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سياسة
المشهد السياسي

ً
أمواال ...لصرفها سرًاّ
الحريري يطلب
يوم تاريخي :لبنان إلى نادي النفط وإطاحة «ناطور» االتصاالت

احتفل لبنانيون كثر ،كما مجلس الوزراء ،بإقرار مرسومين من مشاريع ّمراسيم تنظيم قطاع النفط بعد تأخير دام ثالث
سنوات ،وبإطاحة رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف ،فيما لم يتسن للمواطنين تهنئة رئيس الحكومة سعد الحريري
على فضيحة عهده األولى ،التي تتمثل في طلبه إدراج بند نفقات سرية في رئاسة مجلس الوزراء ،ليتمكن من تثبيت
سابقة تتيح له اإلنفاق بال حسيب أو رقيب
فــي الــرابــع مــن كــانــون الـثــانــي ،2017
أطـ ـلـ ــق م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـصـ ـف ــارة
لـتـحـ ّـول لبنان إلــى دول ــة ق ــادرة على
اس ـ ـت ـ ـخـ ــراج الـ ـنـ ـف ــط وال ـ ـ ـغـ ـ ــاز ،وبـ ــات
بمقدور الدولة اللبنانية فتح الباب
أمــام الشركات الراغبة في التنقيب.
خروج النفط والغاز من باطن البحر
ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى س ـ ـنـ ــوات .ل ـك ــن م ـج ـ ّـرد
إقرار مرسومني ،أمس ،أدخال لبنان،
نـظــريــا« ،ال ـن ــادي الـنـفـطــي» .إن ــه يــوم
تاريخي ،بكل مــا للكلمة مــن معنى.
فإلى الـثــروة النفطية ،أطــاح مجلس
ال ـ ــوزراء املــوظــف «ال ـتــاري ـخــي» الــذي
قبض على «ثروة» قطاع االتصاالت،
ع ـب ــد امل ـن ـع ــم ي ــوس ــف .وهـ ــو ال ـق ـطــاع
الـ ــذي تـعــامـلــت م ـعــه الـسـلـطــة ط ــوال
الـ ـعـ ـق ــود الـ ـث ــاث ــة امل ــاضـ ـي ــة ك ـم ــا لــو
أن ــه «ن ـفــط ل ـب ـنــان» الـ ــذي ال يـنـضــب.
ّ
وعينت الحريرية السياسية يوسف
ُ
«ن ــاط ــوره ــا» ع ـل ـيــه ،ق ـبــل أن تـسـ ِقــط
بنفسها ورق ـت ــه ،فــي لـحـظــة االت ـفــاق
الــرئــاســي مــع الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر.
وفي امللفني ،ظهرت مفاعيل االتفاق
ال ـ ــذي أوص ـ ــل ال ـع ـم ــاد م ـي ـشــال عــون

تعيين األيوبي أثار
ُحفيظة وزراء وسيرته الذاتية
وزعت بعد تعيينه
إل ــى قـصــر ب ـع ـبــدا ،وخــاصــة لناحية
«ت ـس ـل ـيــم» الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـحــريــري
ل ـعــون وت ـي ــاره الـسـيــاســي بمفاتيح
الحكم ،بعد سـنــوات مــن تعطيل كل
املـشــاريــع التي حــاول تكتل التغيير
واإلصالح تنفيذها.
القراران التاريخيان خطفا األضواء
عــن بند ـ ـ فضيحة كــان مــدرجــا على
ج ـ ـ ـ ــدول أع ـ ـ ـمـ ـ ــال مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء.
ّ
ف ــال ــرئـ ـي ــس سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري س ــط ــر
«إنجازه االول» ،بالطلب إلى مجلس
ال ــوزراء املــوافـقــة على نقل مبلغ 6.5
مليارات ليرة من احتياطي املوازنة
إلــى مــوازنــة رئــاســة مجلس ال ــوزراء.
ال ـف ـض ـي ـح ــة ل ـي ـس ــت ف ـ ــي أن الـ ـج ــزء
األكـ ـب ــر م ــن ه ـ ــذه األمـ ـ ـ ــوال سـيـغـطــي
بنود العالقات العامة واملستشارين
واألعياد والتمثيل وما إلى ذلك من
بـنــود «ال قيمة لـهــا» .مشكلة الطلب
ّ
يتضمن إدراج مليار
تكمن فــي أنــه
و 500م ـل ـيــون ل ـي ــرة ل ـب ـنــان ـيــة تحت
بند «نفقات سرية»! وبند َ«النفقات
ال ـس ــري ــة» ف ــي املـ ــوازنـ ــة ُي ـم ــن ــح ع ــادة
لألجهزة األمنية ،لتغطي مصاريف
ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـ ـسـ ــريـ ــة ،ك ــال ـت ـج ـ ّـس ــس
وتمويل شبكات املخبرين ومــا إلى
ذل ــك مــن أم ــور ال ُيـ ــراد لـهــا أن تكون
علنية وأال تخضع للرقابة .لكن أن
تطلب رئــاســة الـحـكــومــة حــق صــرف
«ن ـف ـقــات س ــري ــة» ،ف ــذل ــك يـعـنــي أنـهــا
قــررت دخــول العالم السري لألعمال
األم ـن ـيــة ،أو أن ال ـحــريــري يــريــد دفــع
املــال «كــاش» ،ألشخاص أو شركات،
ب ـس ـهــولــة وس ــري ــة ت ــام ــة ،ومـ ــن دون
ال ـ ـحـ ــاجـ ــة الـ ـ ـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـئ ـ ــذان أحـ ـ ـ ــد أو
الـتـصــريــح بــوجـهــة اسـتـعـمــال املبلغ
امل ــال ــي ألي ج ـه ــة رق ــابـ ـي ــة ،ك ــدي ــوان
املـ ـح ــاسـ ـب ــة عـ ـل ــى سـ ـبـ ـي ــل املـ ـ ـث ـ ــال ال

أدرج الحريري مبلغ مليار و 500مليون ليرة تحت خانة «نفقات سرية» لرئاسة الحكومة (مروان طحطح)

الحصر .صحيح أن املبلغ املطلوب
«زهـيــد» إذا ما قيس بحجم اإلنفاق
ال ـع ــام ،إال أن م ـج ـ ّـرد إقـ ـ ــراراه يسمح
ً
ب ـت ـث ـب ـيــت س ــاب ـق ــة ،ت ـت ـيــح مـسـتـقـبــا
ت ـض ـخ ـي ــم املـ ـبـ ـل ــغ ،وت ـع ـم ـي ـم ــه عـلــى
مــؤس ـس ــات رس ـم ـيــة أخ ـ ــرى .وت ـجــدر
اإلشـ ــارة إل ــى أن قــانــون م ــوازن ــة عــام
( 2005آخ ــر مــوازنــة ص ــادرة بقانون
ّ
يتضمن بند
عــن مجلس الـنــواب) ال
«نـ ـفـ ـق ــات سـ ــريـ ــة» ل ــرئ ــاس ــة مـجـلــس
الوزراء .والالفت أن غالبية الوزراء لم
يعترضوا على البند .فبعضهم يظن
أن لرئاسة مجلس الــوزراء الحق في
إنفاق املــال العام سـرًا ،فيما البعض
ّ
اآلخ ــر لــم يـكــلــف نفسه االط ــاع على
تفاصيل جــدول األعمال .واملثير في
األم ــر أن الـبـنــد أق ـ ّـر مــن دون نـقــاش،
ُ
ل ــت ـم ـن ــح رئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة امل ـب ـل ــغ
اإلجمالي الذي طلبته .فهل تم تعديل
الـطـلــب لجهة إزالـ ــة خــانــة «الـنـفـقــات
السرية» وتوزيع مبلغ املليار و500
مليون ليرة على الخانات األخــرى؟
أم أن مجلس ال ــوزراء ش ـ ّـرع مخالفة
الــدسـتــور والـقــانــون فــي هــذا الـقــرار؟
في الحالتني ،تبدو محاولة الرئيس

الـحــريــري تشريع اإلنـفــاق بــا رقابة
بداية غير موفقة لواليته.
ف ـ ــي م ـ ــا ع ـ ـ ــدا ذلـ ـ ـ ــك ،ش ـ ـهـ ــدت ج ـل ـســة
َ
مرسومني
مجلس الوزراء أمس إقرار
مــن مـشــاريــع مــراسـيــم تنظيم قطاع
ال ـن ـفــط ،وإق ــال ــة امل ــدي ــر ال ـع ــام لهيئة
أوجيرو وتعيني عماد كريدية خلفًا
ل ــه ،فـيـمــا ت ــم تـعـيــن بــاســل األيــوبــي
مديرًا عامًا لالستثمار والصيانة في
وزارة االتـصــاالت ،وهــو املوقع الذي
يشغله يــوســف أيـضــا .وإضــافــة
كــان
ُ
إلــى ذل ــك ،أ ِق ـ ّـر مــرســوم ب ــدالت أتعاب
اللجنة املعنية باستعادة الجنسية.
ف ــي م ــوض ــوع ال ـن ـف ــط ،أقـ ـ ـ ّـر م ــرس ــوم
تـقـسـيــم املـ ـي ــاه ال ـب ـحــريــة الـخــاضـعــة
للوالية القضائية للدولة اللبنانية
إل ــى « 10ب ـل ــوك ــات» ،وم ــرس ــوم دفـتــر
الشروط الخاص بدورات التراخيص
في املياه البحرية ونـمــوذج اتفاقية
االستكشاف واإلن ـتــاج .وبعد نقاش
مستفيض ،أحـيــل امل ـشــروع الخاص
ب ـ ــاألح ـ ـك ـ ــام الـ ـض ــريـ ـبـ ـي ــة امل ـت ـع ـل ـق ــة
ب ــاألنـ ـشـ ـط ــة الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة وم ـ ـشـ ــروع
القانون املتعلق بــاملــوارد البترولية
فــي االراض ــي اللبنانية إلــى لجنتني

وزاريتني لدرسهما .إقرار املرسومني
سـبـقـتــه م ــداخ ـل ــة م ـط ـ ّـول ــة م ــن وزي ــر
امل ـ ــال ع ـلــي ح ـســن خ ـل ـيــل ،ق ـ ـ ّـدم فيها
 26مالحظة على مشاريع املراسيم،
ت ـت ـض ـ ّـم ــن قـ ـض ــاي ــا م ــالـ ـي ــة ،وأخـ ـ ــرى
تـتـصــل ب ـصــاح ـيــات وزي ـ ــر ال ـطــاقــة.
وطالب خليل بفتح البلوكات الثالثة
الواقعة على الحدود الجنوبية أمام
الـ ـش ــرك ــات (وهـ ـ ــو م ــا كـ ــان ق ــد ج ــرى
االتفاق عليه بني الرئيس نبيه بري
وخ ـل ـيــل م ــن ج ـه ــة ،وال ــوزي ــر ج ـبــران
باسيل من جهة أخــرى ،قبل أشهر).
وبما أن املــرســوم يفرض على وزيــر
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة فـ ـت ــح خـ ـمـ ـس ــة «ب ـ ـلـ ــوكـ ــات»
الستدراج عروض شركات التنقيب،
جرى تضمني محضر الجلسة عبارة
تتضمن ّ
ّ
تعهد الوزير سيزار بوخليل
بفتح البلوكات الحدودية الجنوبية،
وبلوك في وسط املنطقة االقتصادية
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،وبـ ـ ـل ـ ــوك خـ ــامـ ــس ع ـنــد
الـ ـح ــدود ال ـش ـمــال ـيــة ،أمـ ــام اس ـت ــدراج
عروض الشركات .وفيما التزم وزراء
ح ــزب الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة بــالـصـمــت
حيال طلب خليل ،سأل وزير الدولة
لشؤون التخطيط ميشال فرعون عن

مغزى اختيار البلوكات الجنوبية،
األمر الذي استدعى شرحًا من وزير
املال حول صراع لبنان مع إسرائيل
الذي يتضمن في جانب منه صراعا
على النفط ،ثروة لبنان التي يسرقها
العدو وقد بدأ فعليا بعملية الحفر.
ف ــالـ ـسـ ـب ــب ال ــرئـ ـيـ ـس ــي وراء ادراج
ال ـب ـلــوكــات ال ـثــاثــة ضـمــن املـنــاقـصــة
سياسي يرتبط بالصراع القائم مع
ه ــذا ال ـك ـيــان ،دائ ـمــا وف ـقــا للمطالعة
ال ـت ــي ق ــدم ـه ــا خ ـل ـي ــل ،وال ـ ـهـ ــدف مـنــه
تـثـبـيــت ح ــق ل ـب ـنــان ف ــي االس ـت ـف ــادة
من هذه البلوكات .وقد ّ
سجل خليل
ف ــي اطـ ــار مــداخ ـل ـتــه اع ـ ّت ــراض ــا حــول
منح وزيــر الطاقة الحق في التحكم
بــان ـتــاج ال ـن ـفــط ،خـفـضــه أو الـسـمــاح
لشركات في ظــروف خاصة بتأجيل
االنـتــاج ملــدة سنة على سبيل املثال.
وطلب نقل هــذه الصالحيات من يد
الوزير الى مجلس الوزراء مجتمعا.
ك ــذل ــك ط ــال ــب وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة مـ ــروان
حـ ـم ــادة ب ــإن ـش ــاء صـ ـن ــدوق س ـي ــادي
ل ـعــائــدات اس ـت ـخــراج الـنـفــط وال ـغــاز،
وب ـ ــإنـ ـ ـش ـ ــاء ش ـ ــرك ـ ــة وطـ ـنـ ـي ــة إلدارة
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع .وفـ ـيـ ـم ــا اج ـ ـ ـ ــرى ال ــرئـ ـي ــس
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ً
الـ ـح ــري ــري ات ـ ـصـ ــاال ب ــال ـن ــائ ــب ول ـيــد
جنبالط متعهدًا بإنشاء الصندوق
السيادي بقانون في مجلس النواب،
رد الوزير باسيل مؤكدًا أن املراسيم
ال تعطي وزير الطاقة أي صالحيات
اسـتـثـنــائـيــة ،الفـتــا ال ــى وج ــود هيئة
الــى جانبه تمثل الـقــوى السياسية
املختلفة ،كذلك فــإن كــل قــرار تنبغي
ال ـ ـعـ ــودة ف ـي ــه الـ ــى م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء،
م ـش ـي ـرًا الـ ــى ان ال ـق ــان ــون م ــؤل ـ ّـف من
«طـ ـبـ ـق ــات عـ ـ ــدة الـ ـ ــى درج ـ ـ ــة هــش ـلــت
ال ـشــركــات الــراغ ـبــة فــي االسـتـثـمــار».
ورد ع ـل ــى ح ـ ـمـ ــادة ب ــأن ــه «ال يـعـقــل
ان ت ـع ــودوا ل ـطــرح ت ـعــديــات بعدما
أص ــدر مجلس الـ ــوزراء  25مرسومًا
فــي ه ــذا امل ـلــف ،ألن الـحـكــم اسـتـمــرار
وال يمكن فــي كــل م ــرة أن نـعــود الــى
النقطة الـصـفــر» .ولـفــت بــاسـيــل إلــى
ان لبنان ال يملك خبرة إدارة قطاع
النفط ،وبالتالي ،ال طائل من إنشاء
شــركــة اآلن إلدارة الـقـطــاع ،بــل يمكن
إن ـشــاؤهــا بـعــد اكـتـســاب اللبنانيني
للخبرة الالزمة لذلك.
وأن ـه ــى رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة الـعـمــاد
م ـي ـش ــال ع ـ ــون س ــاع ـت ــن م ــن ال ـج ــدل
حــول إقــرار مراسيم النفط بالحسم:
«ال ض ـ ـ ـ ـ ــرورة لـ ـلـ ـنـ ـق ــاش أك ـ ـث ـ ــر .إم ــا
ت ـ ـقـ ـ ّـر ب ـ ــاإلجـ ـ ـم ـ ــاع أو ن ـ ـطـ ــرح األمـ ـ ــر
لـلـتـصــويــت»؛ فــأقــر مـجـلــس ال ـ ــوزراء
املرسومني ،مع تحفظ وزيري الحزب
الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي م ــروان حـمــادة
وأيمن شقير.
وع ـ ـ ّـبـ ــرت م ـ ـصـ ــادر الـ ـتـ ـي ــار ال ــوط ـن ــي
ال ـح ــر ع ــن «االرت ـ ـيـ ــاح ال ـع ـم ـيــق» الــى
«إيجابية» الحريري في ملف النفط،
«وهــو ما بادلناه بايجابية تسهيل
ت ـع ـيــن االسـ ـم ــن ال ـل ــذي ــن طــرحـهـمــا
خ ـل ـف ــا لـ ـي ــوس ــف»ُ .يـ ــذكـ ــر ان تـعـيــن
األيوبي (خلفًا ليوسف في املديرية
ال ـعــامــة لــاسـتـث ـمــار وال ـص ـيــانــة في
وزارة االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت) أث ـ ـ ــار حـفـيـظــة
بـ ـع ــض ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال س ـي ـم ــا أن ـ ـ ــه ت ـ ّـم
م ــن خـ ــارج جـ ــدول األعـ ـم ــال وبـشـكــل
مـخــالــف آللـيــة التعيينات الـتــي كــان
ج ــرى االت ـف ــاق عـلـيـهــا ف ــي الـحـكــومــة
ّ
ال ـس ــاب ـق ــة .ولـ ــم يــط ـلــع الـ ـ ـ ــوزراء على
السيرة الــذاتـيــة لأليوبي التي طلب
ال ـح ــري ــري م ــن األمـ ــن ال ـع ــام ملجلس
ال ـ ــوزراء ف ــؤاد فليفل تــوزيـعـهــا على
الـ ـ ــوزراء بـعــد صـ ــدور قـ ــرار الـتـعـيــن.
ّ
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،اكـ ـ ـ ــدت م ـص ــادر
لجنة اإلع ــام واالت ـصــاالت النيابية
أن إقـ ــالـ ــة ي ــوس ــف ال ت ـع ـن ــي إقـ ـف ــال
م ـل ـفــي االت ـ ـصـ ــاالت واالنـ ـت ــرن ــت غير
الشرعيني اللذين تابعتهما اللجنة
الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،ب ــل االسـ ـتـ ـم ــرار فــي
«ن ـب ــش م ـل ـف ــات» ق ـط ــاع االتـ ـص ــاالت
واإللـ ـح ــاح عـلــى وض ــع ال ـق ـضــاء يــده
على املخالفات والتجاوزات.
من جهة أخرى ،أرجا مجلس الوزراء
البحث في البند املتعلق بمناقصة
املـ ـيـ ـك ــانـ ـي ــك ،واتـ ـ ـف ـ ــق عـ ـل ــى ت ـش ـك ـيــل
لجنة وزاريــة لدرس املناقصة .وأقر
م ـشــروع مــرســوم يــرمــي ال ــى تنظيم
املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـل ــدف ــاع امل ــدن ــي
وتوسيع املالك ليشمل  2500عنصر.
كـمــا تـمــت املــواف ـقــة عـلــى تخصيص
 20مليار ليرة من احتياطي املوازنة
ل ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـصـ ـح ــة ل ـت ـغ ـط ـي ــة ت ـك ـل ـفــة
ن ـف ـق ــات االدوي ـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي س ـل ـم ــت مــن
خــارج املــوازنــة فــي عــام  .2016وهــذا
املبلغ هو من ضمن مبلغ أكبر ذكر
نائب رئيس الحكومة وزير الصحة
الـعــامــة غـســان حــاصـبــانــي أن وزيــر
ال ـص ـحــة ال ـســابــق وائـ ــل أب ــو فــاعــور
أمر بإنفاقه من خارج موازنة وزارة
الصحة.
(األخبار)

كل التصريحات
والمواقف السياسية تدور
حول قانون االنتخاب ،مع
استمرار المخاوف المتعلقة
ببقاء قانون الستين ،وعودة
الكالم عن تطبيق اتفاق
الطائف الذي حدد عدد
النواب بـ 108
هيام القصيفي
فــي م ــوازاة الـكــام عــن قــانــون االنتخاب
ّ
وشـكــل التصويت ال ــذي تفتش عنه كل
القوى السياسية ،تبقى االضــاءة مهمة
على نقطتني اساسيتني :محاولة العودة
ال ــى ق ــان ــون ال ـس ـتــن او ق ــان ــون الــدوحــة
الـ ـح ــال ــي الـ ـق ــائ ــم ع ـل ــى ال ـس ـت ــن م ـع ــدال،
وتوزيع املقاعد النيابية في الدوائر التي
اعتمدت في اتفاق الطائف ،بعد رفع عدد
الـنــواب ،ومــن ثــم اتـفــاق الــدوحــة .ويظهر
ال ـ ـجـ ــدول الـ ـ ــذي أعـ ـ ــده ال ـب ــاح ــث يــوســف
شهيد الدويهي ،كيفية توزع املقاعد في
امل ــراح ــل ال ـثــاث (ال ـج ــدول مـنـشــور على
املوقع االلكتروني لـ»األخبار»).

قانون الستين
ثمة حقيقة الفتة ،يجدر التوقف عندها
في الكالم عن قانون  1960الــذي اعتمد
فــي اربــع دورات متتالية ( 1960و1964
و 1968و ،)1972وهـ ــي ان املـسـيـحـيــن
ك ــان ــوا ح ـي ـن ـهــا ف ــي ال ـس ـل ـط ــة ،بــاملـعـنــى
الحقيقي للكلمة ،بـغــض الـنـظــر عــن اي
أخ ـطــاء يـجــري ال ـكــام عنها ال ـي ــوم .هــذا
يـعـنــي ان ق ـيــادات ـهــم ال ـتــي كــانــت تــؤلــف
ال ـلــوائــح االنـتـخــابـيــة كــانــت قـ ــادرة على
ال ـتــأث ـيــر ف ــي اخ ـت ـي ــار كـثـيــر م ــن ال ـن ــواب
الدائرين في فلكها من غير املسيحيني.
املرة االولى التي شعر املسيحيون بأنهم
ق ــادرون على استعادة هــذا القانون في
الــدوحــة اعـتـقــدوا ،خـطــأ ،بأنهم ق ــادرون
على التأثير فــي هــذه الــدوائــر واملقاعد
ف ـي ـهــا .لـكـنـهــم اك ـت ـش ـفــوا الح ـقــا خـطــأهــم
وبــأنـهــم لــم ي ـعــودوا فــي السلطة ومركز
القرار .في حني ان املنطق السياسي يقول
ان من صالح القوتني السنية والشيعية
الـلـتــن اصـبـحـتــا ف ــي الـسـلـطــة ال ـي ــوم ان
تتمسكا بـهــذا الـقــانــون كـمــا كــانــت حــال
املسيحيني قبل  .1975علما ان احتمال
اجــراء االنتخابات وفق القانون الحالي
لــن تكون نتائجه مضمونة اال لثنائية
حزب الله وحركة أمل ،ألن أي انتخابات
وفـ ــق ال ـت ـفــاه ـمــات ال ـحــال ـيــة ل ــن تـضـمــن
اسـتـعــادة الحصص والــوجــوه النيابية

نفسها الي مــن االف ــرق ــاء االخ ــري ــن .فمن
يضمن ان يحصل تيار املستقبل على كل
املقاعد الشمالية التي في حوزته حاليا،
وم ــن يـضـمــن ال ـك ــورة ل ـقــوى  14آذار ،او
بـيــروت االول ــى فــي ظــل التفاهم العوني
ـ ـ ـ ـ الـ ـق ــوات ــي ،او زح ـل ــة ف ــي حـ ــال تـفــاهــم
املستقبل مع الكتلة الشعبية؟

الحساسة واالساسية التي قد تمر في
مجلس النواب .فالفكرة التي تمسك بها
املسيحيون فــي الـطــائــف ،كــانــت تقضي
بـ ــوجـ ــوب ت ـش ـك ـي ــل م ـج ـم ــوع ــة اصـ ـ ــوات
«م ـض ـم ــون ــة» ب ـم ـعــاي ـيــرهــا وب ـمــواق ـف ـهــا
ل ـل ــوق ــوف ض ــد ت ـمــريــر اي أمـ ــر مـخــالــف
للدستور والقوانني كما حصل الحقا.

عدد النواب

توزيع النواب

ف ــي ال ـ ـ ـ ــدورات االرب ـ ـ ــع االخ ـ ـيـ ــرة ملـجـلــس
ال ـن ــواب قـبــل ال ـح ــرب ،ك ــان ع ــدد ال ـنــواب
 .99وفــي مناقشات الـطــائــف ،ارتـفــع الى
 .108لكن مجلس النواب اعاد رفعه قبل
انتخابات  1992الى  .128ومنذ إقرار هذا
التعديل ،لم يعد احد من السياسيني الى
تناول هذا الشق الذي اخذ حيزا واسعا
مــن م ـفــاوضــات ات ـفــاق ال ـطــائــف .انشغل
املسيحيون الــذيــن كــانــوا على ع ــداء مع
سوريا بمقاطعة االنتخابات عام ،1992
وبعدها في انتخابات  1996و 2000في
تـحـصـيــل م ــا يـمـكــن تـحـصـيـلــه ملــواجـهــة
سوريا وحلفائها .اما القوى التي كانت
حليفة لـســوريــا فـلــم يـكــن فــي صالحها
آنذاك اعادة فتح امللفات القديمة.
بـ ـحـ ـس ــب مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــن ف ـ ــي م ـ ـفـ ــاوضـ ــات
الـ ـط ــائ ــف ،فـ ــان ن ـق ــاش ــات م ـط ــول ــة دارت
حول رفع عدد النواب .فقد رفض النواب
املسيحيون املشاركون بشدة هذا الطرح،
وكــذلــك ال ـق ـيــادات املسيحية الـتــي كانت
فــي لـبـنــان ،ول ــم تـكــن ممثلة فــي مجلس
عام  .1972بحسب هؤالء املشاركني فان
تعديل مجلس الـنــواب عــام  1992العدد
ورف ـع ــه ،لــم يـكــن م ـجــرد رغ ـبــة فــي زي ــادة
ع ــدد ح ـل ـفــاء س ــوري ــا ف ــي امل ـنــاطــق الـتــي
اض ـي ـفــت فـيـهــا م ـقــاعــد نـيــابـيــة ج ــدي ــدة،
او اع ـط ــاء املـسـيـحــن وامل ـس ـل ـمــن الــذيــن
زاد ع ـ ــدد ن ــوابـ ـه ــم ب ــال ـت ـس ــاوي م ـقــاعــد
اضافية عشوائية .بــل الـهــدف الحقيقي
ه ــو الـتـصـعـيــب عـلــى املـسـيـحـيــن (وم ــن
يـ ـتـ ـض ــام ــن مـ ـعـ ـه ــم ف ـ ــي وج ـ ـ ــه ال ـس ـل ـط ــة
الـســوريــة آنـ ــذاك) ،الـحـصــول فــي مجلس
الـ ـن ــواب ع ـلــى ال ـث ـلــث الـ ــذي يـمـكـنـهــم من
عرقلة اي تعديل دستوري .ففي مجلس
 108ي ـص ـبــح ال ـث ـل ــث امل ـع ـط ــل  ،36وف ــي
م ـج ـلــس  128ي ـص ـبــح ال ـث ـل ــث .43 - 42
والفكرة االساسية من رفــع عــدد النواب
م ـنــع وج ـ ــود ت ـك ـتــل ي ـم ـكــن ان ي ــؤث ــر فــي
مجريات اللعبة الدستورية التي كانت
ســوريــا تـهــدف مــن ورائـهــا الــى االمـســاك
بزمام الوضع ،كما حصل مع التمديدين
للرئيسني الياس الهراوي واميل لحود،
وخ ـصــوصــا م ــع الـتـمــديــد االخ ـي ــر ال ــذي
عــارضــه  29نــائـبــا بينهم  19مسيحيا.
فتكبير الـثـلــث يـجـعــل ال ــوص ــول ال ــى ما
ي ــري ــده امل ـس ـي ـح ـيــون ص ـع ـبــا ،بــدل ـيــل ما
ّ
ويصعب
حصل فــي الشغور الــرئــاســي،
عملية اعتراضهم على اي من القضايا

ت ـ ـ ــوزع ع ـ ــدد الـ ـ ـن ـ ــواب ال ـع ـش ــري ــن ال ــذي ــن
اض ـ ـي ـ ـفـ ــوا بـ ــال ـ ـت ـ ـسـ ــاوي ب ـ ــن امل ـس ـل ـم ــن
وامل ـس ـي ـح ـي ــن .اال ان اكـ ـث ــر مـ ــن نـصــف
املسيحيني اضيفوا خــارج جبل لبنان،
ح ـي ــث م ــرك ــز ال ـث ـق ــل االسـ ــاسـ ــي ل ـل ـقــوى
املسيحية.
فــي عــرض ملرحلة مــا بعد الـطــائــف ،كان
املقعد املاروني الوحيد الذي اضيف في
كـســروان ،خــارج التأثير املباشر للقوى
االخـ ـ ـ ــرى ط ــائ ـف ـي ــة ك ــان ــت ام س ـيــاس ـيــة.
فـفــي امل ــن ابـقـيــت املـقــاعــد الـتــي اضيفت
(مـ ــارونـ ــي وارث ــوذكـ ـس ــي وكــاثــول ـي ـكــي)
تحت رحمة املوالني لسوريا وحلفائها
املـسـيـحـيــن آنـ ـ ــذاك وح ـ ــزب ال ـطــاش ـنــاق.
واالمـ ـ ـ ـ ـ ــر نـ ـفـ ـس ــه ح ـ ـصـ ــل مل ـ ـقـ ــاعـ ــد ع ـك ــار

مهما كان قانون
االنتخابات تحتاج الى
«استعادة» المقاعد
المسيحية تفاهمات
مع القوى االخرى
(هيثم الموسوي)

