إلــى انتخابات
عامة فــي عــام  2017أو عــام ،»2018

سيتعرقل دور
إيطاليا على الصعيد
األوروبي في ظل
حكومة تقنية

ّ
وف ـ ــق ألـ ـ ـك ـ ــارو .ال ـح ـك ــوم ــة امل ـشــك ـلــة
ً
عـلـيـهــا أوال أن تـحـظــى بــالـثـقــة من
م ـج ـل ـســي ال ـ ـنـ ــواب والـ ـشـ ـي ــوخ قـبــل
أن تـقــوم باملهمات املطلوبة منها،
أي إق ــرار املـيــزانـيــة وتـعــديــل قــانــون
االنتخابات .وتشير التوقعات إلى
ّ
أن مــاتــاريــا قــد يـعـ ّـن وزي ــر املالية
كــارلــو ب ــادوان فــي املنصب .ويقطع
تعديل قــانــون االنتخابات الطريق
أمام «النجوم الخمسة» ،على األقل
ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي ،ل ـلــوصــول إلــى
الحكم ،مــع اإلش ــارة إلــى أن ال شيء

يمنع فوزها الحقًا .وينص القانون
الحالي ال ــذي أق ـ ّـر فــي حــزيــران على
مـنــح األغـلـبـيــة ف ــي مـجـلــس ال ـنــواب
ل ـل ـحــزب الـ ــذي ي ـف ــوز بــأك ـثــر م ــن 40
ف ــي امل ـئــة ف ــي الـ ـ ــدورة األولـ ـ ــى ،وهــو
م ــا ي ـص ـ ّـب ملـصـلـحــة فـ ــوز «ال ـن ـجــوم
ال ـخ ـم ـس ــة» بــاألغ ـل ـب ـيــة وتـشـكـيـلـهــا
ل ـح ـك ــوم ــة ،ورب ـ ـمـ ــا دع ــوتـ ـه ــا تــال ـيــا
إل ــى اسـتـفـتــاء عـلــى منطقة ال ـيــورو.
السبب الثاني الذي يدفع بضرورة
تعديل الـقــانــون االنتخابي هــو أنه
«ص ـ ّـمــم فـقــط ل ـي ـتــاءم م ــع ّالـتـعــديــل
الــدس ـتــوري امل ـق ـتــرح ،أي إن ــه ينظم
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب فـقــط
ّ
ولـيــس مجلس الـشـيــوخ ،كــذلــك فــإن
امل ـج ـل ــس ال ــدسـ ـت ــوري الـ ـ ــذي أح ـيــل
إليه قانون االنتخابات قد يرفضه
بـعــد إخ ـفــاق االس ـت ـف ـتــاء ف ــي تمرير
ال ـت ـع ــدي ــات ،وهـ ــذا يـعـنــي الـحــاجــة
إلــى قــانــون جــديــد» ،وفــق مــا يشرح
الـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــث ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي
فنتشزو سكاربيتا ،في مقال .وحتى
اآلن ،يبدو أن كــل األح ــزاب األخــرى،
م ـ ــن يـ ـم ــن وس ـ ـ ــط ويـ ـ ـس ـ ــار وس ـ ــط،
متفقة على ضرورة تعديل القانون

فرنسا

مانويل فالس مرشحًا للرئاسة :سأقود اليسار إلى الفوز
أكد رئيس الحكومة الفرنسية
مانويل فالس ،ترشحه لرئاسة
الجمهورية ،أمــس ،مؤكدًا أنه
سيسعى إلى «توحيد صفوف»
اليسار وإعــادة ثقل فرنسا في
الــعــالــم بــمــواجــهــة «اإلرهــــاب
واليمين المتطرف»
بعدما أعلن رئيسه فرنسوا هوالند
ع ــدم تــرش ـحــه لــرئــاســة الـجـمـهــوريــة
مل ــرة ثــان ـيــة ،أع ـل ــن رئ ـي ــس الـحـكــومــة
الفرنسية مانويل فالس ،في خطوة
كانت متوقعة ،ترشحه للرئاسة عن
«ال ـح ــزب االش ـت ــراك ــي» أم ــس ،مقدمًا
استقالته كرئيس للحكومة ،اليوم.
ومن منطقة إيفري الباريسية ،معقله
االنتخابي أعلن فــالــس ،الــذي التقى
فــي وقــت سابق رئيس الجمهورية،
أنه سيقود «اليسار إلى الفوز» .ومع
أن استطالعات الــرأي تشير إلــى أنه
املرشح املفضل لناخبي اليسار ،إال
أن حظوظه في الوصول إلى الرئاسة

تحدي فالس هو بمواصلة
تخفيف الجوانب المثيرة
لالنقسام في خطابه
ضعيفة .هذا لم يمنع فالس الذي قال
في عام  2014إنه «يجب االنتهاء من
ماض
اليسار املتمسك بالحنني إلى
ٍ
مضى» ،من التأكيد أن ال شيء يمنع
فــوز اليسار فــي الــرئــاســة وأنــه ليس
بــالـضــرورة أن يـفــوز مــرشــح اليمني،
ف ــرن ـس ــوا فـ ـي ــون ،ص ــاح ــب ال ـح ـظــوظ
األكبر في املعركة االنتخابية.
ويـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــم «ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي»
ان ـت ـخ ــاب ــات ت ـم ـه ـيــديــة ف ــي  22و 29
كـ ـ ــانـ ـ ــون ال ـ ـثـ ــانـ ــي املـ ـقـ ـب ــل الخـ ـتـ ـي ــار
مــرش ـحــه ل ــاق ـت ــراع ال ــرئ ــاس ــي ال ــذي

قال فالس في خطاب إعالن ترشيحه إنه يريد فرنسا حرة ومتينة تجاه مبادئها (أ ف ب)

سـيـجــري ف ــي أي ـ ــار .وح ـتــى ف ــي حــال
ال ـف ــوز ف ــي االن ـت ـخــابــات الـتـمـهـيــديــة،
سـتـبـقــى ال ـطــريــق مـلـيـئــة بــالـعــراقـيــل
أمـ ـ ـ ــام مـ ــرشـ ــح الـ ـ ـح ـ ــزب االشـ ـت ــراك ــي
الــذي قد يجد نفسه عالقًا بني زعيم
أقصى اليسار جان لوك ميالنشون،
ووزيــر االقتصاد السابق إيمانويل
ماكرون الذي يميل أكثر إلى الوسط.
وق ـ ــد رف ـ ــض االثـ ـ ـن ـ ــان املـ ـش ــارك ــة فــي
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـم ـه ـيــديــة الخ ـت ـيــار
مرشح اليسار.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ــالـ ـ ــس أمـ ـ ـ ـ ــس ف ـ ـ ــي خـ ـط ــاب

إعـ ــان تــرشـيـحــه إن ــه يــريــد «فــرنـســا
حـ ـ ــرة ،م ـت ـي ـنــة تـ ـج ــاه م ـب ــادئ ـه ــا ،فــي
مـ ــواج ـ ـهـ ــة ص ـ ــن ك ـ ـ ــزي ج ـ ــن ب ـي ـن ــغ،
وروسـيــا فالديمير بــوتــن ،وأميركا
دونــالــد تــرامــب ،وتــركـيــا رجــب طيب
أردوغ ـ ــان» ،متابعًا« :أن ــا مــرشــح ألن
على فرنسا أن تدخل بثقل في عالم
ال يشبه ما كــان عليه» وفيه مشاكل
مثل «اإلرهــاب واالحتباس الحراري
وص ـعــود الـيـمــن امل ـت ـط ــرف .»...ودعــا
فــالــس ف ــي خ ـطــابــه أي ـض ــا ،متوجهًا
لـلـيـســار ،إل ــى «ال ــوح ــدة» ،متابعًا أن

مهمته توحيد الصفوف ألن «فرنسا
بـحــاجــة إل ــى ال ـي ـســار» ،وذل ــك بعدما
كـ ــان ي ـت ـح ــدث س ــاب ـق ــا ع ــن «ت ـي ــاري ــن
يساريني ال يمكن التوفيق بينهما».
م ــن ه ـن ــا ،ف ــإن ال ـت ـح ــدي أم ـ ــام فــالــس
بـعــد تــرشـحــه هــو مــواصـلــة تخفيف
ال ـ ـجـ ــوانـ ــب امل ـ ـث ـ ـيـ ــرة ل ــانـ ـقـ ـس ــام فــي
خ ـطــابــه وت ــأم ــن ت ـحــال ـفــات جــديــدة.
ويحاول رئيس الــوزراء منذ سنوات
فرض برنامج «أكثر حداثة» لليسار،
لكن خطابه املؤيد ألوســاط األعمال
ودفــاعــه عــن علمانية متشددة تثير

انـ ــزعـ ــاج ق ـس ــم م ــن م ـع ـس ـك ــره .وق ــال
ال ـنــائــب فـيـلـيــب دوسـ ـي ــه ،وه ــو أحــد
داعمي فالس ،إنه «يجب أن يصمت
مانويل فالس حول عدد من األمور».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،رأى ال ـس ـك ــرت ـي ــر األول
لـ ـ ــ«االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي» جـ ـ ــان ك ــري ـس ـت ــوف
كــام ـبــادل ـيــس ،أن ع ـلــى ف ــال ــس «بـكــل
مـ ـحـ ـب ــة ،أن ي ـع ـت ـم ــد م ــوقـ ـف ــا ج ــديـ ـدًا
ج ــام ـع ــا ...يـجــب أن يـحــافــظ عـلــى ما
هو عليه ،لكن في الوقت نفسه تقديم
أفق جديد».
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـج ــدل امل ـث ــار حــول
عـ ـه ــد هـ ـ ــوالنـ ـ ــد ،وع ـ ــد فـ ــالـ ــس خ ــال
زيارة لشرق فرنسا ،نهاية األسبوع
املـ ــاضـ ــي« ،بـ ــالـ ــدفـ ــاع» ع ــن حـصـيـلــة
حـكــم الــرئ ـيــس ه ــوالن ــد .م ــن جــانـبــه،
رأى أرنــود مونتبورغ ،وهــو املرشح
ال ــوح ـي ــد م ــن «الـ ـح ــزب االش ـت ــراك ــي»
الذي أعلن مشاركته في االنتخابات
التمهيدية ،أول من أمس ،أن هوالند
وفــالــس يعتمدان السياسة نفسها.
وبــالـنـسـبــة إل ــى الـنــائــب اإلش ـتــراكــي،
ل ـ ـ ــوران ب ــوم ـي ــل ،ال ـ ــذي ي ــدع ــم أرنـ ــود
م ــون ـت ـب ــورغ ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ف ــإن
الـتـحــدي األســاســي أم ــام فــالــس اآلن
فــي حملته هــو «إخ ـفــاء سـجــل ليس
ل ـه ــوالن ــد ف ـق ــط ،ب ــل س ـج ـلــه ال ـخــاص
أيضًا».
اآلن ومع فــراغ مركز رئاسة الــوزراء،
فــإن أسماء عديدة مطروحة لخالفة
فــالــس ،منها وزراء الــداخـلـيــة برنار
كازنوف والدفاع جان إيف لودريان
وال ــزراع ــة ستيفان لــوفــول والصحة
مــاريـســول تــوريــان ووزي ــرة التعليم
ن ـ ـجـ ــاة فـ ــالـ ــو ـ ـ ـ ـ بـ ـلـ ـق ــاس ــم .ورجـ ـح ــت
م ـصــادر وزاريـ ــة أن يـتــولــى كــازنــوف
رئاسة الحكومة ،مشيرة إلى أن ليس
هناك «من بديل».
وم ــع وج ــود يـســار مفكك بـعــد واليــة
ه ــوالن ــد ،تـشـيــر اس ـت ـطــاعــات ال ــرأي
إلى أن مرشح اليمني فرنسوا فيون،
وزعيمة اليمني املتطرف مارين لوبن،
س ـي ـصــان إل ــى ال ـ ـ ــدورة ال ـثــان ـيــة من
َ
ُ
ستبعد
وسي
االنتخابات الرئاسية،
اليسار اعتبارًا من الدورة األولى كما
حصل عام .2002
(األخبار ،أ ف ب)
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العالم

معقدة
االن ـت ـخــابــي ،حـتــى ح ــزب سيليفيو
برلسكوني« ،فــورزا إيطاليا» ،الذي
كان مع التصويت بـ«ال».
التفاصيل السياسية التي ستغرق
إيـطــالـيــا فــي األي ــام املقبلة ال تلغي
واق ــع أن لــاسـتـفـتــاء آثـ ــارًا مـبــاشــرة
وغ ـ ـيـ ــر مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ،عـ ـل ــى إي ـط ــال ـي ــا
وأوروبا ،لكنها ربما ليست بالحجم
ال ـ ــذي كـ ــان م ـتــوق ـعــا ل ـج ـهــة م ـقــارنــة
االستفتاء اإليـطــالــي بـ«بريكست»،
خـصــوصــا أن م ــوض ــوع االسـتـفـتــاء
«ل ـ ــم ي ـك ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي وال
منطقة الـ ـي ــورو» ،وف ــق أل ـك ــارو .في
اآلثـ ـ ـ ــار امل ـ ـبـ ــاشـ ــرة ،ق ـ ــال أل ـ ـكـ ــارو إن
نـتـيـجــة االس ـت ـف ـتــاء اإلي ـطــالــي الـتــي
أدت إلـ ــى عـ ــدم اس ـت ـق ــرار س ـيــاســي،
ستنتج عــدم اسـتـقــرار مــالــي أيضًا،
مؤثرة على األسواق من جهة وعلى
ال ــوض ــع امل ــال ــي إلي ـطــال ـيــا م ــن جهة
ثــانـيــة .وقــد هبط الـيــورو أمــس إلى
أدنــى مستوياته في سنتني مقابل
الدوالر ،وإذا استمر عدم االستقرار
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ولـ ـ ــم ت ـت ـش ـك ــل ح ـكــومــة
جــديــدة ،فــإن لذلك مخاطر حقيقية
على األسواق.

استقال رينزي من رئاسة
الحكومة بعدما أخفق
في إقناع اإليطاليين بتعديالت
دستورية (أ ف ب)

من جانب آخــر ،ومع حكومة تقنية
أو انتقالية ،فــإن دور إيطاليا على
ال ـص ـع ـيــد األوروب ـ ـ ـ ــي م ــن ش ــأن ــه أن
ي ـت ـع ــرق ــل ،ب ـح ـيــث إن ـه ــا «لـ ــن ت ـكــون
ق ـ ــادرة ع ـلــى امل ـش ــارك ــة ف ــي االت ـحــاد
األوروب ــي ومنطقة الـيــورو بطريقة
فـعــالــة» ،وفــق أل ـكــارو ،الــذي يــرى أن
الصورة «ليست قاتمة بعد ،لكنها
م ـع ـقــدة» ،عـلــى الـصـعـيــد األوروبـ ــي.
وعلى صعيد اآلث ــار غير املباشرة،
وعلى الــرغــم مــن أن بعض األحــزاب
امل ـ ـنـ ــاه ـ ـضـ ــة إلص ـ ـ ــاح ـ ـ ــات ري ـ ـنـ ــزي
ال تـ ــدخـ ــل ف ـ ــي خـ ــانـ ــة «ال ـ ـحـ ــركـ ــات
الشعبوية» كما «النجوم الخمسة»،
ب ــل تـنـبــع مـنــاهـضـتـهــا م ــن طبيعة
ال ـت ـع ــدي ــات امل ـ ــذك ـ ــورة الـ ـت ــي تــركــز
السلطة بيد الحزب الحاكم ،لكنها
تـ ـعـ ـك ــس وجـ ـ ـ ـ ــود «مـ ـ ـش ـ ــاع ـ ــر ق ــوي ــة
معارضة لالتحاد األوروب ــي» ،وفق
أل ـكــارو .كــذلــك ،وإضــافــة إلــى وجــود
مشاعر قوية معارضة ألوروبــا في
القاعدة االنتخابية لـ«حركة النجوم
الـخـمـســة» ،فــإن هــذا التصويت هو
ب ـم ـثــابــة ص ـ ـ ّـب ال ــزي ــت ع ـل ــى الـ ـن ــار،
وإشعال تلك املشاعر أكثر.

نتائج اللوتو اللبناني
25 42 34 32 27 21 4
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لإلصدار الرقم  1463وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 4 :ـ ـ  21ـ ـ  27ـ ـ  32ـ ـ  34ـ ـ 42
الرقم اإلضافي25 :

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 271,427,428ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة271,427,428 :ل .ل.

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 61,302,330ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 34 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1,803,010 :ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 61,302,330ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 928 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 66,059 :ل.ل.

استراحة
2455 sudoku
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¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 129,152.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16,144 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 1,782,939,384 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل:

نتائج زيد

جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1463
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح39676 :

¶ الجائزة االولى

 قيمة الجوائز اإلجمالية 35,106,808 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة: -الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.9676 :
 -الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم 676 :ل.ل.
 -الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.76 :

 الجائزة اإلفرادية 4000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب»يومية «رقم 223
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة956 :
• يومية أربعة3793 :
• يومية خمسة 89459:

أفقيا

 -1مسالك طويلة ّ
ضيقة تشبه السراديب – وجل –  -2نوع من الطيور – يجري في
العروق –  -3ينبوع باألجنبية – سالح قديم –  -4في العود – ماركة سيارات – أرشد
–  -5بلدة لبنانية بقضاء زحلة –  -6الفوالذ – اإلسم األول لرائد الفضاء السوفياتي
ّ
املصورين اإليطاليني في عصر النهضة – مدة
الراحل غاغارين –  -7إثنان من أشهر
من الزمن –  -8صاح التيس عند الهياج – حرف أبجدي – فريق موسيقي سويدي
معتزل إشتهر في سبعينات وثمانينات القرن العشرين حتى انفصاله عام – 1983
تسميه العامة ّ
ومسمر النعال – ضرب من الجراد ّ
ّ
قبوط –  -10زعيم
 -9مهنة معالج
فلسطيني راحل

عموديًا

ّ
الجبار –  -2مسرحية لشكسبير
 -1والــد سليمان الحكيم إشتهر بمقتل جليات
– دولــة عربية –  -3أصــل البناء – رتبة عسكرية – إنــاء مــن نحاس لغسل األيــدي
–  -4خاصتكم – ديــدون إبنة ماتان حفيد إيتوبعل ملك صــور –  -5عكسها عجز
– عظم ناشز فــوق القدم – أوالد بقر الوحش –  -6من شخصيات كتاب الـتــوراة –
ّ
ّ
العبرانيون
جنوبي فلسطني القديمة حاربهم
واحــد باألجنبية –  -7من شعوب
منذ دخولهم أرض امليعاد – يبس ونشف –  -8إسم شركة عربية لإلنتاج املوسيقي
وملجموعة من القنوات الفضائية الترفيهية –  -9حب – مسكن الرهبان – ظهرت من
بعيد –  -10من قمم جبل املكمل

شروط اللعبة

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

1

أفقيا
ّ
 -1الزبداني –  -2رفسنجاني –  -3ليال – جاروش – ّ -4
يردون – موكا –  -5أجش – خميس
–  -6أوتار – نلفت –  -7له – ا ا ا ا ا –  -8املد –  -9بور سعيد – آت –  -10ياسني بقوش
عموديًا
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مشاهير 2455

حلول الشبكة السابقة

أرس –  -4بفلو – أطلسي – ّ -5
النبي –  -2يرجوه – وا –  -3زرادشت – ّ
ّ
دس – نخر – معن
 -1إيليا
– ّ -6
أنج – أديب –  -7نجامينا – دق –  -8ياروسالف –  -9نوك – فا – أش –  -10ميشال تابت

حل الشبكة 2454

إعداد
نعوم
مسعود
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11

رسام أملاني ( )2011-1922إنكليزي الجنسيةُ .يعتبر من أشهر رسامي
الحداثة في بريطانيا .إشتهر بإنتاجه الغزير وبلوحاته الشخصية مع
زوجاته وعشيقاته
 = 5+3+6+8+7عاصمتها باريس ■  =9+10+1+2+4إسم لشهر تموز ■
 = 3+11وضع خلسة

حل الشبكة الماضية :أحمد التوفيق

18
العالم

الثالثاء  6كانون األول  2016العدد 3051

تقرير

«أوبك» تجتمع مع منتجي
النفط من خارجها السبت

من أمام مقر «أوبك» في النمسا (أ ف ب)

أعـ ـل ــن األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام مل ـن ـظ ـم ــة الـ ـ ــدول
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدرة لـ ـلـ ـنـ ـف ــط (أوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك) م ـح ـمــد
باركيندو أمس ،أن املنظمة ستجتمع
مــع منتجي الـنـفــط مــن خــارجـهــا ،في
الـعــاشــر مــن كــانــون األول فــي فيينا،

سيشارك وزيرا
الطاقة الروسي
واإليراني في االجتماع
لوضع اللمسات النهائية على اتفاق
ّ
للحد من إنتاج النفط عامليًا ،وذلك في
اجتماع هــو األول مــن نوعه منذ عام
.2002
وك ــان ــت م ـن ـظ ـمــة «أوب ـ ـ ــك» ق ــد اتـفـقــت
األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،ع ـ ـلـ ــى خ ـف ــض
اإلن ـ ـتـ ــاج ب ـن ـحــو  1.2م ـل ـي ــون بــرمـيــل
يــوم ـيــا ،ب ــدءًا مــن كــانــون ال ـثــانــي ،في
م ـس ـعــى ل ـت ـق ـل ـيــص وفـ ـ ــرة اإلمـ ـ ـ ــدادات

العاملية ودعم األسعار.
وف ـي ـم ــا ك ـش ــف ب ــاركـ ـيـ ـن ــدو عـ ــن خـطــة
االج ـت ـم ــاع امل ــرت ـق ــب ف ــي مــؤت ـمــر عقد
في نيودلهي ،ذكر املوقع اإللكتروني
ل ـ ــوزارة الـنـفــط اإلي ــران ـي ــة (ش ــان ــا) ،أن
وزيـ ـ ــر ال ـن ـف ــط ب ـي ـج ــان نـ ـم ــدار زنـغـنــه
سيشارك في االجتماع.
وي ـ ــأت ـ ــي ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ص ـ ـ ــرح ف ـيــه
املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
اإلي ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرام ق ـ ــاس ـ ـم ـ ــي ،بـ ــأن
السعودية تعاونت للمرة الثانية مع
إيران ،في إطار منظمة الدول املصدرة
للنفط .وقال خالل مؤتمره الصحافي
األس ـبــوعــي ،إن «الـسـعــوديــة تعاونت
م ــع إيـ ـ ــران ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ف ــي قضية
االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة الـلـبـنــانـيــة»،
ّ
معتبرًا أن تعاونًا كهذا يمكن أن َي ُحل
املشاكل على الساحة الدولية .وشدد
ع ـل ــى أن امل ـن ـط ـقــة ت ــواج ــه ف ــي ال ــوق ــت
ال ــراه ــن ال ـعــديــد م ــن األزم ـ ـ ــات ،مـعــربــا
عن أمله في أن تصل دول املنطقة إلى
قناعة بعدم وجود سبيل للتعامل مع
هــذه األزم ــات مــن غير الـتـشــاور .وقــال
إن إيـ ـ ــران ب ــره ـن ــت ،ف ــي ال ـس ــاب ــق ،عن
أنها ّ
تشد على أيــدي الــدول املجاورة
إذا امتدت إليها بحسن نية .ورأى أن
املكسب الذي حققته إيران في «أوبك»،
جاء نتيجة لصمود الشعب اإليراني
وامل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن ،م ـ ــؤكـ ـ ـدًا أن م ـن ــدوب ــي
إي ـ ـ ــران ت ـع ــام ـل ــوا ب ـح ـك ـمــة ف ــي قـضـيــة
الـنـفــط ويـمـكــن إط ــاق صـفــة انـتـصــار
دبلوماسية الطاقة عليه.
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ن ـ ـق ـ ـلـ ــت وك ـ ــال ـ ــة
«ن ــوف ــوسـ ـت ــي» عـ ــن م ـ ـصـ ــادر مـطـلـعــة
ق ــولـ ـه ــا إن وزيـ ـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة الـ ــروسـ ــي
ألكسندر نــوفــاك ،يعتزم املشاركة في
اجتماع «أوبك» .وذكر املصدر أن نوفك
«سـيـعـقــد أي ـضــا اجـتـمــاعــا م ــع األم ــن
العام للمنظمة محمد باركيندو».
وبالتزامن ،أفادت وكالة «إنترفاكس»
ب ــأن رئ ـي ــس «تــران ـس ـن ـفــت» املـحـتـكــرة
ل ـخ ـطــوط أنــاب ـيــب ال ـن ـفــط ف ــي روس ـيــا
نيكوالي تــوكــاريــف ،ص ـ ّـرح أمــس بأن
خـفــوضــات إن ـتــاج ال ـخــام قــد تـبــدأ في
آذار.
(رويترز ،أ ف ب)

◄ وفيات ►
انتقل إلى رحمة الله تعالى املرحوم
غازي فايز جمال
أوالده :أحمد فايز ـ ـ املرحوم محمد
ـ ـ مالك ـ ـ آدم.
بناته :وفاء ـ ـ فاطمة ـ ـ لينا ـ ـ ياسمني
ـ ـ مايا.
أصـ ـه ــرت ــه :اب ــراهـ ـي ــم رض ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ نـ ــزار
حجاج.
تقبل التعازي يــوم الثالثاء الواقع
ف ـي ــه  06/12/2016ف ــي حـسـيـنـيــة
روضة الشهيدين.
يقام ذكرى الثالث عن روحه الطاهرة
يوم الخميس في  08/12/2016في
حسينية روضة الشهيدين للنساء
والــرجــال مــن الساعة الثالثة حتى
الخامسة عصرًا.
اآلس ـف ــون وال ــراض ــون بـقـضــاء الـلــه:
آل ج ـم ــال وآل رضـ ــا وآل سـعـيــدي
وآل شلهوب وآل اآلغا وآل سويدان
و|آل حجاج وآل فواز وعموم أهالي
جويا.

إلعالناتكم
صفحة
في
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
لغاية
صباحًا ً
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـعـ ــائـ ــد لـ ـ ـش ـ ــراء ق ـ ــواط ـ ــع 66
ك.ف .مــن ال ـنــوع الــداخـلــي ل ــزوم محطتي
جعيتا وعني املريسة ،موضوع استدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض رق ـ ـ ــم ث4د 10347/ت ــاري ــخ
 ،2016/10/25قـ ــد م ـ ـ ــددت ل ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2016/12/23عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /200.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/12/1
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2397
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لشراء كابالت كهربائية
( )cables electriquesل ــزوم معمل الــذوق
الـ ـح ــراري ،مــوضــوع اسـتـقـصــاء االس ـعــار
رقم ث4د 10422/تاريخ  ،2016/10/26قد
مددت لغاية يوم الخميس 2016/12/29
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االسـ ـع ــار امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/12/1
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2394
إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن إعـ ـ ــادة اجـ ـ ــراء تـلــزيــم
بـطــريـقــة اسـ ـت ــدراج ع ــروض عـلــى أس ــاس
تنزيل مئوي حده االقصى عشرون باملئة
على اسعار االدارة لتنفيذ مشروع تعزيل
وان ـ ـشـ ــاء ح ـي ـط ــان ح ـم ــاي ــة ع ـل ــى م ـج ــاري
شتوية في بلدة سيسوق ـ ـ محافظة عكار
(للمرة الثانية).
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الثالثاء الواقع في .2017/1/10
فـعـلــى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن فــي الــدرجــة
الــراب ـعــة فـقــط لتنفيذ صـفـقــات األش ـغــال
املائية والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من
اربــع صفقات مائية لم يجري استالمها
مؤقتًا ،الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم
ت ـقــديــم عــروض ـهــم ق ـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة
ع ـش ــرة م ــن آخ ــر ي ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـيــوم
املـ ـح ــدد لـجـلـســة ف ــض الـ ـع ــروض ـ ـ ـ ـ وفــق
ن ـصــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص ال ــذي
يمكن االطالع والحصول عليه في املديرية
ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائ ـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  2كانون االول 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2416
إعالن تلزيم
مـ ـش ــروع أشـ ـغ ــال ص ـيــانــة أق ـن ـيــة ري في