(ارثـ ــوذك ـ ـسـ ــي) وال ـ ـكـ ــورة (ارث ــوذكـ ـس ــي)
وطــراب ـلــس (م ــارون ــي) وال ـب ـقــاع الـغــربــي
(مـ ــارونـ ــي) وزح ـل ــة (كــاثــول ـي ـكــي وارم ــن
كاثوليك).
ح ــال ـي ــا تـ ـج ــري م ـح ــاول ــة ت ـص ــوي ــر ه ــذه
امل ـقــاعــد ع ـلــى ان ـهــا يـمـكــن ان ت ـعــود الــى
امل ـس ـي ـح ـي ــن وف ـ ـ ــق الـ ـتـ ـف ــاهـ ـم ــات ال ـت ــي
تـعـقــدهــا ال ـق ــوى املـسـيـحـيــة االســاس ـيــة.
ل ـكــن م ـقــاربــة االن ـت ـخــابــات ع ـلــى ان ثمة
«ب ـل ــوك ــا» مـسـيـحـيــا مـتـمــاسـكــا يـخــوض
االن ـت ـخ ــاب ــات ي ـب ــدو ام ـ ــرا ب ـع ـيــد امل ـن ــال.
فالتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية
ال ـ ـل ـ ــذان صـ ــاغـ ــا ت ـف ــاه ـم ــا س ـي ــاس ـي ــا لــم
يتمكنا من فرض تفاهمهما كامال على
البلديات .واي تفاهم انتخابي ،سيقابل
ايضا بتأثيرات مسيحية من مستقلني
وال ـك ـت ــائ ــب واملـ ـ ـ ــردة والـ ـع ــائ ــات ،االم ــر
الــذي يجعل صعبا على القوتني انجاز
اسـتــرداد املقاعد املسيحية بالكامل من
الكتل واالتجاهات السياسية التي باتت
م ــن ح ـص ـت ـهــا .واذا اس ـت ـع ــادا بـعـضـهــا،
فوفق تسويات التيار الوطني مع حزب
الله والقوات مع املستقبل.
اما املقاعد االسالمية فزيدت في قضاء
عـ ـك ــار (سـ ـن ــي وعـ ـ ـل ـ ــوي) ،قـ ـض ــاء امل ـن ـيــة
ال ـض ـن ـيــة (س ـ ـنـ ــي) ،ط ــراب ـل ــس (عـ ـل ــوي)،
بعلبك ـ الهرمل (سني وشيعي) ،البقاع
الغربي ـ ـ راشـيــا (شيعي وسـنــي) صيدا
(س ـ ـنـ ــي) صـ ـ ــور (شـ ـيـ ـع ــي) بـ ـن ــت جـبـيــل
(شيعي) وبيروت (شيعي).
ويعتمد الــدويـهــي فــي ال ـجــدول املــذكــور
تـسـمـيــة قــان ــون ال ـس ـتــن ،وال ـطــائــف كما
اقر ،وتسمية الدوحة  ،2008النه القانون
الـحــالــي وال ــذي اعتمد االقـضـيــة كــدائــرة
انتخابية .اال ان لبيروت وضعا مختلفا.
الن تقسيم بيروت ثالث دوائر انتخابية
اختلف جذريا ،علما ان رفع عدد املقاعد
فــي الـطــائــف وم ــن ثــم بـعــد الـتـعــديــل الــى
 128وزع نواب بيروت عشوائيا  .اما في
الدوحة فتم اعتماد توزيع املقاعد وفق
دوائــر جغرافية ونيابية جديدة ،بحيث
تم ادخال تعديالت عليها وفق ما ارتأته
الـقــوى السياسية آن ــذاك لتحصيل اكبر
عدد من املكاسب كما حصل في بيروت
الثالثة ،وتسوية سنية ـ ـ شيعية لتقاسم
بيروت الثانية حتى باالسماء.
ال ـع ــودة ال ــى مـنــاقـشــة قــانــون االنـتـخــاب
وع ـ ــدد الـ ـن ــواب تـقـتـضــي قـ ـ ــراءة جــديــدة
مــن زاوي ــة واق ــع املسيحيني حــالـيــا ،ألن
تصوير ان فــي امكانهم استعادة كامل
املقاعد التي يريدونها تحتاج الى كثير
مــن التفاهمات واالتـفــاقــات االنتخابية،
مهما كــان نــوع القانون الــذي سيعتمد،
وهي تفاهمات مسيحية داخلية .لكنها
ايضا تحتاج الى اتفاقات وتفاهمات مع
الـقــوى االخ ــرى ،الن هــذه املقاعد ال تــزال
رهينتها منذ .1992

تقرير

ّ
غريب :التمسك بالنسبية واستعادة أمالك الدولة
رأى األم ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي
اللبناني حنا غريب أن «ال شيء ّ
تغير مع
بداية العهد الجديد» من ناحية «تشكيل
الحكومة األولى على أساس املحاصصة
الطائفية وإقــرار بيانها الــوزاري بسرعة
قياسية» .لذلك أعلن ،في مؤتمر صحافي
عقده أمس في مركز الحزب في بيروت،
ال ـب ـي ــان ال ـ ـ ــوزاري ال ـب ــدي ــل ال ـ ــذي يعكس
رؤيــة الـحــزب الشيوعي اللبناني؛ البند
األول ف ــي ب ـيــان غــريــب ال ـ ــوزاري يتعلق
بالقضية الوطنية وبناء الدولة املقاومة
عبر «السعي إلى تحرير القرار السياسي
ل ـلــدولــة الـلـبـنــانـيــة م ــن الـتـبـعـيــة بحيث
ي ـص ـبــح ل ــدي ـن ــا دول ـ ــة مـ ـق ــاوم ــة وق ـ ــادرة
ع ـلــى مــواج ـهــة امل ـش ــروع ــن الـصـهـيــونــي
واإلره ــاب ــي ال ـظــامــي ،مــع الـتــأكـيــد على
حق الشعب اللبناني باملقاومة وتحرير
املـنــاطــق املحتلة مــن الـعــدو اإلسرائيلي
إلــى جانب جيشه الوطني» ،فيما البند
الـ ـث ــان ــي ي ــؤك ــد ض ـ ـ ـ ــرورة إق ـ ـ ـ ــرار ق ــان ــون

لــانـتـخــابــات الـنـيــابـيــة يعتمد النسبية
ول ـب ـن ــان دائـ ـ ـ ــرة واحـ ـ ـ ــدة وخـ ـ ـ ــارج الـقـيــد
الطائفي ،والثالث يدعو الى تطبيق املادة
 22مــن الــدسـتــور بانتخاب أول مجلس
نـ ــواب ع ـلــى أسـ ــاس وط ـنــي وال طــائـفــي،
ي ـت ــول ــى اسـ ـتـ ـح ــداث م ـج ـلــس ل ـل ـش ـيــوخ.
وتطرق غريب الى االصــاح االقتصادي
واالج ـت ـمــاعــي وال ـن ـظــام ال ـضــري ـبــي ،كما
ال ــى س ـيــاســات امل ـص ــرف امل ــرك ــزي حيث
طلب من الحكومة إقرار تعديالت لجعل
ً
سياساته أكثر استقالال .ومن ضمن هذه
التعديالت« :إل ــزام مصرف لبنان بنشر
ح ـســابــات أرب ــاح ــه وخ ـســائــره املـفـصـلــة،
وإخضاعه لجلسات استماع دورية أمام
ال ـل ـجــان امل ـش ـتــركــة ،وت ـشــريــع الـشـفــافـيــة
فــي عـمـلــه عـبــر إل ــزام ــه بــالـنـشــر الـشـهــري
مل ـح ــاض ــر ج ـل ـس ــات امل ـج ـل ــس املـ ــركـ ــزي».
وفي السياسة النفطية ،قال األمني العام
لـلـحــزب الـشـيــوعــي إن ــه يـفـتــرض «إنـشــاء
شــركــة وط ـن ـيــة لـلـنـفــط والـ ـغ ــاز م ـنــذ بــدء

عمليات االستكشاف كي تتولى املراقبة
واملتابعة واملساهمة عن كثب في مجمل
العمليات التطويرية ،إضافة الى إنشاء
صـنــدوق سـيــادي للحفاظ على مصالح
األجيال القادمة من دون تفريط بأموال
هذا الصندوق بحجة تأمني خدمة الدين
الـعــام أو س ــداد أصــولــه» .أمــا فــي قضية
األم ـ ــاك ال ـع ــام ــة ومـ ـش ــروع ب ـن ــاء وســط
ال ـعــاص ـمــة ،ف ــدع ــا غ ــري ــب الـ ــى اس ـت ـعــادة
الدولة ألمالكها العامة وإلغاء ترخيص
شركة سوليدير واستبدالها بمؤسسة
ع ــام ــة ج ــدي ــدة .وفـ ــي نـ ـظ ــره ،ي ـجــب على
الحكومة أال تنأى بنفسها عما يجري في
ســوريــا ،بــل عليها دعــم الحل السياسي
لألزمة السورية كما عليها دعم القضية
الفلسطينية وحــق الشعب في املقاومة.
انـطــاقــا مـمــا س ـبــق ،وخـصــوصــا قــانــون
االنتخابات واالستحقاق النيابي ،أعلن
غ ــري ــب ال ـت ـح ــرك ف ــي ب ــرن ــام ــج تــدري ـجــي
مــن أج ــل ال ــدول ــة الــوطـنـيــة الديمقراطية

واملقاومة على أنقاض الــدولــة الطائفية
املذهبية الـفــاشـلــة .أمــا الـخـطــوات فتبدأ
ب ــالـ ـت ــواص ــل مـ ــع ال ـ ـقـ ــوى الــدي ـم ـقــراط ـيــة
والتمسك بالنسبية على أساس الدائرة
الــواحــدة وخ ــارج القيد الطائفي ،مــرورًا
بندوات وزيــارات وتجمعات لتأكيد هذا
ً
األمر ،وصوال الى توقيع عرائض وتنظيم
اعـتـصــامــات شبابية وشعبية مــن أجــل
املطالبة بإقرار هــذا القانون .وقــد اعتبر
«يوم مناقشة قانون االنتخابات النيابية
ف ــي املـجـلــس الـنـيــابــي مـنــاسـبــة لـتــداعــي
ك ــاف ــة الـ ـق ــوى الــدي ـمــوقــراط ـيــة لـلـتـظــاهــر
واالعـتـصــام رفـضــا لـقــانــون الستني وما
يشبهه من مختلط وتأهيل» .لذلكّ ،
وجه
غــريــب دع ــوة الــى حــزبــه والديمقراطيني
والوطنيني وكــل املتضررين مــن النظام
الطائفي الى التظاهر يوم األحــد الواقع
فيه  29كانون الثاني من أجــل «التغيير
الديمقراطي في لبنان».
(األخبار)
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سياسة
قضية

«ستديو فيجن»:

سرقة أموال الدولة
بـ «العملة الصعبة»
تنتظر شركة «ستديو فيجن»
الجلسة الثانية من المحاكمة قبل
نهاية الشهر الجاري ،بعد نجاح الشركة
ورئيس مجلس إدارتها ميشال ّ
المر في
التهرب من التبليغ في الجلسة األولى.
هي ّ
في
القضاء
أمام
صعبة
ة
مهم
ّ
ّ
ظل الضغوط السياسية ،مع أن ملف
الدولة في القضية «ماكن» .فهل
ّ
تتجرأ على مالحقة الشركاء الدوليين
لـ«ستديو فيجن»؟
فراس الشوفي
ّ
ل ـع ــل ق ـض ـيــة ال ـت ـخ ــاب ــر غ ـي ــر ال ـشــرعــي
ل ـش ــرك ــة «سـ ـت ــدي ــو ف ـي ـج ــن» وح ــرم ــان
مواردها
الدولة اللبنانية ّ من أحد أهم
ّ
االقتصادية ،امللف األدســم بني ملفات
«فضيحة االت ـصــاالت» ،الـتــي فجرتها
لجنة االتـصــاالت النيابية في  21آذار
املاضي.
ّ
املحلية
تركيبة مـعـقــدة مــن الـعــاقــات
وال ــدول ـي ــة ،تـقـنـيــا ومــال ـيــاّ ،أم ـنــت على
م ــدى أعـ ــوام لـشــركــة «س ـتــديــو فيجن»
وامل ــؤس ـس ــات املـتـفــرعــة عـنـهــا كمحطة
«أم .ت ــي .ف ــي» الـتـلـفــزيــونـيــة ،مــداخـيــل
طــائ ـلــة م ــن األم ـ ـ ــوال ،ق ـ ّـدرت ـه ــا ال ــدول ــة
بحوالي  60مليون دوالر أميركي ،كان
من املفترض أن تكون جزءًا من األرباح
ال ـت ــي ي ـع ـ ّـول عـلـيـهــا ل ـب ـنــان ف ــي قـطــاع
االت ـص ــاالت ،لـسـ ّـد عـجــزه فــي قطاعات
أخـ ــرى .ل ـكــن ،ب ــدل ذل ــك ،كــانــت قرصنة
االتصاالت الدولية الواردة إلى لبنان،
رزق ال ينضب بالنسبة لـ«ستديو
باب ٍ
ف ـي ـج ــن» والـ ـق ــائـ ـم ــن ع ـل ـي ـه ــا ،وأش ـب ــه
ب ــ«ط ــاب ـع ــة م ــال ـي ــة» ل ــ«ع ـم ـلــة صـعـبــة»
ّ
محددة في سوق التجارة الدولية هي
ّ
ال ـ ــ« ،»SDRوال ـتــي تـشــكــل سرقتها من
خزينة الدولة جريمة أكبر من جريمة
سرقة املال العام بالليرة اللبنانية.
ت ـس ـعــة أش ـه ــر م ـ ـ ّـرت ع ـلــى الـفـضـيـحــة،
ّ
وستة على تقديم الدولة دعواها أمام
ّ
ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة املــال ـيــة ض ــد الـشــركــة
ورئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـل ــس إدارتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا م ـي ـش ــال

غبريال املـ ّـر ،بتهمة استقبال مكاملات
غير شرعية وتمريرها إلى املشتركني
على الشبكة الوطنية وحرمان الدولة
مبالغ طائلة مــن امل ــال الـعــام .وتنتظر
الدعوى ،الجلسة الثانية أمام القاضي
الجزائي املنفرد في ّاملنت في  26كانون
الثاني ،بعد أن «تـعــذر» تبليغ املدعى
عليهما فــي الـجـلـســة األولـ ــى ،بتاريخ
 10تـ ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي امل ـ ــاض ـ ــي .وب ــن
الـضـغــوط الـسـيــاسـيــة وم ـح ــاوالت املـ ّـر
وشــركـتــه إيـجــاد الــذرائــع والـتـبــريــرات،
كتلك التي أدلى بها أمام النائب العام
املالي القاضي علي إبراهيم في جلسة
االس ـت ـمــاع األول ــى ول ــم تـقـنــع الـقــاضــي
املخضرمّ ،
مبررًا عمل خطوط الشركة
على مدى  24ساعة في اليوم بقيامها
ب ـ ــدراس ـ ــات إحـ ـص ــائـ ـي ــة ،ت ـض ــع لـجـنــة
االت ـص ــاالت الـنـيــابـيــة بــر ّئــاســة النائب
حـ ـس ــن فـ ـض ــل الـ ـل ــه امل ـ ـلـ ــف ال ـق ـض ــائ ــي
تحت املتابعة الدائمة مع بداية العام
الـجــديــد ،إص ــرارًا منها عـلــى الــوصــول
إل ــى مـحــاسـبــة املــرتـكـبــن وإعـ ــادة املــال
العام املهدور.

ّ
معدل حجم
االتصاالت الدولية ومن
لبنان واليه هو واحد
للخارج و 7للوارد

كيف قرصنت «ستديو فيجن»؟

تـعـ ّـد االت ـص ــاالت الــدولـيــة الـ ــواردة إلــى
ً
ل ـب ـنــان ،ث ـ ــروة بــالـنـسـبــة مل ـص ــادر دعــم
خــزي ـنــة الـ ــدولـ ــة ،إذ ّأن الـ ـج ــزء األك ـبــر
مــن الـلـبـنــانـيــن ،يـتـلــقــى ات ـص ــاالت من
امل ـغ ـتــربــن ف ــي الـ ـخ ــارج ،وك ــذل ــك األم ــر
بــال ـن ـس ـبــة ل ــأج ــان ــب امل ــوج ــودي ــن فــي
البالد .وإذا ما قورن حجم االتصاالت
ال ـخــارجــة م ــن لـبـنــان م ــع تـلــك الـ ــواردة

ُ
«فرق عملة» تغني «»STUDIO VISION
ّ
من حسن حظ شركات االتصال األجنبية (غالبيتها عاملية معروفة
وذلــك ٌ
ّ
شخص مثل السيد ميشال املـ ّـر وشركته
بحث آخــر) ،وجــود
ٍ
«ستديو فيجن» في لبنان .وبفضل ّ
املر ،تستطيع الشركات التي سبق
ّ
أن وقعت عقودًا مع لبنان (تتضمن إشارات واضحة لحصرية الدولة
اللبنانية في إدارة واستثمار االتصاالت الواردة ّوالخارجة) ،االلتفاف
على خزينة الدولة اللبنانية ،وحرمانها من حقها في نسبتها ً من
كلفة االتصاالت الدولية الواردة ،بدل أن تدفع للبنان ّ
حصته كاملة.
وتــدفــع الـشــركــات األجنبية ّلشركة امل ـ ّـر أسـعــارًا زهـيــدة ثمن دقائق
ّ
االتصال ّ ،مقارنة مع ما تضطر لدفعه للدولة اللبنانية ،لكنها بالنسبة
ّ
للمر تشكل أرباحًا طائلة ،باملقارنة مع ما يدفعه بدل اتصاالت على
شبكة االتصال املحلية الوطنية.
ويبلغ ّ
معدل كلفة االتـصــال الــدولــي التي يفترض أن يربحها لبنان
ّ
في حال تم االتصال بالطرق الشرعية حوالي  300ليرة لبنانية من
ّ
نحو  150ليرة،
الشركات األجنبية ،بينما تدفع هذه الشركات للمر ً
فيما يدفع األخير  40ليرة لبنانية للشبكة املحلية ،بــدال عن دقيقة
التخابر املحلية ،جانيًا بذلك أرباحًا طائلة من «فرق العملة» .فتكون
املعادلة :املـ ّـر والشركات األجنبية رابــح ـ ـ رابــح ،والــدولــة هي الخاسر
الوحيد.

إل ـي ــه ،ف ــإن املـ ـع ـ ّـدل ه ــو واحـ ــد لـلـخــارج
مـقــابـ ّـل  7لـ ـل ــوارد .وك ـمــا أن لـلـشــركــات
املـشــغـلــة ف ــي الـ ــدول األخـ ــر ،حـ ّـصــة من
االتـصــاالت الخارجة من لبنان إليها،
فإن للبنان أيضًاّ ،
حصة من االتصاالت
ّ
ال ـ ـ ـ ــواردة إلـ ـي ــه ،ت ـب ـلــغ م ــا م ـع ــدل ــه 260
مليون دقيقةّ ،
يتم تحويلها إلى عملة
الـ ــ« )SDR (Special Drawing Rateأو
«وحدة ّ
السحب الخاصة» ،وهي عملة
عاملية غير مطبوعة لها سعر يومي
فــي الـبــورصــة الـعــاملـيــة ،وتعتبر ثــروة
بشكل دائم.
لبنان في قطاع االتصاالت
ُ
عبر مـعـ ّـدات وأجـهــزة استقبال نشرت
ف ــي ق ـمــم ال ــزع ــرور وغ ـي ــره ــا ،وم ـح ـ ّـول
س ـن ـتــرال « »IPBXأو «International
 »Private Branch Exchangeمــوجــود
ـي مركز «ستديو فيجن» فــي منطقة
فـ ّ
ّ
ال ــنـ ـق ــاش ،ت ـم ــك ـن ــت ال ـش ــرك ــة م ــن فـتــح
« »International Gatewayأو «نــافــذة
ات ـص ــاالت عــامل ـيــة» السـتـقـبــال خـطــوط
االت ـصــال ال ــواردة إلــى لـبـنــان ،لحوالي
 450ألف مشترك في الشبكة الوطنية.
وهي بذلك قامت بتغيير «بلد املنشأ»
فـ ــي االت ـ ـص ـ ــاالت ال ــدولـ ـي ــة أو عـمـلـيــة
« .»REFILINGول ــم يـكــن بــاسـتـطــاعــة
ّ
العملية
بهذه
«ستديو فيجن» أن تقوم ّ
التقنية غير الشرعية واملعقدة ،من دون
شركاء دوليني أو وسطاء بينها وبني
شركات االتصاالت في الدول األجنبية،
بــاإلضــافــة إلــى مكاتب التنسيق التي
تملكها الـشــركــة فــي أكـثــر مــن عاصمة
عاملية .وما تقوم به الشركات الدولية
مــن تحويل لجزء مــن االتـصــاالت على
ّ
م ـحــطــات اسـتـقـبــال «س ـتــديــو فـيـجــن»،
ً
ب ـ ــدال م ــن ت ـحــوي ـل ـهــا إلـ ــى مـسـتـقـبــات
ّ
«أوجيرو» ،قد ال يخالف قوانني الدول
طــاع االت ـص ــاالت في
الـتــي ال تحصر قـ ّ
وطنية ،لكنه بالتأكيد يخالف
شركات ّ
العقود املوقعة بــن لبنان والشركات
ّ
تتضمن
الشريكة فــي ال ـخــارج ،والـتــي
الجهة
هي
بنودًا صريحة عن أن الدولة
ّ
الـحـصــريــة فــي لـبـنــان الـتــي تملك حــق
اسـتـقـبــال االت ـص ــاالت وتــوريــدهــا إلــى
ـف «سـتــديــو فيجن»
ال ـخــارج .ولــم تـكـتـ ِ
بما كــانــت تحصل عليه مــن الشركات
ال ــدول ـي ــة ب ـش ـكــل م ـبــاشــر ع ـبــر أج ـهــزة
االس ـت ـق ـبــال ،بــل ع ـمــدت إل ــى الـحـصــول
ّ
املحلية على
من شركات بيع االنترنت
خطوط انترنت « »E1دولية ،لتوسيع
قدرتها على استقبال اتصاالت أكثر.
ومن غير املعروف ،ما إذا كان القضاء
ّ
س ـي ـ ّ
ـوس ــع تـحـقـيـقــاتــه م ــع امل ــت ـ َـه ـ َـم ـ ْـن،
ّ
«سـ ـ ـت ـ ــدي ـ ــو ف ـ ـي ـ ـجـ ــن» واملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،مل ـع ــرف ــة
شــركــائ ـه ـمــا ال ــدول ـي ــن ،وكـيـفـيــة عقد
ال ـص ـف ـقــات م ــع ال ـج ـه ــات ال ـخــارج ـيــة،
وم ــا إذا كــانــت ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة في
وارد مــاحـقــة ال ـشــركــاء أم ــام املحاكم
الدولية الستعادة الحقوق املهدورة،
ّ
مقاصات جديدة،
أم ستلجأ إلى إجراء
ّ
بتعهدات الشركات الدولية
واالكتفاء
بعدم تكرار التخابر غير الشرعي في
لبنان ّ
مجددًا.

ُ
كيف اكتشفت القرصنة؟

ب ـت ــاري ــخ  29آب  ،2012ت ــم تــأسـيــس
اش ـت ــراك م ــن هـيـئــة «أوجـ ـي ــرو» بــاســم
«س ـت ــدي ــو ف ـي ـجــن» يـتـضـمــن خ ــط E1
رقمه  ،04526000إضافة إلى مجموعة

ّ
خـطــوط « »DDIمــؤلـفــة مــن مـئــة خــط،
تـبــدأ مــن  04526000إلــى .04526099
ّ
وبررت الشركة طلبها بأنها مؤسسة
ـدد كـبـيـ ٍـر من
ضخمة وتـحـتــاج إل ــى ع ـ ٍ
خ ـط ــوط االت ـ ـصـ ــال .وخـ ــط الـ ـ ـ  E1هــو
وحـ ـ ــدة قـ ـي ــاس ت ـ ـعـ ــادل مـ ــا مـجـمــوعــه
ّ
 30خ ــط ــا رق ـم ـي ــا ،س ـعــة ك ــل مـنـهــا 64
ك ـي ـلــوبــايــت ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى خـطــوط
اتصال أخــرى كانت «ستديو فيجن»
ت ـم ـل ـك ـهــا ،وض ـم ـت ـهــا «أوج ـ ـيـ ــرو» إلــى
الـبــاقــة ال ـجــديــدة والـتـسـلـســل الجديد
ّ
لتحصيل سعة املئة خط.
وبني أيلول  2012وتشرين الثاني من
العام نفسه ،حرصت «ستديو فيجن»
ّ
على إبقاء الخط الجديد صامتًا ،وعدم
إثارة أي شبهة في وجهة االستعمال.
إذ تعتمد «أوج ـي ــرو» نظامًا تلقائيًا
ملراقبة فواتير الخطوط الجديدة في
األشهر الثالثة األولــى ،وتسقطها من
امل ــراق ـب ــة ب ـعــد ال ـتــأكــد م ــن أن ال شــيء
ّ
يثير الــريـبــة .إل أن عمليات التخابر
غـيــر الـشــرعــي ب ــدأت بـشـكــل ّأولـ ــي في
الشهر األخير من  ،2012لتقفز بعدها
إلى معدالت كبيرة في كانون الثاني
 ،2013وب ـق ـي ــت ك ــذل ــك ح ـت ــى ال ـش ـهــر
الرابع من العام املنصرم ،بعد أقل من
شهر على ا ّجـتـمــاع لجنة االتـصــاالت
الـنـيــابـيــة الــشـهـيــر فــي  21آذار ،2016

تقرير

البيت «المستقبلي» :الحريري العاقل والشباب المندفع
ميسم رزق
ع ــرف الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـح ــري ــري كيف
ُينقذ سفينته التنظيمية من األمــواج
العاتية بأقل الخسائر .في أول تمرين
سـيــاســي بـعــد عــودتــه مــن ال ـخ ــارج ،لم
ُ
يـخــل مــن الـسـلـبـيــات ،فـتـ َـح ال ـبــاب أمــام
الجميع لخوض تجربة «ديمقراطية»،
أص ـ ّـر فيها عـلــى إب ــراز وج ــوه جــديــدة،
طــارحــا فـكــرة التغيير كبند أســاســي.
هذا العنوان ،وإن كان جذابًا للكثير من
الشباب الذين عانوا ركودًا طوال فترة
ّ
غياب الحريري ،ظل يفتقر إلى قواعد
تـحـقـيـقــه ،وف ــق م ــا ي ــرى مستقبليون.
وهـ ــو إن كـ ــان ق ــد أت ـ ــاح غ ـل ـبــة ال ـطــابــع

الشبابي على املكتب السياسي ،الذي
ّ
ظ ــل مـطـ ّـعـمــا بــالـطــاقــم األول ،ف ــإن ذلــك
ُ
يعني أن املـكـتــب يـمـكــن أن يـكــون أمــام
حالة صــراع بني جيلني :واحــد واقعي
ُي ــدرك أن املــرحـلــة ال تحتمل مــزايــدات
وال م ــراه ـن ــات وال تـ ـج ــارب ،وآخ ـ ــر لم
تسلبه هزائم فريقه السياسي فائض
االندفاع ،وال يزال يعيش داخليًا نشوة
س ــاح ــة ال ـش ـه ــداء ع ــام  ،2005وكــأنـهــا
البارحة .وهذه ليست ّ
مجرد تكهنات،
بــل اس ـت ـنــادًا إل ــى االج ـت ـمــاع الـتـعــارفــي
األول ال ـ ــذي ع ـق ــده امل ـك ـتــب الـسـيــاســي
ق ـبــل ح ــوال ــى أس ـب ــوع ــن .ل ــم يـتـضـ ّـمــن
ال ـل ـق ــاء أي س ـل ـب ـيــة وال ن ـق ــاشــا حـ ــادًا،
لكن األفكار التي طرحها الشباب ،في

أغلب األعضاء ليسوا
من أنصار التنازالت وال
يزالون يعيشون نشوة
 14آذار 2005
ّ
الشق السياسي ،وركزت على موضوع
الـتـعــامــل مــع ح ــزب ال ـلــه فــي الحكومة
وخارجها ،أظهرت للرئيس الحريري

والـجـيــل املـخـضــرم سـيــاسـيــا أن ــه أمــام
ّ
مهمة من نوع جديد ،أال وهي «عقلنة
أفكار الشباب ،وفرملة حماستهم في
بعض األمور»!
ّ
م ــا ي ــرب ــط ب ــن ال ـج ـي ـلــن ك ـث ـيــر ي ـع ــززه
إيمانهما بـخــط الـحــريــريــة السياسية
رغــم كــل «السقطات» .لكن مــا ّ
يفرقهما
ليس عرضيًا ،إذ يبدو جليًا من خالل
االط ــاع على قائمة األسـمــاء املنتخبة
ّ
واملعينة ،أن جزءًا كبيرًا منها ليس لديه
ً
تجربة سياسية تجعله مؤهال إلدارة
عــدد مــن امللفات ،خصوصًا أن املرحلة
املقبلة هــي مرحلة «قـيــامــة» التيار من
سـ ـم ــاء الـتــي
ج ـ ّـدي ــد .كــذلــك ف ــإن ه ــذه األ ُ
تمثل بنسبة عالية القاعدة املستقبلية،

ليست من مؤيدي املــراعــاة والتنازالت
التي ينتهجها رئيس تيار املستقبل،
بل ال تزال مقتنعة بأن «الربيع العربي»
ان ـط ـلــق م ــن ب ـي ــروت إل ــى امل ـح ـيــط ،وأن
مقارعة حزب الله يجب أن تكون هدفًا
أساسيًا ،وال ضير في تنفيذ تحركات
ضـ ّـده في الـشــارع ،أو تنظيم تظاهرات
ً
على بــاب السفارة السورية مثال! هذه
واحـ ــدة مــن األف ـك ــار ال ـتــي طــرحــت أمــام
الـ ـح ــري ــري ،وج ـع ـل ـتــه يـ ـق ــرأ ف ــي ع ـقــول
أكثرية املكتب الجديد أجندات مجتمع
مدني ال لغة حزبية تقليدية ،تناسب
ّ
أقله االستراتيجية التي رسمها لتياره
منذ عودته الى البالد.
ق ــد تـ ـك ــون ف ــوض ــى ال ـت ــرش ـي ـح ــات إل ــى
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في الواجهة

 14آذار:
صرنا نشبه حزب الله!
ال تزال مفاتيح االمانة
العامة لقوى  14آذار بين
ايدي امينها العام «السابق»
النائب السابق فارس سعيد،
لكن ال بال امانة عامة مذ
التقى الحلفاء على دفن
جثة تناوبوا على تسميمها
حتى الموت ،قبل ان
يتركوها في العراء
وقتا طويال
نقوال ناصيف
ّ
تذرع ّ
المر
بأن شركته
تقوم بإجراء
احصاءات لكن
القاضي لم
يقتنع
(تصميم رشأ
الشوفي)

وب ـ ـ ــدء ض ـغ ــط ال ـل ـج ـن ــة واإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
القانونية ضد عمليات التخابر غير
الشرعي.
وفي مجموعة من الجداول التحليلية
التي ّ
أعدها قطاع الفواتير في مديرية
ُ
االسـتـثـمــار فــي «أوج ـي ــرو» ،وعــرضــت
عـ ـل ــى لـ ـجـ ـن ــة االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت وم ـج ـل ــس
ـق ،ي ـظ ـهــر أن
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ف ــي وق ـ ــت الحـ ـ ـ ّ
ً
عــدد املـشـتــركــن الــذيــن تـلــقــوا اتـصــاال
ّ
م ــن ال ـخ ــط الــرق ـمــي  04526000خــال
ال ـع ــام  ،2014بـلــغ  274429مـشـتــركــا،
وخالل العام  268715 ،2015مشتركًا،
اي م ــا م ـج ـمــوعــه  389490مـشـتــركــا
وم ـ ــا ن ـس ـب ـتــه  %45م ــن أص ـ ــل جـمـيــع
املـ ـشـ ـت ــرك ــن ف ـ ــي الـ ـشـ ـبـ ـك ــة الـ ـث ــابـ ـت ــة.
وب ــامل ـق ــارن ــة ب ــن اتـ ـص ــاالت «س ـتــديــو
فيجن» وات ـصــاالت مؤسسات كبيرة
أخ ـ ـ ـ ــرى ،كـ ــ«بـ ـن ــك لـ ـبـ ـن ــان واملـ ـهـ ـج ــر»،
ً
ً
مـثــا ،الــذي يليها مـبــاشــرة ،يظهر أن
املـ ـص ــرف خـ ــال ال ـع ــام ــن نـفـسـيـهـمــا،
اتـ ـص ــل ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ 111615م ـش ـت ــرك ــا ،أي مــا
نسبته  %12.81من نسبة املشتركني،
تليه قيادة الجيش اللبناني وطيران
الـشــرق األوس ــط ومــؤسـســات ضخمة
أخــرى ،بالكاد وصلت معدالتها ربع
م ـعــدالت ات ـصــاالت «سـتــديــو فيجن».
ّ
وتدحض الحركة املستمرة للخط في
أوق ــات الـنـهــار والـلـيــل وفــي اإلج ــازات

والعطل الرسمية ،على مدى العامني
املنصرمني واألشهر األولى من ،2016
ما حــاول املـ ّـر اإلدالء به أمــام القاضي
إبــراهـيــم ،بــأن عمليات اإلح ـصــاء هي
ال ـت ــي ت ــرف ــع ق ـي ـمــة ال ـف ــوات ـي ــر ب ـم ـعـ ّـدل
وسطي يبلغ حــوالــي  30مليون ليرة
شـهــريــا .إذ مــن غير املمكن أن تجري
ال ـشــركــة إح ـصــاءات ـهــا خ ــال ســاعــات
ال ـ ـل ـ ـيـ ــل ،وسـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ـفـ ـج ــر األول ـ ـ ـ ــى،
خصوصًا أن مــراقـبــة حــركــة االتـصــال
ت ـظ ـه ــر م ـ ـعـ ــدالت م ــرت ـف ـع ــة ل ــات ـص ــال
بـمـشـتــركــن م ـحـ ّـدديــن أك ـثــر مــن عشر
مـ ـ ــرات ب ـش ـكــل ي ــوم ــي ،م ـث ــل ال ـس ـف ــارة
الـفــرنـسـيــة وال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة في
بيروت ،ومؤسسات أخرى.
ه ــل ي ـص ــل ال ـت ـح ـق ـيــق إلـ ــى خــوات ـي ـمــه
ّ
وتحصل
«السعيدة» بالنسبة للدولة،
حقوقها املهدورة من «ستديو فيجن»
خـ ــال ع ـه ــد ال ــرئ ـي ــس م ّـي ـش ــال ع ــون؟
قاض
خصوصًا أن إحالة امللف على
ٍ
ً
منفرد في املــن بــدال من تــرك القضية
ّ
ّ
فــي ب ـيــروتّ ،تثير الـشــكــوك فــي ّجدية
م ـتــاب ـعــة املـ ـل ــف ،وح ـ ــرص ال ـت ــدخ ــات
السياسية التي اضطلع بها الرئيس
سعد الحريري على عــدم توقيف ّ
املر
أو أي م ــن املـ ـت ـ ّ
ـورط ــن الـ ـج ــدد الــذيــن
ق ــد ي ٍـظـهــرهــم ال ـت ـ ّ
ـوس ــع ف ــي التحقيق
القضائي.

امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي واح ـ ـ ــدة م ــن الـثـغــر
التي حصلت في االنتخابات الداخلية،
ألن بــاب ـهــا ف ـتــح م ــن دون ض ــواب ــط أو
ش ـ ــروط ،م ــا سـمــح بـتــرشــح ع ــدد كبير
من أصحاب الخطاب الشعبوي .وكان
ذل ــك بـ ــارزًا م ــن خ ــال م ــداخ ــات ه ــؤالء
ُ
وت ّ
عد هذه
داخــل املؤتمر العام للتيار.
الـتـجــربــة م ـغــامــرة بــاملـعـنــى الحقيقي،
ان ـض ـم ــت إلـ ـ ــى «م ـ ـغـ ــامـ ــرات» ال ــرئ ـي ــس
ُ
الحريري من دون أن تحسب نهايتها.
يعتبرها املستقبليون «متعبة ،لكنها
لــن تـحـمــل أضـ ـ ــرارًا .ف ـهــذه االنـتـخــابــات
حـمـلــت الـكـثـيــر مــن اإلي ـجــاب ـيــات لجهة
تجديد دماء التيار ،وكانت نقلة ّ
مهمة
ونوعية ال يمكن الحكم عليها ،وتبقى

رهـ ـ ــن مـ ــا س ـت ـح ـ ِـم ـل ــه األي ـ ـ ـ ــام امل ـق ـب ـل ــة».
واحــدة من هذه اإليجابيات ،أن املكتب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ـ ــن ي ـ ـكـ ــون «ش ـك ـل ـي ــا ول ــن
ُيـعــانــي مــن بطالة مقنعة» .وبالتأكيد
«ل ــن يـتــوقــف ع ــن االج ـت ـم ــاع ،عـكــس ما
ّ
الست املاضية».
حصل طيلة السنوات
ُ
يعود ذلــك إلــى أن قــرار انعقاده لم يعد
محصورًا بيد الرئيس الحريري وحده،
بل «يمكن لنائب الرئيس أن يدعو إلى
اجـتـمــاع واح ــد كــل شـهــر ،أو أن يتولى
قــرار االنعقاد خمسة أعضاء من داخل
املكتب».
ُ
ف ــي االجـ ـتـ ـم ــاع األول ،ل ــم ي ــك ــن ه ـنــاك
جــدول أعمال ّ
محدد .كان ّ
مجرد نقاش
مفتوح حول عمل الحكومة والتحالف

لم يعد احد بني الحلفاء االربعة الباقني
في قوى  14آذار ،تيار املستقبل وحزبي
الـكـتــائــب وال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة وال ـنــواب
املـسـتـقـلــن ،يـتـحــدث ع ــن ه ــذا التنظيم
بــانـقـضــاء  11سـنــة عـلــى اع ــان ــه ،وهــو
يوشك على دخول السنة  12بعد ثالثة
اش ـهــر ك ــذك ــرى .كــذلــك ح ــال اق ـت ــراب 14
ش ـبــاط  2017لــن ي ـعــدو كــونــه مناسبة
ش ـخ ـص ـيــة ل ـت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ورئ ـي ــس
الحكومة سعد الحريري يشاركه اياها
حلفاؤه السابقون في قوى  14آذار على
نحو هذا املغزى .اتى انتخاب الرئيس
ميشال عون وتأليف حكومة الحريري
كي يضعا حجرًا كبيرًا على مكان دفن
داخله الحلفاء الجثة.
فــي مــراجـعــة ملــا آلــت الـيــه قــوى  14آذار،
يالحظ امينها العام «السابق» النائب
ف ــارس سعيد ان مــا اضـحــت عليه اآلن
ه ــو م ــا ق ــاوم ــت حـ ـيـ ـن ــذاك ،عـ ــام ،2005
ال ــوص ــول ال ـيــه :لـيــس ان ال تكتفي بــأن
ال تـشـبــه ح ــزب ال ـلــه ،بــل ان تجعله هو
يـشـبـهـهــا .الـ ـي ــوم ،ي ـب ـصــرهــا وصــديـقــه
النائب السابق سمير فرنجيه ـ ـ وكانا
ّ
والدة مبادراتها وافكارها ومسوداتها
وجسر عبور االئتالف العريض تدريجًا
من «لقاء قرنة شهوان» الى «اجتماعات
البريستول» الى ظاهرة «ساحة الحرية»
في ساحة الشهداء ـ ـ في صــورة مؤملة:
«عـنــدمــا بــدأنــا االنـتـفــاضــة ك ــان امامنا
خصمان .خارجي هو نظام (الرئيس)
ب ـشــار االسـ ــد ،وداخ ـل ــي هــو ح ــزب الـلــه.
ك ــان م ــن امل ـت ـعــذر مــواج ـهــة االث ـن ــن في
آن .اخترنا ارغام الجيش السوري على
املـغــادرة انسجامًا مع ّمناخني اقليمي
ودولــي مؤاتيني ،وهــادنــا حــزب الله بل
طمأناه .كان االهم بالنسبة الينا اجراء
االنتخابات النيابية في موعدها ،بما
يسمح بــانـتـقــال االكـثــريــة النيابية من
فــريــق جـمــاعــة ال ـســوريــن ال ــى فــريـقـنــا،

ً
فربحنا نحن الغالبية النيابية .وصوال
ال ــى ه ــذا الـ ـه ــدف ،زار سـمـيــر فــرنـجـيــه
وسمير عبدامللك االمني العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله ،بينما احجمت
ان ــا ،لتكريس فـكــرتــي وسـمـيــر فرنجيه
ف ــي ال ـت ـح ــال ــف ال ــرب ــاع ــي .كـ ــان يـنـقــص
هــذه الفكرة اقتناع وليد جنبالط بها،
فاقتنع بعدما تــأكــد انــه سيربح نــواب
دائ ــرت ــي ب ـع ـبــدا ـ ـ ـ عــال ـيــه والـ ـش ــوف في
قــانــون انـتـخــاب  .2000فــي حصيلة ما
فعله ائـتــاف  14آذار ال ــذي انـضــم اليه
مـتــأخـرًا سعد الـحــريــري منذ منتصف
ن ـي ـســان  ،2005حـيـنـمــا اس ـت ـقــر ات ـفــاق
الـعــائـلــة عـلــى خــافـتــه وال ـ ــده ،واصـبــح
في عدادنا مع الفريق املسيحي ووليد
جنبالط .كان سمير جعجع ال يزال في
الـسـجــن ،وبــال ـكــاد ع ــاد الـعـمــاد ميشال
عون الى بيروت في ايار .فاذا انتخابات
ح ــزي ــران ّ 2005ع ـلــى ق ــاع ــدة الـتـحــالــف
الرباعي الــذي بشرنا تفضي الــى سلة
حــرزانــة مــن املـكــاســب ،بــل االنـتـصــارات
تــاحـقــت عـلــى طــريـقــة تــدحــرج حـجــارة
الدومينو:
 1ـ ـ ـ ـ تـ ــرؤس ال ــرئ ـي ــس فـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة
حكومة الغالبية النيابية ،رغــم وجود
الفريق اآلخــر الــذي لم يعطل انسحابه
مـنـهــا فــي مــا بـعــد دورهـ ــا ،وال الثقتني
االق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة ب ـهــا وت ـق ــدي ــر ما
فعلت.
 2ـ ـ اجبرنا حزب الله على املشاركة في
الحكومة التي كان يتعالى عليها ابان
ّ
ويعول على
الوجود السوري في لبنان،
ال ـس ــوري ــن لـحـمــايــة دوره .كــانــت امل ــرة
ّ
االول ــى ي ــوزر بــوزيــر واكـثــر مــن صفوفه
ال بقريب منه ،كما في حكومة الرئيس
نجيب ميقاتي.
 3ـ ـ ـ ـ اخـ ــراج سـمـيــر جـعـجــع مــن السجن
بقانون عفو عــام وليس بمرسوم عفو
ً
خاص استند اوال الى عريضة وطنية.
 4ـ ـ اتينا باملحكمة الدولية في اغتيال
ال ــرئـ ـي ــس رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري ،وفــرض ـنــا
ال ـع ــاق ــات الــديـبـلــومــاسـيــة م ــع ســوريــا
وتــرسـيــم ال ـحــدود بــن الـبـلــديــن بعدما
كان محظورًا الخوض فيها .في ما بعد
ص ــارت الـعــاقــات الديبلوماسية التي
خلفت العالقات املميزة حقيقة واقعة لم
يعد في االمكان تجاهلها».
تحقق ذلك في ما مضى .فكيف انهارت
قوى  14آذار وتفتتت؟
«ن ـح ــن اآلن ف ــي ت ـحــالــف رب ــاع ــي آخ ــر.
االول ذهبنا اليه بقوتنا ،وهذا الحالي
الذي اوجد التسوية االخيرة بانتخاب
الرئيس وتأليف الحكومة ذهبنا اليه
مهزومني .في التحالف الرباعي االول
ذه ـب ـنــا ال ــى ح ــزب ال ـل ــه الـضـعـيــف بعد
خروج سوريا من لبنان وعبء سالحه
عليه في ظل القرار  1559وعملنا على

فوضى الترشيحات واحدة من
الثغر التي حصلت في االنتخابات
الداخلية (مروان طحطح)

مـ ــع الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ،والـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
ّ
ح ــزب الـلــه فــي مجلس ال ـ ــوزراء .وتــركــز
الحديث على «وجود مشكلة مع الحزب
ودوره فــي ســوريــا ،وســاحــه» ،مــا دفع
الـ ـح ــري ــري ال ـ ــى ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى «ف ـصــل
امللفات الخارجية عن امللفات الداخلية،
قبل االنـتـقــال إل ــى الخطة االقتصادية
االجـتـمــاعـيــة الـتــي ت ــؤدي ال ــى التغيير
ً
وبناء على هذه الخطة ،فإن
السياسي».
املطلوب من املكتب «تأليف لجان عمل
خاصة ومنهجية عمل تحدد عناوين
ً
لكل مرحلة» .يطرح هذا النقاش سؤاال
ّ
عما إذا كانت «الضوابط» التي يضعها
ّ
الحريري ستشكل خيبة عند الشباب
الـ ــذي دخ ــل امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي بسقف

تــوقـعّــات ع ــال .أم ــا إجــابــة املستقبليني
فتتلخص باآلتي« :لــن يقمع الحريري
وال القدامى داخــل املكتب هــذه األفكار،
ّ
ستتم عقلنتها وتنظيمها .فليس
لكن
ً
ب ــاإلمـ ـك ــان م ـث ــا ال ـت ـظ ــاه ــر ض ــد ح ــزب
الـلــه فــي ال ـش ــارع ،ونـحــن نـتـشــارك معه
ال ـح ـكــومــة وال ـ ـحـ ــوار ب ــرع ــاي ــة الــرئـيــس
ن ـب ـيــه بـ ـ ـ ـ ـ ّـري»! ال ـ ـيـ ــوم س ـي ـع ـقــد امل ـك ـتــب
السياسي االجتماع الرسمي األول له،
كما في أول خميس من كل شهر ،وعلى
جــدول أعماله بندان1 :ـ ـ تأكيد مواعيد
االنتخابات داخل املنسقيات 2 .ـ درس
اقتراح خلوة للمكتب السياسي لوضع
ّ
تصور مشترك حول املهمات املطلوبة
منه في الفترة املقبلة.

تـطـمـيـنــه ،بـيـنـمــا ذه ـب ـنــا ف ــي الـتـحــالــف
الرباعي الحالي الى حزب الله ضعفاء
ك ــون ــه ي ـت ـص ــرف ع ـل ــى انـ ــه ان ـت ـص ــر فــي
ســوريــا ولــم يعد احــد يسأله عــن قتاله
في سوريا وال عن سالحه في لبنان .لم
يعد احــد يتحدث عنه ويطالب بسالح
ال ــدول ــة ف ـقــط .ان ـهــا الـطــريـقــة املـثـلــى كي
نشبهه نحن عوض ان يشبهنا .توفيت
 14آذار فــي  7اي ــار  ،2008ولـحـقــت بها
االم ــان ــة ال ـعــامــة ي ــوم تــرش ـيــح الــرئـيــس
الحريري النائب سليمان فرنجيه عام
 .2014م ــات ــت قـ ــوى  14آذار ب ـعــد آخــر
انـتـصــار اح ــرزت ــه هــو انـتـخــابــات 2009
ومـحــافـظـتـهــا عـلــى االك ـثــريــة الـنـيــابـيــة،
ق ـب ــل ان تـ ـتـ ـس ــارع م ـح ـط ــات االن ـه ـي ــار
واولـهــا خــروج وليد جنبالط منها في
 2آب  .2009ثم اتت مع حكومة الرئيس
الحريري معادلة س.س بني السعودية
وسـ ــوريـ ــا ،وذه ــاب ــه الـ ــى س ــوري ــا الـتــي
ل ــم نـبـلـعـهــا وال بـلـعـهــا سـمـيــر جعجع،
وعملنا على تبليعه اياها كما بلعناها
النفسنا المرار املرحلة ،ثم مشينا كلنا
ف ــي هـ ــذا االنـ ـق ــاب ع ـلــى الـ ـ ــذات بـعــدمــا
قــال الرئيس الـحــريــري ان املــوت وحــده
ي ـف ـ ّـرق ــه ع ـن ــا .م ـشــي سـمـيــر جـعـجــع في
املـشــروع االرثــوذك ـسـ ّـي ،سقطت الـثــورة
السورية ـ ـ وكنا راهنا عليها وتوقعنا
نجاحها وسقوط النظام ـ ـ في االسلمة.
ت ـب ـعــا ل ــذل ــك ذهـ ــب ج ـع ـجــع وال ـح ــري ــري
الــى مــا رف ـضــاه ،غير الـقــابــل للمناقشة
واملـســاومــة ،هــو تأييد مرشح فــي قوى
 8آذار لرئاسة الجمهورية .بذلك انتهى
امل ـط ــاف ب ـق ــوى  14آذار ال ــى ان يــذهــب
ك ــل راع الـ ــى ق ـط ـي ـعــه ،وكـ ــل حـ ــزب ال ــى
طائفته .انهار فريقنا بينما حزب الله
ال يـ ــزال م ــوج ــودًا ،وه ــو س ـي ـقــودنــا من
انـتـخــابــات الــرئــاســة وتــألـيــف الحكومة
الى االنتخابات النيابية وفق القانون
الذي يريده».
آخ ــر  14ش ـب ــاط ،الـسـنــة املــاض ـيــة ،بعد
ث ــاث ــة اش ـه ــر ع ـلــى تــرش ـيــح ال ـحــريــري
فــرن ـج ـيــه ف ــي ب ــاري ــس ف ــي  19تـشــريــن
ال ـث ــان ــي  ،2014وشـ ـه ــر ع ـل ــى اج ـت ـمــاع
مـ ـ ـع ـ ــراب ب ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس مـ ـيـ ـش ــال ع ــون
وجعجع الــذي اعلن فيه ترشيحه اياه
ل ــرئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ف ــي  18ك ــان ــون
الـثــانــي ُ ،2015سـ ّـجــل اول اشـتـبــاك بني
الحليفني اللذين ال ّ
يفرق بينهما سوى
امل ــوت ،الـحــريــري وجعجع ،حينما قال
االول للثاني :اللي عملتو يا حكيم كان
الزم تـعـمـلــو م ــن زمـ ــان .ك ــان ي ــرد بــذلــك
على مصالحة معراب .بعدئذ صار عون
مرشح الحريري بعد جعجع.
اليوم الجميع تقريبًا ،باستثناء حزب
ال ـك ـتــائــب ب ـعــد اس ـت ـب ـعــاده ،ال ــى طــاولــة
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء .لـكــن لـيــس فـيـهــا احــد
بالتأكيد في قوى  14آذار.
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مجتمع وإقتصاد
َ
ّ
تقرير
مناقصة تأهيل محطات توليد الكهرباء في معملي الذوق والجية خمس سنوات من عمر
استهلكت
ّ
َ
المعملين ولم تلزم بعد .هذه الفترة كانت كافية لتحويل وحدات التوليد في ّ
الجية إلى «خردة» ال جدوى من
تأهيلها .أما في الذوق ،حيث التأهيل ال يزال خيارًا ،فهناك إصرار على تلزيمه لشركة «انسالدو ــ متكا» التي كانت
عارضًا وحيدًا في المناقصة وقدمت سعرًا مضاعفًا عن تقديرات االستشاري

مناقصة تأهيل الذوق:

اإلصرار على تلزيم تحالف انسالدو ـ متكا
محمد وهبة
َ
ّ
والجية.
 34سنة عمر معملي ال ــذوق
سنوات تتجاوز عمرهما االفتراضي.
التأهيل والتطوير كانا حاجة ّ
ملحة
فـ ــي ع ـ ــام  2010ع ـن ــدم ــا أق ـ ـ ـ ّـر مـجـلــس
الـ ــوزراء ورق ــة سـيــاســة الـكـهــربــاء .كــان
يمكن لعملية الـتــأهـيــل والـتـطــويــر أن
ت ــزي ــد ع ـم ــر امل ـع ـم ـل ــن ب ـض ــع س ـن ــوات
إضــا ّف ـيــة وتــزيــد قــدرتـهـمــا اإلنـتــاجـيــة
ً
وتـ ــوفـ ــر ح ـ ـلـ ــوال ب ـي ـئ ـيــة لــان ـب ـعــاثــات
ال ـ ـص ـ ــادرة ع ـن ـه ـم ــا .أم ـ ــا الـ ـ ـي ـ ــوم ،فـقــد
أص ـب ـح ــت ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات م ـخ ـت ـل ـفــة بـ ّعــد
مرور أكثر من ثالث سنوات على فض
ال ـ ـعـ ــروض م ــن دون ت ــرس ـي ــة ال ـت ـلــزيــم
وم ـبــاشــرة الـعـمــل بــامل ـشــروع .فــي عــام
ّ ،2014
ّ
الجية لم
تبي أن تأهيل معمل
يـعــد مـجــديــا ،وأن كلفة تــأهـيــل معمل
الـ ـ ــذوق ب ــات ــت ش ـبــه م ـس ــاوي ــة إلن ـشــاء
معمل جــديــد .رغــم ذل ــك ،سلكت وزارة
الـطــاقــة والـحـكــومــة (الـســابـقــة) ،طريق
استكمال تلزيم الذوق بكلفة مضاعفة
خالفًا ملا ورد في تقرير مجلس اإلنماء
واإلعمار لجهة إعادة املناقصة.

لجنة بنسخة ّ
محدثة!

فــي  2016/10/13أقـ ّـر مجلس الــوزراء
اآلتـ ـ ـ ـ ـ ــي« :تـ ـكـ ـلـ ـي ــف مـ ـجـ ـل ــس اإلنـ ـ ـم ـ ــاء
واإلعمار تشكيل لجنة مهمتها تقويم
املحدث ّ
ّ
املقدم من
العرض الفني واملالي
قبل العارض لعملية تأهيل وتطوير

صرف النظر عن تأهيل
ّ
الجية بعدما تجاوز المعمل
عمره االفتراضي
مـعـمــل الـ ــذوق بـ ـم ــؤازرة االس ـت ـشــاري،
ع ـل ــى أن ت ـض ــم م ـم ـث ـلــن عـ ــن :مـجـلــس
اإلنماء واإلعمار ،وزارة الطاقة ،وزارة
امل ــال ومؤسسة كهرباء لبنان ،وعلى
أن ترفع تقريرها إلى مجلس الــوزراء
التخاذ القرار املناسب».
ـرار بـعــد أكـثــر مــن ثــاث
يــأتــي ه ــذا ال ـق ـ ّ
س ـنــوات عـلــى ف ــض ع ــروض مناقصة
َ
تلزيم تأهيل وتطوير معملي الــذوق
والجية .يومها ّ
ّ
تقدم تحالف شركتي
انـســالــدو اللبنانية ومتكا اليونانية
بـ ـع ــرض مل ـنــاق ـصــة الـ ـ ـ ــذوق ،وت ـق ـ ّـدم ــت
شــركــة الـخــرافــي نــاشـيــونــال الكويتية
بـ ـع ــرض مل ـنــاق ـصــة الـ ـج ـ ّـي ــة ،وت ـق ـ ّـدم ــت
ش ــرك ــة  CNEECال ـص ـي ـن ـي ــة ب ـع ــرض
للمناقصتني مـعــا .الـشــركــة الصينية
ل ــم تـ ـق ـ ّـدم ال ـك ـفــالــة امل ـصــرف ـيــة املــؤق ـتــة

شروط غير
مطابقة
فــي  2013/2/20ق ـ ّـرر مجلس ال ــوزراء
اآلتــي :اإلجــازة ملجلس اإلنماء واإلعمار
ف ـ ّـض ال ـعــرض الـفـنــي ـ ـ اإلداري واملــالــي
للمجموعة املندمجة «متكا ـ انسالدو»
ف ــي إطـ ــار مـنــاقـصــة امل ـج ـمــوعــة األول ــى
(معمل ال ــذوق) ...على أن يكون عرض
كــل شــركــة متوافقًا مــع دفـتــر ّالـشــروط
وأن ي ـكــون ال ـعــرض املــالــي ل ـكــل منهما
ال يـت ـجــاوز ال ـت ـقــديــرات املــوضــوعــة من
قبل االستشاري وعــرض النتائج على
مجلس الوزراء».

ّ
تبين أن العروض أعلى بكثير من تقديرات الشركة االستشارية (هيثم الموسوي)

امل ـط ـل ــوب ــة م ـن ـه ــا ،وأم ـه ـل ـه ــا مـجـلــس
لتقديمها .بعد هذه
ال ــوزراء أسبوعًا ّ
املهلة ،بدأت عملية فض العروض على
ثالث مراحل :األولى هي مرحلة دراسة
امل ـلــف ال ـعــائــد لـتــأهـيــل ال ـشــركــة لجهة
الـخـبــرة الـفـنـيــة وامل ــؤه ــات ،واملــرحـلــة
الـثــانـيــة تتعلق ب ــدراس ــة املـلــف الفني
اإلداري ،واملرحلة الثالثة هــي دراســة
العرض املالي.
ســرعــان مــا ّ
تبي أن الشركة الصينية
ّ
لــم تتأهل فــي املرحلة األول ــى ،مــا أثــار
شبهات حــول كــون الـشــركــة الصينية
م ـ ـجـ ـ ّـرد واج ـ ـهـ ــة ل ـت ـغ ـط ـيــة الـ ـع ــروض
األخـ ـ ـ ــرى ،إذ إنـ ــه ل ــم ي ـب ــق ف ــي م ـي ــدان
امل ـن ــاف ـس ــة س ـ ــوى ش ــرك ــة واح ـ ـ ــدة لـكــل
ّ
مناقصة .ومــا عــزز هــذه الشبهات ،ما
ورد فــي دفـتــر ال ـشــروط حــول ضــرورة

إثبات الشركة العارضة قدرتها على
الـ ـقـ ـي ــام ب ــأعـ ـم ــال ال ـت ــأه ـي ــل م ــن خ ــال
عالقتها مع الجهة الصانعة للمعمل.
أي أن ك ــل ع ــرض ال يـمـكـنــه اس ـت ـقــدام
ورقة من الجهة الصانعة يستبعد.

كوارث مالية وتقنية

ّ
ان ـت ـه ــت مـ ــراحـ ــل ف ـ ــض ال ـ ـعـ ــروض فــي
ّ
مـ ـطـ ـل ــع  .2013ت ـ ـبـ ــن أن ال ـ ـعـ ــروض
أعـ ـل ــى ب ـك ـث ـيــر م ــن تـ ـق ــدي ــرات ال ـشــركــة
االستشارية« .انسالدو ـ متكا» ّ
قدمت
عــرضــا لـتــأهـيــل مـعـمــل ال ـ ــذوق بقيمة
 298.8ماليني دوالر ،فيما ّ
قدمت شركة
«الخرافي» عرضًا لتأهيل معمل الجية
ّ
بـقـيـمــة  206.7م ـل ـيــون دوالر .شــكـلــت
هـ ــذه األسـ ـع ــار م ـف ــاج ــأة ،وخ ـصــوصــا
أن تقديرات االستشاري ،وهــي شركة

شروط الممولين

َ
ّ
والجية ّ
ممول من الصندوقني
إن مشروع تأهيل وتطوير معملي الــذوق
العربي والكويتي اللذين فرضا شروطهما على هذه املناقصة ولم يقوال
كلمتهما النهائية بشأن الخيارات التي اعتمدها مجلس الــوزراء ووزارة
ً
ـدال من إنشاء معمل جديد .وقد ّ
تبي
الطاقة لجهة تأهيل معمل الــذوق بـ
أن الصندوقني وافقا على مبدأ التفاوض مع شركة انسالدو ـ متكا من
دون إعطاء موافقة نهائية على النتيجة .الصندوقان اشترطا أن تكون
املـفــاوضــات خاضعة ملوافقتهما ،وأن يتم إدخ ــال تـعــديــات على قائمة
ً
البضائع َ املرفقة باالتفاقية من أجل تخصيص القرض ملعمل الذوق بدال
ّ
والجية معًا .وأفــاد الصندوقان بــأن عــرض انسالدو ـ
من معملي الــذوق
متكا سيخضع لتقويم من شركة استشارية اسمها Mott Macdonald
ويـقـ ّـدم لهما تقريرًا بذلك فــي أســرع وقــت ممكن .وهــذا يعني أن موافقة
املمولني املبدئية على التفاوض ال تعني موافقة نهائية.