منطقة القليعة ـ ـ البويضة ـ ـ دمياط ـ ـ دير
ميماس ـ ـ قضاء مرجعيون.
الساعة التاسعة من يوم األربعاء الواقع
فيه الرابع من شهر كانون الثاني ،2017
ت ـجــري إدارة امل ـنــاق ـصــات ـ ـ ـ ـ ف ــي مــركــزهــا
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملـيــاه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،مـنــاقـصــة تـلــزيــم مـشــروع
أشـ ـغ ــال ص ـي ــان ــة أق ـن ـي ــة ري ف ــي مـنـطـقــة
القليعة ـ ـ البويضة ـ ـ دمياط ـ ـ دير ميماس
ـ ـ قضاء مرجعيون.
ـ ـ التأمني املؤقت/7.000.000/ :ل.ل .سبعة
ماليني ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ـ ــى لتنفيذ
صـ ـفـ ـق ــات االشـ ـ ـغ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة امل ـس ـج ـل ــون
وفـقــا ألح ـكــام املــرســوم رق ــم  3688تــاريــخ
 1966/1/25وتـعــديــاتــه الــذيــن ال يوجد
بعهدتهم أكثر من أربع صفقات مائية لم
يجر استالمها مؤقتًا.
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض إل ـ ـ ــى إدارة
املـنــاقـصــات ،قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 2402
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلـبــت نــوهــا اس ـعــد اب ــوغ ــزال ــه ملوكليها
ميليا جرجس ابوطايع اصالة وشوقي
ب ـط ــرس ن ـه ــره ملــورث ـيــه ج ــرج ــس بـطــرس
ابـ ــوطـ ــايـ ــع وس ـمـ ـي ــه ج ــرج ــس اب ــوط ــاي ــع
سندات تمليك بدل ضائع العقارات 477
و 475و 462الغازية و 482و 462عقتانيت
و 578و 442و 436و 180و 184و 225و351
و 555و 581و 632و 912و 1059و1066
و 1106و 1488و 262و 275و 502و549
و 551و 641و 751و 753و 762و1090
و 807و 812و 879و 884و 933و1339
و 1352و 1375و 1109املعمرية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
ط ـل ــب اكـ ـ ــرم ح ـس ــن جـ ـ ــواد مل ــوك ـل ــه حـســن
م ـح ـمــد ح ـســن ج ـ ــواد س ـنــد تـمـلـيــك بــدل
ضائع العقار  176خرطوم.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب جـ ــواد مـحـمــد جـ ــواد غـ ــدار ملوكليه
م ـح ـم ــود ح ـس ــن ال ــزي ــن وجـ ـم ــال تــرســت
بنك سند تمليك وشهادة قيد تأمني بدل
ضائع العقار  1663حارة صيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
طلب داود عبدالله ابو ملحم ملوكله علي
نــاصـيــف نــاصـيــف بــومـلـحــم ش ـهــادة قيد
بدل ضائع العقار  740مليخ.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء م ـح ــوالت ق ــدرة
لزوم محطات التحويل الرئيسية ملعالجة
الـخـنـقــات ،مــوضــوع اس ـت ــدراج الـعــروض
رقــم ث4د 9362/تــاريــخ  ،2016/9/28قد

الثالثاء  6كانون األول  2016العدد 3051

إعالنات

19

◄ إعالنات رسمية ►
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2017/1/13
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /750.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/12/2
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2417
إعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب خــالــد عـبــدالـغـنــي كـنـعــان شهادتي
قيد بدل ضائع العقارين  627و 643انان.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
طلبت ماري الياس الحاج ملورثها الياس
حـبـيــب ال ـح ــاج س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
العقار  652طنبوريت.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
طلبت امال نجيب سليمان نمر شهادتي
ق ـي ــد بـ ــدل ض ــائ ــع ال ـع ـق ــاري ــن  585و586
عازور.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلبت دولــي فيكتور قصير سند تمليك
بدل عن ضائع للقسم  16من العقار 243
منطقة الرميل.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

يبلغ الى املنفذ املنفذ عليها شركة توب
غيرز ش.م.ل .وعز الدين حسني طه البابا.
ً
عـمــا بــاحـكــام املـ ــادة /409أ.م.م .تنبئكم
دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت بـ ـ ــأن ل ــدي ـه ــا فــي
املعاملة التنفيذية رقم  2016/1206انذارًا
تنفيذيًا موجهًا إليكما من طالب التنفيذ
الشركة الــدولـيــة للتمويل لبنان ش.م.ل.
ناتجًا عن طلب تنفيذ سندات دين بقيمة
/65701/د.أ .عدا اللواحق.
وعليه تدعوكما هــذه الــدائــرة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي واالوراق املرفقة
به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا االعالن
وع ـلــى تـعـلـيــق نـسـخــة ع ـنــه وع ــن االنـ ــذار
املذكور على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة
تنفيذ بيروت ويصار بعد انقضاء هذه
املـهـلــة ومـهـلــة االنـ ــذار الـتـنـفـيــذي البالغة
عشرة ايــام الــى متابعة التنفيذ بحقكما
ً
اصوال حتى الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
إزدهار عاصي
إعالن
املوضوع :تصحيح خطأ في إعالن البيع
املرجع :دائرة تنفيذ دوما
لقد سقط سهوًا فــي إعــان البيع املحدد
بـتــاريــخ  2016/12/19فــي املـعــامـلــة رقــم
 2015/55املتكونة بني ربيع عبيد واملنفذ
عليهما تــراز عبود الجرماني وجرجس
عبود جرجس لناحية عــدم ذكــر مساحة
العقار وهــي /1022/م 2للعقار /1054/
محمرش.
فإقتضى التصحيح
البترون في 2016/12/5
رئيسة قلم محكمة البترون
وفاء ضاهر
إعالن شطب
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ب ـن ـ ً
ـاء لـلـطـلــب امل ـق ــدم ب ـتــاريــخ 2016/9/7
ص ـ ــدر بـ ـت ــاري ــخ  2016/12/1قـ ـ ـ ــرارًا عــن
حـضــرة الـقــاضــي امل ـشــرف قـضــى بشطب
قيد هواش بولس الشاكوش من السجل
ال ـت ـج ــاري الـ ـع ــام ذات ال ــرق ــم ،3011572
االسم التجاري "الشاكوش للتجارة" رقم
التسجيل املالي .3246889
ل ـل ـم ـت ـض ــرر م ـه ـل ــة عـ ـش ــرة اي ـ ـ ــام ل ـت ـقــديــم
اع ـتــراضــه الـخـطــي عـلــى ه ــذا اإلجـ ــراء من
تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن
صــادر عــن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2016/13
م ــوج ــه ال ــى امل ـس ـتــدعــي ض ــده ـم ــا :سـعــاد

عبدالله العيناتي وجـفــري عبدالله حنا
ً
فرحه ـ ـ من بلدة كفرعقا أصال ومجهولي
محل االقامة حاليًا.
بالدعوى املقدمة ضدكما من املستدعي
مـيـشــال فــاضــل ورفـيـقــه بــوكــالــة املحامي
ج ـ ــورج ن ـص ــار تــدعــوك ـمــا هـ ــذه املـحـكـمــة
السـتــام الحكم الـصــادر عنها برقم 146
ب ـت ــاري ــخ  2016/11/28امل ـت ـض ـمــن ازالـ ــة
ال ـش ـي ــوع ف ــي ال ـع ـق ــار  656أمـ ـي ــون وف ــي
العقارين رقم  1498و 1501منطقة كفرعقا
العقارية عن طريق بيعها باملزاد العلني
ل ـل ـع ـمــوم ل ـص ــال ــح الـ ـش ــرك ــاء امـ ـ ــام دائـ ــرة
التنفيذ املـخـتـصــة وتــوزيــع نــاتــج الثمن
والرسوم بني الشركاء كل بنسبة حصته
في امللكية وذلك خالل مهلة ثالثني يومًا
من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
نحن القاضي العقاري في الجنوب
قرر القاضي العقاري في الجنوب اعادة
تـكــويــن محضر مـفـقــود للعقار رق ــم 146
صديقني العقارية وتكليف الخبير زين
مكي للكشف على العقار يوم الثالثاء في
 2016/12/20وتعيني يوم الثالثاء الواقع
فــي  2017/1/24مــوعـدًا الع ــادة التكوين
واعالن محتويات العقار واسماء املالكني
ويحق لكل من له عالقة بالعنصر املفقود
ت ـق ــدي ــم ط ـل ـبــاتــه ح ـس ــب االص ـ ـ ــول م ـع ــززًا
باملستندات املؤيدة لغاية موعد الجلسة.
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـ ـل ــب املـ ـح ــام ــي ط ـل ـع ــت يـ ـح ــي ال ـح ـســن
ملــوكـلـتــه نـ ــداء ال ـح ـســن س ـنــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  49بتوراتيج.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـلــب جـ ــورج ح ـنــا ج ــري ــج بــالــوكــالــه عن
جـ ــورج سـ ــاره س ـنــد ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار
 2213داربعشتار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلـبــت ه ـنــد ي ــوس ــف ال ـح ــام ــض ملــورثـهــا
يوسف الحامض سند بدل ضائع للعقار
 1427مجدليا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية في محافظة
بعلبك الهرمل ـ ـ دائرة خدمات املكلفني
املكلفني ال ــواردة أسـمــاؤهــم فــي الـجــدول أدن ــاه للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في
بعلبك ـ ـ دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
إليها أعــاه ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعــام على املوقع االلكتروني الخاص بــوزارة
املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

محمد انور االتات

246797

RR160366602LB

يوسف مخايل ليشع

261833

RR160366545LB

وليد محمد االحمد

581414

RR160366514LB

حسني علي اسماعيل

1976828

RR160366721LB

يحي احمد مكية

2033571

RR160366390LB

نايف حسني عز الدين

2035705

RR160366409LB

غالية جميل نور الدين

2415963

RR160366749LB

سمر مصطفى عساف

2482272

RR160366355LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 2359
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية في محافظة
بعلبك الهرمل ـ ـ دائرة خدمات املكلفني
املكلفني ال ــواردة أسـمــاؤهــم فــي الـجــدول أدن ــاه للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في
بعلبك ـ ـ دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
إليها أعــاه ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعــام على املوقع االلكتروني الخاص بــوزارة
املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

مؤسسة علي عبد اللطيف صالح

261560

RR160366531LB

فرحان رفيق اسماعيل

297453

RR160366528LB

حسن علي الهق

411220

RR160366488LB

 MINAR TRADINGـ ـ محمد انور االتات

618264

RR160366593LB

منال صالح

1351754

RR160366386LB

شركة املوسوي غروب للتعهدات والتجارة

1366504

RR160366505LB

توينز غروب حسني محمد الديراني وشركاؤه 1702833
ش.ت.ب

RR160366443LB

عفيفي محمد حمدان

2506038

RR160366324LB

لودي ميالد البويري

3078327

RR160366372LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 2359
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة – مالية محافظة بعلبك الهرمل ـ ـ دائــرة
خدمات املكلفني
املكلفني ال ــواردة أسـمــاؤهــم فــي الـجــدول أدن ــاه للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في
بعلبك ـ ـ دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
إليها أعــاه ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعــام على املوقع االلكتروني الخاص بــوزارة
املالية:
اسم املكلف

رقم
املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ للصق

ن ـ ـضـ ــال ح ـســن RR160365933LB 1797517
ناصر الدين

2016/10/31 2016/09/30

مـ ـ ـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــة RR160365947LB 1874329
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
نـ ــاصـ ــر ال ــدي ــن
التجارية

2016/10/31 2016/09/30

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 2359
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رياضة

دوري ابطال اوروبا

بورصة «التشامبيونز ليغ» تلغي فرقًا ونجومًا
ت ـطــوي مـســابـقــة دوري أب ـطــال أوروب ــا
لـكــرة ال ـقــدم الليلة وغـ ـدًا صفحة دور
ـور
ال ـم ـج ـمــوعــات ،الـ ــذي كـشــف عــن أم ـ ٍ
كثيرة ترتبط بالعديد من الفرق المرشحة
للمنافسة عـلــى الـلـقــب ه ــذا الـمــوســم،
ً
إضافة إلى العديد من النجوم الذين كان
من المتوقع بروزهم ّ
وخيبوا اآلمال
شربل ّ
كريم
كـ ـثـ ـي ــرة ه ـ ــي امل ـ ـح ـ ـطـ ــات ال ـ ـتـ ــي ك ــان
ب ــاإلم ـك ــان ال ـتــوقــف ع ـنــدهــا ف ــي دور
املجموعات من مسابقة دوري أبطال
أوروبـ ـ ــا .تـلــك الـبـطــولــة ال ـتــي حملت
م ـع ـه ــا مـ ـف ــاج ــآت عـ ـ ــدة فـ ــي غــال ـب ـيــة
مواسم العصر الحديث للعبة ،حيث
ب ــات ــت ص ـغ ــار األن ــدي ــة رق ـم ــا صعبًا
فيها وأطاحت بالرؤوس الكبيرة في
مناسبات عدة.
كذلك ،إن هذه املسابقة ّ
قدمت أسماء
مل ـع ــت الحـ ـق ــا ف ــي ع ــال ــم ال ـن ـجــوم ـيــة،
ونقلتها من الظل إلى دائرة الضوء،
ّ
فحطت في أهم الفرق لتصنع معها
اإلنجازات املحلية والقارية.
وانطالقًا من هذا الكالم ،كان املشهد
املـنـتـظــر ع ـلــى صـعـيــد الـتــرشـيـحــات
واألسماء املتوقع بروزها كالسيكيًا
إلى ٍّ
حد ما قبل انطالق املسابقة في
امل ــوس ــم ال ـج ــدي ــد ،ل ـكــن أح ــداث ــا عــدة
شهدتها جعلت اآلراء تبدو مغايرة
أقله قبل ختام دور املجموعات.