 ،KEMAتشير إلى أن كلفة التأهيل ال
تتجاوز  250مليون دوالر للمعملني،
لـكــن مـجـمــوع ال ـعــرضــن يـبـلــغ 505.5
ماليني دوالر ،أي أكثر من التقديرات
بنسبة  .%102.2يومهاّ ،
تبي ملؤسسة
كهرباء لبنان أن تقديرات االستشاري
إلعادة تأهيل كل كيلو واط ساعة تبلغ
 170دوالرًا في الجية و 330دوالرًا في
الـ ــذوق ،لـكــن الـعــرضــن رفـعــا االسـعــار
إل ــى  1000دوالر و 500دوالر ،وذل ــك
بذريعة أن دفتر الشروط يفرض إعادة
املعامل إلى قدرتها االسمية األصلية،
على الرغم من أن عمر املعملني تجاوز
 32سنة.
أمـ ــا ف ــي ال ـش ــق ال ـت ـق ـنــي ،ف ـلــم يـتــوقــف
الـنـقــاش فــي تفاصيل املـنــاقـصــة التي
ج ــرى الـتـحـضـيــر لـهــا مـنــذ  2010إلــى
أن أف ـضــى إل ــى ثــاثــة خ ـي ــارات :إع ــادة
إج ــراء املـنــاقـصـتــن ،صــرف الـنـظــر عن
الـتــأهـيــل الـشــامــل وب ــدء الـتـحـضـيــرات
إلنشاء معملني جديدين ،املضي فورًا
باملناقصة الحالية.
نتائج اعتماد أي من الخيارات الثالثة
جاءت على الشكل اآلتي:
ـ ـ خـيــار إع ــادة املناقصة ال ــذي يتطلب
نـحــو سـنــة فــي الـحــد األدن ــى ،سينجم
عنه نقص حــاد فــي التغذية لسنتني،
ّ
وتحسن جزئي في السنتني التاليتني.
ـ ـ ـ ـ خـ ـ ـي ـ ــار إل ـ ـ ـغـ ـ ــاء امل ـ ـعـ ــامـ ــل الـ ـق ــديـ ـم ــة
واستبدالها بمعامل جديدة سينجم
ع ـنــه ن ـقــص حـ ــاد ف ــي ال ـت ـغــذيــة ألرب ــع
سـنــوات متتالية ،تـكــون واح ــدة منها
قاسية.
ـ خيار املضي بالتأهيل فورًا ،سينجم
عنه نقص حاد للتغذية خالل سنتني،
وتـحـ ّـســن مـلـحــوظ فــي الـتـغــذيــة خــال
السنتني التاليتني.

هـ ــذه ال ـخ ـي ــارات ك ــان ــت م ـط ــروح ــة في
حينه ،أي عند فــض ال ـعــروض ،كجزء
مــن مشاريع تهدف الــى زيــادة الطاقة
اإلنتاجية للكهرباء ،منها املحركات
العكسية فــي الــذوق والجية (املنجزة
وغـيــر املشغلة) الـتــي كــان يفترض أن
تضيف  272ميغا واط عـلــى الشبكة
فــي نـهــايــة  ،2015ومـحـطــة دي ــر عمار
ال ـجــديــدة ال ـتــي كــانــت سـتـضـيــف 525
ميغا واط على الشبكة في سنة ،2016
وإب ـق ــاء ال ـ ـ  270مـيـغــا واط اآلت ـي ــة من
الـبــواخــر عـلــى األق ــل حـتــى ع ــام ،2018
وإن ـج ــاز  1500مـيـغــا واط بــالـتـعــاون
مــع الـقـطــاع الـخــاص فــي نهاية ،2018
و 1000ميغا واط إضافية على االقــل
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص فــي
نهاية .2020

تقنين بال حلول
ال ـ ـصـ ــورة ك ــان ــت سـ ــوداويـ ــة إلـ ــى ه ــذه
ال ـ ـ ـ ــدرج ـ ـ ـ ــة .ك ـ ــل الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات ت ـت ـط ـلــب
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات لـ ــم يـصــر
إل ــى تـحـقـيــق أي مـنـهــا إل ــى ال ـي ــوم ،ما
عــدا اإلبـقــاء على الـبــواخــر واملحركات
العكسية فــي ال ــذوق والـجـيــة .الخيار
ال ـ ــذي اع ـت ـم ــد ف ــي ذلـ ــك ال ــوق ــت قـضــى
بصرف النظر عن تأهيل ّ
الجية بسبب
ع ــدم جـ ــدوى الـتــأهـيــل بـعــدمــا تـجــاوز
املـعـمــل ع ـمــره االف ـت ــراض ــي ،والـتــركـيــز
عـلــى تــأهـيــل الـ ــذوق .ج ــاء ه ــذا الخيار
ّ
بحجة أن إنشاء معمل بديل في الذوق
ـاس لفترة تصل
سيؤدي إلــى تقنني قـ ٍ
إلى أربع سنوات ،فيما يمكن أن يكون
التأهيل من دون إطفاء لكل مجموعات
الـتــولـيــد ،مــا يخفف مــن التقنني على
املواطنني.
الــافــت فــي مــا ج ــرى ،أن الـسـيــر بهذا
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مجتمع وإقتصاد

ماركس ضد سبنسر

أكبر
شركة ّ
من الكل
ثمة شكوى واسعة في مجلس اإلنماء
واإلعمار وفي مؤسسة كهرباء لبنان
من كون شركة انسالدو هي الشركة
ّ
ال ــوحـ ـي ــدة ال ـت ــي ت ـمــك ـنــت م ــن ف ــرض
نفسها بــالـقــوة على قـطــاع الكهرباء
ً
ً
صيانة وإنتاجًا وتشغيال على مدى
سنوات طويلة .هذه الشركة مملوكة
وتـ ـ ــدار م ــن ع ـهــد ب ـ ـ ــارودي امل ـع ــروف
بـكــونــه رج ــل كــل الـعـهــود مـنــذ عقود
ط ــوي ـل ــة ،وهـ ـ ــذا م ــا ي ـف ـ ّـس ــر ،بـحـســب
مـطـلـقــي الـ ـشـ ـك ــاوى ،اإلص ـ ـ ــرار على
السير بنتائج مناقصة الذوق وتلزيم
ع ــارض وحـيــد بمبلغ مـضــاعــف عن
تقديرات االستشاري.

الخيار صار عمره سنة ونصف سنة،
لـكـنــه بـقــي عــالـقــا مــن دون أي نتيجة
نـهــائـيــة ،ال ب ــل إن ال ـع ــارض الــوحـيــد،
أي تـحــالــف «ان ـســالــدو ـ ـ مـتـكــا» أجــرى
تـ ـع ــدي ــات ع ـل ــى ع ــرض ــه األول وه ــو
ّ
الـ ــذي سـتـنــاقـشــه الـلـجـنــة امل ـكــل ـفــة من
ّ
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وال ـت ــي تـشــكـلــت قبل
أي ــام م ـعــدودة فـقــط! وف ــي ه ــذا الــوقــت،
كــان االعتماد على بــواخــر الطاقة ،قد
بدأ يزداد مع تجديد العقود معها من
دون موافقة مجلس الوزراء ،باإلضافة
إلى رفع كمية الطاقة املستقاة منها.
هــل ال يــزال الخيار الــذي أقـ ّـره مجلس
الــوزراء في تشرين األول  2016خيارًا
ّ
التطورات؟
مجديًا في ضوء هذه
تقول مصادر مطلعة على امللف ،إن
سـقــوط حـ ّـجــة الـعــامــل الــزمـنــي الــازم
إلج ـ ــراء عـمـلـيــة ال ـتــأه ـيــل ك ـبــديــل من
إنشاء معمل جديد ،توجب االلتفات
ً
نحو خيار إنـشــاء معمل جديد بــدال
من استكمال املناقصة التي كان فيها
ع ــارض وحـيــد هــي شــركــة انـســالــدو ـ
متكا .وتـقــول املـصــادر إنــه لــو اعتمد
خ ـي ــار إعـ ـ ــادة امل ـنــاق ـصــة ك ـمــا اق ـتــرح
مجلس اإلن ـمــاء واإلع ـمــار ومؤسسة
كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان فـ ــي م ـن ـت ـص ــف ع ــام
 ،2014وذل ــك بـعــد إج ــراء التعديالت
ال ــازم ــة ع ـلــى دف ـت ــر الـ ـش ــروط لفتح
املنافسة أمــام العارضني املحتملني،
لكانت نتائج املناقصة الجديدة قد
أن ـجــزت .أم ــا الـخـيــار املعتمد حاليًا،
أي السير بنتائج املناقصة الحالية
فهو ال يخدم سوى الشركة الوحيدة
ال ـتــي ق ـ ّـدم ــت عــرضــا ي ـفــوق تـقــديــرات
االسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري ب ـن ـس ـب ــة  .%100أم ــا
عملية الـتـفــاوض مــع ع ــرض مـحـ ّـدث
ّ
من الشركة ستدرسه اللجنة املكلفة
م ــن مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،ف ـهــو ل ــن يــأتــي
بنتائج مالية كبيرة على الخزينة،
إذ إن مؤسسة كهرباء لبنان أنجزت
خـ ـ ــال هـ ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة أع ـ ـمـ ــال تــأه ـيــل
وتـ ـط ــوي ــر م ـت ـف ــرق ــة ك ـ ــان م ـن ـصــوصــا
عليها في املناقصة ،بما ّ
تقدر قيمته
بـنـحــو  50م ـل ـيــون دوالر ،وبــالـتــالــي
فــإن كلفة عــرض الـشــركــة مـقــارنــة مع
ت ـقــديــرات االس ـت ـشــاري تصبح أعلى
بـنـسـبــة إضــاف ـيــة تـبـلــغ  ،%33أي أن
ال ـك ـل ـفــة اإلج ـم ــال ـي ــة ل ـل ـعــرض ص ــارت
أعـ ـل ــى ب ـن ـح ــو  %133مـ ــن ت ـق ــدي ــرات
االستشاري ،وهذا رقم يخضع أيضًا
ل ـل ـت ـعــديــل ف ــي ضـ ــوء تـسـعـيــر بعض
أج ـ ــزاء ال ـع ــرض ب ــال ـي ــورو الـ ــذي كــان
أغ ـلــى فــي ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،أي أن
تسعير الـيــورو اليوم يوجب خفض
الـسـعــر أك ـثــر .أم ــا كلفة إن ـشــاء معمل
جديد الـيــوم ،فهي ال تزيد على 450
م ـل ـيــون دوالر ف ــي أق ـص ــى حــاالت ـهــا،
وب ــال ـت ــال ــي ف ـ ــإن ه ـ ــذا الـ ـخـ ـي ــار ي ـبــدو
مجديًا أكثر من غيره.
ه ــذا الــوضــع بمجمله سـيـكــون على
ّ
ط ــاول ــة ال ـل ـج ـنــة امل ـكــل ـفــة م ــن مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء وق ــوامـ ـه ــا :خ ـل ـيــل م ـطــر عن
م ـج ـل ــس اإلن ـ ـم ـ ــاء واإلعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار ،ك ــري ــم
ع ـس ـيــران ع ــن وزارة ال ـطــاقــة وامل ـي ــاه،
أحمد املوسوي عن مؤسسة كهرباء
لبنان ورجاء الشريف عن وزارة املال.
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تاتا وروستو وآينشتاين
غسان ديبة
«العالم هو كما هو؛ إن الرجال الذين هم ال شيء ويسمحون
ألنفسهم بــأن يصبحوا ال شــيء ،ليس لهم مكان فــي هذا
العالم»
ف .س .نايبول

فـ ــي الـ ـط ــري ــق ال ـ ــى م ــدي ـن ــة كـ ــانـ ــدي ،آخ ـ ــر ال ـع ــواص ــم
اإلمبراطورية لجمهورية سيريالنكا ،كان من الالفت،
باإلضافة الــى أمــور كثيرة طبعًا ،اقتصار الحافالت
العمومية على نموذجني :األول لشركة تاتا ()Tata
ال ـه ـنــديــة ،وال ـث ــان ــي لـتـجـمـيــع مـحـلــي ل ـبــاصــات هـنــديــة
املنشأ أيضًا .للوهلة األول ــى ،قد يبدو األمــر طبيعيًا،
ّ
فسيريالنكا بلد متدني الدخل نسبيًا ،إذ يبلغ الناتج
املحلي فيه للفرد حوالى  3800دوالر أميركي ،وبالتالي
يبدو منطقيًا أن تستورد الباصات الرخيصة نسبيًا
أو تجمعها محليًا .لكن األمر يدل أيضًا على أن بلدًا
مثل الهند ،الذي تشير مدنه املكتظة بالفقراء الى مدى
حجم املعضالت االقتصادية التي تواجهه والـتــي ال
يمكن حلها إال بعد مرور أجيال عديدة ،يستطيع أن
يخرق األسواق العاملية في صناعة السيارات وغيرها
(وه ـنــا ال أتـكـلــم عـلــى الـصــن الـتــي أصـبـحــت فــي نــاد
اقتصادي مختلف) .بالفعل ،شركة تاتا أصبحت اآلن
شركة متعددة الجنسيات وهي ال تنتج فقط للسوق
املحلية أو للدول الفقيرة ،بل أصبح لها حصة ال بأس
بها فــي ال ــدول األخ ــرى وأصبحت أيضًا مــع أخواتها
في مجموعة تاتا تستثمر عامليًا وتشتري األصول
الصناعية ،مثل مــا حــدث بشرائها لشركة جاغوار
للسيارات البريطانية عام .2008
عندما تفكر في كل هــذا ،يتبادر الـســؤال :أيــة شركة
عربية استطاعت أن تحاكي في الصناعة أو التقدم
التكنولوجي أو التصدير ،ليس الشركات املتقدمة في
كوريا الجنوبية أو تايوان أو الصني ،بل فقط النموذج
املـتــواضــع نسبيًا لشركة تــاتــا الـهـنــديــة؟ ال ـجــواب عن
هذا السؤال يأتي سريعًا بالنفي من دون أي بحث أو
تفتيش أو سؤال .في اإلطار األكبر واألعم ،واألصعب
من كل ذلك بالنسبة إلى الشعوب العربية من املحيط
الــى الخليج ،كما يحلو للبعض ترسيمهم ،إن قيمة
إنتاج هذه الشركة الواحدة ( 100مليار دوالر سنويًا)
يبلغ حــوالــى ثلثي كــل ال ـصــادرات الصناعية العربية
( نعم كــل) التي تبلغ حوالى  370دوالرًا للفرد؛ وإذا

أخذنا من هذه الصادرات الصناعية تلك ذات املحتوى
التكنولوجي املتوسط والعالي ،فنرى أن تاتا تنتج أكثر
بثالث مرات منها .من هذه املقارنة البسيطة ،نرى أن
الدول العربية املحتوية على حوالى  400مليون عربي،
باإلضافة الى الثروات الطبيعية ،بعد اتباعها لعقود
مــا يمكن تسميته مرحلة التنمية العربية والـصــراع
مــع إســرائـيــل بعد  ،1948لــم تستطع أن تـقــدم العالم
العربي الى األمــام .وبخصوص إسرائيل ،على الرغم
من إلقاء الكثيرين اللوم على هذا الصراع في تخلف
الدول العربية ،إال أن هذا الصراع كان يجب أن يكون
حافزًا للتقدم الصناعي والتكنولوجي ،وهذا ما فعلته
إسرائيل نفسها ،التي وصلت صادراتها الصناعية
الى حوالى  60مليار دوالر أو  7500دوالر للفرد أو
 20م ــرة أكـثــر مــن حـصــة ال ـفــرد الـعــربــي ،وتستحوذ
السلع املتقدمة تكنولوجيًا على حصة كبيرة منها.

بقي النفط هو الخيط الذي يربط
كل هذه الدول ويغذي محركات
«عدم التنمية والتخلف»

كـمــا أن ـن ــي ،ف ــي ال ـطــريــق ،ت ــذك ــرت االق ـت ـص ــادي وال ــت
روسـ ـت ــو ،ال ـ ــذي ق ـضــى آخـ ــر أي ــام ــه ب ــروفـ ـس ــورًا في
جامعة تكساس في أوســن حيث كنت ،وعلى الرغم
ّ
أنضم الــى أي من
من كــون مكتبي مقابل مكتبه ،لم
صـفــوفــه بـسـبــب "حـ ــرم" مــاركـســي غـيــر مـعـلــن عليه
بسبب مـســؤولـيــاتــه السياسية خ ــال ح ــرب فيتنام
 .تــذكــرت روسـتــو ألنــه أشـيــع أن جـمــال عبد الناصر
كان متحمسًا ألفكاره ،وأن الخطة األولى للجمهورية
العربية املتحدة في  ّ 1960/1959تأثرت بنظرياته.
ل ـق ــد كـ ــان روسـ ـت ــو ه ــو م ــن ن ــظ ــر ف ــي خـمـسـيـنـيــات
الـقــرن املــاضــي وستينياته الــى مـقــدرة ال ــدول النامية
عـلــى الـتـطــور وحـتـمـيــة مــرورهــا بخمس مــراحــل من
التخلف نحو االلتحاق بــالــدول املتقدمة ،ولقد كانت
نظريته حتمية الــى حد ما وتعتمد على اتباع الــدول
بعض املعايير الكمية في االستثمار وغيره لتنتقل

من طور التخلف الى طور اللحاق بالدول الصناعية
املـتـقــدمــة ،وسـ ّـمــى روس ـتــو كـتــابــه ال ــذي أصـ ــدره عــام
" 1960مراحل النمو االقتصادي :بيان غير شيوعي".
لم يكن الكتاب ردًا فلسفيًا أو اقتصاديًا على "البيان
الشيوعي" ملــاركــس وإنـجـلــز ،بــل كتابًا سياسيًا في
خضم الحرب الباردة ،حاول فيه روستو القول للدول
النامية آنــذاك إنها تستطيع أن تتطور من دون اتباع
النماذج االشتراكية ،التي كانت أفكارها وإنجازاتها
تمتد كــالـنــار فــي الهشيم والـتــي للصدفة التاريخية
عندما امتدت الى فيتنام ،تولى والت روستو منصب
مستشار األمــن القومي للرئيس ليندون جونسون
بني  1966و 1969عند استعار الحرب هناك.
في املحصلة ،فشلت الدول العربية في اتباع االشتراكية
الــى التنمية والـتـطــور كما فعل االتـحــاد السوفياتي،
وفشلت في اتباع نظريات روستو وفي تقليد الدول
الصاعدة اقتصاديًا كتايوان وكوريا الجنوبية؛ أي أنها
فشلت في كل شيء .وعندما انقلبت الدول الجمهورية
ال ـع ــرب ـي ــة ع ـل ــى ب ـع ــض إنـ ـ ـج ـ ــازات م ــرح ـل ــة "ال ـت ـن ـم ـيــة
العربية" وتحولت سلطاتها السياسية الى مزيج من
الديكتاتوريات املتحالفة مع الرأسمال الصاعد ،انتهت
ه ــذه ال ــدول ال ــى الـشـلــل الـسـيــاســي وال ـح ــروب األهلية
كــالـعــراق وســوريــا وليبيا واليمن والـجــزائــر ومصر؛
وكان في املقلب اآلخر أن اشتد عصب "النظام القديم"
من األردن الى املغرب ،الى الخليج العربي .وفي خضم
هذا كله ،بقي النفط هو الخيط الذي يربط كل هذه الدول
وهــو الــذي يغذي محركات "عــدم التنمية والتخلف"،
َ
فـبـعــد ت ـج ــارب الـخـمـسـيـنـيــات والـسـتـيـنـيــات ل ــم يـبــق
شيء وتحول الجميع الى االستهالك مدعومًا بحركة
البترو دوالر عبر تصدير واستيراد العمالة وتصدير
واستيراد رؤوس األموال واملساعدات .ولربما أهم ما
استطاع العرب إنجازه هو تحويل الثروة الطبيعية الى
ثروة عقارية وثروة مالية تبحث عن الربح في أنحاء
العالم ،من دون أن يكون لديهما ارتباط بالتنمية.
قال الفيزيائي كارلو روفيلي في كتابه "سبعة دروس
فــي الفيزياء" فــي معرض تقديمه أللـبــرت آينشتاين
ون ـظ ــري ــات ــه" ،ال يـمـكـنــك تـحـقـيــق أي ش ــيء م ــن دون
إضاعة الوقت" .وقال أيضًا إن "النبوغ يتردد" .يبدو أن
العالم العربي ال يتبع املالحظة األولى ،فهو أضاع دهرًا
من الوقت ،لكنه بالتأكيد ليس على طريق تحقيق أي
شيء؛ ويؤكد على الثانية إذ إنه يتجه ،بدون تردد ،الى
تدمير ذاته بذاته.

عدل

ّ
رضيع آخر تعلق حياته على باب مستشفى
راجانا حمية
ل ـ ـيـ ــس فـ ـ ــي الـ ـ ــرقـ ـ ــم م ـ ـبـ ــال ـ ـغـ ــة .عـ ـش ــرة
مستشفيات .نعم ،عشرة مستشفيات
رفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــت اس ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــال رضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــع ألنـ ـ ــه
«م ـض ـمــون» عـلــى اس ــم والـ ــده ال ــذي ال
ي ـم ـل ــك ب ــول ـي ـص ــة ت ــأم ــن خ ـ ــاص ف ــوق
ضـمــانــه االج ـت ـمــاعــي .مـحـمــد بــركــات،
ابــن الثالثني يومًا ،كــاد يموت بسبب
ج ـش ــع امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ،ول ـي ــس بـسـبــب
ارتـ ـف ــاع ال ـ ـحـ ــرارة .هـ ــذا ال ـج ـشــع ال ــذي
لـ ّـوث دمــه بـ"التهابات قاتلة" ،وليست
ال ـح ــرارة الـتــي وصـلــت إل ــى ح ــدود 39
درجة بعلم كل أطباء الطوارئ في كل
املستشفيات التي التجأ إليها والده،
بال جدوى.
م ـنــذ ال ـســاعــة ال ـثــام ـنــة م ــن ل ـيــل األح ــد
امل ــاض ــي وح ـت ــى ال ـســاعــة ال ــراب ـع ــة من
فجر االثـنــن ،علق محمد بني الحياة
واملــوت على أبــواب املستشفيات التي
رفـضــت استقباله بحجة عــدم وجــود
أسـ ـ ّـرة ف ــارغ ــة .ي ـع ـ ّـدده ــا والـ ــده واحـ ـدًا
تلو اآلخر :السان تيريز .الروم .السان
ج ـ ــورج .ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة .أوت ـيــل
دي ــو دو ف ــران ــس .كـلـيـمـنـصــو .ال ـســان
شــارل .يتوقف هنيهة ليتذكر البقية،
ولكن الذاكرة في ليل موجع كالذي ّ
مر
ٍ
ساعات ،قضاها الوالد
تضعف .ثماني
ٍ

ً
بهاء متنقال ما بني املستشفيات ،غير
أنــه كــان يلقى الـجــواب نفسه «مــا عنا
ت ـخــت ف ــاض ــي» .وفـ ــي املـ ـ ــرات الـقـلـيـلــة
ال ـتــي ي ـجــد فـيـهــا س ــري ـرًا لـطـفـلــه ،كــان
يــأتـيــه ال ـس ــؤال «إن ــت ش ــو؟» ،وعـنــدمــا
يــأتـيـهــم ال ـجــواب «م ـض ـمــون» ،يتبخر
الـســريــر .يعيد بـهــاء ســرد الليلة تلك

ما حصل مع هذا الطفل
هو استكمال لما حصل
مع من هم قبله

منطلقًا مــن مستشفى ال ـســان تيريز
الـ ـ ـ ــذي عـ ــايـ ــن ط ـف ـل ــه ولـ ـ ــم ي ـس ـت ـق ـب ـلــه،
واعـدًا إيــاه بالحديث مع مستشفيات
أخ ـ ـ ــرى ،ولـ ـك ــن م ــن دون ج ـ ـ ــدوى .مــن
هـنــاك إلــى الـســان ج ــورج الـتــي «قــالــت
ً
إنها ال تستقبل أطـفــاال بهذا العمر»،
بـعــدهــا «ت ـحــدثــت مــع إدارة الـجــامـعــة
األمـيــركـيــة ،الـتــي لــم تستقبله بعدما
عــرفــت بــأنــه مـضـمــون» ،إل ــى االتـصــال

بـمـسـتـشـفــى أوت ـي ــل دي ــو ب ــا ج ــدوى،
إلــى مستشفى كليمنصو «تواصلنا
معهم بعدما علمنا بأن لديهم سريرًا،
ولكن عندما عرفوا بأن ابني مضمون
لــم يستقبلوه» ،ألنــه ال أس ـ ّـرة ملرضى
الـضـمــان «ش ــو مــا تـكــون حــالـتــه» .من
ه ـنــاك إل ــى ال ـ ــروم ،وال ـح ـكــايــة نفسها
تــرافــق بـهــاء :ال أس ـ ّـرة .وأكـثــر مــن ذلــك
«ول ـ ـ ــو كـ ـ ــان رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة مــا
بيفوت ضمان لعنا» ،هـكــذا ،قــالــوا له
ف ــي ال ـس ــان ت ـيــريــز ،ل ـي ـعــودوا ع ــن هــذا
القول بـ « 500دوالر بتدفعا بنزبطلك
تـ ـخ ــت» .هـ ـك ــذا ،ص ـ ــارت «ال ـ ـ ـ ــدوالرات»
ت ـف ـ ّـك أزمـ ــة ال ـس ــري ــر امل ـف ـق ــود وتـنـعــش
األم ــل بحفظ حـيــاة رضـيــع .أمــا الحق
ب ــال ـص ـح ــة والـ ـطـ ـب ــاب ــة الـ ـت ــي يـكـفـلـهــا
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،ف ـ ــا وجـ ـ ـ ــود ل ـ ــه ف ـ ــي دول ـ ــة
امل ــؤس ـس ــات ال ـت ــي ت ـت ـفــرج ع ـلــى جشع
املستشفيات ،وال تـتـحــرك .ال تتحرك
إال لتجري تحقيقًا ،ســرعــان مــا ُيقفل
بعدما تنتهي مفاعيل الـحــزن .وهنا،
ي ـس ـت ــوج ــب ال ـ ـسـ ــؤال ع ـم ــا ح ـص ــل فــي
ّ
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـت ــي ت ـســل ـم ـت ـهــا وزارة
الـ ـصـ ـح ــة عـ ـق ــب م ـق ـت ــل الـ ـطـ ـف ــل م ــؤم ــن
املحمد؟ وإنعام ربيع؟ وعبد الرؤوف
الـخــولــي؟ وغـيــرهــم مــن الــرضــع الــذيــن
مـ ــاتـ ــوا عـ ـل ــى أع ـ ـتـ ــاب امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ـهــم «م ـض ـمــونــون».

فبالنسبة إلى املستشفيات ،أن تكون
ً
مسجال في الضمان ،يعني أن تموت.
ولكن ،هذه ليست مشكلة املستشفيات
في الدرجة األولــى ،بل مشكلة الدولة
وضمانها الذي ال َّ
يعول عليه.
ثماني ســاعــات ،قضاها محمد بهاء
ب ــرك ــات م ــا ب ــن ال ـح ـي ــاة واملـ ـ ــوت ،ولــم
ي ـجــد س ــري ــره ال ـ ــذي م ــن امل ـف ـت ــرض أن
«تكفله» له دولته والقانون ،إال بعدما
أتـ ــى «ت ـل ـف ــون م ــن فـ ـ ــوق» .م ــن الـطـبـقــة
ال ـ ـتـ ــي ف ـي ـه ــا م ـك ـت ــب وزيـ ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة.
ب ـ «الــواس ـطــة» ،بـعـبــارة أوض ــح .ولــوال
هذا االتصال لكان الطفل فارق الحياة.
ما حصل مع هذا الطفل هو استكمال
ملـ ـ ــا ح ـ ـصـ ــل مـ ـ ــع مـ ـ ــن هـ ـ ــم ق ـ ـب ـ ـلـ ــه ،وق ــد
تـ ـق ــدم وال ـ ـ ــده ب ـش ـك ــوى إل ـ ــى ال ـض ـمــان
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ال ـ ـ ــذي س ـ ـ ــارع إل ـ ــى فـتــح
تـحـقـيــق ب ــامل ــوض ــوع ،وش ـك ــوى أخ ــرى
إل ــى وزارة ال ـص ـحــة ،وق ــد وع ــد وزي ــر
الصحة غسان حاصباني بمتابعتها.
مع ذلــك ،لن يكون محمد الــذي توسل
حـ ـق ــه ثـ ـم ــان ــي س ـ ــاع ـ ــات عـ ـن ــد أب ـ ـ ــواب
املستشفيات هــو األخـيــر ال ــذي ُيـحــرم
ّ
م ــن ح ــق ــه ف ــي ال ـ ـعـ ــاج ،ف ـث ـمــة آخـ ــرون
ك ـثــر ي ـحــرمــون م ــن ه ــذا ال ـحــق بسبب
الـنـظــام الـصـحــي الـفــاشــل ال ــذي يرهن
صحة املواطنني لجشع املستشفيات
ّ
الطبية.
ومصالحها و«أخالقياتها»
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مجتمع وإقتصاد

«العرض» يستثني  100ألف قرض سكني تصل قيمتها الى  11.5مليار دوالر (مروان طحطح)

على الغالف

ّ
ّ
خبر سار ...لتجار البناء!
خفض فائدة مصرف اإلسكان

بأسلوب يحاكي «اإلعالنات»
أعلن مصرف اإلسكان
التجارية،
ّ
خفض معدل فائدة اإلقراض
لديه من  %5إلى  ،%3اعتبارًا
من  .2017/1/1أي أن الفائدة
على القروض السكنية التي
يمنحها للمقترضين الجدد
باتت أقل بنسبة  ،%40وهي
نسبة تخفيض معتبرة،
ستساهم ،من دون شك ،في
زيادة الطلب على قروضه.
اإلعالن كان بمثابة خبر سار في
مطلع العام الجديد للقادرين
على تمويل شراء مساكنهم
بواسطة القروض المصرفية...
إال أنه كان سارًا أكثر لتجار البناء
والمضاربين العقاريين الذين
استفادوا من دعم جديد
للمحافظة على أسعارهم
وأرباحهم وعدم تعريض
المصارف التي يتعاملون
معها للمزيد من المشاكل
الناتجة من تراجع مبيعاتهم
منذ عام  2012وتسجيل
بعضهم خسائر فادحة

فيفيان عقيقي
أع ـ ـلـ ــن م ـ ـصـ ــرف اإلس ـ ـك ـ ــان «بـ ـه ــدف
تـ ــأمـ ــن الـ ـسـ ـك ــن الـ ــائـ ــق ألصـ ـح ــاب
ال ـ ـ ـ ــدخ ـ ـ ـ ــل امل ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــدود وامل ـ ـ ـتـ ـ ــوسـ ـ ــط
ل ـل ـب ـن ــان ـي ــن الـ ـع ــامـ ـل ــن فـ ــي ل ـب ـن ــان
والـ ـخ ــارج ،وتــرس ـيــخ ال ــرواب ــط بني
امل ـغ ـت ــرب ــن والـ ــوطـ ــن األم» ،خـفــض
م ـ ـ ـعـ ـ ــدل ف ـ ـ ــائ ـ ـ ــدة اإلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض م ـ ـ ــن 5
إلـ ــى  %3س ـن ــوي ــا ،وذل ـ ــك «ل ـل ـع ـقــود
املــوق ـعــة اع ـت ـب ــارًا م ــن .»2017/1/1
يـعـ ّـد هــذا الخفض إيجابيًا فــي ظل
ع ــدم تــوفـيــر حــق الـسـكــن لــأســر إال
ّ
م ــن خـ ــال ت ـم ــل ــك املـ ـس ــاك ــن .إال أن ــه
يـنـحـصــر بــال ـقــروض ال ـتــي يــوفــرهــا
مصرف اإلسكان من دون املصارف
األخ ـ ــرى ،ك ـمــا يـنـحـصــر بــال ـقــروض
ال ـجــديــدة ،ويـسـتـثـنــي تـلــك الـقــائـمــة
التي ّ
يقدر عددها حاليًا بنحو 100
ألـ ــف قـ ــرض س ـك ـنــي ت ـص ــل قـيـمـتـهــا
الــى  11.5مـلـيــار دوالر ،وتستنزف
م ـيــزان ـيــات األسـ ــر ب ـفــوائــد ت ـت ــراوح
كـلـفـتـهــا م ــا ب ــن  650و 700مـلـيــون
دوالر س ـن ــوي ــا ،م ــن دون اح ـت ـســاب
قـيـمــة أص ــل ه ــذه ال ـق ــروض املـمـتــدة
آجالها حتى  30سنة.