قد ّ
تقدم المسابقة
في النهائي هذا الموسم فريقان
لم يكونا في الحسبان
ف ـ ـ ــإذا ذهـ ـبـ ـن ــا إلـ ـ ــى مـ ـس ــأل ــة تــرش ـيــح
الفرق للمنافسة على اللقب ،يمكننا
ال ـ ـتـ ــوقـ ــف ف ـ ــي أملـ ــان ـ ـيـ ــا عـ ـن ــد ب ــاي ــرن
ميونيخ .بطل أملانيا لم يدخل يومًا
الـبـطــولــة ال ـقــاريــة مــن دون أن يكون
اح ــد أق ــوى املــرشـحــن لــرفــع كأسها،
وه ــذا األم ــر ينطبق بــالـتــأكـيــد عليه
منذ أكثر من  10سنوات.
ل ـك ــن أي ـ ــن الـ ـب ــاي ــرن ال ـ ـيـ ــوم مـ ــن ه ــذه
الترشيحات؟
الــواقــع أن خـســارة الـفــريــق الـبــافــاري
ملـبــاراتــن فــي دور املجموعات تترك
ُ
ع ــام ــات اس ـت ـف ـه ــام ع ـل ـي ــه ،وت ـه ـبــط
أسـهـمــه إل ــى مـسـتــويــات مـتــدنـيــة في
ّ
ب ــورص ــة ال ـتــرش ـي ـحــات .ف ــإذا سلمنا
ً
جدال أن الخسارة أمام أتلتيكو مدريد
ّ
اإلسباني تعد طبيعية ،فــإن سقوط

فريق يحمل هوية مستحقة للوقوف بين كبار المنافسين على دوري األبطال (أ ف ب)
اتضح أن قدوم «بيب» ال يكفي لتحويل مانشستر سيتي (حتى اآلن) إلى
ٍ

الفريق البافاري في الجولة املاضية
أمام رستوف الروسي ّ
يعد أمرًا غير
طبيعي ،وخصوصًا أن البايرن كان
قد سحق خصمه بخماسية نظيفة
ذه ــاب ــا قـبــل أن يـنـحـنــي أم ــام ــه إيــابــا
وسط أداء متواضع لغالبية العبيه.
رؤيـ ـ ـ ـ ــة أتـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو يـ ـحـ ـس ــم صـ ـ ـ ــدارة
مجموعة يـتــواجــد فيها بــايــرن ،هي
م ـســألــة ال تـحـصــل ك ــل مــوســم حيث
اعتاد "هوليوود الكرة األملانية" على
ال ــوق ــوف أم ـ ــام ك ــل م ـنــاف ـس ـيــه مهما
ك ــان ــت ق ــوت ـه ــم ،ل ـكــن اآلن وك ـم ــا قــال
ن ـجــم "األت ـل ـي ـتــي" ال ـفــرن ـســي ان ـطــوان
غ ــري ــزم ــان ل ــم ي ـع ــد الـ ـب ــاي ــرن بـنـفــس
الـقــوة الـتــي ظهر عليها أي ــام املــدرب
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ج ــوسـ ـي ــب غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال.
األخـيــر لــم يجلب اللقب ال ـقــاري إلى
م ـيــون ـيــخ ،وهـ ــذا ال ـل ـقــب ال ي ـبــدو أنــه
سيعود إلــى الـخــزائــن الـبــافــاريــة مع
املدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي.
وب ــال ـح ــدي ــث ع ــن غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال ،ي ـعـ ّـد
فــري ـق ــه ال ـج ــدي ــد مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي
اإلن ـك ـل ـي ــزي أي ـض ــا م ــن الـ ـف ــرق ال ـتــي
ه ـ ـب ـ ـطـ ــت أس ـ ـه ـ ـم ـ ـهـ ــا فـ ـ ـ ــي ب ـ ــورص ـ ــة
ال ـت ــرش ـي ـح ــات ،إذ ات ـض ــح أن ق ــدوم
"ب ـ ـيـ ــب" ال ي ـك ـف ــي ل ـت ـح ــوي ــل س ـي ـتــي
ـق ي ـح ـمــل
(حـ ـ ـت ـ ــى اآلن) إلـ ـ ـ ــى فـ ـ ــريـ ـ ـ ٍ
هــويــة مستحقة لـلــوقــوف بــن كبار

املـ ـن ــافـ ـس ــن عـ ـل ــى ال ـ ـكـ ــأس صــاح ـبــة
األذنني الطويلتني.

دوري أبطال أوروبــا ال يفضح الفرق
وم ــدربـ ـيـ ـه ــا فـ ـق ــط ،إذ ف ـض ــح بـعــض

برنامج دوري أبطال أوروبا
 الثالثاء: املجموعة األولى:ب ـ ــاري ـ ــس سـ ـ ــان ج ـ ـيـ ــرمـ ــان الـ ـف ــرنـ ـس ــي -
لودوغوريتس رازغراد البلغاري ()21.45
بـ ــازل ال ـســوي ـســري  -أرس ـن ــال اإلنـكـلـيــزي
()21.45
 املجموعة الثانية:ب ـن ـف ـي ـكــا ال ـب ــرت ـغ ــال ــي  -ن ــاب ــول ــي اإلي ـط ــال ــي
()21.45
دي ـن ــام ــو ك ـي ـيــف األوكـ ــرانـ ــي  -بـشـكـطــاش
التركي ()21.45
 املجموعة الثالثة:مــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي  -سلتيك
اإلسكوتلندي ()21.45
ب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي  -ب ـ ــوروسـ ـ ـي ـ ــا
مونشنغالدباخ األملاني ()21.45
 املجموعة الرابعة:أيندهوفن الهولندي  -روسـتــوف الروسي
()21.45
بــايــرن ميونيخ األملــانــي  -أتلتيكو مــدريــد
اإلسباني ()21.45

 األربعاء: املجموعة الخامسة:تــوت ـن ـهــام اإلن ـك ـل ـي ــزي  -س ـس ـكــا مــوسـكــو
الروسي ()21.45
باير ليفركوزن األملاني  -موناكو الفرنسي
()21.45
 املجموعة السادسة:ريـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي  -ب ــوروسـ ـي ــا
دورتموند األملاني ()21.45
ل ـي ـخ ـيــا وارس ـ ـ ــو ال ـب ــول ــون ــي  -س ـبــورت ـي ـنــغ
لشبونة البرتغالي ()21.45
 املجموعة السابعة:كـ ـل ــوب ب ـ ـ ــروج ال ـب ـل ـج ـي ـكــي  -كــوب ـن ـهــاغــن
الدنماركي ()21.45
بورتو البرتغالي  -ليستر سيتي اإلنكليزي
()21.45
 املجموعة الثامنة:ي ــوف ـن ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي  -ديـ ـن ــام ــو زغـ ــرب
الكرواتي ()21.45
لـ ـي ــون ال ـف ــرن ـس ــي  -إش ـب ـي ـل ـيــة اإلس ـب ــان ــي
()21.45

النجوم أيضًا ،وعلى رأسهم األملاني
توماس مولر ،الذي لطاملا لعب دورًا
ك ـب ـي ـرًا ف ــي ن ـت ــائ ــج ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ.
ومثله زميله املــدافــع جـيــروم بواتنغ
الذي ّ
حمله كارل هاينتس رومينيغيه
مسؤولية الـخـســارة أم ــام روسـتــوف،
وقت كان الفريق األملاني يرى فيه
في ٍ
أنه أكمل خط دفاعه بعد ضم ماتس
ه ــام ـل ــس إلـ ــى املـ ــدافـ ــع األسـ ـم ــر ال ــذي
انكشف أخيرًا.
كــذلــك ،ظـهــر نـجــم لـيـسـتــر سـيـتــي في
ً
املــوســم املــاضــي جــايـمــي ف ــاردي ظــا
ّ
لذاك املهاجم الذي حطم األرقام ليقود
لقب محلي تاريخي في
"الثعالب" إلى ٍ
ـت
ال ــدوري اإلنكليزي املـمـتــاز ،فــي وقـ ٍ
كان الكل ينتظر منه أن يرسم ملحمة
أوروبـيــة خرافية تمامًا كما فعل في
"البريميير ليغ".
ومـ ـ ـ ـ ــع ت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع أس ـ ـ ـهـ ـ ــم الـ ـعـ ـم ــاق ــن
اإلسبانيني ريال مدريد حامل اللقب
ألسباب مختلفة ،قد تحمل
وبرشلونة
ٍ
األدوار اإلقصائية املقبلة مفاجآت لم
تكن فــي الحسبان ،وفريقني لــم يقفا
في الصف األول بني املرشحني لبلوغ
املباراة النهائية ،فهل شاهدتم األداء
الـ ــذي ي ـقـ ّـدمــه ب ــوروس ـي ــا دورت ـمــونــد
األمل ــان ــي وآرس ـ ـنـ ــال اإلن ـك ـل ـي ــزي على
املستويني املحلي واألوروبي أخيرًا؟

سوق اإلنتقاالت

أوزيل وسانشيز يطالبان براتب بوغبا للبقاء مع أرسنال

ّ
يكون أوزيل وسانشيز ثنائيًا من األفضل في أوروبا (أرشيف)

ال يـ ـ ـ ــزال م ـ ــوض ـ ــوع تـ ـم ــدي ــد عـ ـق ـ َـدي
ال ـن ـج ـمــن األملـ ــانـ ــي م ـس ـع ــود أوزيـ ــل
وال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي أل ـك ـس ـيــس ســانـشـيــز
ّ
مــع أرسـنــال اإلنكليزي معلقًا ،األمــر
ال ــذي ب ــدأ يـقـلــق جـمــاهـيــر "ال ـغــانــرز"
وخـ ـص ــوص ــا أن ال ــاعـ ـب ــن ي ـش ـكــان
ثنائيًا يعد من األبرز حاليًا في الكرة
ّ
األوروب ـي ــة وآخ ــر تـجــلـيــاتــه تسجيل
سانشيز ثالثية "هاتريك" مع صناعة
ه ـ ـ ــدف واألمل ـ ـ ــان ـ ـ ــي هـ ــدفـ ــا وص ـن ــاع ــة
آخــر فــي امل ـبــاراة أم ــام وســت هــام في
الجولة األخيرة من الـ "بريميير ليغ".
ويطالب النجمان بــراتــب على غــرار
الفرنسي بول بوغبا ،نجم مانشستر
يونايتد ،ليصبحوا من األعلى أجرًا
ف ــي ال ـب ـط ــول ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ،بـحـســب

صحيفة "لندن إيفينينغ ستاندارد".
ويتقاضى بوغبا مبلغ  346,775ألف
ي ــورو شـهــريــا م ــا ي ـع ــادل  18مليون
يورو سنويًا.
م ــن ج ـه ـت ــه ،ال ـ ـنـ ــادي ال ـل ـن ــدن ــي عـلــى
استعداد لزيادة راتب نجميه ليصل
إلى  239,135ألف يورو ،أسبوعيًا ما
يعادل  12,435مليون يــورو شهريًا،
لـكــن مـ ــدرب "املــدف ـع ـج ـيــة" ،الـفــرنـســي
أرسـ ــن فـيـنـغــر ،يـعـلــم ج ـي ـدًا أن هــذا
األمر ليس كافيًا.
ويأتي ذلك في وقت أبقى فيه أوزيل
الباب مفتوحًا أمام عودته إلى ريال
مدريد اإلسباني كما قال في مقابلة
مع صحيفة "ماركا" قبل أيام ،بينما
يراقب مانشستر سيتي ويوفنتوس

اإليطالي وضع سانشيز الحالي مع
أرسنال.
من جهة أخرى ،أكد مهاجم توتنهام
هــوتـسـبــر اإلن ـك ـل ـيــزي ،هـ ــاري كــايــن،
رغبته في إنهاء مسيرته مع الفريق
ب ـع ــد ت ـم ــدي ــد ع ـق ــده م ـع ــه ح ـت ــى ع ــام
 2022األس ـبــوع املــاضــي ،مـعــربــا عن
رغـبـتــه بــالـفــوز ب ــال ــدوري اإلنكليزي
ودوري أبطال أوروبا في صفوفه.
وقال كاين ":من وجهة نظري وطاملا
أن مـسـتــوى ال ـفــريــق يـتـطــور ويملك
رؤيــة فأنا أرغــب في إنهاء مسيرتي
في صفوفه بطبيعة الحال".
وأضاف" :في الوقت الحالي هذا هو
تصوري ،ال أجد سببًا لإلنتقال إلى
ن ــاد آخـ ــر .طـمــوحــي ال ـف ــوز بــاأللـقــاب

ف ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف ت ــوتـ ـنـ ـه ــام وتـ ـح ــديـ ـدًا
ال ـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي امل ـم ـتــاز ودوري
أبطال أوروبا .لدينا جميع املقومات
لـنـحـقــق ه ــذه األه ـ ــداف ونـصـبــح من
أف ـض ــل األن ــدي ــة ف ــي أوروب ـ ـ ــا ،املـلـعــب
الجيد قيد اإلنشاء وهذا أمر مثير".
وعلى صعيد املــدربــن ،أعلنت ادارة
ن ـ ـ ــادي ش ـي ـن ــزه ــن ال ـص ـي ـن ــي ،الـ ــذي
ي ـل ـعــب ف ــي دوري ال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة،
تـعــاقــدهــا مــع الـســويــدي زف ــن غ ــوران
إريكسون الــذي تولى سابقًا تدريب
املنتخب اإلنكليزي ،خلفًا للهولندي
كالرنس سيدورف.
ّ
وكان سيدورف تسلم تدريب الفريق
في تموز املاضي ،لكنه لم ينجح في
قيادته إلى مصاف الدرجة األولى.

الثالثاء  6كانون األول  2016العدد 3051

رياضة
الفيفا

كرة الصاالت

بالتر يخسر معركته أمام محكمة التحكيم
خـ ـس ــر ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ل ــإت ـح ــاد
ال ـ ــدول ـ ــي لـ ـك ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ،ال ـس ــوي ـس ــري
ج ــوزف بــاتــر ،معركته أم ــام محكمة
التحكيم الرياضي "كاس" بعدما أبقت
عقوبة إيقافه لستة أعوام ،بحسب ما
كشف متحدث باسم "الفيفا" لوكالة
"فرانس برس" وأكدته املحكمة أيضًا.
وعللت املحكمة قــرارهــا إبقاء عقوبة
ايقاف بالتر بــأن السويسري "خالف
ق ــان ــون األخ ــاقـ ـي ــات ف ــي ال ـف ـي ـفــا" في
املبلغ غير املبرر بعقد مكتوب ،الذي
دفعه لرئيس اإلتحاد االوروبي للعبة
ال ـســابــق الـفــرنـســي مـيـشــال بالتيني
عــام  2011لقاء عمل استشاري قدمه
األخير للسلطة الكروية العليا.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت لـ ـجـ ـن ــة األخـ ـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـت ــابـ ـع ــة
لإلتحاد الدولي قد أوقفت في كانون
األول  2015بــاتــر ال ــذي اض ـطــر إلــى
اإلستقالة من رئاسة "الفيفا" ،ملــدة 8
أعــوام من ممارسة أي نشاط مرتبط
بكرة الـقــدم بسبب الدفعة املشبوهة

بقيمة  1,8مليون يورو إلى بالتيني
الذي جرى إيقافه للمدة ذاتها.
ّ
وقــل ـصــت لـجـنــة اإلس ـت ـئ ـنــاف عـقــوبــة

ّ
بالتر إلــى ستة أع ــوام ،بينما قلصت
مـحـكـمــة الـتـحـكـيــم الــريــاضــي عقوبة
بالتيني إلى  4أعوام في أيار املاضي.

أبقت المحكمة عقوبة إيقاف بالتر  6أعوام (فابريس كوفريني ــ أ ف ب)

وطبقًا ملا أعلنه سابقًا ،لجأ بالتيني
ف ــي  19ت ـشــريــن األول إلـ ــى املـحـكـمــة
الـ ـف ــدرالـ ـي ــة فـ ــي ل ـ ـ ـ ــوزان إلل ـ ـغـ ــاء ه ــذه
العقوبة بحسب ما علم لدى املحكمة.
وذكــر مصدر قضائي أنه من املتوقع
أن يـصــدر ق ــرار بـخـصــوص بالتيني
في "شباط  -آذار" املقبلني.
وب ــإم ـك ــان ب ــات ــر ال ـس ـيــر ع ـلــى خطى
بــات ـي ـنــي واإلحـ ـتـ ـك ــام إل ـ ــى املـحـكـمــة
الـفــدرالـيــة فــي ل ــوزان ،لكن فــي البيان
الــذي أصــدره أمس وحصلت "فرانس
ب ـ ــرس" ع ـلــى ن ـس ـخــة ع ـنــه ل ــم يـفـصــح
السويسري عن أي خطوة مستقبلية
ف ــي هـ ــذا اإلت ـ ـجـ ــاه واك ـت ـف ــى ب ــال ـق ــول:
"أخ ـ ــذت ع ـل ـمــا بــال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عــن
محكمة التحكيم الرياضي".
وخـ ـت ــم" :ون ـ ـظ ـ ـرًا مل ـج ــري ــات ال ـق ـض ـيــة،
ّ
يجب أل نتوقع حكمًا مخالفًا (للحكم
ّ
الـ ـص ــادر اإلث ـ ـنـ ــن) .ت ـعــل ـمــت ق ـبــل كل
شيء أنه في الرياضة بإمكاننا الفوز
كما بإمكاننا الخسارة أيضًا".