خطوة استباقية

إذًا ،ع ـ ّـب ــر «مـ ـص ــرف اإلسـ ـ ـك ـ ــان» عــن
رغـبـتــه ف ــي تـسـيـيــل الـعـمـلــة املـحـلـ ّـيــة
امل ـت ــراك ـم ــة ل ــدي ــه ت ـجـن ـبــا ل ـل ـخ ـســارة،
وت ــال ـي ــا ل ــزي ــادة أربـ ــاحـ ــه« ،مـسـتـبـقــا
ّ
التجارية األخرى» ،بحسب
املصارف
رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة املــديــر الـعــام
ل ـل ـ ّم ـص ــرف ج ـ ـ ــوزف سـ ــاسـ ــن ،الـ ــذي
ت ــوق ــع أن ت ـل ـجــأ امل ـ ـصـ ــارف األخـ ــرى
إل ــى سـيــاســة مماثلة إذا استطاعت
ّ
الربحية لديها.
تغطية هوامش
ّ
تــأتــي ه ــذه ال ـخ ـطــوة فــي ظ ــل تــراجــع
ن ـ ـشـ ــاط ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء وال ـ ـب ـ ـيـ ــوعـ ــات م ـنــذ
ع ـ ــام  ،2010وه ـ ــي ب ـم ـث ــاب ــة ال ـب ــدي ــل
م ــن ال ـس ـيــاســات الـسـكـنـيــة املـطـلــوبــة
كـبــديــل مــن سـيــاســة الـسـكــن بــالـ َّـديــن.

ي ـ ـقـ ــول سـ ــاسـ ــن إن «قـ ـ ـ ـ ــرار مـجـلــس
إدارة امل ـ ـصـ ــرف ي ـن ـب ــع مـ ــن خ ـل ـفـ ّـيــة
إعـطــاء ذوي الــدخــل املتوسط فرصة
لــاس ـت ـفــادة م ــن ال ـف ــائ ــدة املـخـفـضــة،
وتقليص التمويل الــذاتــي املفروض
عليهم بنسبة ( %20علمًا بأن املبلغ
األقصى الذي ّ
يقدمه ال يزال بحدود
 800مليون ليرة) ،وتاليًا زيادة طاقة
االق ـتــراض والتماشي مــع اعتبارات
ّ
االقتصادية لتحريك
مصرف لبنان
ّ
االقتصادية املرتبطة بقطاع
العجلة
الـ ـبـ ـن ــاء ال ـ ـ ــذي ي ـع ــان ــي ج ـ ـمـ ــودًا مـنــذ
تصميم رامي ّ
عليان

سنوات وترتبط به صناعات ّ
عدة».
يـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ُّـد «م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــرف اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــان» م ــن
مـ ـص ــارف ال ـت ـس ـل ـيــف اإلس ـك ــان ــي في
لـبـنــان ال ـتــي تستفيد مــن تسليفات
امل ـ ـصـ ــرف املـ ـ ــركـ ـ ـ ّ
ـزي بـ ـف ــائ ــدة وك ـل ـفــة
م ـخ ـف ـضــة ب ـن ـس ـبــة  ،%1ع ـل ـم ــا بــأنــه
أن ـشــئ ع ــام  1977كـشــركــة مساهمة
ّ
اللبنانية  %20من
تملك الـحـكــومــة
ّ
أسهمها ،فيما يملك القطاع الخاص،
ً
م ـم ـثــا ب ـ ـ  25م ـصــرفــا ت ـج ــاري ــا و10
شركات تأمني %80 ،منها .وقد منح
بــن عــامــي  1996و 2014نحو 8600

قرض ،ارتفعت قيمتها من  90مليار
ليرة عــام  2013إلــى  164مليار ليرة
عام .2016
ينسجم القرار الجديد مع الهندسة
املــالـ ّـيــة ال ـتــي نـفــذهــا م ـصــرف لبنان
بـ ــن أي ـ ـ ــار ونـ ـه ــاي ــة ال ـ ـعـ ــام امل ــاض ــي،
وال ـ ـتـ ــي م ـن ـح ــت امل ـ ـص ـ ــارف أربـ ــاحـ ــا
استثنائية لتحفيزها على مبادلة
دوالرات ـ ـهـ ــا ب ـل ـيــرات م ـصــرف لـبـنــان،
م ــا خ ـلــق س ـيــولــة إض ــاف ـي ــة بــالـلـيــرة
لــدى املـصــارف تحتاج الــى تصريف
ل ـل ـم ـح ــاف ـظ ــة عـ ـل ــى أرب ـ ــاحـ ـ ـه ـ ــا .ف ـهــل
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مجتمع وإقتصاد
ستسير املصارف األخرى على خطى
مـصــرف لـبـنــان لتصريف سيولتها
ّ
اللبنانية؟
بالعملة

عدنا إلى وضع ما قبل عام 2009
يـخـتـلــف وض ــع «م ـصــرف اإلس ـكــان»
عـ ـ ــن وض ـ ـ ــع املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف ال ـ ـت ـ ـجـ ـ ّ
ـاريـ ــة
الباقية ،فمصادر تمويله محصورة
ب ـ ــ»م ـ ـصـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان» ،وت ـس ـل ـي ـفــاتــه
تـ ـق ـ ّـرر وف ـ ــق م ـب ــال ــغ ال ـت ـم ــوي ــل ال ـتــي
يحصل عليها .وبحسب مدير قسم
ال ـب ـحــوث وال ــدراس ــات االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة
ف ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة «ب ـ ـنـ ــك بـ ـيـ ـبـ ـل ــوس»،
نسيب غبريل ،استحصل «مصرف
اإلس ـ ـ ـكـ ـ ــان» عـ ـل ــى مـ ـ ـص ـ ــادر ت ـم ــوي ــل
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة سـ ـمـ ـح ــت ل ـ ـ ــه ب ـت ـخ ـف ـي ــض
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــائ ـ ـ ــدة ،ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـسـ ـي ــاس ــة
ال ـت ـح ـف ـي ـ ّ
ـزي ــة الـ ـت ــي أقـ ـ ّـرهـ ــا م ـصــرف

شروط
الحصولتتغيرّ
على قرض ّلم
وبقيت موجهة لذوي
الدخل المتوسط

ل ـب ـنــان ،وال ـت ــي خـ ّـص ـصــت  %60من
الـ ــرزمـ ــة امل ــال ـ ّـي ــة ل ـت ـمــويــل ال ـق ــروض
ال ـس ـك ـن ـ ّـي ــة وت ـش ـج ـي ــع ال ـط ـل ــب عـلــى
املساكن .ويتابع« :اعتمدت املصارف
ال ـت ـجـ ّ
ـاريــة ه ــذه الـسـيــاســة مـنــذ عــام
 2009عندما سمح املصرف املركزيّ
ب ـت ـس ـل ـيــف االحـ ـتـ ـي ــاط ــي ،فـخـفـضـنــا
ّ
السكنية
الـفــوائــد عـلــى التسليفات
لـ ـت ــوازي ف ــوائ ــد م ـص ــرف اإلسـ ـك ــان،
ال ـيــوم عــدنــا إل ــى وض ــع مــا قـبــل عــام
 ،2009وال تــوجــد أي خـطــوة ُمعلنة
ل ـل ـس ـي ــر ع ـل ــى خ ـ ـطـ ــاه ،إذ ب ـم ـق ــارن ــة
الـ ـق ــروض امل ـم ـنــوحــة م ــن امل ـص ــارف
الـتـجـ ّ
ـاريــة خــال الـفـتــرتــن( ،أي قبل
ّ
عـ ــام  2009ومـ ــا بـ ـع ــده) ،ل ــم ت ـت ـبــدل
ّ
محدد
نتائج األعمال لوجود سقف
للتسليف لــدى «مصرف اإلسـكــان»،
قــد يسمح لــه بــزيــادة عــدد الطلبات
نـتـيـجــة الـتـخـفـيــض ال ـح ــاص ــل ،لكن
ّ
ّ
تغطيتها كلها».
دون أن يتمكن من ّ
لـ ـ ـك ـ ــن كـ ـ ـي ـ ــف س ـ ـت ـ ـشـ ــغـ ــل امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف
سيولتها بالعملة الـلـبـنــانـ ّـيــة؟ يـ ّ
ـرد
غبريل« :بحسب السياسة التي ّ
أقرها
مصرف لبنان ،ستقسم السيولة إلى
ودائــع لديه ،وتسليفات بفائدة %5
ّ
اللبنانية ،وتسليفات للقطاع
للدولة
ّ
الخاص».

ّ
تجار البناء :إنها ساعة الفرج

ال شـ ـ ـ ّـك فـ ــي أن ت ـخ ـف ـي ــض الـ ـف ــائ ــدة
ّ
سيحرك الطلب على الشقق الشاغرة
امل ـكـ ّـدســة ،لـكـنــه ،بـحـســب غـبــريــل ،لن
ّ
ً
يولد ارتفاعًا على الطلب مماثال ملا
ش ـهــدنــاه ب ــن ع ــام ــي  2007و.2010
إال أن رئ ـيــس جـمـعـ ّـيــة ت ـ ّـج ــار الـبـنــاء
إي ـل ــي ص ــوم ــا يـ ـع ـ ّـول ع ـل ــى ال ـخ ـطــوة
«للنهوض بالقطاع ّ
مجددًا وتشجيع
ّ
عملية الشراء».
ق ـبــل عـ ــام  ،2012كـ ــان ق ـ ّط ــاع ال ـب ـنــاء
ي ـن ـتــج ن ـح ــو  25ألـ ــف ش ــق ــة سـكـنـ ّـيــة
سـنــويــا ،قـبــل أن ينخفض إل ــى نحو
 16ألف شقة بني عامي  2012و2016
ب ـس ـب ــب تـ ــراجـ ــع ال ـط ـل ــب ال ـخ ــارج ــي
الخليجي ،ول ـكــون أغـلــب املـســاحــات
ّ
محلية لها،
املبنية كبيرة وال ســوق
مع العلم بأن  9آالف من أصل  16ألف
ّ
ّ
املؤسسة
شقة تباع اليوم من خــال
ّ
العامة لإلسكان ومصرف اإلسكان،
والـ ـ ـق ـ ــروض ال ـس ـك ـن ـ ّـي ــة ،وألـ ـ ــف شـقــة
تـشـتــرى نـقـدًا مــن املـيـســوريــن ،وألــف
أخــرى تباع للمغتربني (كانت نحو
 4آالف شـقــة قـبــل ع ــام ّ  .)2012فيما
ّ
تتكدس نحو  5آالف شقة ،بما يبقي
الوضع مستقرًا.
يشير صوما إلــى أن «السوق ّ
تحرك
ّ
مستجدة
ال ـيــوم ،وهـنــاك ف ــورة بـنــاء
لالستفادة من التراخيص املمنوحة
ســابـقــا ،سترفع عــدد الشقق إلــى 25
ألــف وح ــدة سـنـ ّ
ـويــة م ـجـ ّـددًاُ ،يضاف

ّ
الخليجية
إليهما نمو االستثمارات
ال ـس ـك ـن ـ ّـي ــة وخـ ـص ــوص ــا ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة
والـ ـقـ ـط ـ ّ
ـري ــة ،وارتـ ـ ـف ـ ــاع اس ـت ـث ـم ــارات
امل ـغ ـت ــرب ــن مـ ــن كـ ـن ــدا وأوسـ ـت ــرالـ ـي ــا
والــواليــات املـتـحــدة ،والـتــي ستسهم
في تصريف الوحدات السكنية ذات
املساحات الكبيرة ( 1200وحــدة في
بيروت وحــدهــا) ،وتصريف اإلنتاج
الـ ـج ــدي ــد ،ع ـل ــى أن ت ـب ـق ــى األسـ ـع ــار
م ـس ـت ـقـ ّـرة ح ـتــى س ـنــة ون ـص ــف سنة
على أبعد تقدير».

متابعة

الميكانيك في عهدة لجنة وزارية:
فرصة أم تمديد أزمة؟

قرار طبقي

مــن حيث املـبــدأُّ ،
يعد تخفيض كلفة
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراض فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع امل ـص ــرف ــي
أمـ ـرًا إي ـجــاب ـيــا ،طــاملــا أن ـهــا الــوسـيـلــة
الوحيدة للحصول على مسكن ،في
ّ
ّ
الشعبية ،وبرامج
ظل غياب املساكن
ال ـب ـنــاء االق ـت ـص ــادي ،وال ـق ـضــاء على
س ــوق اإلي ـ ـجـ ــارات ...ول ـكــن تخفيض
الفائدة ال يعني ذوي الدخل املحدود
والفئات الفقيرة الذين ال يتمتعون
ب ـ ـ ــأج ـ ـ ــور كـ ــاف ـ ـيـ ــة لـ ـتـ ـلـ ـبـ ـي ــة ش ـ ـ ــروط
اإلقراض.
ي ـ ـهـ ــدف ت ـخ ـف ـي ــض م ـ ـعـ ـ ّـدل الـ ـف ــائ ــدة
على اإلق ــراض إلــى تشجيع الفئات
املتوسطة على شــراء شقق جديدة،
وتـشـجـ ّيــع ال ـب ـيــع ال ـع ـق ــاري ،وال ـح ـ ّـد
مـ ــن تـ ــأخـ ــر امل ـق ـت ــرض ــن ال ـع ـق ــاري ــن
عـ ــن ت ـس ــدي ــد دي ــونـ ـه ــم ل ـل ـم ـص ــارف،
وخـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــق فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص لـ ـ ــاس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار
والـ ـت ــوظـ ـي ــف ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة،
وهــو قــرار إيجابي ،بحسب الخبير
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي واملـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ـ ّـص ـ ــص ف ــي
الـسـيــاســة ال ـن ـقـ ّ
ـديــة الــدك ـتــور شــربــل
قــرداحــي« ،كــونــه يساهم بتصحيح
ّ
السلبية لعمليات
جزء من املفاعيل
 Swapاملــالـ ّـيــة التي قــام بها مصرف
لـ ـبـ ـن ــان ،ع ـب ــر امـ ـتـ ـص ــاص ق ـس ــم مــن
الـ ـسـ ـي ــول ــة بـ ـه ــدف عـ ـ ــدم تــوج ـي ـه ـهــا
لـلـمـضــاربــة عـلــى الـعـمـلــة الــوطـنـ ّـيــة،
ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن ُمـ ـجـ ـم ــل ال ـ ـق ـ ــروض ال ــى
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاري ُ(مـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورون
ع ـق ــاري ــون ،وم ـس ـت ـث ـمــرون ف ــي ش ــراء
ال ـع ـقــاراتُ ،
وم ـقــاولــون ومـتـعـهــدون،
ومـ ـشـ ـت ــرو شـ ـق ــق) ت ـ ـجـ ــاوز ال ـ ـ ـ %50
م ــن مـجـمــل الـ ـق ــروض والـتـسـلـيـفــات
للقطاع ال ـخــاص ،أي مــا فــوق الـ ـ 30
مـ ـلـ ـي ــار دوالر (مـ ـ ــن أصـ ـ ــل مـحـفـظــة
ت ـس ـل ـي ـف ــات ب ـ ـحـ ــدود الـ ـ ـ ـ  60م ـل ـيــار
دوالر)» .في املقابل ،ال يرى قرداحي
«أي خطر درامــاتـيـكــي على القطاع
العقاري ّأدى إلى اتخاذ قرار مماثل،
ّ
النقدية منذ
رغــم تــراجــع التدفقات
ب ــدء ال ـح ــرب ال ـس ـ ّ
ـوري ــة واالن ـك ـمــاش
الـعـضــوي بـسـبــب ال ـعــرض الـفــائــض
واب ـت ـعــاد األس ـع ــار عــن األســاس ـيــات
االقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة مـ ــن ع ـ ــرض وطـ ـل ــب»،
مشيرًا إلى أنه «يخدم املواطن الذي
سـيـسـتـفـيــد م ــن ف ــائ ــدة أق ــل بــالـلـيــرة
ّ
ّ
اللبنانية عبر
اللبنانية ،واملصارف
توسيع قاعدة عمالئها واستعمال
الفائض بالليرة لديها في عمليات
ُمربحة كونها جــزءًا مــوازيــا ُيحسم
مــن الــودائــع اإللــزامـ ّـيــة لــدى مصرف
لـبـنــان ،إضــافــة إل ــى اس ـت ـفــادة تجار
الـ ـبـ ـن ــاء عـ ـب ــر ارتـ ـ ـف ـ ــاع الـ ـطـ ـل ــب عـلــى
الشقق».
لكن تبقى هذه الخطوة موضع نقد
ول ــو أنـهــا خفضت كلفة االق ـت ــراض،
بـحـســب رئ ـي ــس امل ــرك ــز االس ـت ـشــاري
ل ـلــدراســات والـتــوثـيــق الــدكـتــور عبد
الحليم فضل الله ،فهي أتــت نتيجة
«الـ ــدعـ ــم غ ـي ــر امل ـب ــاش ــر م ــن م ـصــرف
ّ
التجارية
لبنان ،الذي أعطى املصارف
ّ
تمويلية وأعـفــاهــا مــن %80
قــروضــا
م ــن االح ـت ـي ــاط ــي اإللـ ــزامـ ــي ،دون أن
تـتـعــاطــى م ــع ال ـحــاجــات الـجــوهـ ّ
ـريــة
للسكن ،عبر إدخ ــال شــرائــح جديدة
من املستفيدين من برامج اإلقــراض،
وخ ـصــوصــا ذوي ال ــدخ ــل امل ـح ــدود،
ك ــون شـ ــروط ال ـح ـصــول ع ـلــى قــرض
ّ
تتغير بما ينسجم مــع تغييرات
لــم
الـتـكــالـيــف واألسـ ـع ــار ال ـتــي ارتـفـعــت
ّ
موجهة
بعد عام  ،2006وتاليًا بقيت
لـ ـ ـ ــذوي الـ ــدخـ ــل امل ـ ـتـ ــوسـ ــط ،مـتـيـحــة
لـهــم ال ــدخ ــول إل ــى أسـ ــواق ال ـع ـقــارات
ف ــي ض ــواح ــي الـعــاصـمــة ف ـقــط ،فيما
حـجـبــت ذوي الــدخــل املـنـخـفــض عن
العاصمة ودفعتهم إلى أبعد بكثير
من ضواحي العاصمة».

(مروان طحطح)

أحال مجلس الوزراء ملف
المعاينة الميكانيكية إلى
لجنة وزارية برئاسة رئيس
الحكومة .وفيما يؤكد
أعضاء اللجنة أن النقاش
سيتناول إدارة الملف من ألفه
إلى يائه ،أعلن وزير االقتصاد
أن أسعار الشركة الفائزة
بالمناقصة ستكون مادة
أساسية للنقاش
فاتن الحاج
ل ـ ـ ــم يـ ـ ـن ـ ــاق ـ ــش م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ف ــي
جلسته املـنـعـقــدة أم ــس مـلــف املعاينة
املـيـكــانـيـكـيــة ،كـمــا ك ــان م ـق ــررًا ،بــل قــرر
إح ــال ـت ــه إل ـ ــى ل ـج ـنــة وزاريـ ـ ـ ــة بــرئــاســة
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري
وع ـ ـضـ ــويـ ــة وزراء الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ن ـه ــاد
املـ ـشـ ـن ــوق وامل ـ ـ ـ ــال عـ ـل ــي حـ ـس ــن خـلـيــل
والـعــدل سليم جريصاتي واالقتصاد
رائد خوري .وكان امللف قد أدرج على
جدول أعمال الجلسة ،بطلب من الوزير
امل ـش ـن ــوق وب ـع ــد ت ـع ـهــد ق ـط ـعــه رئ ـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال ع ــون الت ـح ــادات
ون ـقــابــات ق ـطــاع الـنـقــل ال ـبــري بطرحه
في أول جلسة ملجلس الوزراء بعد نيل
ثقة املجلس النيابي ،والذي فكت على
أثره اعتصامًا دام  62يومًا أمام مراكز
املعاينة امليكانيكية األربعة.
الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ل ـ ــم تـ ـشـ ـه ــد أي ن ـ ـقـ ــاش فــي
املـ ــوضـ ــوع ب ــاس ـت ـث ـن ــاء م ــا ق ــال ــه وزي ــر
الــدفــاع يعقوب الـصــراف لجهة إعالنه
أن ـ ــه ل ــم ي ـع ــد ل ــه أي ص ـل ــة بـمـجـمــوعــة
ش ــرك ــات ج ـ ــودة ل ـب ـن ــان ،والـ ـت ــي كــانــت
ط ــرف ــا فـ ــي م ـن ــاق ـص ــة تـ ـل ــزي ــم م ـن ـشــآت
امل ـع ــاي ـن ــة ،إذ ك ـ ــان ال ـ ـصـ ــراف م ـفــوضــا
بــال ـتــوق ـيــع ع ـن ـهــا .وع ـل ـمــت «األخـ ـب ــار»
أن ال ـ ـصـ ــراف ت ـ ـنـ ــازل عـ ــن ح ـص ـت ــه فــي
ال ـش ــرك ــة ع ـن ــدم ــا أصـ ـب ــح وزيـ ـ ـ ـرًا مـنـعــا
لتضارب الصالحيات وأبلغ محاميي
امل ـج ـم ــوع ــة ب ــذل ــك .ق ـب ــل ذلـ ـ ــك ،أي قـبــل
ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة وت ـس ـم ـي ـتــه وزي ـ ـرًا
للدفاعّ ،
وجه الصراف رسالة إلى وزير
ال ــداخ ـل ـي ــة أع ـ ــرب ف ـي ـهــا ع ــن اس ـت ـعــداد
املجموعة ألن تتولى إدارة املرفق ملدة
س ـتــة أش ـهــر ع ـلــى سـبـيــل ال ـت ـبــرع ومــن
دون أي م ـقــابــل بـشـكــل ي ــؤم ــن اإلدارة
امل ــالـ ـي ــة والـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــة وامل ـي ـك ــان ـي ـك ـي ــة
ً
واإلداريــة للمشروع ،فضال عن تدريب
وتــأه ـيــل ال ـفــريــق ال ـعــامــل فــي املـعــايـنــة
وإشرافها على عملية انتقال املحطات
بكامل مقدراتها مــن عاملني ومعدات
وآليات وبرامج معلوماتية.

إال أن م ـص ــادر وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة أك ــدت
ً
ل ـ «األخ ـبــار» أن «املـطـلــوب أوال أن ندع
اللجنة تجتمع وترفع توصيتها إلى
مجلس الــوزراء» ،مشيرة إلى أن امللف
لم يناقش نظرًا إلى ضيق الوقت ،وإن
كــان الــوزيــر املـشـنــوق نقل وجـهــة نظر
النقابات كما وعــدهــا مــن خــال كتابه
إلــى املـجـلــس ومطالبته ب ــإدراج امللف
ع ـل ــى جـ ـ ــدول األعـ ـ ـم ـ ــال ،ل ـي ـس ـت ـقــر رأي
ال ــوزراء على تشكيل اللجنة .مصادر
وزيـ ـ ــر املـ ـ ــال رأت ه ــي أيـ ـض ــا أن األم ــر
مـفـتــوح لـلـنـقــاش داخ ــل الـلـجـنــة ،علمًا
بــأن الــوزيــر عـلــي حـســن خليل كــان قد
أودع فــي وقــت ســابــق مجلس ال ــوزراء
املالحظات التي تدعو إلى عدم السير
بنتائج املـنــاقـصــة الـتــي اتـخــذ مجلس
شورى الدولة قرارًا بوقف تنفيذها.
ال ـ ـتـ ــوجـ ــه ل ـ ـيـ ــس م ـ ـح ـ ـسـ ــومـ ــا ،ب ـح ـســب
وزيــر االقـتـصــاد رائــد خ ــوري ،فاللجنة
س ـتــأخــذ وق ـت ـهــا ف ــي دراس ـ ــة امل ـل ــف وال
ّ
داعـ ــي لـلـعـجـلــة ط ــامل ــا أن ه ـن ــاك شــركــة

أبلغ الصراف مجلس
الوزراء التنازل عن حصته
في شركة جودة

ّ
حالية مشغلة للمرفق بأسعار مقبولة.
ّ
خ ـ ــوري ي ــوض ــح أن ال ـن ـق ــاش سـيـتــركــز
على األسعار املطروحة ،فسعر الشركة
ال ـفــائــزة بــاملـنــاقـصــة وه ــو  440مليون
دوالر عـلــى  10س ـنــوات لـيــس طبيعيًا
وليس منطقيًا.
م ــن ج ـه ـتــه ،ع ـلــق رئ ـيــس ات ـح ــاد الـنـقــل
البري بسام طليس على قــرار مجلس
ّ
ال ـ ـ ــوزراء بـ ــأن «ال ـن ـق ــاب ــات ع ـ ّـول ــت عـلــى
ض ـمــانــة رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة لــاتـفــاق
م ـع ـهــا ل ـج ـهــة إعـ ـ ــادة طـ ــرح إدارة ه ــذا
املرفق إلى املربع األول ،أي كأن الصفقة
أو مناقصة التلزيم لم تتم أبـدًا ،وهذا
مــا حصل ،وبالتالي فــإن أي قــرار كان
س ـي ـصــدر ع ــن مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،س ــواء
بإحالة املـلــف إلــى اللجنة الــوزاريــة أو
غير ذلك هو تفصيل بالنسبة إلينا».
الـســؤال امل ـطــروح :هــل سيمنح تكليف
ال ـل ـج ـنــة الـ ــوزاريـ ــة ل ــدراس ــة امل ـل ــف مــن
ألفه إلى يائه فرصة إلعــادة النظر في
إدارة هــذا املــرفــق ومقاربتها قانونيًا
ب ـت ـم ـك ــن الـ ـقـ ـض ــاء وأجـ ـ ـه ـ ــزة ال ــرق ــاب ــة
وإدارة املناقصات تحت سقف ضمان
مـصـلـحــة ال ــدول ــة وامل ــواط ــن بـعـيـدًا عن
مـنـطــق ال ـت ـس ــوي ــات ،أم س ـي ـكــون األم ــر
م ـجــرد تــأجـيــل لــأزمــة ال ـقــائ ـمــة ،حيث
يستمر املشغل الحالي بتسيير املرفق
ال ـع ــام واس ـت ـي ـفــاء بـ ــدالت ال ـخ ــدم ــة من
املواطنني من دون أي مسوغ قانوني،
ً
ّ
وخصوصًا أن الــدولــة استعادت فعال
القطاع عــام  2013حــن انتهى عقد الـ
 BOTمع شركة فال؟

An opportunity to partner with the Middle East's premier gaming establishment, Casino du Liban,
in an online gaming venture is a real and exciting prospect.
Casino du Liban is seeking a company with a global footprint with an internationally respected
reputation to introduce and manage its online presence in all forms of gaming (casino/slots) and
sports betting. It is expected that as well as virtual gaming, live gaming will also be offered from
the studios of the company providing the platform.
The applicant would be required to demonstrate an extensive level of experience in the online
gaming arena with additional land based knowledge preferable. A proven track record in social
responsibility awareness and policy is a must and be running over 1000 gaming/gambling
worldwide.
Any applying company should already be producing their own revenues of not less than US$650
million (75% of the revenues should be from gambling and gaming activities) and be committed to
investing a minimum of US$15 million.