الدوري األميركي للمحترفين

وستبروك يعادل إنجاز جوردان في 1989
حقق راسل وستبروك إنجازًا الفتًا،
حيث بات أول العب منذ األسطورة
مــايـكــل ج ـ ــوردان ع ــام  ،1989يحقق
خـمـســة "تــري ـبــل دابـ ــل" تــوال ـيــا ،حني
قاد فريقه أوكالهوما سيتي ثاندر
للفوز على نيو أورلـيــانــز بيليكانز
 ،92-101ض ـمــن الـ ـ ــدوري األم ـيــركــي
الشمالي للمحترفني في كرة السلة.
وس ـج ــل وس ـت ـب ــروك  28ن ـق ـطــة و17
متابعة و 12تمريرة حاسمة محققًا
ال ــ"ت ــري ـب ــل دابـ ـ ــل" ال ـع ــاش ــر ل ــه أيـضــا
هذا املوسم ،وأضــاف العب االرتكاز
ال ـت ــرك ــي إي ـن ـي ــس ك ــان ـت ــر  17نـقـطــة.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ك ــان أن ـطــونــي ديـفـيــس
أف ـضــل مـسـجــل فــي ص ـفــوف الـفــريــق
املـنــافــس عـبــر  37نـقـطــة .كــذلــك ،قــاد
ديـ ــريـ ــك روز وك ــارمـ ـيـ ـل ــو أن ـط ــون ــي
فريقهما نيويورك نيكس إلى الفوز
ع ـلــى ســاكــرام ـن ـتــو كـيـنـغــز ،98-106
ح ـيــث س ـجــل ك ــل مـنـهـمــا  20نـقـطــة.

وأضاف براندون جينيغز  19نقطة
وكــريـتــابــس بورزينغيس  15نقطة
أي ـض ــا .وه ــي املـ ــرة ال ـثــال ـثــة ف ــي آخــر
أربـ ــع م ـبــاريــات يـتـخـطــى فـيـهــا روز
حاجز العشرين نقطة.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أنـ ـ ـه ـ ــى أورالن ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ــاج ـي ــك
صيامه عن االنتصارات في مواجهة
دي ـتــرويــت بـيـسـتــونــز وتـغـلــب عليه
 92-98بفضل التألق الالفت لنجمه
اإلسباني سيرج إيباكا الذي سجل
 21نقطة.
والـ ـف ــوز ه ــو األول ألورالن ـ ـ ــدو عـلــى
مـنــافـســه وت ـحــدي ـدًا مـنــذ  17تشرين
الثاني عام .2014
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،س ـق ــط ل ـ ــوس أن ـج ـلــس
ك ـل ـي ـبــرز ع ـلــى أرض ـ ــه أم ـ ــام إنــديــانــا
بايسرز .111-102
وه ـ ـنـ ــا ب ــرن ــام ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
فـ ـي ــادلـ ـفـ ـي ــا س ـف ـن ـت ــي سـ ـيـ ـكـ ـس ــرز -
دن ـف ــر نــاغ ـتــس ،ت ــورون ـت ــو راب ـت ــورز

 ك ـل ـي ـفــانــد ك ــاف ــال ـي ـي ــرز ،بــروك ـلــننـتــس  -واشـنـطــن وي ـ ــزاردز ،أتالنتا
هوكس  -أوكالهوما سيتي ثاندر،
نـيــو أورل ـيــانــز بيليكانز  -ممفيس
غـ ـ ــريـ ـ ــزل ـ ـ ـيـ ـ ــس ،ش ـ ـي ـ ـكـ ــاغـ ــو بـ ـ ــولـ ـ ــز -
بــورتــانــد تــرايــل بــايــزرز ،هيوسنت
روك ـ ـ ـتـ ـ ــس  -بـ ــوس ـ ـطـ ــن س ـل ـت ـي ـك ــس،
مـيـلــووكــي بــاكــس  -س ــان أنـطــونـيــو
سبرز ،داالس مافريكس  -تشارلوت
هــورن ـتــس ،ل ــوس أنـجـلــس الي ـك ــرز -
يــوتــا جــاز ،غــولــدن ستايت ووريــرز
 -إنديانا بايسرز.

حقق فريق بنك بيروت املتصدر فوزه
العاشر تواليا ،وكان هذه املرة على حساب
الحرية صيدا ( 6ـ  ،)0في إطار األسبوع
الحادي عشر من بطولة لبنان بكرة القدم
للصاالت ،في قاعة الرئيس بري في حارة
صيدا ،وشهدت جميع املباريات وقوف
الفرق دقيقة صمت عن روح العب الجيش
حسن رمضان الذي قضى إثر حادث
سير.
سجل األهداف فادي جريج ،علي
الحمصي ،جان كوتاني ،محمد حمود،
ياسر سلمان وعلي طنيش .ولم يجد
فريق الجيش الوصيف املؤقت أي صعوبة
كي يفوز على فريق طرابلس الفيحاء (3
ـ  ،)1في قاعة جامعة املنار في طرابلس،
سجل للفائز محمد الحاج ،محمد ابو زيد،
وحسني نجم ،وللخاسر ريان املصري.
وخسر فريق الجنوب أمام ضيفه فريق
شباب االشرفية ( 1ـ  ،)8في قاعة النادي
في الصرفند .سجل للخاسر حمزة
عساف ،وللفائز كامل الياس ( ،)5محمد
حسن ( ،)2ومصطفى رحيم.
وسجل فريق نادي  1875نتيجة جيدة
بفوزه على على فريق الجامعة االميركية
للعلوم والتكنولوجيا ( 5ـ  ،)2في قاعة
جامعة اليسوعية في املنصورية ،سجل
للفائز ميشال صابر ( ،)2ماريو متى (،)2
وريان اكوراني ،وللخاسر حسن قصير
ورأفت نعيم.
الترتيب العام1 :ـ بنك بيروت  30نقطة
من  10مباريات2 ،ـ الجيش 19 ،من 3 ،10ـ
االشرفية  18من 4 ،9ـ الشويفات 16 ،من
5 ،9ـ نادي  13 ،1875من 6 ،10ـ طرابلس
الفيحاء 11 ،من 7 ،10ـ الحرية 11 ،من ،10
8ـ الجنوب 5 ،من 9 ،10ـ الجامعة االميركية
للعلوم والتكنولوجيا ،نقطة من .10

مخيم تدريبي في تزلج
العمق

حقق وستبروك
خمسة «تريبل
دابل» على
التوالي (أ ف ب)

خليفة روزبرغ يشغل مرسيدس

أكد فيتيل أنه باق مع فيراري (أندريه إيزاكوفيتش ــ أ ف ب)

فرناندو ألونسو ،سائق ماكالرين،
وك ـ ــان ـ ــت ف ـ ــي حـ ـف ــل ت ـ ــوزي ـ ــع ج ــوائ ــز
اإلتـ ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـل ـس ـي ــارات (ف ـيــا)
الجمعة املاضي الــذي أعلن روزبــرغ
خ ـ ــال ـ ــه قـ ـ ـ ـ ــرار اع ـ ـ ـتـ ـ ــزالـ ـ ــه .وب ـح ـس ــب

بنك بيروت يحافظ
على صدارة الفوتسال

أخبار رياضية

الفورموال 1

يتصدر فــريــق مــرسـيــدس العناوين
ملعرفة مــن سيخلف سائقه األملــانــي
نـيـكــو روزبـ ـ ــرغ ،الـ ــذي أع ـلــن اعـتــزالــه
األسبوع املاضي بعد أيام قليلة من
ً
تـتــويـجــه ب ـطــا لـلـعــالــم فــي سـبــاقــات
سيارات الفورموال .1
ّ
ورد األمل ــان ــي سـيـبــاسـتـيــان فيتيل،
سائق فيراري ،على الشائعات التي
تــرب ـطــه ب ــاإلن ـت ـق ــال إلـ ــى مــرس ـيــدس،
ح ـي ــث أك ـ ــد بـ ــوضـ ــوح أن مـسـتـقـبـلــه
يرتبط بالبقاء مع فيراري.
وقال فيتيل للصحافيني على هامش
حــدث متعلق بـفـيــراري فــي فلوريدا:
"أعـتـقــد أن ــه لـيــس س ـرًا ارت ـبــاطــي أنــا
و(الفنلندي) كيمي (رايكونن) بعقد
ف ــي الـ ـع ــام امل ـق ـب ــل ،ول ــذل ــك ي ـج ــب أن
يكون األمر واضحًا".
وأض ـ ـ ــاف ع ــن ف ــري ــق م ــرسـ ـي ــدس" :ال
أع ـ ـلـ ــم م ـ ــا خـ ـطـ ـط ــه ،لـ ـك ــن بــال ـن ـس ـبــة
ل ـنــا فــإن ـنــا نـهـتــم ب ـحــال ـنــا ف ــي ال ـعــام
امل ـق ـبــل وس ـت ـك ــون ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر من
ال ـت ـغ ـي ـي ــرات .ن ـحــن إي ـج ــاب ـي ــون ج ـدًا
بخصوص العام املقبل".
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،أفـ ـ ــادت صـحـيـفــة "أس"
اإلسبانية أن هناك مباحثات أولية
بـ ـ ــدأت ب ــن م ــرسـ ـي ــدس واإلسـ ـب ــان ــي
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الصحيفة ،يميل نيكي الودا ،املدير
غـ ـي ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي مل ـ ــرسـ ـ ـي ـ ــدس ،إل ــى
ال ـت ـعــاقــد م ــع أل ــون ـس ــو ب ـط ــل ال ـعــالــم
م ـ ــرت ـ ــن ،وكـ ـ ـ ــان ت ـع ـل ـي ـق ــه ع ـ ــن ب ــدي ــل
روزبــرغ" :العثور على بديل مناسب

مـشـكـلــة ك ـب ـيــرة .عـلـيـنــا الـتـفـكـيــر في
األم ــر وال ـب ـحــث ل ـنــرى م ــن يـمـكـنــه أن
يكون في أفضل سيارة بالفورموال
."1
أم ــا تــوتــو وول ـ ــف ،امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي
ل ـل ـف ــري ــق ،ف ـي ــرغ ــب ف ــي ال ـت ـع ــاق ــد مــع
سائق أقــل نجومية ،وقــال" :ألونسو
وضعه كوضع فيتيل .مــاذا سيفعل
ف ـ ـيـ ــراري وم ــاك ــاري ــن بـ ـ ــدون فـيـتـيــل
وألونسو في كانون األول؟ هــذا أقل
خيار يروقني".
في هذا الوقت ،أبدى السائق األملاني
ب ــاس ـك ــال ف ـي ــرالي ــن الـ ــوافـ ــد ال ـجــديــد
لبطولة العالم ،اسـتـعــداده لإلنتقال
إلى مرسيدس خلفًا ملواطنه روزبرغ.
ع ـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،أع ـلــن الـسـيــاســي
الفرنسي كريستيان اسـتــورســي أن
سباق جائزة فرنسا الكبرى سيعود
إلى روزنامة بطولة العالم في 2018
بعد غياب  10سنوات ،وسيقام على
حلبة "بول ريشار".
وق ــال اس ـتــورســي" :ن ـحــن وم ــن معي
فخورون جدا .إنه انتصار رائع".
واسـ ـتـ ـض ــاف ــت ف ــرنـ ـس ــا أول س ـب ــاق
جائزة كبرى معترف به قرب لومان
في  ،1906لكنها لم تنظمه منذ .2008

غادرت بعثة اإلتحاد اللبناني للتزلج على
الثلج إلى إيطاليا لالنخراط في مخيم
تدريبي في رياضة تزلج العمق .وضمت
البعثة ثالثة العبني من منتخب لبنان في
تزلج العمق وهم سامر طوق ،ماري كيروز
وليا رحمة .وسينضم اليهم املدرب الصربي
الكسندر ميلسوفيتش.
وتأتي مشاركة لبنان في هذا املخيم
التدريبي ،الذي ينظمه اإلتحاد الدولي للعبة،
بهدف نشر وتطوير رياضة تزلج العمق
في لبنان ،مع االشارة الى أن مدة الدورة
التدريبية عشرة ايام حيث سيشارك
الالعبون اللبنانيون في التدريبات الى
جانب العبني من عشر دول أوروبية وتحت
اشراف مدربني من اإلتحاد الدولي.
يذكر بأن لبنان قد شارك في جميع الدورات
التدريبية التي ينظمها اإلتحاد الدولي
في رياضات التزلج األلبي ،تزلج العمق
والسنوبورد.

بعثة الـ «أم .أم .آي»
الى بطولة العالم

توجهت بعثة للفنون القتالية املختلطة (أم.
أم .آي) لبنان الى مدينة خاركوف االوكرانية
للمشاركة في بطولة العالم .وتألفت البعثة من
ممثل االتحاد العاملي للفنون القتالية املحترفة
في لبنان هشام بستاني ونائب رئيس البعثة
هالل نشار والالعبني باسم ابراهيم (وزن
 75كلغ) ،علي شقير ( 70كلغ) ،خالد راعيه
وعلي شقير (وزن  60كلغ).

22

الثالثاء  6كانون األول  2016العدد 3051

ثقافة وناس

ثقافة العالم

كتاب يكشف الوجه اآلخر للروائية اإلنكليزية

جين أوستن ...الراديكالية الخفية
حبّ
واحد
ولدت جني أوسنت في مدينة
ستيفننت الصغيرة التابعة
ملقاطعة هامبشير .كان والدها
راعيًا ألبرشية املدينة ،انتقلت
األسرة إلى مدينة باث إثر
تقاعد والدها .عاشت تجربة
حب واحدة لم تتكلل بالزواج،
لتهمس في أذن ابنة شقيقتها
في صباح اليوم التالي من
انهيار التجربة« :كل شيء
يمكن أن يحدث ،أي شيء
يمكن أن يتحمله اإلنسان ،إال
أن يتزوج بغير حب».

ما ّ
ترسخ في الذاكرة عنها
ّ
أنها أنجزت روائع تعكس
العصر الفيكتوري،
وأضحت الرمز النسوي
عالم
األكثر شهرة في ّ
األدب اإلنكليزي .إال أن
كتاب األكاديمية هيلينا
كيلي الصادر أخيرًا عن
«دار آيكون للكتب» في
لندن ،يكشف النقاب عن
تلك الساخرة من تقاليد
مجتمعها التي واجهت
سلوكياته ّ
وعرت صورته
ونبالءه

لندن ــ جمال حيدر
رغ ــم ال ـصــورة الـشــاعــريــة والنمطية
ال ـشــائ ـعــة ع ــن ال ــروائ ـي ــة اإلنـكـلـيــزيــة
ج ــن أوسـ ــن ( 1775ـ ـ ـ ـ  )1817الـتــي
تــرس ـخــت عـمـيـقــا ف ــي ع ـق ــول أج ـيــال
ع ــدة ،بــأنـهــا الـكــاتـبــة ال ــوق ــورة الـتــي
كتبت روائع أدبية تليق بأخالقيات
ّ
وسـلــوك الـعـصــر الـفـيـكـتــوري ،إال أن
ك ـت ــاب «ج ــن أوسـ ـ ــن ..الــرادي ـكــال ـيــة
الخفية» (دار آيكون للكتب
ـ لندن) لهيلينا كيلي ،املتخصصة
فـ ـ ـ ــي أدب أوسـ ـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ــي «جـ ــام ـ ـعـ ــة
أك ـ ـ ـس ـ ـ ـفـ ـ ــورد» ،يـ ـكـ ـش ــف وج ـ ـهـ ــا آخ ــر
ل ـل ــروائ ـي ــة .ي ـخ ـتــرق ال ـع ـمــل طـبـقــات
مــن أفـكــار ضبابية مسبقة تكاثفت
في أذهان املتلقني على مدى عصور
ع ـ ــدة م ـت ــواص ـل ــة ،م ـق ــدم ــا ال ــروائـ ـي ــة
بــأنـهــا ال ـثــائــرة ال ـتــي أمــاطــت الـلـثــام
ع ــن تـفــاصـيــل ح ـيــاة مـجـتـمــع احـتــل
املـ ـ ــال واملـ ــركـ ــز االج ـت ـم ــاع ــي أه ـم ـيــة
ق ـص ــوى ف ــي ت ـحــديــد م ـس ــار الـبـشــر،
في محاولة لنعيد قــراء ة نتاجاتها
م ـج ــددًا وب ـع ـيــون أخـ ــرى ،ونكتشف
تــالـيــا وض ــع املـ ــرأة امل ــأس ــاوي وفـقــر
ال ـف ــاح ــن وم ـصــاع ـب ـه ــم ال ـح ـيــات ـيــة
القاسية ،وفـســاد رجــال الــديــن ،وما
خلفته العبودية على مجمل حركة
املجتمع.
ّ
ورغم أن فكرة الكتاب تبدو متفردة
ّ
لـلــوهـلــة األول ـ ــى ،إال أن ال ـعــديــد من
الـنـقــاد كـشـفــوا عــن هــذا الـجــانــب من
كتابات أوسنت .منذ منتصف القرن

املــاضــي ،اقترب النقاد ـ يحيط بهم
الكثير من الريبة ـ ـ من أعمال أوسنت،
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا الـ ـس ــاخ ــرة م ــن تـقــالـيــد
م ـج ـت ـم ـع ـهــا وواجـ ـ ـه ـ ــت س ـلــوك ـيــاتــه
وعـ ـ ّـرت ص ــورت ــه ،مـنـتـقــدة تـمــامــا ما
أح ـ ــاط ب ــال ـع ــاق ــات امل ـج ـت ـم ـع ـيــة مــن
شوائب بغية تحقيق ثروات ومنزلة
اجتماعية ،من دون أي اعتبار لبعد
أخالقي أو وازع إنساني.
ّ
ل ـك ــن ،ه ــل ي ـع ـنــي هـ ــذا أن الـ ـق ــراء ات
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ألع ـ ـ ـمـ ـ ــال أوس ـ ـ ـ ــن ك ــان ــت
خاطئة وأساء ت فهمها ،باعتبارها
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرآة الـ ـ ـع ـ ــاكـ ـ ـس ـ ــة لـ ــزم ـ ـن ـ ـهـ ــا ب ـك ــل
تـشـعـبــاتــه ،ب ـخــاصــة ال ـجــانــب اآلم ــن
واملـ ـح ــاف ــظ ف ـي ـمــا ي ـت ــوش ــج ت ـحــدي ـدًا
بروابط العالقات االجتماعية؟
تشير هيلينا كيلي في كتابها إلى
ّ
أن أوس ــن مقتت األرسـتـقــراطـيــة ،ال
سيما مــع فـتــرة بــروزهــا إثــر انهيار
ال ـه ـي ــاك ــل االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـع ــاق ــات
ّ
االقتصادية القديمة ،رغم أن أوسنت
كانت محافظة ومرتبطة باملسيحية
عــاط ـف ـيــا ،بـتــأثـيــر م ــن وال ــده ــا رجــل
الــديــن .وعــارضــت املـســار الليبرالي
(الـ ـتـ ـح ــرري) ف ــي األدب اإلن ـك ـل ـيــزي،
غـ ـي ــر أن ك ـي ـل ــي ب ـح ـث ــت ب ـع ـم ــق فــي
رواي ـ ــات أوسـ ــن ال ـتــي تـخـفــي تحت
قشرة الرومانسية ،نزعة الكوميديا
ً
ال ـت ــي ت ـغ ـلــف رواي ــاتـ ـه ــا ،ف ـض ــا عــن
موضوعات أخالقية عميقة وجادة
ّللغاية.
إن ـهــا دروس أخــاقـيــة تـتـنـكــر تحت
قـ ـ ـن ـ ــاع الـ ـ ـت ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــه ،إذ ق ـ ــدم ـ ــت هـ ــذه

األخالقيات ليس باعتبارها مجرد
تكيف ضــروري للعمل الــروائــي ،بل
بــاع ـت ـبــارهــا ال ــوج ــه اآلخ ـ ــر ل ـل ـغــرور
وال ـك ـبــريــاء املـقـيـتــن الـلــذيــن اتـصــف
بهما النبالء واألغنياء الذين تسخر
منهم عادة في صفحات رواياتها.
تـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــر كـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي إل ـ ـ ـ ـ ــى أن أوس ـ ـ ـ ــن
ّ
دون ـ ـ ــت رواي ــاتـ ـه ــا ف ــي ع ـص ــر ات ـســم
ب ـ ــاالضـ ـ ـط ـ ــراب الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ـ ـحـ ــاد:
الحرب مع فرنسا ،الحرب في أميركا،
ان ــدالع ال ـثــورة الفرنسية .لـهــذا كان
ي ـن ـظــر ألي ان ـت ـق ــاد ب ـم ـثــابــة تـهــديــد
للسلم األه ـلــي ،خــاصــة مــع توسيع
م ـع ـن ــى ال ـخ ـي ــان ــة ل ـت ـش ـمــل أي فـعــل
مرتبط بالتفكير والطباعة والقراء ة
ّ
وال ـك ـتــابــة .وج ــاء ضـمــن الـسـيــاق أن

ّ
دونت رواياتها في زمن االضطراب
السياسي مع الحرب في أميركا،
واندالع الثورة الفرنسية
تحدي املعايير االجتماعية يعتبر
ً
عمال غير قانوني ،لتنتشر الكتابة
املـحــافـظــة ،فيما نــزع الــراديـكــالـيــون
نحو الطبيعة أو الغور في التراث،
ل ـت ـغ ــدو أوسـ ـ ــن ف ــي مـ ـن ــاخ م ـت ـشــدد
كهذا ،متميزة في تشخيصها آلفات
الواقع االجتماعي.
أنجزت جني أوسنت ست روايات في
حياتها لم تحقق لها الشهرة آنذاك،
لكنها اكتسحت عــالــم الـشـهــرة بعد

وفاتها بـ  52عامًا ،بعدما نشر ابن
شـقـيـقـتـهــا سـيــرتـهــا ال ــذات ـي ــة .كــانــت
أول ــى روايــات ـهــا «الـعـقــل والـعــاطـفــة»
قــد ن ـشــرت بــاســم مـسـتـعــار (س ـيــدة)
ّ
ع ــام  ،1811وي ـع ــود الـسـبــب إل ــى أن
ال ـك ـتــابــة ك ــان ــت ح ـك ـرًا ع ـلــى ال ــرج ــال
ف ـق ــط .ث ــم ت ــوال ــت ب ـعــدهــا ال ــرواي ــات
األربـ ــع خ ــال س ـتــة أع ـ ــوام ،ون ـشــرت
الرواية السادسة في العام الذي تال
رحليها.
أث ــارت رواي ــات جــن أوس ــن قضايا
اجتماعية ونسوية مبكرة فــي ذلك
ال ـ ـع ـ ـصـ ــر ،حـ ـي ــث م ـث ـل ــت ط ـم ــوح ــات
النساء في الطبقة الثرية واملتوسطة
ف ــي ال ـت ـط ـل ــع ص ـ ــوب حـ ـي ــاة أق ـ ــل أمل ــا
للوصول إلــى مــا يحقق ذواتـهــن ،ال
سيما مــا يتعلق بتعقيدات الــزواج
الـطـبـقـيــة واألحـ ــام ال ـتــي تـخـبــو في
ظــل حـيــاة غــالـبــا مــا يـسـتـحــوذ على
تـفــاصـيـلـهــا ال ــرج ــال .وف ــي عــرضـهــا
الـعــاقــة بــن الـجـنـســن ،رك ــزت على
أب ـع ــاد ت ـلــك ال ـعــاقــة امل ــادي ــة ،وعـلــى
ت ـب ـع ـيــة امل ـ ـ ــرأة وخ ـض ــوع ـه ــا ل ـلــرجــل
املتفوق اجتماعيًا.
تقودنا كيلي في كتابها ـ فصل تلو
آخ ــر ـ لـسـبــر أغ ــوار روايـ ــات أوس ــن،
فــي مـحــاولــة ج ــادة لتعزيز رؤيتها
املـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــورة حـ ـ ـ ــول عـ ـ ـ ـ ــداء أوسـ ـ ــن
لسلوكيات الطبقة الثرية املتحكمة
ب ـم ـص ــائ ــر املـ ــايـ ــن مـ ــن الـ ـف ــاح ــن.
تـكـشــف ع ــن أه ـم ـيــة املـ ــال ف ــي إغ ــواء
ال ـف ـت ـي ــات ،وس ـي ـط ــرة الـ ــرجـ ــال عـلــى
امليراث في رواية «العقل والعاطفة»،
وصراع الطبقات وأهمية البيئة في
تنشئة الشخصية بعيدًا عن الطبقة
االجـتـمــاعـيــة والـ ـث ــروة ف ــي «كـبــريــاء
وهوى» .وفي «إيما» ،تسلط أوسنت
الضوء على مشاكل ومخاوف نساء
الطبقة الغنية في العهد الجورجي،
حيث برعت في استخدام كوميديا
األخـ ـ ـ ـ ــاق ب ـ ــن الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ع ـبــر
شـخـصـيــة ال ـف ـتــاة إي ـمــا .وف ــي رواي ــة
«إقـنــاع» ،تتبلور عاطفة املــرأة وفقًا
ملـ ــركـ ــز ال ـح ـب ـي ــب االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي .أم ــا
ف ــي «حــدي ـقــة مــانـسـفـيـلــد» ،فـتـصــور
ت ـلــك ال ـحــدي ـقــة بــأن ـهــا ك ــان ــت قــائـمــة
بفضل عمل العبيد ،رغم قرار إلغاء
ال ـع ـب ــودي ــة ،ب ـس ـبــب ت ــواط ــؤ كـنـيـســة
إن ـك ـل ـتــرا م ــع تـ ـج ــارة ال ـع ـب ـيــد .عـلـمــا
ّ
أن الــراحــل إدوارد سعيد أش ــار في
كـتــابــه «الـثـقــافــة واإلمـبــريــالـيــة» إلــى
ً
الرواية قائال« :بأن كل ما نعرفه عن
أوسنت وقيمها ،هو مناوئ لفظاظة
الرق» .وترسم في «دير نورثانجر» ـ
خالفًا ملعتقدات القرن الثامن عشر ـ
شخصية البطلة بأنها فتاة بسيطة
بـمــامــح عــاديــة تنتمي إلــى الطبقة
املتوسطة ،وبأحالم متواضعة.
وب ـخ ـص ــوص ق ـ ــرار اع ـت ـم ــاد ص ــورة
ال ــروائـ ـي ــة ج ــن أوسـ ـ ــن ع ـل ــى ورق ــة
ال ـج ـن ـي ـه ــات الـ ـعـ ـش ــرة ق ـب ــل ع ــام ــن،
ّ
تـشــرح كيلي فــي عملها أن الكاتبة
ت ـب ــدو ف ــي ص ــورت ـه ــا غ ــاض ـب ــة ،رغــم
س ـخ ــري ــة أع ـم ــال ـه ــا ،وخ ـل ـف ـهــا م ـنــزل
فـخــم ال يـمــت لـهــا بـصـلــة .وقــد أنهى
الـ ـق ــرار امل ــذك ــور بــذلــك غ ـيــابــا طــويــل
األجـ ــل لـتـمـثـيــل امل ـ ــرأة ع ـلــى األوراق
الـ ـنـ ـق ــدي ــة ،وتـ ــرافـ ــق صـ ـ ــورة أوسـ ــن
عبارة رددهــا كاروالين بنغلي أحد
شخصيات روايــة «كبرياء وهــوى»:
أعـلــن بعد كــل شــيء ال متعة تعادل
متعة القراء ة».
ّ
م ــث ــل اخ ـت ـي ــار ج ــن أوسـ ـ ــن ن ـص ـرًا
نـ ـس ــوي ــا وأدب ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،لـ ــروائ ـ ـيـ ــة ي ـم ـكــن
ّ
اعتبارها ضمن أشهر كتاب الرواية
الــذيــن مــا زال ــوا يتمتعون بشعبية
واسعة من قبل القراء والنقاد معًا،
وال ــرم ــز ال ـن ـســوي األك ـث ــر ش ـهــرة في
عالم األدب اإلنكليزي .في املقابل ال
ت ــزال رواي ــات أوس ــن تحتل صــدارة
اإلن ـتــاج التلفزيوني والسينمائي،
وتحظى بنسب مشاهدة مرتفعة.
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فنون تشكيلية