Offers should be submitted before 19th January, 2017
Please forward your offer to: Hamid Kraidy
Chairman – General Manager
Casino Du Liban: Maameltein – Keserouan
P.O.Box 550 – Jounieh- Lebanon
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غسان ملحم *

ال أحد يستطيع أن يستهني بالدور الروسي
فــي الـقـضـيــة ال ـس ــوري ــة ،لـيــس فــي ال ـحــرب أو
األزم ـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ف ـح ـس ــب ،ب ــل إن ال ـح ـضــور
ال ــروس ــي ف ــي امل ـس ــأل ــة الـ ـس ــوري ــة ،وبــال ـتــالــي
ف ــي ص ـل ــب ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـس ــوري ــة ،الــداخ ـل ـيــة
والـ ـخ ــارجـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وال ـع ـس ـك ــري ــة
واألمـ ـنـ ـي ــة واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،كـ ــان وال ي ــزال
ذا م ـك ــان ــة وأه ـم ـي ــة ت ــاري ـخ ـي ــة ك ـب ـي ــرة ،عـلــى
الصعيدين الداخلي والـخــارجــي ،فــي الشأن
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري .إال أن الـ ـسـ ـل ــوك ال ـ ــروس ـ ــي إبـ ــان
الحرب السورية ،وبالتالي التأثير أو النفوذ
الروسي فيها ،يكتسبان أهمية استراتيجية
مضاعفة ،وكبرى بل قصوى ،حتى أن مقاربة
هذا املوضوع تبدو مفيدة وممتعة ،وتحمل
الكثير من الــدروس والعبر ،على أن تتوخى
ال ـ ـخـ ــوض فـ ــي ج ــوانـ ـب ــه وم ـض ــام ـي ـن ــه ،دون
االن ـح ـيــاز ض ــد أو إل ــى جــانــب وج ـهــة النظر
أو املصلحة الــروسـيــة ،وإنـمــا تسمية األمــور
بــأسـمــائـهــا ،وق ــول الـحـقـيـقــة كـمــا ه ــي ،ونقل
الواقع كما هو.
إن مقاربة الدور الروسي في األزمة السورية
من زاوية الواقعية السياسية ،وكذلك محاولة
توصيف هــذا ال ــدور فــي هــذه األزم ــة بطريقة
غ ـي ــر م ـن ـح ــازة وغ ـي ــر م ـت ـس ــرع ــة ،ي ـف ـتــرضــان
إجــراء مقارنة سريعة وشاملة بــن املقاصد
أو األه ـ ــداف الــروس ـيــة فــي املـســألــة الـســوريــة
م ــن جـ ـه ــة ،وامل ـ ـ ـ ــوارد املـ ــرصـ ــدة واإلمـ ـك ــان ــات
امل ـس ـت ـخــدمــة إلنـ ـج ــاز هـ ــذه األه ـ ـ ــداف وب ـلــوغ
هذه املقاصد من جهة أخرى ،بمعنى مقابلة
أو م ــوازن ــة امل ـق ــاص ــد واألهـ ـ ـ ــداف م ــع املـ ــوارد
واإلمكانات ،أي القدرات املادية واللوجستية،
املعدة أو املستهلكة .فهذه املقارنة تقودنا إلى
التأكيد ،ومــن دون شــك أو ت ــردد ،على أن ما
بذلته وتكبدته الدولة الروسية من خسائر أو
أثمان ،بشرية وعسكرية ومادية ولوجستية،
في إطار الحرب السورية ،أو باألحرى الحرب
ال ــدائ ــرة ف ــي س ــوري ــا ،وه ــي ال ـح ــرب الـعــاملـيــة
الـثــالـثــة عـلــى األراض ـ ــي ال ـســوريــة ،بأساليب
وأشكال وأدوات جديدة ومختلفة ،تبقى دون
سـقــف ال ـط ـمــوحــات ال ـك ـب ـيــرة ،ال ـتــي رسمتها
ال ـق ـيــادة الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة الــروس ـيــة،
وقبلها الهواجس الخطيرة ،التي ملستها ،أو
األخ ـطــار املـحــدقــة الـتــي حسبتها وتحسبت
لها .بهذا املعنى ،تبدو األعباء ،سواء األثمان
أو التضحيات ،مهما كانت ،والتي تحملتها
ودف ـع ـت ـه ــا روسـ ـي ــا ف ــي سـ ــوريـ ــا ،ف ــي إشـ ــارة
إل ــى األع ـب ــاء املــال ـيــة ،والـعـسـكــريــة والـتـقـنـيــة
وال ـل ــوج ـس ـت ـي ــة ،ذات ال ـط ـب ـي ـعــة الـتـكـتـيـكـيــة،
وحـتــى الـبـشــريــة ،أق ــل ،فــي الــواقــع وبــاملـيــزان
االس ـت ــرات ـي ـج ــي وال ـج ـي ــوس ـي ــاس ــي ،أو حتى
الجيوپوليتيكي ،من األه ــداف املرسومة ،أو
بـمـعـنــى أص ــح امل ـت ـب ـلــورة ،أي امل ـقــاصــد الـتــي
ترمي لها ،في إشارة إلى األهداف السياسية
واالسـتــراتـيـجـيــة ال ـك ـبــرى ،أو ذات الطبيعة

السياسية واالستراتيجية.
وق ــد تـمـكـنــت روس ـي ــا ف ــي ال ـس ـن ــوات القليلة
املنصرمة من األزمة والحرب في سوريا ،من
تحقيق بعض األه ــداف ،وبالتالي املحافظة
ع ـلــى مـصــالـحـهــا الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة
واالستراتيجية في سوريا ومنطقة الشرق
األوس ــط ،وال سيما املـشــرق العربي وشرقي
البحر األبيض املتوسط ،وهــو أمــر في غاية
األهمية والخطورة باملعنى الجيوپوليتيكي
وبــال ـت ـح ـل ـيــل ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـب ــان ــورام ــي .لـقــد
اس ـت ـط ــاع ــت روسـ ـي ــا فـ ــرض خ ـط ــوط ح ـم ــراء
ف ــي س ــوري ــا ،وت ــأم ــن االل ـ ـتـ ــزام ب ـهــا أو عــدم
تـ ـج ــاوزه ــا وت ـخ ـط ـي ـهــا ،ون ـج ـح ــت ف ــي ب ـنــاء
ال ـت ــوازن االسـتــراتـيـجــي مــع ال ـغــرب أو ال ــدول
الغربية وحلف شمال األطلسي في سوريا،
وبالتالي إعادة بناء التوازن الدولي بكامله،
أو لـنـقــل تـ ــوازن ال ـق ــوى ف ــي ال ـن ـظــام ال ــدول ــي،
بعدما اختل مـيــزان الـقــوى الدولية ملصلحة
واشـنـطــن وحلفائها فــي ال ـغــرب ،فــي أميركا
وأوروبا ،وفي العالم بأسره؛ كما تمكنت من
منع أو ربما لجم التدخل العسكري الغربي،
امل ـبــاشــر وال ـك ـب ـيــر ،ف ــي األحـ ـ ــداث أو امل ـع ــارك
السورية .وقد بــدأت الدولة الروسية بضرب
اإلرهاب الدولي ،وبخاصة اإلرهاب اإلسالمي
أو التكفيري ،فــي إط ــار االستراتيجية التي
أطلقتها ملحاربته بقصد مكافحته ،ليس من
داخــل الدولة السورية وعلى امتداد مساحة
إقليمها ومجالها الجغرافي فحسب ،وإنما
في أنحاء عدة وفي أماكن مختلفة من خارطة
املنطقة والجغرافيا السياسية العاملية .كذلك،
تمكنت موسكو مــن املـحــافـظــة ،حتى حينه،
على وحدة الدولة السورية وضمانها ومنع
التقسيم أو الفدرلة ،ومعها في ذلك حلفاؤها
وأص ــدق ــاؤه ــا بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،ع ـلــى الــرغــم
مـمــا ي ـقــال وم ــا يـحـصــل ف ــي املـ ـي ــدان ،نــاهـيــك
عــن تــأمــن بـقــاء واس ـت ـمــرار الـنـظــام الـســوري
وال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري ع ـل ــى رأسـ ـ ـ ــه ،أو لـنـقــل
السلطة السياسية الـتــي يجسدها الرئيس
ب ـش ــار األسـ ـ ــد ،ومـ ــا تـمـثـلــه ع ـلــى املـسـتــويــن
الــداخ ـلــي وال ـخ ــارج ــي ،ذل ــك أن ن ـظــام الحكم
السياسي في سوريا لم يعد هو نفسه بعد
كل هذه املستجدات.
ك ــان الـحـضــور أو األداء الــروســي فــي األزم ــة
السورية ،منذ البداية ،يتطور ويتقدم بصورة
تصاعدية أو متصاعدة ،وينتقل من مرحلة
زمـنـيــة وسـيــاسـيــة ســابـقــة إل ــى أخ ــرى الحقة
بطريقة تدريجية أو متدرجة .كانت روسيا
تسير بخطوات ثابتة ،مدروسة ومحسوبة،
فلم تكن أبدًا متسرعة ،وبالتالي متهورة ،ولم
تكن مربكة ،أو لنقل لــم تبد كــذلــك ،حتى في
أصعب وأحلك الظروف أو األوضاع امليدانية،
الـعـسـكــريــة واألم ـن ـيــة ،والــدول ـيــة ،السياسية
والــدبـلــومــاسـيــة ،وإن كــانــت ،فــي الـعــديــد من
امل ــرات ،فــي مــوقــع الــدفــاع ،وربـمــا االنـكـفــاء أو
التراجع أو االنحسار ،من دون أن يعني ذلك
الهزيمة أو الخسارة ،ال في موقع الهجوم أو

ّ
تمكنت روسيا في السنوات المنصرمة من تحقيق بعض األهداف في سوريا (وزارة الدفاع الروسية )

القدرة على املبادرة .ولكن القيادة الروسية،
ال ـس ـيــاس ـيــة ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى ،ومـ ــن خلفها
العسكرية واألمنية بالدرجة الثانية ،كانت
تعرف ما الــذي تريد ،وتــدرك طبيعة وحجم
املـخــاطــر وامل ـحــاذيــر وأب ـعــاده ـمــا التكتيكية
واالستراتيجية ،املعلنة أو املتوقعة واملبطنة
أو غ ـيــر املــرئ ـيــة مـنـهـمــا .وهـ ــي ،ل ــذل ــك ،كــانــت

لم يكن التدخل الروسي
في الحرب السورية
مغامرة أو مقامرة

ت ـج ـي ــد ،بــال ـل ـغــة ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،امل ـف ــاوض ــة
وامل ـن ــاورة ،وباملعنى الـسـيــاســي ،االستثمار
وصقل األرباح أو املكاسب السياسية ،وتعلم
متى وكيف تتقدم ،فتربح ،وربما تنتصر ،أو
تـتــراجــع ،وتمنح ،مــن دون أن تخسر ،ومتى
وكـيــف تــأخــذ ،وتستحصل ،ثــم تـسـتــزيــد ،أو
تتنازل ،من دون أن تخضع أو ترضخ ،حتى
تعود وتستعيد .وهي ليست أبدًا باألمور أو
الخيارات السهلة والبسيطة ،إال أنها أتقنت
الـلـعـبــة الــدول ـيــة والــدب ـلــومــاس ـيــة ه ــذه امل ــرة،
ف ــي امل ـســألــة ال ـس ــوري ــة ،إل ــى درجـ ــة متناهية
فــي الــدقــة وال ـح ــذر ،بــل فــي غــايــة ال ـبــراعــة أو
االح ـت ــراف وال ــده ــاء الـس ـيــاســي .إذًا ،لــم تكن
روس ـي ــا م ـت ـســرعــة ف ــي س ــوري ــا ،ف ـت ـقــدم على
خـطــوة ناقصة ،أو جــرعــة زائ ــدة ،طائشة في
كلتي الحالتني ،كما أنها لم تكن مستعجلة
أو فــي عجلة مــن أمــرهــا ،وال حـتــى محرجة،
عـلــى الــرغــم مــن الـضـغــوطــات ال ـتــي تعرضت
لها ،أو األعباء التي تصدت لها.
وي ـ ـبـ ــدو أن روس ـ ـيـ ــا سـ ـتـ ـك ــون أكـ ـث ــر ح ــزم ــا

الشام بين العثمانيين والوهابيين ...ما أشبه اليوم باألمس
علي مراد *
ت ــدخ ــل س ــوري ــا ب ـع ــد أش ـه ــر ق ـل ـي ـلــة عــامـهــا
السابع من عمر أزمتها التي انخرط فيها
كل دول العالم تقريبًا .الصراع بني محورين
في الظاهر ،وداخل كل محور دول ،لكل منها
مـصــالـحــه ال ـخــاصــة .ف ــي م ـحــور واشـنـطــن،
دول إقليمية كان لها تاريخ في بالد الشام
عمومًا ،وسوريا خصوصًا .تأثر السوريون
بفترة حكم العثمانيني لـبــادهــم ـ ـ كما كل
شعوب بالد الشام ـ على مدى خمسة قرون
م ــن ال ــزم ــن .ال ي ـم ـكــن ملـسـتـعـمــر ج ـثــم عـلــى
أرض مــا ،أن يرمي تــاريــخ استعماره لهذه
األرض وراء ظهره بكل بساطة ،حتى وإن
قـ ّـرر أن ّ
يغير جلده وهويته .هــذا مــا أثبته
األتراك حاضرًا ،بعد أكثر من  80عامًا على
تحولهم إلــى العلمانية األتــاتــوركـيــة ،فهم
اليوم العب أساسي في سوريا انطالقًا من
دوافع سياسية أيديولوجية ،ينطلقون من
فكرة النيوعثمانية التي طرحها «تيرغوت
أوزيــل» ،الرئيس التركي مطلع تسعينيات
القرن املاضي .الفكرة ال يمكن أن تترجمها
ال ـظ ــروف إل ــى واق ـ ــع ،م ــن دون ال ــرك ــون إلــى

أساليب ترتبط بــالـضــرورة بعوامل القوة
الــداخـلـيــة وح ـجــم ال ـقــوى األخـ ــرى املحيطة
بـتــركـيــا .ك ــان ال بــد مــن تبني أيــديــولــوجـيــا
دينية تقبل وتطمح لعودة الخالفة لتمتني
القوة الداخلية التي توفرت بعد فوز حزب
«العدالة التنمية» في انتخابات عام .2002
اس ـت ـق ـطــب أردوغ ـ ـ ــان «اإلخ ـ ـ ــوان املـسـلـمــن»
في اإلقليم ،لالتكاء على حاضنة تاريخية
واسعة االنتشار تتيح له ترويج مشروعه
في العالم العربي ،أرضية مشروع السلطنة
الجديدة.
لكن فــي اإلقـلـيــم هـنــاك قــوة أخ ــرى ،تنافسه
بشراسة فــي الحاضنة املذهبية ملشروعه.
ظ ـهــر ال ـس ـع ــودي ــون ف ــي أطـ ـ ــراف أرض هــي
م ـهــد ال ــدي ــن اإلس ــام ــي ،وي ـس ـي ـطــرون على
مصدر الشرعية الدينية في مكة واملدينة.
يــدرك أردوغ ــان أن خـيــار الـتـصــادم املباشر
م ــع ه ــذه ال ـق ــوة ل ــن ي ــؤت ــي أك ـل ــه ،م ــع األخ ــذ
بعني االعـتـبــار أن السعوديني بوهابيتهم
التوسعية املتسلحة بــأمــوال النفط ـ ـ الــذي
ال يملكه أردوغ ــان ـ ـ اسـتـطــاعــوا أن يــزرعــوا
قبل عقود بذور األيديولوجيا التي أثمرت
ح ــاضـ ـرًا ،نـ ـف ــوذًا ف ــي ال ـب ـي ـئــة نـفـسـهــا الـتــي

ّ
يستهدفها أردوغــان .هذا الواقع حتم على
األتــراك أن يتعاملوا مع آل سعود بأسلوب
نــاعــم ،يـنـسـجــون مـعـهــم عــاقــات مــن بــوابــة
االقـتـصــاد حينًا ويـتـقـ ّـربــون إليهم مــن باب
امل ـص ـل ـحــة امل ـش ـتــركــة ف ــي ال ـت ـص ــدي إليـ ــران
وتــأث ـيــرهــا تـ ــارة أخ ـ ــرى .ي ـنــافــس أردوغ ـ ــان
السعوديني بالوكالة وليس بشكل مباشر،
وقد برزت هذه املنافسة على أرض سوريا
على مدى خمسة أعــوام من الحرب الدائرة
ه ـ ـن ـ ــاك .صـ ـحـ ـي ــح أن الـ ـنـ ـظ ــام ــن الـ ـت ــرك ــي
وال ـس ـعــودي ت ـعــاونــا فــي ال ـش ـمــال ال ـســوري
بشكل أساسي ،إال أن تنافسهما ظهر للعلن
في خالفات املجموعات املسلحة املحسوبة
على كل منهما واقتتالها فيما بينها .لكل
من النظامني مشروعه الخاص في سوريا،
ويـمـكــن ال ـقــول إن أردوغ ـ ــان اسـتـغــل حاجة
السعوديني إلى حدوده الطويلة مع سوريا،
لـ ـي ـ ّ
ـزودوا الـفـصــائــل الـتــابـعــة لـهــم بــاإلمــداد
والسالح والعناصر ،وحكمًا لم يكن املقابل
صـفـرًا ،بــل عـقــود واسـتـثـمــارات وتسهيالت
ل ــأت ــراك ف ــي الـخـلـيــج وت ــدف ــق اس ـت ـث ـمــارات
خليجية إلى تركيا.
جزء من تاريخ صراع الكيانني لم يظهر كما

ينبغي إلى العلن ،أو كما يعتبر املستشرق
الفرنسي «لويس دو كورانسي» ُج ّهل عمدًا.
يــذكــر «دو ك ــوران ـس ــي» ف ــي ك ـتــابــه «تــاريــخ
م ــا ت ـجــاه ـلــه الـ ـت ــاري ــخ» ت ـفــاص ـيــل مــرح ـلــة
اضطرت فيها السلطنة العثمانية أن ّ
تطوع
م ــن م ـبــادئ ـهــا إرض ـ ـ ـ ً
ـاء ل ـلــوهــاب ـيــن لـخــدمــة
مصالحها التي كانت على حساب رعاياها
من السوريني ،الذين تعاملت معهم كعبيد
أو كأثاث يمكن لها في أي لحظة أن تقرر أن
عليهم أن يتغيروا في ممارستهم لحياتهم
اليومية إرضـ ً
السنية».
ـاء ملصلحة «اإلرادة
ِ
في موسم حج عام  ،1807كان أمير الدولة
الـسـعــوديــة األول ــى سـعــود بــن عـبــد الـعــزيــز
بــن محمد بــن سـعــود قــد مـنــع قــافـلــة الحج
ال ـش ــام ــي ال ـت ــي ي ــرأس ـه ــا وال ـ ــي دم ـش ــق مــن
الدخول إلى الحجاز ،وتعهد بأن ال يسمح
لها بــالــدخــول الــى األراض ــي املـقــدســة ألنــه ـ
كما أتباعه ـ ـ اعتبر حجاج رعية السلطان
فــي ب ــاد ال ـشــام ك ـف ــارًا .ح ــاول وال ــي دمشق
«ي ــوس ــف ب ــاش ــا» ال ـب ـح ــث ع ــن ح ــل ل ـع ــودة
م ــوك ــب ال ـح ــج بـ ــأي طــري ـقــة م ـم ـك ـنــة .اعـتـقــد
«الباب العالي» في اسطنبول أن املال سوف
يحل املشكلة ،فعرض  400كيس من الذهب
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لن تمر المدعشة
وحسمًا مــن حيث إمـكــان أو مـقــدار التأثير
في مسار األحــداث في سوريا والقدرة على
ت ـمــريــر وت ـظ ـه ـيــر هـ ــذه اإلرادة ف ــي الـتــأثـيــر
ومـمــارســة الـنـفــوذ السياسي واملـعـنــوي ،أو
حتى استخدام القوة املــاديــة أو العسكرية،
وذل ــك بعد معركة حلب األخـيــرة وعـلــى إثر
تـصـفـيــة الـسـفـيــر ال ــروس ــي ل ــدى أن ـق ــرة .هــذا
يـعـنــي ت ـصــاعــد ال ـ ــدور ال ــروس ــي ف ــي األزم ــة
السورية في املستقبل ،بما في ذلك الحضور
السياسي والحراك الدبلوماسي في املحافل
أو عـلــى املـنــابــر الــدول ـيــة ،كـمــا فــي كــوالـيــس
الـسـيــاســة ال ــدول ـيــة ،وك ــذلــك تـصـعـيــد ال ــدور
الـعـسـكــري ،أو بــاألحــرى الـتــدخــل العسكري
املباشر في املـيــدان الـســوري .سـيــزداد حجم
أو مـقــدار التأثير الــروســي فــي مـســار الحل
ال ـ ـسـ ــوري وفـ ــي م ـص ـيــر امل ـس ــأل ــة ال ـس ــوري ــة،
وربـ ـم ــا س ـت ـك ــون روسـ ـي ــا أكـ ـث ــر قـ ـ ــدرة عـلــى
امل ـ ـبـ ــادرة والـ ـح ــرك ــة ،وفـ ــي وضـ ــع أو مــوقــع
أفـضــل عـلــى طــاولــة امل ـفــاوضــات السياسية
وال ــدولـ ـي ــة وال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ب ـش ــأن ســوريــا
وح ــول ـه ــا ،إذ ال أحـ ــد يـمـكـنــه أن يـنـتـظــر أو
يتصور أو يتخيل إمكان ،أو حتى احتمال،
االنكفاء أو التراجع الــروســي فــي املوضوع
ال ـس ــوري ،مــن ه ــذه الـلـحـظــة الـسـيــاسـيــة في
تاريخ املسألة السورية املعاصر ،وبعد كل
هــذه املــزايــدات واملـنــاقـصــات واالسـتـثـمــارات
ف ــي املـ ـ ــزاد الـ ـس ــوري م ــن ق ـبــل ال ـج ـم ـيــع .من
هنا ،ربما تحظى روسيا بفرصة املساهمة
واملشاركة أو «الضلوع» في إيجاد خارطة
ال ـح ــل ال ـس ـيــاســي أو ال ـت ـســويــة الـسـيــاسـيــة
ل ـل ـق ـض ـيــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة وصـ ـي ــاغـ ـتـ ـه ــا ،وذلـ ـ ــك،
ب ـط ـب ـي ـعــة ال ـ ـحـ ــال ،م ــع الـ ـق ــوى أو األطـ ـ ــراف
الدولية األخرى واإلقليمية ،املعنية بالشأن
الـ ـ ـس ـ ــوري ،ووضـ ـعـ ـه ــا ع ـل ــى س ـك ــة الـتـنـفـيــذ
الـصـحـيـحــة ،أو الــدفــع بــاتـجــاه ه ــذا الـخـيــار
الـسـيــاســي ،وال شــيء س ــواه ،وربـمــا فرضه،
على أن يبدأ هــذا املسار السياسي ،أو هذه
العملية السياسية ،بوقف األعمال الحربية
والعمليات العسكرية ،وإنهاء حالة الحرب
في سوريا واالستباحة واالستنزاف للدولة
السورية.
ف ــي امل ـح ـص ـلــة ،يـمـكــن أن ن ـخ ـلــص ،م ــن هــذه
املـقــاربــة السياسية ،إلــى أن ال ــدور الــروســي
في القضية السورية املعاصرة ،أو باألحرى
الـ ـت ــدخ ــل ال ـ ــروس ـ ــي فـ ــي األزمـ ـ ـ ــة أو ال ـح ــرب
السورية ،بكل صراحة ،لم يكن أبدًا مغامرة
أو مقامرة أو أي شــيء آخــر من هــذا القبيل.
من وجهة النظر الروسية ،سواء القيادة أو
النخب ،أو بالنسبة إلى الروس ،ومن زاوية
املصالح الــروسـيــة ،كما مــن زاوي ــة التحليل
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ـع ـل ـم ــي أو الـ ـصـ ـح ــاف ــي ،ك ــان
الحضور ّ
قويًا ووازنــا ومــؤثـرًا ،وكــان الــدور
ّ
م ـح ـ ّ
ـوري ــا وم ــرك ــزي ــا ،وكـ ــان األداء مـحـتــرفــا،
ويختلف ،في بعض األحيان ،وبكل وضوح،
عنه في قضايا أو ملفات أخرى.
* أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية

ُ
كــانــت ت ـخـ ّـصــص ل ــوال ــي دم ـشــق ليصرفها
على زاد قافلة الحج في طريق عودتها من
مكة ،وكانت قيمة الرشوة هذه كبيرة جدًا
فــي حـيـنــه ،األم ــر ال ــذي جـعــل ال ـبــاب العالي
يعتقد أن س ـعــودًا س ــوف يقبل بـهــا مقابل
س ـمــاحــه ب ــدخ ــول قــاف ـلــة ال ـحــج وحـمــايـتـهــا
فــي طــريــق عــودتـهــا إلــى ال ـشــام .لكن األمير
ّ
وأصر على موقفه،
الوهابي رفض العرض
ما دفــع اسطنبول إلــى التشاور مع واليها
في دمشق وإعطائه كامل الصالحيات في
سبيل الوصول الى طريقة تحل املشكلة .لم
ّ
يجد يوسف باشا أي حل للمعضلة سوى
أن يتحول أهل الشام كلهم إلى وهابيني! ّ
اعتقد الوالي العثماني ـ الكردي األصل ـ أنه
إذا تظاهر بأنه يميل إلى العقيدة الوهابية،
فإن األمير السعودي سوف يلني من موقفه
وي ـس ـم ــح ل ـل ـقــاف ـلــة ب ــدخ ــول م ـك ــة وامل ــدي ـن ــة.
أص ــدر يــوســف بــاشــا قـبـيــل ان ـطــاق موكب
الحج في كانون الثاني عام  1808أوامر عدة
وفرمانات كانت جديدة على املجتمع ولم
يألفها الناس من قبل .قرر الوالي أن يتشدد
في أمور االختالط بني الرجال والنساء في
األسواق واملجالس والخانات ،وأمر بإقفال

أياد المقداد *
ّ
التحرر من املدعشة بهذه البساطة.
ال يبدو
امل ــدع ـش ــة ل ـي ـســت ح ــال ــة م ـخــابــرات ـيــة أو فـكـرًا
ً
دخيال كما هي أمنية الكثيرين ،بل هي جزء
ال يتجزأ من الوعي الجمعي لشعوب تتشارك
املفاهيم نفسها مــع اخـتــاف فــي التفاصيل.
تكفي معاينة صفحات التواصل االجتماعي
على خلفية حادثة حانة اسطنبول ،ليتكشف
ال ـكــم الـهــائــل مــن الــدعـشـنــة فــي ص ـفــوف رواد
الـ ـصـ ـفـ ـح ــات عـ ـل ــى اخ ـ ـت ـ ــاف م ـس ـت ــوي ــات ـه ــم
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة ل ــو صـ ـ ّـح الـتـعـبـيــر.
ّ
امل ـتــابــع لـلـجــدل يـلـحــظ أن م ـحــور الـنـقــاشــات
ّ
تركز حــول صالحية استخدام مفردة شهيد
ّ
أو شـهـيــدة ف ــي م ــا ي ـخــص ضـحــايــا العملية
اإلرهابية في حانة اسطنبول ،وهي نقاشات
ب ــدأت فيما كــانــت جثامني الضحايا ال تــزال
في مكان الجريمة وتوالت بعد نقل الجثامني
تقتصر
وستستمر بـعــد دفـنـهــا .املـشـكـلــة لــم
ّ
على امل ـفــردة الـتــى يــرى فيها غــاضـبــون أنها
مصطلح شرعي لــه شــروطــه وشرائطه وهي
مــن املــراتــب السامية التي ال يمكن أن تعطى
ً
إال ملــن يستحقها ف ـعــا ،بــل وص ــل األم ــر إلــى
الـ ـتـ ـع ـ ّـرض ل ـل ـض ـحــايــا أن ـف ـس ـهــم بــاع ـت ـبــارهــم
قضوا وهــم على مــائــدة الخمر وفــي دار ّلهو
ّ
ومجون .حتى إن بعض رواد املواقع رأى أنهم
نالوا ما يستحقون كونهم من املفسدين في
األرض .إحدى املغردات كتبت" :ماذا يفترض
ً
أن نطلق عليهم؟ شهداء القنينة مثال؟" وكتب
آخــر" :هــل أصبحت كلمة شهيد رخيصة إلى
هــذا الحد حتى نطلقها على رواد الـبــارات؟".
بينما تصدى آخــر بانفعالية أيضًا ليعتبر
الضحايا "شـهــداء ثقافة الـفــرح والحياة بني
ج ـمــوع ال ه ـ ّـم لـهــا إال نـشـيــد املـ ــوت وال ـق ـتــل".
ّ
وأضاف أحدهم "إن الحانة ليست إال شيئًا ال
يذكر ،إذا ما قورنت بأنهار الخمر وبسيقان
الحوريات وأسنان الغلمان التي يلهث خلفها
املتدينون ويموتون في سبيلها" .ولم يقتصر
الـجــدل على الـتــراشــق اللفظي ،بــل وصــل إلى
ّ
حد نشر صور لضحايا الحانة كجثث نصف
ع ــاري ــة ف ــي اس ـت ـه ــزاء ف ــاض ــح ب ـحــرمــة امل ــوت
وبـشـمــاتــة مـعـلـنــة .عـلــى الـجـبـهــة املـقــابـلــة ،لم
ّ
يتورع اآلخرون عن نشر ما استطاعوا نبشه
م ــن ال ـت ــراث اإلس ــام ــي امل ـك ـتــوب م ــن أحــاديــث
وس ـ ـيـ ــرة وف ـ ـتـ ــاوى م ـس ـت ـه ـج ـنــة وم ـس ـت ـغــربــة
ً
طاولت تفخيذ الرضيعة ،وصوال إلى طريقة
استعراض السبايا وتفحص أجسادهن من
قبل صحابة وتابعني.
ً ّ
ه ــل ي ـس ـت ـحــق األم ـ ــر ف ـع ــا كـ ــل هـ ــذا ال ـك ــم مــن
االنفعال واألحقاد املتبادلة؟
ف ـ ـ ــي مـ ـجـ ـتـ ـم ــع م ـ ــدن ـ ــي م ـ ـت ـ ـعـ ــدد ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــات
واالنتماءات ،ال يفترض أن تقوم أي شريحة
اجتماعية بمحاكمة شريحة أخــرى مختلفة
وفـ ـق ــا مل ـفــاه ـي ـم ـهــا هـ ــي أو رؤيـ ـتـ ـه ــا ل ـل ـعــالــم
والـكــون .الدعشنة ال تنتمي بــالـضــرورة إلى
ديــن أو مــذهــب .الدعشنة طريقة تــواصــل مع

األسـ ـ ــواق وال ـ ـبـ ــازارات ف ــي أوق ـ ــات ال ـصــاة،
وم ـنــع ش ــرب الـنـبـيــذ وغ ـيــره مــن املـسـكــرات.
ف ــرض عـلــى املـسـيـحـيــن وال ـي ـهــود عــامــات
فارقة ّ
تميزهم عن سائر الناس ،وأجبرهم
ـداء األل ـب ـس ــة ال ــداكـ ـن ــة واألح ــذي ــة
ع ـل ــى ارتـ ـ ـ ـ ُ
ال ـخ ــاص ــة ،وأم ـ ـ ــروا أن ي ـق ـفــوا أمـ ــام األتـ ــراك
بوضع االحترام الزائد.
أصـ ـ ـ ـ ــدر ال ـ ـ ــوال ـ ـ ــي أم ـ ـ ـ ـ ـرًا يـ ـقـ ـض ــي بـ ـح ــرم ــان
املسيحيني وغـيــرهــم مــن غير املسلمني من
تعليم أوالدهم أصول الدين ،وإجبارهم كما
املسلمني على ترك لحاهم ،وكان يحكم على
الحالق بقطع يده إذا ثبت أنه حلق ذقن ّ
أي
كان .كانت هذه األنظمة والقوانني الجديدة
ت ـط ـ ّـب ــق بـ ـش ــدة وغـ ـلـ ـظ ــة ،وكـ ـ ــان امل ـخ ــال ـف ــون
يـخـضـعــون ُ ألق ـســى ال ـع ـقــوبــات ،وق ــد أوق ــف
مسيحي وشنق عند نشر هذه األنظمة ألنه
كــان يحتذي ح ـ ً
ـذاء أصفر الـلــون ،فيما نجا
أرب ـع ــة م ــن الـعـقــوبــة بــإش ـهــارهــم إســامـهــم.
بهذه اإلجـ ــراءات التي اعتقد يوسف باشا
أن ـهــا سـتـجـعــل الــوهــاب ـيــن يـقـتـنـعــون بــأنــه
بـ ــات يـعـتـنــق م ـب ــادئ ـه ــم ،سـ ــاد اع ـت ـق ــاد بني
ً
الــدمـشـقـيــن ب ــأن ال ــوال ــي ف ـع ــا ت ـح ـ ّـول إلــى
الــوهــابـيــة ،وس ــرت أحــاديــث عــن إعــانــه أنــه

اآلخر ،رؤية فوقية للمجتمع ،توهم التواصل
مع عالم غير مرئي أوكل إليها اإلشراف على
ّ
العالم وإخضاعه .من الواضح تمامًا أن هناك
طبقة ت ـمــارس ه ــذه املـمــارســة وتتبناها في
استعالء فاضح وترفض أي مس بمفاهيمها
تحت مسمى قــداســة هــذه املفاهيم .ولـكــي ال
يفهم أحــد مـجــرى الـحــديــث فــي غير سياقه،

في محضر الضحايا
الشهداء ال يجدي إال
الصمت أمام رهبة الموت

ّ
ّ
متصديًا
ف ــإن الـجـمـهــور األغ ـلــب ال ــذي وق ــف
ّ
للمتدعشنني هو جمهور املقاومة بالذات .إن
نظرة إحصائية على أعداد املغردين ال ّ
بد من
أن تلحظ بــوضــوح حجم املشاركة الشيعية
الكثيفة على صفحات التواصل وهي تصحح
مسار البوصلة فــي اتجاهه الصحيح ،رغم
بعض أصــوات النشاز التي أســاءت وتسيء
إل ـ ــى ح ـج ــم ال ـت ـض ـح ـي ــات الـ ـت ــي ق ـ ّـدم ـه ــا ه ــذا
ال ـج ـم ـهــور ع ـلــى م ــذب ــح ال ــوط ــن وفـ ــي سبيل
ك ــل م ـك ـ ّـون ــات ــه .ف ـهــل يـسـتـطـيــع املـتــدعـشـنــون
أن يـ ـفـ ـس ــروا ل ـن ــا اس ـت ـب ـس ــال املـ ـق ــاوم ــن فــي
حماية كنائس حلب وصلبانها وأيقوناتها
وأقـبـيـتـهــا ،بـمــا فيها مــن م ـخــزون نـبـيــذ؟ ألــم
يـلـحــظ "حـ ــراس ال ـس ـمــاء" أن "ب ــوس ــت" نـشــره
رجل ديني شيعي على صفحته ّ
تعرض فيه
لبابا نويل لم يصمد أكثر من ساعات ،حتى
عاد وسحبه وتبرأ منه ومن الصفحة ذاتها
تـحــت ال ـكــم الـهــائــل مــن انـتـقــاد جـمـهــوره هو

يدرك
أردوغان أن
خيار التصادم
المباشر مع
السعودية لن
يؤتي أكله

ّ
بــالــذات؟ ببساطة شديدة وصــراحــة أشــد ،إن
انتماء ّالجمهور لفعل املقاومة وملعسكرها ال
يعني أنه يمكن ّ
جر الجمهور وبكل شرائحه
إلـ ــى األدل ـ ـجـ ــة ال ـع ـق ــائ ــدي ــة ،ف ـه ــذا شـ ــيء آخ ــر
مختلف تـمــامــا .وعـلــى مــن ي ـحــاول ممارسة
السلطوية النظرية ،وهي لم تخرج عن كونها
معيشة الناس ومسلكهم
نظرية ،على طريقة ّ
ومـشــربـهــم ،أن يعلم أن ــه لــن يستطيع فــرض
ّ
م ـع ـت ـقــده ع ـلــى اآلخ ـ ــر وأن ع ـل ـيــه أن يـحـتــرم
الرؤية املغايرة ويتلقى دروسًا في النسبية،
فــأبــواب الـسـمــاء ال يمكن ألحــد أن يحتكرها
ّ
ويزجه في خانات التكفير
وال أن ينفي اآلخر
تـمـهـيـدًا لسحقه وقـتـلــه .تستطيع تـمــامــا أن
ت ـن ـبــش ف ــي ك ـتــب ت ــراث ــك ف ـت ــوى ق ـتــل ش ــارب
الخمر وقتل املرتد وقتل الغراب وقتل الكلب
األسود وقتل ما يحلو لك ،لكنك لن تستطيع
أن تحلم بممارستها فعليًا على األرض ،فذاك
زمن في طور االنـقــراض .لقد عـ ّـرت الداعشية
تفاصيل كثيرة كانت مخبوءة في مكنونات
"ح ــراس الـسـمــاء" وكـشـفــت صـفـحــات شــديــدة
السواد من مسيرة تاريخية بائسة أودت بنا
إلى املستنقع البائس الذي يستطيع أن ينتج
دواع ــش بــاملــايــن ليموتوا بـعـشــرات اآلالف
في سبيل شهوات مكبوتة طموحها األقصى
أنهار
أكبر ماخور يمكن أن يتصوره عقل من ّ
خمر وأجـســاد عــراة .ليس في األمــر أي عفة،
فــالـبــاحــث فــي تــاريــخ ال ـغ ــزوات والـفـتــوحــات
املـقــدســة ال بـ ّـد مــن أن يصدمه حجم الـبــذاءة
التي يحفل بها هــذا التاريخ ،شأنه شــأن أي
تاريخ بدائي آخر وال استثناءات.
في محضر الضحايا الشهداء ،ســواء كانوا
مـشــركــن أو مــوحــديــن أو عـ ّـبــاد بـقــر ،وس ــواء
ك ــان ــوا ف ــي مـ ـح ــراب عـ ـب ــادة أو ع ـل ــى م ــائ ــدة
خمر ،ال يجدي إال الصمت أمــام رهبة املوت
والتسليم لقضاء رب هــو الحاكم وحــده وال
يحتاج إلى شريك .نحن أبناء الوطن الواحد
والحلم الواحد ليس لنا إال عدو واحد وهو
الجهل.
* كاتب لبناني
(أ ف ب)

ْ َ
سيشهر عقيدته املـتــوهـ ِـبــنــة هــذه فــي أقــرب
فــرصــة .ظهر فــي ب ــادئ األم ــر أن الوهابيني
ص ـ ّـدق ــوا ت ـ ّ
ـوج ــه ال ــوال ــي ،إذ أرسـ ـل ــوا ســريــة
ً
انـ ـتـ ـظ ــرت ع ـل ــى ب ـع ــد ث ــاث ــن مـ ـي ــا ج ـنــوب
دم ـشــق السـتـقـبــال الـقــافـلــة ومــرافـقـتـهــا في
الـصـحــراء .تركت القافلة دمشق فــي كانون
األول عام  ،1808وكانت في حالة يرثى لها،
م ــن دون رايـ ــات وال أسـلـحــة وال موسيقى
على عكس ما درجت عليه عادة قافلة الحج
ال ـشــامــي ،وك ــان ت ـعــداد الـحـجــاج ال يتعدى
 350شخصًا ،بعدما كانت في أعوام سابقة
ّ
تعد بعشرات اآلالف .ما أن وصــل الحجاج
ـت زبـيــدة» (شـمــال السعودية
الــى «بــركــة سـ
حــال ـيــا) ،حـتــى ُأم ـ ــروا بــالــرجــوع ب ـن ـ ً
ـاء على
ـذي كــان سعود
تعليمات سالم بــن سالم الـ ّ
قد عينه لقيادة القافلة ،وانقض الوهابيون
عـلــى كـنــز صـ ـ ّـرة الـقــافـلــة وص ـ ـ ــادروه ،وك ــان
مبلغًا مـهـمــا .ه ـكــذا انـتـهــت آخ ــر م ـحــاوالت
الـعـثـمــانـيــن ل ـلــذهــاب إل ــى ال ـحــج ،إل ــى حني
انكسار الدولة السعودية األولى في الحجاز
على يد جيوش محمد علي باشا ابتداء من
عام .1811
فــي ال ـســادس مــن كــانــون الـثــانــي ع ــام 2016

كان رئيس السلطة الدينية في تركيا الشيخ
محمد غورماز يزور الرياض على رأس وفد
تركي كبير .التقى الضيف التركي بمفتي
الـسـعــوديــة عـبــد الـعــزيــز آل الـشـيــخ ،وخــال
اللقاء اقترح غورماز على نظيره السعودي
أن ت ـســاهــم ال ـح ـكــومــة ال ـس ـعــوديــة ف ــي بـنــاء
م ــدارس وجــامـعــات لالجئني الـســوريــن في
املحافظات التركية الجنوبية التي يوجدون
فيها .لطمأنة السعوديني وترغيبهم ،زاد
غورماز في عرضه عليهم بأن تقوم الرياض
ب ــاإلش ــراف عـلــى وض ــع املـنــاهــج التعليمية
فــي هــذه امل ــدارس والـجــامـعــات ،بخاصة أن
السعودية «لديها خبرة واسعة ورائدة في
مجال افتتاح املــدارس حول العالم ،ووضع
مناهج تربوية تراعي التعاليم اإلسالمية»،
وفـ ــق تـعـبـيــر ال ـض ـيــف ال ـت ــرك ــي آن ـ ـ ــذاك .بني
عــامــي  1808و ،2016ي ـكــاد ال ـتــاريــخ يعيد
نفسه ،فالعثمانيون بانتهازيتهم قد عادوا،
والــوهــابـيــون املتعطشون للتمدد وتلويث
العقول ما زالوا موجودين ،وبني الجهتني،
شعب يكتوي بنار املصالح األيديولوجية
مرتني.
* صحافي لبناني
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سوريا

مشهد ميداني

تحضيرات «أستانة» مستمرة...
واألتراك يريدون «التحالف» في معركة الباب

ّ
ً
يتوقع أن تشهد األي ــام المقبلة عمال
مكثفًا مشتركًا بين موسكو وأن ـقــرة،
ّ
والمتممة
إلنجاز التفاصيل غير المكتملة
الت ـفــاق وق ــف إطـ ــاق الــن ــار ،اس ـت ـعــدادًا
لمباحثات أستانة ،في وقت تستغل فيه
أنقرة الوقت لحشد دعم «التحالف» في
معركتها ضد «داعش» في مدينة الباب،
واض ـعــة ورق ــة قــاعــدة «انـجــرلـيــك» في
وجه ورقة واشنطن الكردية
تـ ـت ــواص ــل الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــرات الـ ـت ــركـ ـي ــة ـ ـ
الروسية تباعًا على طريق املباحثات
امل ــرت ـق ـب ــة ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـك ــازاخ ـي ــة،
أستانة ،على وقع هدوء نسبي تشهده
جـ ـبـ ـه ــات سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،ب ــاّسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء ع ــدد
مــن امل ـح ــاور ال ـتــي تـكــفـلــت معطياتها
ً
الـخــاصــة ب ـعــدم دخــولـهــا أص ــا تحت
مظلة «الهدنة».
وفــي انتظار تبلور صيغة املباحثات
ف ــي  23ك ــان ــون ال ـث ــان ــي وفـ ــق اإلعـ ــان
ال ـت ــرك ــي ،يـظـهــر ت ـبــاعــا أن ال ـخ ـطــوات
التفصيلية التي ترتبط بتطبيق وقف
ُ
إط ــاق ال ـنــار ومــراقـبـتــه ،تـ ّـركــت خــارج
ال ـن ــص الــرئ ـي ـســي ال ـ ــذي وق ـع ــت عليه
األطــراف املعنية ،بغية تحييد كـ ّـم من
الـنـقــاط الـخــافـيــة .ويــأتــي ضـمــن هــذا
السياق ما أوضحته أنقرة أمس ،على
لسان وزير خارجيتها مولود جاويش
أوغلو ،عن عملها املشترك مع موسكو
على صياغة وثيقة «تحدد اإلجراءات

أعلن أردوغان أن هناك ترتيبات
جديدة ستنهي عملية الباب
خالل فترة قصيرة
العقابية التي ستتخذ بحق الجهات
ال ـت ــي ق ــد تـنـتـهــك ات ـف ــاق وق ــف إط ــاق
ال ـنــار» ،بــالـتــوازي مــع إنـشــاء مركزين
في كل من العاصمتني ملراقبة تطبيق
االت ـف ــاق وتــوثـيــق االن ـت ـهــاكــات .كــذلــك،
لفت جــاويــش أوغـلــو إلــى أن وف ـدًا من
ال ـخ ـب ــراء ال ـ ــروس سـ ـي ــزور الـعــاصـمــة
التركية في التاسع والعاشر من الشهر

أعرب وزير الدفاع التركي عن أمله في تقديم «التحالف» الدعم الجوي لعملية «درع الفرات» (األناضول)

ال ـج ــاري ،للتخطيط لـلـقــاء األسـتــانــة.
وتشير املعطيات إلــى أن الفترة التي
تسبق املباحثات ،في حــال عقدت في
موعدها ،قد تشهد تغييرات مؤثرة في
املعارك مع تنظيم «داعــش» ،في ضوء
ّ
عسكري
تفرغ األطــراف لإلعداد لعمل
منسق يـغـ ّـيــر خــارطــة الـسـيـطــرة .ومــع
ّ
تعمق األزمة التركية في إدارة ملفاتها
العالقة داخليًا وخارجيًا ،يظهر أنها
وجه
مستعدة للدفع بكل أوراقها في ّ
حليفتها التاريخية واشنطن ،لحثها
على تقديم دعم صريح ّ
وفعال لعملية
ّ
«درع الـ ـف ــرات» امل ـت ـعــثــرة عـلــى أعـتــاب
مدينة الباب ،شمال سوريا.
ال ـ ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـت ـ ــرك ـ ـي ـ ــة لـ ــواش ـ ـن ـ ـطـ ــن
و«الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي» ل ـت ـقــديــم دع ــم
ج ـ ــوي م ــؤث ــر ل ـ ـقـ ــوات «درع ال ـ ـفـ ــرات»

ظ ـ ـه ـ ــرت ع ـ ـلـ ــى جـ ـمـ ـي ــع امل ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات
ال ــرس ـم ـي ــة؛ ف ـب ـعــد االتـ ـص ــال الـهــاتـفــي
ب ــن ال ــرئ ـي ـس ــن ال ـت ــرك ــي رج ـ ــب طـيــب
أردوغ ـ ــان ،واألم ـيــركــي بـ ــاراك أوبــامــا،
الـ ــذي شـ ـ ّـدد ع ـلــى «أه ـم ـيــة الـتـنـسـيــق»
في الحرب ضد «داع ــش» ،أعــرب وزير
الــدفــاع الـتــركــي فـكــري إشـيــق عــن أمله
فــي تقديم «التحالف الــدولــي» ،وعلى
رأسـ ــه ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة،
الــدعــم الـجــوي ال ــازم فــي عملية «درع
الفرات» .كذلك تساءل جاويش أوغلو
عن جدوى فتح قاعد انجرليك الجوية
أم ـ ـ ــام طـ ــائـ ــرات «الـ ـتـ ـح ــال ــف» فـ ــي ظــل
«ت ـقــاع ــس» األخ ـي ــر ع ــن دع ــم عمليات
بالده ضد «داعش».
وف ــي تــزامــن الف ــت ،أع ـلــن أردوغ ـ ــان أن
«ه ـ ـنـ ــاك ت ــرت ـي ـب ــات جـ ــديـ ــدة سـتـنـهــي

ع ـم ـل ـيــة الـ ـب ــاب خ ـ ــال فـ ـت ــرة ق ـص ـيــرة،
ون ـ ـحـ ــن عـ ـ ــازمـ ـ ــون م ـ ــن بـ ـع ــده ــا ع ـلــى
تـطـهـيــر بـقـيــة امل ـنــاطــق ال ـتــي تـمــركــزت
فـيـهــا الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة ،وعـلــى
رأسـ ـه ــا م ـن ـب ــج» ،ف ــي وقـ ــت ن ـق ـلــت فيه
وك ــال ــة «األنـ ــاضـ ــول» ع ــن م ـس ــؤول في
وزارة الــدفــاع األمـيــركـيــة مــا مـفــاده أن
بــاده عرضت على تركيا تقديم دعم
مؤثر لعمليتها فــي الـبــاب ،و«ال تــزال
مستمرة».
اللقاءات حول هذا العرض ّ
وأوض ـ ــح املـ ـس ــؤول ال ـ ــذي ف ــض ــل عــدم
ال ـ ـك ـ ـشـ ــف ع ـ ــن ه ـ ــويـ ـ ـت ـ ــه ،أن اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة ع ــرض ــت ت ـق ــدي ــم دع ـ ــم مــن
قبيل «طائرات مسلحة من دون طيار،
ودع ـ ـ ــم ج ـ ـ ــوي ،وذخـ ــائـ ــر ل ـل ـم ـعــارضــة
املـعـتــدلــة ال ـتــي ت ـح ــارب ض ــد داع ــش»،
الفتًا إلــى أن واشنطن «وضـعــت عــددًا

من الشروط مقابل ذلك الدعم ...تتعلق
ب ـع ــدم ال ـتــدخــل ف ــي مــواج ـهــة عـنــاصــر
(وح ـ ــدات حـمــايــة الـشـعــب ال ـك ــردي ــة)».
وأضاف املسؤول أن «األمر يتعلق بأن
ال يتم التوجه إلــى منبج بعد الـبــاب،
وأن تتم العمليات ضــد (داع ــش) عبر
مــركــز تـنـسـيــق واحـ ــد م ــع ال ـت ـحــالــف».
وض ـم ــن هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،قـ ــال امل ـت ـحــدث
باسم «التحالف» الكولونيل األميركي
جون دوريــان ،عبر اتصال من بغداد،
إنه «ال يمكن تقديم تفاصيل حول نوع
الــدعــم» الــذي عرضه «التحالف» على
تــرك ـيــا ،لـكــن «ه ــذه ال ـن ـقــاشــات جــاريــة
واألتراك يعلمون ما يمكن أن يقوم به
التحالف».
وال يـعـ ّـد ال ـخــاف األم ـيــركــي ـ ـ التركي
حـ ــول دور «الـ ــوحـ ــدات الـ ـك ــردي ــة» في

تركيا

ّ
البحث عن منفذ االعتداء مستمر ...والسلطات ترفع خطاب
تواصل تركيا بحثها عن منفذ هجوم
ليلة رأس السنة ،فــي وقــت تبدو فيه
الفتة المقاربة المتبعة في الصحف
ال ـغــرب ـيــة لـلـمـشـهــد ال ـتــركــي ال ــراه ــن،
بينما تــواصــل السلطات حديثها عن
«المؤامرات»
أك ــدت الـسـلـطــات الـتــركـيــة ،أم ــس ،أنها
كشفت هوية منفذ االعتداء على امللهى
في اسطنبول ليلة رأس السنة ،علمًا
بــأنــه ال ي ــزال ف ــارًا ،فيما رأى الرئيس
رجب طيب أردوغان أن الهجوم يرمي
إلى إثارة االنقسام في املجتمع.
ونـشــرت السلطات صــورًا عــدة للرجل
الذي يشتبه في تنفيذه الهجوم األول
الـ ــذي ي ـت ـب ـنــاه تـنـظـيــم «داع ـ ــش» على
األراضي التركية .وأورد اإلعالم أنه ّ
تم
صباح أمــس اعتقال  20شخصًا على

األق ــل ،يشتبه فــي عالقتهم بالتنظيم
ف ــي مــدي ـنــة ازم ـي ــر غ ــرب تــرك ـيــا ،فيما
تـسـعــى الـسـلـطــات إل ــى مـعــرفــة م ــا إذا
كــان لــدى الرجل شركاء .وقالت وكالة
أنـبــاء «األن ــاض ــول» شـبــه الــرسـمـيــة إن
ه ــؤالء يـنـحــدرون مــن بـلــدان فــي آسيا
الوسطى وسوريا ،فيما أعلن اإلعالم
التركي أن منفذ االعتداء قد يكون من
قرغيزستان أو أوزبكستان.
ووص ـ ــل عـ ــدد امل ــوق ــوف ــن ،أم ـ ــس ،إل ــى
 36ش ـخ ـص ــا ،ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ،فـ ــي إطـ ــار
التحقيق ،بينهم زوجة منفذ االعتداء،
وفق ما قيل .ويأتي ذلك في وقت كان
فيه البرملان التركي قد قـ ّـرر  ،ليل أول
ّ
من أمس ،تمديد حالة الطوارئ املتبعة
م ـنــذ م ـحــاولــة االنـ ـق ــاب ال ـفــاش ـلــة في
تـمــوز .وذك ــرت صحيفة «خـبــرتــورك»،
أمس ،أن املهاجم بعد ارتكابه مجزرته
اسـ ـتـ ـق ــل سـ ـ ـي ـ ــارة أجـ ـ ـ ـ ــرة ،ودفـ ـ ـ ــع ثـمــن
االنـ ـتـ ـق ــال بـ ـم ــال اق ـت ــرض ــه م ــن مـطـعــم
أويغوري في منطقة زيتينبورنو ،في
الشطر األوروبي السطنبول .وأشارت

وسائل إعالم ّ
عدة ،مطلع األسبوع ،إلى
أن املهاجم أقام في تشرين الثاني في
قونيا (جنوب) مع زوجته وأوالدهما
ّ
لتجنب إثارة الشكوك.
مــن جهة أخ ــرى ،رأى الرئيس التركي
أن االعتداء «يهدف إلى إثارة االنقسام
واالستقطاب في املجتمع ...هذا واضح
جـ ـدًا» ،ال سيما بعدما وردت رسائل
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل تـنـتـقــد «نـمــط
حـيــاة» قتلى الهجوم فــي امللهى .لكن
الــرئ ـيــس ال ـتــركــي سـعــى إل ــى الطمأنة
في خطابه العلني األول بعد الهجوم،
وأك ــد أن ــه «ل ـيــس م ــن تـهــديــد منهجي
لنمط حياة أحد في تركيا .لن نسمح
بـ ـ ـح ـ ــدوث ذلـ ـ ـ ـ ــك» ،م ـض ـي ـف ــا «س ـن ـب ـقــى
صــامــديــن وسنحافظ على هــدوئـنــا»،
والفتًا إلى أن «هذه االعتداءات تهدف
إلى دفعنا إلى تفضيل عواطفنا على
امل ـن ـط ــق» .ول ـط ــامل ــا ت ـع ـ ّـرض أردوغـ ـ ــان
نفسه ،الــذي تولى السلطة عــام 2003
كــرئ ـيــس وزراء ،الت ـهــامــات بـمـحــاولــة
أسلمة تركيا وتعميق االنقسامات في

ّ
وتحولت مدننا إلى جبهات لإلرهاب (أ ف ب)
كاتبة تركية :تمر البالد في منعطف خطر
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سكان دمشق توقفوا عن الطبخ

ّ
الفنادق لالستحمام ...والجائزة الكبرى جرة غاز!
الشمال السوري أمرًا مستجدًا ،ولطاملا
أك ـ ــدت أنـ ـق ــرة أن واش ـن ـط ــن ل ــم تـلـتــزم
ب ــوع ــده ــا ب ـس ـحــب امل ـق ــات ـل ــن األكـ ـ ــراد
إلــى شــرق الـفــرات .وقــد يشير تصريح
أردوغان أمس ،حول نية «درع الفرات»
ال ـت ــوج ــه إلـ ــى م ـن ـبــج ع ـق ــب ال ـس ـي ـطــرة
ع ـل ــى الـ ـ ـب ـ ــاب ،إل ـ ــى أن ب ـ ـ ــاده تــرفــض
ع ــرض املـســاعــدة األمـيــركـيــة املـشــروط
بـقـبــول ال ــوج ــود ال ـك ــردي ه ـنــاك ،كأمر
واق ــع .كــذلــك ،يـبــدو أن «الـتـحــالــف» لن
يـضــع ضـمــن أجـنــدتــه مـســاعــدة أنـقــرة
ف ــي ال ـش ـم ــال ،م ــن دون ف ــوائ ــد الحـقــة
م ــن قــوات ـهــا ال ـبــريــة وحـلـفــائـهــا ضمن
«معركته» املرتقبة في الرقة ،وهــو ما
رفـضــه األت ــراك ـ ـ حتى اآلن ـ ـ فــي ضوء
مشاركة األكراد فيها.
وعلى هامش التحضيرات التي تسبق
مباحثات أسـتــانــة املـفـتــرضــة ،تحاول
ت ــركـ ـي ــا مـ ـم ــارس ــة ج ـم ـي ــع ال ـض ـغ ــوط
املـمـكـنــة ت ـجــاه إيـ ــران وحـلـفــائـهــا على
األرض في ســوريــا ،من بــاب «ضــرورة
الـعـمــل عـلــى إخـ ــراج جـمـيــع الـعـنــاصــر
األجـنـبـيــة مــن س ــوري ــا» .وه ــو مــا لفت
إلـيــه وزي ــر الـخــارجـيــة ال ـتــركــي ،أمــس،
ً
الذي اتهم كال من «النظام وامليليشيات
الـعــراقـيــة وح ــزب ال ـلــه» بــارتـكــاب عــدد
من الخروقات التي «قــد تهدد مصير
املباحثات في حال لم تتوقف» .ودعا
إيــران إلى «القيام بواجباتها وفق ما
يمليه عليها ضمانها لالتفاق».
وفــي املقابل ،تعمل طهران مع دمشق
ب ـع ـي ـدًا ع ــن الـ ــرؤيـ ــة ال ـت ــرك ـي ــة وض ـمــن
تـفــاهـمــات واض ـح ــة .الــرؤيــة اإليــرانـيــة
ان ـع ـك ـســت ب ــوض ــوح ف ــي كـ ــام رئـيــس
لـ ـجـ ـن ــة األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي والـ ـسـ ـي ــاس ــة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـش ـ ــورى
اإليراني ،عالء الدين بروجردي ،عقب
ل ـقــائــه أم ــس الــرئ ـيــس ال ـس ــوري بـشــار
األس ــد فــي دم ـشــق ،إذ أك ــد فــي مؤتمر
ص ـح ــاف ــي أن «وجـ ـ ـ ــود امل ـس ـت ـش ــاري ــن
اإلي ــران ـي ــن وامل ـق ــاوم ــة الـلـبـنــانـيــة في
ســوريــا يـتــم بالتنسيق مــع الحكومة
السورية وبطلب منها» ،مشددًا على
أن «األش ـخــاص الــذيــن ينبغي عليهم
ترك سوريا هم الذين دخلوها من دون
إذن أو تنسيق مــع الــدولــة الـســوريــة،
ألن ـه ــم ه ــم م ــن تــدخ ـلــوا ف ــي األراضـ ــي
السورية».
(األخبار)

ّ
ال تبشر بداية العام الجديد
بخير مقبل على دمشق ،إذ
يحتشد أهلها متدافعين
في طوابير للحصول على
أبسط مقومات الحياة .بات
الفوز بعبوة غاز أو صندوق
مياه للشرب ،أو تعبئة الخزان
بواسطة الصهاريج المستأجرة،
من طقوس حياة أبنائها
دمشق ــ مرح ماشي
يبدو وجه العاصمة السورية شاحبًا
مع بداية العام الجديد .وتشي وجوه
أهـلـهــا بـمــا يعتمل داخ ــل بـيــوتـهــا من
غ ـل ـيــان وت ــذم ــر وم ـع ــان ــاة مـتـضــاعـفــة.
عامًا بعد آخــر ،يصل الدمشقيون إلى
خــاصــة ب ــأن مــا خ ـســروه أكـبــر بكثير
مما يمكن أن يربحوه بانتهاء الحرب
والـ ـجـ ـل ــوس إل ـ ــى طـ ــاولـ ــة م ـف ــاوض ــات
ت ــرت ــب أربـ ـ ــاح اآلخ ــري ــن ع ـلــى أرض ـهــم
املدمرة .وأصبح حلم األحالم بالنسبة
إلـيـهــم هــو الـحـصــول عـلــى عـبــوة مياه
أو ق ــارورة غ ــاز ،خــال «أي ــام ملعونة»
مقبلة ،قد يضطر فيها املواطن إلى أن
يقتل للحصول على أساسيات للبقاء،
وليصبح ال ـهــواء هــو ال ـشــيء الوحيد
الذي ال يدفع السوريون املال للحصول
ع ـل ـي ــه ،ب ـع ــدم ــا صـ ـ ــارت مـ ـي ــاه الـفـيـجــة
حلمًا ،فــي انتظار دخــول الجيش إلى
املنطقة وإدخــال فــرق الصيانة إلعــادة
الـنـبــع الـحـيــوي إل ــى الـعـمــل .وبحسب
امل ـس ـ ًـؤول ــن ال ـح ـكــوم ـيــن ،فـ ــإن «أي ــام ــا
طويلة» ستلزم فرق الصيانة إلصالح
أنــاب ـيــب ال ـضــخ م ــن ال ـن ـبــع ،ابـ ـت ـ ً
ـداء من
لحظة دخول الجيش إلى املنطقة.
«إنجاز هام» حققه أبو محمد ،ابن حي
امليدان الدمشقي ،بتمكنه ـ أخيرًا ـ من
الـحـصــول عـلــى عـبــوة ال ـغــاز املعدنية.
مـظـهــره ي ــدل عـلــى ارت ـبــاكــه بـفـعــل هــذا
الـفــرح اآلن ــي البسيط ،إذ إنــه ال يجيد
الـتـعــامــل م ــع ال ـع ـبــوة ،ف ـت ــارة يحملها
وطـ ــورًا يــدحــرجـهــا بـقــدمـيــه الـلـتــن ما
ع ــادت ــا ت ـق ــوي ــان ع ـلــى ال ــوق ــوف ضمن