معرض الخريف السوري:
عقوبة مدرسية!
بطرس المعري
ت ـبــدلــت طـبـيـعــة «مـ ـع ــرض ال ـخــريــف»
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،ه ـ ـ ــذا ال ـت ـق ـل ـي ــد ال ــرس ـم ــي
الـسـنــوي ال ــذي يـعــود إلــى سـنــة 1950
مـ ــرات ع ــدة لـيـصـبــح ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن سنة
 2007فـ ـ ــي ن ـس ـخ ـت ــن م ـن ـف ـص ـل ـت ــن:
م ـ ـعـ ــرض ال ـ ــربـ ـ ـي ـ ــع ،وهـ ـ ـ ــو م ـخ ـصــص
ألعمال الشباب ممن هم دون األربعني،
ومـ ـع ــرض ال ـخ ــري ــف مل ــن تـ ـج ــاوز هــذه
الـســن ،وتـشــرف عليه مديرية الفنون
الجميلة بالتعاون مع اتحاد الفنانني
التشكيليني في سوريا .لكن املعرض
ُ
الحالي الذي افت ِتح في أواخــر الشهر
امل ــاض ــي فــي «خ ــان أس ـعــد بــاش ــا» في
دمشق ،عاد ليجمع الجيل الشاب مع
جيل املخضرمني والكبار في آن واحد.
هــذه السنة ،سمحت اللجنة املنظمة
بمشاركة الشباب إلى جانب «الكبار»،
ّ
ألن م ـع ــرض ال ـخ ــري ــف ف ــي ال ـس ـنــوات
املاضية ـ ـ بحسب الناقد سعد القاسم
أح ـ ـ ــد أعـ ـ ـض ـ ــاء ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـك ـي ــم فــي
مـقــابـلــة مــع مــوقــع «اكـتـشــف ســوريــة»
اإللـكـتــرونــي ( )1ـ فقد نبض الشباب
وحـ ـ ـي ـ ــويـ ـ ـت ـ ــه .وفـ ـ ـ ــي امل ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،خ ـســر
«م ـع ــرض ال ــرب ـي ــع» ت ـج ــارب الـفـنــانــن
ال ـك ـب ــار وخ ـب ــرات ـه ــم .ي ـت ـحــدث ال ـف ـنــان
عـمــاد كسحوت املـســؤول عــن مديرية
الفنون الجميلة ،للموقع ذاته ،بمنطق
مغاير حني عزى عرض أعمال فنانني
من الشباب إلــى جانب أعمال فنانني
م ـخ ـض ــرم ــن إل ـ ــى س ـب ــب آخ ـ ــر .ي ـقــول
كسحوت« :والسبب يعود إلى عزوف
ب ـعــض ك ـب ــار ال ـس ــن م ــن ال ـف ـنــانــن عن
امل ـش ــارك ــة .لــذلــك قـمـنــا بــرفــد املـعــرض
ب ــأعـ ـم ــال ف ـن ــان ــن شـ ـب ــاب ل ـي ـت ـبــادلــوا
الخبرات واألفـكــار مع من سبقهم من
فنانني» .أي كأن األمر يتعلق بالعدد
امل ـش ـتــرط ت ــواج ــده ،ف ـلــو شـ ــارك كـبــار
السن ـ بحسب قوله ـ النتفت الحاجة
إلـ ــى وج ـ ــود أعـ ـم ــال ال ـش ـب ــاب ،ولـيــس
فقط مــن أجــل إيـجــاد أرضـيــة احتكاك
بني األجـيــال أو تبادل الخبرات فيما
بينهما كما يصرح القاسم.

ّ
وي ـ ـبـ ــدو أن هـ ـن ــاك إص ـ ـ ـ ــرارًا مـ ــن قـبــل
امل ــدي ــري ــة ع ـلــى االس ـت ـم ــرار ف ــي إقــامــة
املـ ـع ــرض ال ـ ــذي ي ـف ـقــد أل ـق ــه س ـنــة تلو
لسنوات خلت كان فيها
أخرى ،قياسًا
ٍ
هــذا املــوعــد حدثًا فنيًا مميزًا تشارك
فيه نخبة فناني القطر.
ورب ـم ــا يـلـعــب م ــا ي ـج ــري م ــن أح ــداث
في سوريا اآلن دورًا في هذا ،لكن من
يراقب معارض السنني العشر األخيرة
ّ
يتأكد مــن أن ان ـحــدار مـسـتــواه الفني
ل ـي ــس ح ــدي ــث ال ـع ـه ــد .هـ ــذا امل ـس ـتــوى
غير املأمول للمعرض ،يؤكده الكاتب
والـصـحــافــي ســامــر محمد اسماعيل
( )2بطريقة غير مباشرة حني يكتب
ّ
أن مديرية الفنون الجميلة قــد دعت
ش ـخ ـصـيــا ف ـنــانــن أمـ ـث ــال س ـعــد يـكــن
وزه ـ ـيـ ــر ح ـس ـي ــب ول ـ ًج ـي ـن ــة األصـ ـي ــل
وآخ ـ ــري ـ ــن« ،واضـ ـ ـع ـ ــة أعـ ـم ــالـ ـه ــم فــي
الواجهة إلنقاذ سوية املعرض».
وي ـ ـعـ ــود ه ـ ــذا االنـ ـ ـح ـ ــدار ب ــرأيـ ـن ــا إل ــى
عــامـلــن أســاس ـيــن ،أول ـه ـمــا اإلص ــرار
على قبول عدد كبير من األعمال ذات
ّ
السوية املتواضعة بهدف التشجيع
رب ـم ــا م ــن ق ـبــل امل ــدي ــري ــة ،وثــان ـيــا هو
عــزوف الفنانني املخضرمني واألكثر
مــوه ـبــة ع ــن امل ـش ــارك ــة ف ـي ــه .وقـ ــد بــدأ
ابـ ـتـ ـع ــاد هـ ـ ــؤالء ع ــن ه ـ ــذه ال ـت ـظ ــاه ــرة
الفنية قبل سنوات عديدة ربما تعود
إل ــى ب ــداي ــة األل ـف ـيــة ال ـثــال ـثــة ح ــن بــدأ
ســوق األعـمــال الفنية بتثبيت أقدامه
فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ل ـي ـص ـبــح ل ــدي ـن ــا ن ـجــوم
ب ـيــع ون ـج ــوم صـ ــاالت ع ــرض خــاصــة
يـ ـسـ ـتـ ـخـ ـس ــرون رب ـ ـمـ ــا عـ ـ ـ ــرض ف ـن ـهــم
(امل ـط ـل ــوب) م ــع زم ــاء لـهــم ف ــي املهنة
(وم ــن ثــم يـنـتـقــدون ســويــة ال ـعــرض!)
أو ال يــريــدون بيع لوحاتهم بأسعار
ّ
زه ـي ــدة ت ـح ــدده ــا امل ــدي ــري ــة .عـلـمــا أن
ه ـنــاك م ــن الـفـنــانــن م ــن ك ــان يشترط
اس ـتــرجــاع لــوحـتــه بـعــد ان ـت ـهــاء فـتــرة
ال ـع ــرض ،أي أن ـهــم لـيـســوا مضطرين
إن أرادوا لـبـيـعـهــا ل ـصــالــح مــديــريــة
الـفـنــون أو وزارة الـثـقــافــة ...وال ـســؤال
الـ ــذي ي ـطــرح ذاتـ ــه ه ـنــا ب ـكــل بـســاطــة:
أليست سوية املعرض مرهونة أيضًا

صالح
الخالدي،
«بانتظار
الرحيل»
(زيت على
قماش ـــ
110 -100
سنتم)

بمشاركتهم؟
ّ
ال ش ــك ف ــي أن امل ـس ــؤول ـي ــة ت ـقــع على
املديرية أو الوزارة أيضًا في هذا ،لكن

عزوف الفنانين المخضرمين
واألكثر موهبة عن المشاركة
فيه
ّ
يبقى برأينا أن هذه التظاهرة السنوية
هي ملك للحركة التشكيلية السورية
برمتها وهي ليست وظيفة أو «عقوبة
مدرسية» تفرضها مؤسسات الدولة

على الفنانني املحليني ،بل هي واجب،
وعلى الجميع العمل لرفع سويتها.
وأخ ـ ـي ـ ـرًا ،م ــا ي ـح ـســب ل ـه ــذه الـنـسـخــة
من املعرض هو إيقاف عملية اقتناء
األعمال املعروضة كاملة ،مما يجعل
أحيانًا ضـعــاف النفوس يقدمون أي
لوحة للعرض بغية التخلص منها.
فــي هــذا الـخـصــوص ،ص ـ ّـرح لنا سعد
ّ
ال ـق ــاس ــم ف ــي رس ــال ــة ال ـك ـتــرون ـيــة «إن
االقتناء سيقتصر على األعمال التي
ي ـم ـكــن أن تـ ـع ــرض ف ــي م ـت ـحــف ال ـفــن
ً
ال ـحــديــث م ـس ـت ـق ـبــا ،وه ــي ال ـت ـجــارب
الجديدة ،واألعمال الجديدة للفنانني
املختلفة عن أعمالهم املقتناة سابقًا

وامل ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــودة فـ ـ ــي مـ ـتـ ـح ــف م ــدي ــري ــة
ال ـف ـن ــون» .كـمــا أك ــد ال ـقــاســم أن إع ــادة
تجربة االقتناء بالجوائز ذات تأثير
إيجابي في تحفيز املنافسة.
 -1زيـ ـ ــن ص .ال ـ ــزي ـ ــن« ،بـ ـحـ ـض ــور الف ــت
ومـ ـش ــارك ــة ف ـن ـيــة واعـ ـ ـ ـ ــدة ...ح ـف ــل اف ـت ـتــاح
معرض الخريف السنوي  2016فــي خان
أس ـع ــد ب ــاش ــا ب ــدم ـش ــق» ،م ــوق ــع «اكـت ـشــف
سورية».
 -2س ــام ــر م ـح ـم ــد اس ـم ــاع ـي ــل «م ـع ــرض
الـخــريــف الـسـنــوي نـهــايــة الـعـيــش املشترك
بني السوق والـلــوحــة!»« ،السفير» عــدد 30
تشرين الثاني 2016

على الهامش

ﺩﺭﺍﺳﺔ

معلومات
عندما كنا نبحث عن
ٍ
ُ
ومواد كتبت بخصوص معرض
الخريف ،وجدنا بطريق الصدفة
هذا النص في «وكالة أنباء سانا»
السورية الذي يعود إلى السنة
املاضية ( ،)2015/11/16فآثرنا
التعقيب عليه ،من مبدأ أننا معنيون
بمجال الكتابة في التشكيل السوري
كما يعنينا رصد أحوال املعرض
الحالي بحد ذاته« :قرابة مئتي عمل
تشكيلي ضمه معرض الخريف
السنوي في دورته لهذا العام []...
ً
مقدمة خالصة املحترف التشكيلي
السوري الذي بزغ نجمه مع مطلع
الستينات من القرن الفائت مع كل
من فاتح املدرس ولؤي كيالي وأدهم
إسماعيل ونذير نبعة وأحمد معال
وليلى نصير وآخرين محققًا تفوقًا
الفتًا» .طبعًا مع مطلع ستينيات
القرن املاضي ،كان الفنان أحمد
ً
معال ال يزال طفال ،فهو من مواليد
ّ
 .1958نحترم بالطبع معال ونقدر
قيمة تجربته الفنية وهذا ليس
موضوعنا بالتأكيد ،لكننا تاريخيًا
ال نستطيع أن نتكلم عنه كأحد
أعالم هذه الفترة .كما ال يجوز
لكاتب أو صحافي أو يورد خطأ
ً
مماثال ولو برأيه ّأن معال كفنان أهم
ً
من محمود حماد مثال ،فهو هنا
يقدم معلومة خاطئة للقارئ غير
العارف أو األجنبي.
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ّ
منى مرعشلي ...شمس المغارب روحت
علي العزير
أمــس ،رحلت الفنانة منى مرعشلي ( 1958ـ  /2016الصورة) إثر إصابتها بأزمة قلبية
ّ
ّ
حادة عن قليل من العمر وكثير من الذكرى .إنها سيدة الدهشة بغير جدال ...هكذا كانت
ّ
يــوم أطلت للمرة األولــى على الجمهور من منصة «استديو الفن» على شاشة «تلفزيون
لبنان» عام  ،1973لتذهل الـ ّ
ـذواقــة بنخبهم وعوامهم على حد ســواء .وهكذا استمرت في
أغانيها املتجددة التي ّ
جسدت استمرارية سيدة الطرب األصيل أم كلثوم .وهكذا باغتت
محبيها بانكفائها عن املسرح الغنائي في ذروة تألقها ،وهكذا أيضًا رحلت عن هذه الدنيا
بصمت ال يتقنه سوى الكبار الذين يغادرون ،بينما ينتظر قدومهم الجميع.
اختلف العمالقة من صناع املوسيقى العربية على أمور كثيرة ،لكنهم اتفقوا على استثنائية
صــوت منى مرعشلي .لــم يـتــردد أحــد منهم فــي اعتبارها إحــدى اللقى الـنــادرة فــي تربة
الغناء العربي ،كان مجيئها بالتزامن مع رحيل كوكب الشرق نوعًا من املصادفة القدرية
ً
املحببة .ملـ ّـرة نــادرة ،يبدو الدهر كريمًا إلى هذا الحد ،فيجود سريعًا بما ّ
ضن به طويال.
ّ
بمجرد سماعه صوتها ،لم يتردد املوسيقار األسطوري ّ
ّ
سيد مكاوي في القول عنها إنها
«موهبة خطيرة ،تحتاج إلى ما يليق بها من ألحان»...
وهي شهادة كان كثيرون من أهل الغناء املخضرمني
ّ
يتمنون سماعها من صانع لألغنية بحجم الرجل.
أمــا امللحن املــذهــل بليغ حمدي الــذي اتصف بمزاجه
تسخيف الكثير من العالمات
الصاخب ،وجرأته على ّ
اإلبــداعـيــة املكرسة ،فقد تخلى عــن نــزق معهود عنه
ّ
للتفرغ للموهبة الشابة التي دخلت
ُليعلن استعداده
معترك االحـتــراف لحظة إطاللتها من نافذة الهواية.
كذلك أبدى امللحن الرصني محمد سلطان رأيًا لم يعتد
ّ
أن يصدر ما يشبهه :إنها من طينة الكبار ...وصوتها
يستدعي رعاية خاصة .منذ خطواتها الفنية األولى،
اقتحمت منى مرعشلي أسوار الغناء العالية ،المست
ً
عرش السيدة أم كلثوم التي تربعت طويال على القمة
من دون منازع .واليوم بعدما ختم الزمن دورتــه ،لن
ّ
يكون صعبًا أو مبالغة االستنتاج أنه لم يكن بني أم كلثوم ومنى مرعشلي صوت أنثوي
ّ
يستحق أن يقارن بصوت واحدة منهما .ما يجدر التنبه له جيدًا أن منى مرعشلي كانت،
منذ ّأول إطاللة لها ،تفتقر إلى املقاييس الجسدية املتعارف عليها في صناعة النجوم ،اإلناث
خاصة ،لكن خصوصيتها تلك لم تمثل عائقًا أمام ارتقائها ّ
سدة الشهرة بسرعة ملحوظة،
أمكنها تحقيق نجومية باهرة خالل فترة قياسيةّ ،
وتعي عليها جراء ذلك خوض منافسة
مع آخرين ،أخريات للدقة ،يتفوقن عليها بمواصفات الهندسة الجمالية .لكنها لم تجد
صعوبة في شق طريقها نحو القمة دونما عناء ،بل لعلها استطاعت أن تحيل ما تصنفه
الـعــادات نقطة ضعف معيقة للنجومية إلــى عامل تمايز ساهم فــي منحها خصوصية
تضاف إلى قدراتها الصوتية الباهرة .ومن أشهر أغانيها «تركني انسالي اسمي» ،و«أنسى
الدنيا» ،و«سافر يا حمام» ،و«سألت كل مسافر» ،و«عاشرت كل الحبايب» ،و«عجايب»،
و«علشان عيونك» ،و«لك شوقة» ،و«ليه تحلف بعيني» ،و«مالي ومالك» ،و«ياللي رايدني»،
و«ياما وياما وياما» ،إضافة إلى «ما تصدقش كالم الناس» ،و«يا حبيب الــروح» ،و«ليالي
زمان» ،و«شمس املغارب» ،و«حاسب قبل ما تهجر» ،و«جمال األسمر الساحر».
برغم الفترة الزمنية املتواضعة نسبيًا التي منحتها الحياة ملنى مرعشلي ،تمكنت من أن
تحفر لنفسها مكانًا ومكانة في صميم الذاكرة الجامعة ،بما يلزم أي عملية تأريخ فني
أن تفرد لها مساحة واسعة من صفحاته ،سيتعني على ذلك التاريخ أن يروي كيف أمكن
لفتاة خجولة ،متواضعة املظهر أن تدير األعناق الشامخة ،وأن تثير الدهشة في العيون
ً
التي اعتادت التحديق بعيدًا .سنتذكرك طويال منى ،سنستعيد كلمات أغنياتك التي أتقنت
اختيارها ،لكننا لن ننسى اسمك يومًا...

احتفال أهالي بليدا
بمهرجان بئر شعيب
لم تفت املهرجانات بليدا (قضاء
مرجعيون) .جارة الجليل ّ
أجلت
مهرجانها إلى هطول املطر
ّ
وعلقت فرحها بتنظيف بئر
شعيب؛ إرثها الذي يحاول العدو
اإلسرائيلي سرقته .بإصرار
من البلدية ،تحلق أهالي بليدا
ّ
حول البئر ،نظفوها قبل تفجر
الينابيع الجوفية وامتالئها
بمياهها .البئر امللتصقة
بذاكرة األجداد عندما كانت
مرتعًا ألفراحهم والتنزه ورعي
املواشي وملء الجرار ،انتزعها
منهم العدو خالل االحتالل.
وعدا عن سرقة مياهها ،منع
العدو األهالي بعد عدوان
 2006من االقتراب إما بزرع
األلغام أو تهديدهم بالرصاص
أو مستعينًا باليونيفيل.
أخيرًا ،فرض األهالي إرادتهم،
واستعادوا حلقاتهم القديمة.
نظفوا البئر وأنشدوا وانتظروا
امتالءها باملطر.

ّ
وخ في «ميوزكهول»
فر
ّ
َ
ُسر من ...سمع
بعدما كشف عنه النقاب أخيرًا
في «دو براغ»ُ ،يطلق املوسيقي
اللبناني توفيق فروخ ( 1958ـ
الصورة) ألبومه الجديد Villes
( Invisiblesمدن غير مرئية)
غدًا األربعاء في حفلة يحييها
في «ميوزكهول» بالتعاون
ّ
مع «نادي لكل الناس» .ألف
ّ
ووزع وأنتج فروخ ألبومه
ّ
السادس املؤلف من  13مقطوعة
عبارة عن مزيج من األنماط
واإليقاعات .وفي العمل،
ّ
يوجه توفيق أيضًا تحية إلى
املوسيقار محمد عبد الوهاب
عبر إعادة توزيع Rio de Cairo
املقتسبة من «أنا والعذاب
وهواك».
إطالق  Villes Invisiblesلتوفيق
ّ
فروج ـ غدًا األربعاء ـ الساعة التاسعة
ً
مساء ـ «ميوزكهول» (ستاركو ـ
وسط بيروت).
لالستعالم01/999666 :

تواقيع «معرض بيروت العربي الدولي للكتاب»
ّ
اليوم  6كانون األول (ديسمبر)
توقيع روايــة «العروبة ركـ ُ
ـاز ّ
األمــة» لفؤاد
◄
خليل ـ ـ بــن الـســاعــة الـخــامـســة بـعــد الظهر
ً
مساء ـ جناح «دار اآلداب».
والثامنة
◄ ت ــوق ـي ــع ك ـت ــاب «ح ـك ــاي ــة ح ـ ــرب :ال ـح ــرب
على سوريا  2011ـ  »2016ـ ـ بني الساعة
ً
مساء ـ جناح
الخامسة بعد الظهر والسابعة
«دار أبعاد».
◄ ن ــدوة حــول كـتــاب ّ
«األم ــة اللبنانية ـ ـ من
امل ـص ــال ــح األج ـن ـب ـيــة إل ــى ال ــوق ــائ ــع املـحـلـيــة»
إلسماعيل األمني بمشاركة الوزير السابق
ونائب رئيس حزب «الكتائب» سليم الصايغ
والكاتب والصحافي نصري الصايغ ،على
أن يــديــرهــا ن ـهــاد حـشـيـشــو ـ ـ م ــن الـســاعــة
الـســابـعــة وال ـن ـصــف حـتــى الـتــاسـعــة مـسـ ًـاء
ـ ـ قــاعــة امل ـحــاضــرات الـصـغــرى .يـلــي الـنــدوة
احـتـفــال لتوقيع الـكـتــاب فــي جـنــاح «شركة
املطبوعات للتوزيع والنشر».
◄ توقيع كتاب «املنظور الروائي في روايات
أحـ ـ ــام م ـس ـت ـغــان ـمــي» ل ـه ــدى وزنـ ـ ــي ـ ـ ـ بــن
الـســاعــة الـســادســة والـثــامـنــة مـسـ ًـاء ـ ـ جناح
«دار عالم الفكر».
◄ تــوقـيــع كـتــاب «س ـكــون الـقـضــاء وحــركــة
اإلعالم» لرمزي ج .النجار ـ بدءًا من الساعة
الــرابـعــة والـنـصــف بعد الظهر ـ ـ جـنــاح «دار
الفارابي».
ّ
غدًا  7كانون األول (ديسمبر)

ً
مساء ـ جناح
الخامسة بعد الظهر والثامنة
«دار اآلداب».
◄ توقيع اإلص ــدار الـسـنــوي الــورقــي األول
ّ
ل ـ «مـجــلــة اآلداب» (رئ ـيــس الـتـحــريــر سماح
ً
مساء ـ جناح
إدري ــس) ـ ـ الساعة السابعة
«دار اآلداب».
◄ توقيع روايــة ّ
«العرافة» ألحمد علي زين
ـ ـ بــن الساعة الـســادســة والثامنة مـسـ ًـاء ـ
جناح «دار الساقي».
◄ محاضرة وتوقيع كتاب «الـتــوراة تثبت
أن فلسطني أرض عربية» لدعاء الشريف
ـ ـ ـ ب ــن ال ـســاب ـعــة وال ـتــاس ـعــة م ـس ـ ًـاء ـ ـ ـ قــاعــة
املحاضرات.
◄ توقيع «ن ـظــرات فــي الثقافة العرفانية»
للشيخ عباس الكعبي ـ بني الساعة السابعة
وال ـتــاس ـعــة م ـســاء ـ ـ ـ ج ـنــاح «دار امل ـعــارف
الـحـكـمـيــة» .ي ـشــارك فــي االح ـت ـفــال محقق
ّ
ومقرر الكتاب الشيخ حسني األكرف.
ّ
 9كانون األول (ديسمبر)
◄ تــوقـيــع روايـ ــة «وهـ ـ ُـم الـ ـح ــدود ...معركة
الـقـصـيــر» ملـحـمــد مـحـســن ـ ـ ـ ب ــن الـســاعــة
ً
مساء ـ جناح
الخامسة بعد الظهر والثامنة
«دار اآلداب».
◄ توقيع روايــة «كــان غ ـدًا» لهالل شومان
ـ ـ بــن الـســاعــة الـســادســة والـثــامـنــة مـسـ ًـاء ـ
جناح «دار الساقي».
◄ توقيع كـتــاب «أوراس ـيــا وال ـغــرب» لجما
واكـيــم ـ ـ بــن الساعة الخامسة بعد الظهر
ً
مساء ـ جناح «دار أبعاد».
والثامنة
◄ تــوقـيــع كـتــاب «ف ــوق أرض لـبـنــان» الــذي
يـضــم قصصًا قـصـيــرة مــن تــألـيــف عماد
ب ـ ّـزي ـ ـ ب ــن ال ـســاعــة ال ـســادســة وال ـعــاشــرة
ً
مساء ـ جناح «شركة املطبوعات للتوزيع
والنشر».
◄ تــوق ـيــع ك ـتــاب «سـيـكــولــوجـيــا ال ـت ـطـ ّـرف
واإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب :ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة والـ ـجـ ـم ــاع ــات
اإلرهــاب ـيــة» لفيصل عـبــاس ـ ـ بــن الساعة
الـســابـعــة والـتــاسـعــة م ـســاء ـ ـ ـ ج ـنــاح «دار
املعارف الحكمية».
ّ
 10كانون األول (ديسمبر)

◄ تــوق ـيــع روايـ ـ ــة «أورويـ ـ ـ ــل ف ــي الـضــاحـيــة
ال ـج ـنــوب ـيــة» لـ ـف ــوزي ذبـ ـي ــان ـ ـ ـ ب ــن ال ـســاعــة

◄ توقيع روايــة «نساء كازانوفا» لواسيني
األعــرج ـ ـ بني الساعة الخامسة بعد الظهر

◄ توقيع رواية «أصل العالم» لوليد السابق
ـ بني الساعة الخامسة بعد الظهر والثامنة
ً
مساء ـ جناح «دار اآلداب».
ّ
◄ توقيع رواية «ميتافيزيق الثعلب» لعباس
بيضون ـ ـ بــن الساعة الـســادســة والثامنة
ً
مساء ـ جناح «دار الساقي».
◄ نـ ــدوة وتــوق ـيــع رواي ـ ــة «راق ـص ــة داع ــش»
ألسماء وهبي ـ بني الساعة الخامسة بعد
ً
مساء ـ قاعة املحاضرات.
الظهر والسابعة
◄ توقيع كتاب «ال أحد يضيع في بيروت»
لعناية جابر ـ بني الساعة السادسة والثامنة
ً
مساء ـ جناح «دار عالم الفكر».
ّ
 8كانون األول (ديسمبر)

«الثقافي الجنوبي»:
ّ
تحوالت العالم العربي
يدعو «املجلس الثقافي للبنان
الجنوبي» إلى حضور ندوة
ّ
«تحوالت العالم
حول كتاب
العربي في منطقها التاريخي ـ
عبء الحرية الذي ال
ُيحتمل» الصادر حديثًا
لفؤاد مرعي (الصورة) عن
«مكتبة الفقيه» .الندوة التي
يديرها األكاديمي عبد املجيد
زراقط ،تجرى في ّ
مقر املجلس
البيروتي بمشاركة الكاتب
محمود حيدر واألكاديمي
وليد عربيد.
ندوة حول ّ
«تحوالت العالم العربي
في منطقها التاريخي» :الخميس
 8كانون ّ
األول (ديسمبر) الحالي
ً
ـ الساعة السادسة مساء ـ قاعة
«املجلس الثقافي للبنان الجنوبي»
في بيروت (نزلة برج أبو حيدر ـ
خلف محطة «توتال») .لالستعالم:
01/703630
أوwww.althakafi-aljanoubi.com

ً
مساء ـ جناح «دار اآلداب».
والثامنة
◄ تــوقـيــع رواي ـ ــة «م ـ ــرام» ل ـفــدى أب ــو شـقــرا
عطالله ـ ـ بــن الـســاعــة الـســادســة والثامنة
ً
مساء ـ جناح «دار الساقي».
◄ توقيع كتاب «وطن بمالمح عشق» ملحمد
مــاجــد ص ـفــوان ـ ـ بــن الـســاعــة الــراب ـعــة بعد
ً
مساء ـ جناح «دار أبعاد»
الظهر والسادسة
◄ توقيع كتاب «في شواطي الريح والغبار»
ل ـل ــؤي زي ـت ــون ــي ـ ـ ـ ب ــن ال ـس ــاع ــة ال ـس ــادس ــة
ً
مساء ـ جناح «دار أبعاد».
والثامنة
◄ توقيع كتاب ّ
«األمة اللبنانية ـ من املصالح
األجـنـبـيــة إلــى الــوقــائــع املـحـلـيــة» إلسماعيل
األمني ـ من الساعة السابعة والنصف حتى
ً
مساء ـ جناح «شركة املطبوعات
التاسعة
للتوزيع والنشر».
◄ توقيع كتاب «نقد املثقف املعاصر» لبتول
الخنساء (رؤي ــة علي ح ــرب) ـ ـ بــن الساعة
ال ـســاب ـعــة وال ـتــاس ـعــة م ـســاء ـ ـ ج ـنــاح «دار
املعارف الحكمية».
ّ
 11كانون األول (ديسمبر)
◄ ت ــوق ـي ــع كـ ـت ــاب «إن ـت ـك ــاس ــة اإلن ـت ـفــاضــة
العربية :أعراض مرضية» لجلبير األشقر ـ
بني الساعة الرابعة والخامسة بعد الظهر ـ
جناح «دار الساقي».
◄ توقيع كتاب «بــروتــوكــول» آلمــال البابا ـ
ً
مساء ـ جناح
بني الساعة السادسة والثامنة
«دار الساقي».
◄ توقيع رواية «فراشة التوت» للونا قصير
ـ ـ بــن الـســاعــة الـســادســة والتاسعة مـسـ ًـاء ـ
جناح «دار أبعاد».
ّ
 12كانون األول (ديسمبر)
◄ توقيع كـتــاب «مـنــام امل ــاء» (سـيــرة ذاتية
ل ـل ـح ــروف) ل ـخ ـيــرات ال ــزي ــن ـ ـ ب ــن الـســاعــة
ً
مساء ـ جناح «دار عالم
السادسة والثامنة
الفكر».
توقيع ديوان «ما لم يقله لي» لفاديا ّ
بزي ـ
◄
ً
مساء ـ جناح
بني الساعة السادسة والثامنة
«دار عالم الفكر».
ّ
 13كانون األول (ديسمبر)
◄ توقيع ديــوان «قصائد إفتراضية» ـ بني
ً
مساء ـ جناح
الساعة السادسة والتاسعة
«دار أبعاد».