ال ـط ــواب ـي ــر ال ـك ـث ـي ــرة .ت ـن ـت ـظــره س ـيــارة
ّ
أجــرة ،أقلته من أمــام بيته مسرعًا من
غ ـيــر أن ي ـب ــدل م ــاب ـس ــه ،ع ـنــد ات ـصــال
مــوزع الـغــاز بــه ،بعد سلسلة رجــاءات
و«واسطات».
ي ـ ـقـ ــول ال ـ ــرج ـ ــل األرب ـ ـع ـ ـي ـ ـنـ ــي4500« :
لـيــرة ،طلب امل ــوزع سعر تعبئة (جــرة
ال ـغــاز) ،ولــو طلب  6000لعطيته» .لم
تنته مسيرة اآلالم بعد ،فــأمــام الرجل
نـضــال يــومــي جــديــد لـلـفــوز بصندوق
ً
م ـي ــاه م ـعــدن ـيــة ،وه ــو يـنـتـظــر ات ـص ــاال
مــن أحــد أصـحــاب املـتــاجــر ،الــذيــن ترك
لديهم أخـبــارًا ون ــداءات .ويــوضــح أبو
محمد« :كل عام إلى األســوأ ،بالنسبة
إلى أوضاعنا املعيشية .ماذا سنفعل؟
لكل شيء نهاية ،ومأساتنا لها نهاية.
أصبح أهــم أحالمنا الـيــوم أن نحصل
على فرصة لالستحمام».
الـبـيــوت الـتــي مــا ع ــادت تصلها املياه
في قلب العاصمة السورية ،تخلصت
نـســاؤهــا مــن أع ـبــاء األع ـم ــال املـنــزلـيــة،
ال طبخ وال تنظيف وال جـلــيُ ،
فهناك
مــا هــو أك ـثــر أهـمـيــة .ت ـقــول خــولــة (45

عامًا)« :رتبنا أولوياتنا واكتشفنا أن
وج ــود امل ـيــاه فــي الـحـمــام أكـثــر أهمية
من املطبخ ،وعليه ،توقفنا عن الطبخ
وأص ـب ـح ـن ــا ن ـش ـت ــري ط ـع ــام ــا ج ــاه ـزًا
ونــأكــل باستخدام أدوات بالستيكية
وورقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ون ـ ـ ــواج ـ ـ ــه ص ـ ـعـ ــوبـ ــات فــي
شــرائ ـهــا أي ـض ــا ،بـسـبــب زيـ ــادة الطلب
عليها وازدي ـ ــاد سـعــرهــا كـكــل ش ــيء».
وتضيف« :مــا كــان حقًا طبيعيًا ،قبل
أي ـ ــام ،أض ـحــى رفــاه ـيــة زائ ـ ــدة تتطلب
دفع املزيد من املال .وطاملا لدى الشعب
القليل منه فيجب أن يدفعه .ال أحالم

اكتشفنا أن وجود
المياه في الحمام أكثر
أهمية من المطبخ

وصلت الحال إلى تأجير بعض الفنادق لغرفة بغرض االستحمام (أ ف ب)

أمــامـنــا لجمع امل ــال ،فـتـجــار األزم ــة لم
يتركوا شيئًا دون أن يستغلوه».
املـ ــرأة ال ـتــي ن ـجــح زوج ـه ــا ف ــي تعبئة
ّ
خ ــزان امل ـن ــزل ،عـبــر صـهــريــج كــلـفــه 10
آالف ليرة شعرت بالسرور ،لكن على
الــرغــم مــن ذل ــك« ،ال طـبــخ فــي مطابخ
ّ
ه ــذه املــدي ـنــة» ،وف ــق مــا تـعــلــق ابنتها
ض ــاح ـك ــة .وت ـت ــاب ــع« :ن ـح ــن ن ـق ـنــن فــي
اسـ ـتـ ـخ ــدام املـ ـي ــاه داخ ـ ــل ب ـي ــوت ـن ــا ،مــا
يــرتــب علينا نـظــافــة أق ــل ،فــإن مطاعم
الوجبات السريعة التي تعاني مثلنا
م ــن ق ـل ــة املـ ـي ــاه س ـت ـك ــون أكـ ـث ــر قـ ــذارة
بالتأكيد».
ي ـقــود أب ــو ول ـيــد س ـي ــارة األج ـ ــرة الـتــي
يـمـلـكـهــا ف ــي ش ـ ــوارع دم ـش ــق ،ويشكو
بدوره قلة املياه .يقول الرجل الستيني:
«انكسر ضـهــري ...ابني األكـبــر جندي
ف ــي ال ـج ـيــش واآلخ ـ ــر يـعـمــل ف ــي محل
نعيش منه ،وال يوجد غيري لينتظر
املياه ويعبئها في عبوات بالستيكية
لحملها إلى شقته في الطابق الثالث».
ُ ّ
ض ــخ ــت املـ ـي ــاه ق ـب ــل أيـ ـ ــام مل ـ ــدة ســاعــة
واح ـ ـ ـ ـ ــدة ،ب ـح ـس ــب أبـ ـ ــي ولـ ـ ـي ـ ــد ،وك ـ ــان
ضـخـهــا ضـعـيـفــا بـحـيــث ل ــم تصعد
إلــى الـخــزانــات على أسـطــح املباني،
وه ـ ــرع الـ ـن ــاس إلـ ــى تـعـبـئــة األوان ـ ــي
الفارغة لديهم من صنابير املياه في
الطوابق األرضـيــة ،ما رتــب خالفات
بــن ال ـج ـيــران عـلــى الـ ــدور امل ـفــروض
لتعبئة ما لديهم.
أما أسعار تعبئة الخزان الواحد من
الصهاريج ،فقد تــراوح بني  10آالف
و 25ألــف لـيــرة ،بحسب قــدرة سائق
الصهريج على االحتيال واستغالل
حــاجــة ال ـن ــاس إل ــى ق ـطــرة م ـي ــاه .في
ح ـ ــن وص ـ ـ ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــال ،إل ـ ـ ــى ت ــأج ـي ــر
بعض الفنادق غرفة لديهم بغرض
االستحمام ،بأسعار بـحــدود 2500
ليرة لغرفة في أحــد فنادق الخمس
نـجــوم .أمــا حـمــام الـســوق ال ــذي كان
يومًا مــن طقوس دمـشــق ،فقد اكتظ
بالالجئني إليه .أمــام أحــد ّ
حمامات
السوق الدمشقية ،تقول أم خالد (50
عــامــا) تعليقًا على مشهد االزدح ــام
املهول« :آخــر ما توقعناه أن نخسر
مياه الفيجة ،وأن نحارب للحصول
ّ
ع ـل ــى دور ل ــاس ـت ـح ـم ــام» .وعــل ـق ــت
بلهجة عامية شامية ،يفهمها بأسى
أهل العاصمة« :حوينتك يا بلد».

«المؤامرات»
ّ
مصرة على
املجتمع .إال أن السلطات
أن تركيا ستبقى متمسكة بـ»الهوية
الـ ـعـ ـلـ ـم ــانـ ـي ــة» ،وأن ال ـت ـغ ـي ـي ــر خ ــال
فـتــرة حـكــم أردوغ ـ ــان هــدفــه فـقــط منح
املسلمني مزيدًا من حرية العبادة.
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ع ـم ــدت ال ـص ـحــافــة
الغربية إلــى إلقاء الضوء على أجــواء
القلق التي تعيشها تركيا وسلطاتها.
وفـ ــي «نـ ـي ــوي ــورك ــر» األم ـي ــرك ـي ــة ،رأى
الكاتب الصحافي ديكستر فيلكينس
أنه في الوقت الذي يتقدم فيه أردوغان
بـثـقــة بــات ـجــاه الــدي ـك ـتــاتــوريــة ،سحب
بــاده بعيدًا عن الغرب» ،متخذًا عددًا
مــن اإلجـ ــراءات الـتــي ت ــؤدي إلــى زيــادة
نـفــوذ الــديــن فــي الـحـيــاة الـعــامــة .وفــي
ّ
ّ
هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ذك ـ ــر ب ـ ــأن رج ـ ــال ال ــدي ــن
املـعـ ّـيـنــن م ــن قـبــل ال ـح ـكــومــة ،والــذيــن
يجري إعــداد خطبهم من قبل الدولة،
قـ ــامـ ــوا ب ــإخـ ـب ــار ال ـ ـنـ ــاس فـ ــي خـطـبــة
الجمعة املاضية بأن «احتفاالت رأس
السنة تعود لثقافات أخرى».
وفـ ـ ــي «ذا غ ـ ـ ــاردي ـ ـ ــان» ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة،

رأت الــروائ ـيــة الـتــركـيــة ألـيــف شــافــاق،
ُ
ّ
ال ـتــي تـعـتـبــر مــن بــن ال ـكــتــاب األت ــراك
ّ
«ذوي املـيــول الـغــربـيــة» ،أن فظاعة ما
ُ
ج ــرى لـيـلــة رأس ال ـس ـنــة ت ـظ ـهــر مــدى
ع ـمــق ال ـت ـط ـ ّـرف اإلس ــام ــي املستفحل
ّ
فـ ــي ت ــركـ ـي ــا .وقـ ــالـ ــت فـ ــي م ـق ــال ـه ــا إن
ب ــاده ــا كــانــت «ف ــي قـبـضــة الـتـعـ ّـصــب
ال ـتــي بـلـغــت ذروت ـه ــا خ ــال امل ـج ــزرة»،
ّ
معتبرة أن الحكومة تحاول التغطية
ع ـلــى انـ ـع ــدام ك ـفــاء ت ـهــا ف ــي الـسـيــاســة
الـخــارجـيــة والــداخـلـيــة عـبــر اسـتـخــدام
ّ
لـغــة الشوفينية والــوطـنـيــة .ورأت أن
ُ
هجوم «داعش» وقع في بلد زرعت فيه
ّ
ّ
والتعصب واالستبداد،
التطرف
بذور
م ـش ـي ــرة إلـ ــى أنـ ــه ق ـب ــل أس ــاب ـي ــع عـلــى
احتفال رأس السنة ،كانت الجماعات
ّ
الـقــومـيــة املـتـطـ ّـرفــة واإلســام ـيــة ت ــوزع
م ـن ـش ــورات ف ــي الـ ـش ــوارع ت ـق ــول فيها
إن «امل ـس ـل ـم ــن ال ي ـح ـت ـف ـلــون بــأع ـيــاد
ّ
امل ـس ـي ـح ـي ــن» .وق ــال ــت إن «م ـ ــا يـثـيــر
الـحـيــرة ،هــو أن أي شخص يكتب أي
شــيء ضــد الحكومة يمكن أن يحاكم

أنقرة :لن نركع
أمام المؤامرات
ومكائد المخابرات
اإلقليمية والدولية

ب ـش ـك ــل مـ ـب ــاش ــر ،ب ـي ـن ـمــا ال ي ـحــاســب
أم ـثــال ه ــؤالء املـتـعـ ّـصـبــن والـقــومـيــن
امل ـث ـيــريــن ل ـل ـفــن ،إال ن ـ ـ ــادرًا» ،مـعـتـبــرة
ّ
أن «الـ ـب ــاد ت ـمــر ف ــي مـنـعـطــف خـطــر،
وربما أكثر من ذلك؛ فبسبب الخسارة
املحزنة للديموقراطية وتكرار أخطاء
حكومة العدالة والتنمية في سوريا،
وبسبب املشاكل فــي الـشــرق األوســط،
وال ـت ـغ ـي ـيــرات ع ـلــى ال ـســاحــة الــدول ـيــة،

ت ـحـ ّـولــت مــدن ـنــا إل ــى ج ـبـهــات جــديــدة
ل ــإره ــاب» .وف ــي صـحـيـفــة بريطانية
مثل «تلغراف» ،قال الكاتب الصحافي
مـ ـ ــارك آمل ــون ــد إنـ ــه م ــن خـ ــال تـسـلـيــح
«الجهاديني املتطرفني» وتشجيعهم
ملـحــاربــة الـنـظــام فــي س ــوري ــا ،تجاهل
أردوغــان مخاطر أي انتكاسة .وذهب
ال ـكــاتــب إل ــى ح ـ ّـد ال ـت ـس ــاؤل عـ ّـمــا «إذا
ك ــان ــت ت ــرك ـي ــا ق ــد ت ـح ـ ّـول ــت إلـ ــى رج ــل
مريض ّعلى حافة أوروبا؟» ،معربًا عن
أسـفــه ألن ــه «بـعــد عـقــود على الترويج
لـتــركـيــا ع ـلــى أن ـهــا م ـثــال ي ـحـتــذى بــه،
أصبحت البالد اآلن في خطر االنزالق
في الطريق الذي انزلقت فيه باكستان
قـبـلـهــا» .وأش ــار إل ــى أن ــه «رب ـمــا هناك
أشخاص في الحزب الحاكم حاضرون
من أجل ّ
تحدي استحواذ الرئيس على
السلطة ويريدون تغييره» ،لكنه أعرب
عــن شكوكه فــي «أن يـكــون هـنــاك عدد
أو شجاعة كافيني يسمحان بإسقاط
ّ
اردوغ ــان» ،الفتًا إلــى أن «عــذاب تركيا
قــد ب ــدأ ليستمر ،ول ـكــن بـسـبــب موقع

ال ـ ـبـ ــاد ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ــي الـ ـحـ ـس ــاس،
ف ــإن ال ـفــوضــى ف ــي تــرك ـيــا تـعـنــي عــدم
االستقرار في الغرب أيضًا».
ف ــي األثـ ـ ـن ـ ــاء ،ي ــذه ــب «حـ ـ ــزب ال ـع ــدال ــة
والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة» الـ ـح ــاك ــم إلـ ـ ــى م ــواج ـه ــة
تهديدات االستقرار في البالد بخطاب
يـتـمـيــز ب ـن ـبــرتــه ال ـعــال ـيــة وب ــرب ـط ــه ما
ي ـجــري بـ ــ»امل ــؤام ــرات» .وق ــد ظـهــر ذلــك
أمس في كلمة ملستشار رئيس الوزراء،
عمر فــاروق قورقماز ،الــذي قــال خالل
كلمة له في نــدوة نظمت في السودان
بعنوان «السياسة الخارجية التركية
ّ
في ظل التحوالت العاملية» ،إن «تركيا
ً
ب ــات ــت أمـ ـ ــا ل ــإن ـس ــان ـي ــة وامل ـس ـل ـمــن،
ولـ ــن ت ــرك ــع أمـ ـ ــام امل ـ ــؤام ـ ــرات أو تـقــف
مكتوفة األيادي أمام مكائد املخابرات
اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة الـ ـت ــي تـتــاعــب
بــاملـنـظـمــات اإلرهــاب ـيــة لــزعــزعــة األمــن
ّ
وق ـت ــل األب ـ ــري ـ ـ ًـاء» .وأضـ ـ ــاف أن ب ــاده
«أصبحت ملجأ ومالذًا لكل املظلومني
في األرض ،وهذا دورها التاريخي».
(األخبار)
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العالم

السودان
تواجه الحكومه السودانية في الخرطوم تحديات غير مسبوقة
إلعالن «حكومة وفاق وطني» األسبوع المقبل .ويترقب المتابعون
اإلعالن عن الحكومة وسط تصاعد المد االحتجاجي الداخلي الذي ال
يقلل من شأنه حلفاء السلطة المحليون ذوو الوزن الضعيف

البشير «المأزوم»
يعيد تشكيل حكومته
أنور عوض
ف ــي ال ـع ــاش ــر م ــن ال ـش ـهــر ال ـج ــاري،
وت ـ ـن ـ ـف ـ ـي ـ ـذًا ملـ ـ ـخ ـ ــرج ـ ــات «الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي» ال ـ ـ ـ ــذي امـ ـ ـت ـ ــد ألشـ ـه ــر،
سـ ـتـ ـعـ ـل ــن الـ ـ ـخ ـ ــرط ـ ــوم ح ـًك ــوم ـت ـه ــا
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،مـ ـسـ ـتـ ـح ــدث ــة م ـن ـصــب
رئيس الــوزراء ،ومشركة حلفاءها
من األحزاب املوالية في السلطتني
التنفيذية والتشريعية.
ع ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى ال ـس ـي ــاس ــي ،يـجــد
«ح ــزب املــؤت ـمــر الــوط ـنــي» الـحــاكــم
ن ـف ـس ــه لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي م ــرب ــع
«ح ـت ـم ـيــة ت ـقــديــم تـ ـن ــازالت جــديــة»
مــن حصته فــي الحكومة .وهــو ملا
ُيـقــارب ثالثة عـقــود ،كــان قــد ّ
جسد

ّ
يمني الموالون أنفسهم
ببعض الحصاد وسط ما يعانيه
حليفهم الحاكم
م ــدرس ــة «م ـس ــرح ال ــرج ــل ال ــواح ــد»
على خشبة السياسة السودانية،
قابضًا على السلطة املطلقة وتاركًا
لــأحــزاب الحليفه له دورًا يتراوح
ب ــن «الـ ـك ــومـ ـب ــارس وال ـج ـم ـه ــور».
ل ـكــن ال ـف ـصــل ال ـج ــدي ــد ف ــي املـشـهــد
ال ـس ـيــاســي الـ ـس ــودان ــي بـ ــات ُي ـلــزم
الرئيس عمر البشير إجراء تعديل
ج ــوه ــري ف ــي «الـ ـن ــص ال ـس ـيــاســي
لنظام الحكم» ،في وقــت ليس فيه

أمــام حزبه الحاكم فرصة سانحة
لـتـقــديــم ن ــص بــديــل ُي ـص ــاغ بشكل
أحادي ،وهو إن فعل ذلك سيخسر
آخر خيط من تحالفه مع األحــزاب
املساندة له.
مــن جهة أخ ــرى ،فقبيل التحضير
لـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــل ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة املـ ــرتـ ـقـ ـبـ ــة،
مـنــح ال ـبــرملــان رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
ص ــاح ـي ــات إض ــاف ـي ــة ع ـب ــر إج ـ ــراء
ّ
ت ـع ــدي ــات ع ـل ــى ال ــدسـ ـت ــور ،إال أن
بعض النافذين في الحزب الحاكم
يتمسكون عبر تصريحات حــذرة
بأولوية ضم منصب رئيس الوزراء
املـسـتـحــدث إل ــى حــزبـهــم بــاعـتـبــاره
صــاحــب «األغلبية الـبــرملــانـيــة» ،ما
ّ
ّ
يدل على أن خطوة نزع املكتسبات
السياسية من طرف الحزب الحاكم
لن تكون عملية جراحية سياسية
سهلة.
وق ـ ـبـ ــالـ ــة ال ـ ـح ـ ــزب الـ ـ ـح ـ ــاك ـ ــم ،ت ـقــف
ّ
محدقة
أح ــزاب «ال ـحــوار الــوطـنــي»
ف ــي مـنـصــب رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ،غير
عابئة بضعف لياقتها السياسية
إذا ما قورنت باملعارضة الرافضة
ً
بشدة أصــا للحوار مع الحكومة.
ّ
وت ـمــنــي األحـ ـ ــزاب امل ــوال ـي ــة نفسها
ببعض حصاد ،ليس بسبب ثقلها
الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري ،ولـ ـك ــن ملـ ــا ي ـعــان ـيــه
حـلـيـفـهــا ال ـح ــاك ــم م ــن ح ــال ــة يمكن
وصفها بـ»التمسك بنصير معلوم،
منعًا ملصير محتوم».
ت ــزامـ ـن ــا ،ت ــواج ــه ح ـك ــوم ــة الـبـشـيــر
حــركــة اح ـت ـجــاج شـعـبــي ،تتمظهر

يجد الحزب الحاكم نفسه في مربع تقديم تنازالت جدية (أ ف ب)

عبر العصيان املدني الذي قد كانت
نادت به قوى شبابية مدعومة من
املعارضة (في  ٢٧تشرين الثاني/
نوفمبر ومنتصف الشهر املاضي).
وك ــان امل ـتــاب ـعــون الـسـيــاسـيــون ّقد
ّ
اعتبروا أن العصيان املدني يمثل
نقلة في العمل السياسي املعارض
ف ــي الـ ـس ــودان ،وخ ــاص ــة أن ــه يــأتــي
بمبادرة مــن تيار شبابي مستقل

نجح في توظيف وسائل التواصل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ل ـل ـح ـش ــد وال ـت ـع ـب ـئــة
ألنشطته االحتجاجية والتي بلغ
ّ
تــأثـيــرهــا مــرحـلــة أصـبـحــت تشكل
جزءًا من «الخطابات الجماهيرية»
ل ـل ـب ـش ـيــر ،وذلـ ـ ــك طـ ـ ــوال األس ــاب ـي ــع
الخمسة املاضية.
ّ
جدير بالذكر أن الرئيس السوداني
هـ ـ ــدد الـ ـشـ ـب ــاب ب ــال ـح ـس ــم األمـ ـن ــي

حــال انتقالهم مــن «الـكـيـبــورد إلى
الشارع» في سياق تحركاتهم ضد
السياسات االقتصادية الحكومية
الـ ـت ــي رفـ ـع ــت الـ ــدعـ ــم عـ ــن األدوي ـ ـ ــة
واملحروقات.
ّ
ويـمــثــل االق ـت ـصــاد املـ ــأزوم ضغطًا
إضــاف ـيــا ع ـلــى ال ـب ـش ـيــر ،إذ تــواجــه
موازنة حكومته للعام  ٢٠١٧عجزًا
ّ
مـهـمــا (إلـ ــى جــانــب أن احـتـيــاطــات

تقرير

بعد عاصفة احتجاجات...
الهدوء يعود إلى الجزائر؟
 2017عقب
بعد أيام من االحتجاجات التي افتتحت بها البالد عام ّ
إقرار زيادات في أسعار العديد من المواد والخدمات ،يبدو أن الهدوء
يعود إلى الجزائر .وكان المشهد قد ّ
تحول في العديد من المناطق
إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات األمن ،ما دفع بكثير
من الجزائريين إلى التحذير من االنزالق إلى الفوضى
الجزائر ــ محمد العيد
لم يكن متوقعًا في الجزائر أن تسير
األمــور بسرعة قصوى .أيـ ٌ
ـام فقط بعد
دخــول قانون املالية لسنة  2017حيز
التنفيذ بكثير من القرارات الالشعبية
الـ ـت ــي ت ـض ـم ـن ـه ــا ،شـ ـه ــد الـ ـع ــدي ــد مــن
املناطق إضرابات واحتجاجات تنديدًا
بـتــراجــع ال ـقــدرة الـشــرائـيــة للمواطنني
أم ـ ــام م ــوج ــات الـ ـغ ــاء ال ـك ـب ـي ــرة ال ـتــي
تعرفها الـبــاد .وانطلقت ش ــرارة هذه
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات تـ ـح ــديـ ـدًا مـ ــن مـنـطـقــة
الـقـبــائــل امل ـعــروفــة بـحـسـهــا امل ـعــارض

للسلطة ،حيث استجاب تـجــار واليــة
بجاية لدعوات إضراب شامل وإغالق
مـحــالـهــم ي ــوم االث ـن ــن امل ــاض ــي ،األم ــر
الــذي تم بشكل واســع في املدينة على
ال ــرغ ــم م ــن ع ــدم وضـ ــوح م ـص ــدر هــذه
الدعوات إلى اإلضراب.
وسرعان ما ّ
تحول جو املدينة الهادئ
في بجاية ( 250كلم شرقي العاصمة)
إل ـ ـ ــى أح ـ ـ ـ ـ ــداث شـ ـغ ــب ب ـ ــن م ـج ـم ــوع ــة
مــن ال ـش ـبــاب وقـ ــوات األمـ ــن ،تخللتها
عـمـلـيــات تـكـسـيــر لـلـمـحــال الـتـجــاريــة
وأع ـ ـمـ ــال س ــرق ــة وحـ ـ ــرق لـلـمـمـتـلـكــات
الـعـمــومـيــة ،وه ــو مــا اسـتـهـجـنــه كثير

مـ ــن الـ ـن ــاشـ ـط ــن ال ـح ـق ــوق ـي ــن ال ــذي ــن
ّ
أشاروا إلى أن مصدر هذه التصرفات
ّ
مجهول ،وأن تلك املجموعات ال تمثل
التجار املضربني.
وامـ ـت ــدت م ــوج ــة االح ـت ـج ــاج ــات بعد
ال ـت ـغ ـط ـي ــة الـ ــواس ـ ـعـ ــة الـ ـت ــي عــرف ـت ـهــا
أح ــداث بـجــايــة عـلــى مــواقــع الـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي ،إل ــى ال ــوالي ــات امل ـجــاورة
مـثــل ال ـبــويــرة وب ــوم ــرداس ،ووصـلــت
أخ ـي ـرًا إل ــى ال ـج ــزائ ــر ال ـعــاص ـمــة الـتــي
عرفت بعض أحيائها الشعبية ،مثل
ال ـك ــال ـي ـت ــوس وعـ ــن ال ـب ـن ـي ــان ،بـعــض
املـنــاوشــات الليلية ،إضــافــة إلــى قطع
بعض الطرقات.
ورغم الــدالالت الرمزية الكبيرة لهكذا
اح ـت ـجــاج ــات ف ــي ب ـلــد م ـثــل ال ـج ــزائ ــر،
ف ــإن ـه ــا ب ـق ـيــت مـ ـحـ ـص ــورة فـ ــي ن ـطــاق
ض ـي ــق لـ ــم ي ـص ــل إل ـ ــى ال ـ ــدرج ـ ــة ال ـتــي
ً
تـعـ ّـبــر فـعــا عــن ان ـخــراط قـطــاع واســع
من الجزائريني فيها .وإن فئة واسعة
استقبلتها بنوع من الريبة والتشكيك
فــي مـصــدرهــا ،وط ــرح الـكـثـيــرون عبر
الوسائل التي يتاح لهم التعبير من
خــالـهــا ت ـســاؤالت عــن أح ــداث العنف
التي لقيت استهجانًا واسعًا.
وسادت لبرهة من الزمن مخاوف من
انزالق الوضع إلى املجهول ،وامتألت
صفحات «فايسبوك» بصور الخراب
والدمار التي تشهدها دول في محيط
الجزائر ،وأعيد استحضار ما عاشته

البالد خالل التسعينيات ،حني كانت
أول ــى ال ــدول فــي الـعــالــم الـعــربــي التي
عانت من ظاهرة اإلرهاب وغياب األمن
الذي ساد ألكثر من عشر سنوات.
ه ــذه امل ـخ ــاوف بـ ــرزت عـلــى ال ــرغ ــم من
شـ ـع ــور ال ـظ ـل ــم ال ـ ـ ــذي ي ـس ـك ــن ق ـطــاعــا
واسعًا من الجزائريني ،بسبب تدهور
مستواهم املعيشي والـغــاء الفاحش
املستشري في املواد والسلع الغذائية،
وارت ـف ــاع مـسـتــويــات الـبـطــالــة وتــدنــي
الخدمات العمومية ،وتراجع اإلنفاق
على املشاريع ذات الطابع العمومي،
ً
ف ـضــا ع ــن ال ـت ــراج ــع امل ــري ــع ف ــي قيمة
ال ــديـ ـن ــار ال ـ ـجـ ــزائـ ــري أم ـ ـ ــام ال ـع ـم ــات
األجنبية الرئيسية.
ّ
فــي املـقــابــل ،ف ــإن أصــواتــا أخ ــرى ،على
غ ــرار الــراب ـطــة الـجــزائــريــة لـلــدفــاع عن
حقوق اإلنسان ،رفضت االنخراط في
حملة التخويف من مجرد احتجاجات
ّ
سلمية فــي ال ـبــاد ،واعـتـبــرت أن ذلــك
يصب في مصلحة السلطة التي تريد
«استغالل األحــداث في تشويه سمعة
أي حراك سلمي» ،وبالتالي املساهمة
في اإلبقاء على الوضع القائم وتسيير
البالد على طريقتها ،من دون مراعاة
أي مطلب شعبي مهما كانت شرعيته.
ُ
أم ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـي ـ ــاس ـ ـي ـ ــا ،ف ـ ـق ـ ــد اس ــتـ ـقـ ـبـ ـل ــت
االحـتـجــاجــات بــدرجــات مـتـفــاوتــة من
الـتـحـلـيــل وااله ـت ـمــام مــن قـبــل امل ــواالة
واملعارضة .وقال حسني خلدون ،وهو

م ـس ــؤول اإلعـ ــام ف ــي جـبـهــة الـتـحــريــر
الوطني (حزب األغلبية البرملانية) ،إن
ثمة شائعات وصــورًا مفبركة حاولت
اصـ ـطـ ـن ــاع احـ ـتـ ـج ــاج ــات مـ ــن الـ ـع ــدم،
ً
مـحـمــا املـســؤولـيــة ألطـ ــراف مجهولة
تـعـمــل م ــن وراء ش ــاش ــات الـكـمـبـيــوتــر
كان رئيس الوزراء عبد المالك سالل قد وعد في نهاية
العام بتغيير النمط االقتصادي تدريجيا (أرشيف)
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العالم

النقد األجنبي تراجعت منذ 2005
مما يقارب امللياري دوالر ،لتصل
إل ـ ـ ــى ح ـ ـ ـ ــدود  170مـ ـلـ ـي ــون دوالر
ع ــام  ،)2015األمـ ــر الـ ــذي أدى إلــى
تراجع تصنيف الـســودان ،بحسب
تـصـنـيــف ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي
الـ ــذي ُي ـخ ـضــع ال ـخ ــرط ــوم ل ـشــروط
برنامج إصالحاته الهيكلية .وقد
وصف «الصندوق» ،في آخر تقرير

لــه (تشرين األول /اكتوبر ،)2016
السودان بأنه «بلد هش وموازنته
في وضع حرج» ،معتبرًا أن الديون
ال ـخ ــارج ـي ــة واملـ ـت ــأخ ــرات تـشـكــان
ً
عبئًا ثقيال على آفاق التنمية.
إزاء ه ـ ــذا الـ ــوضـ ــع امل ـ ـ ـ ـ ــأزوم ،يـجــد
ال ـب ـش ـي ــر ن ـف ـســه م ـط ــال ـب ــا ب ـت ـكــويــن
حكومة محاصصة وفاقيةُ ،يرجح
أن ت ـض ــم ع ـ ـشـ ــرات الـ ـحـ ـق ــائ ــب ،مــا
بــن وزي ــر ،ووزي ــر دول ــة ،ووظــائــف
سـيــاديــة أخ ــرى بــدرجــة وزي ــر ،إلــى
جانب نائبي الرئيس ومساعديه
واملستشارين وحكام الواليات.
وم ــن جــانــب امل ـعــارضــة الــرئـيـسـيــة،
فإنها منقسمة ضمن «تحالف قوى
اإلج ـمــاع الــوطـنــي» الـتــي يتزعمها
الحزب الشيوعي و»نداء السودان»
بـقـيــادة الـحــركــة الشعبية و»ح ــزب
األمـ ـ ـ ـ ـ ــة» ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى الـ ـح ــرك ــات
املـسـلـحــه فــي دارفـ ــور .وق ــد رفضت
أي ح ـ ـ ـ ــوار م ـ ــع الـ ـ ـخ ـ ــرط ـ ــوم م ـ ــا لــم
تلتزم األخـيــرة بعدة ش ــروط ،تبدأ
بــوقــف ال ـح ــرب وإت ــاح ــة ال ـحــريــات،
ي ـل ـي ـه ــا ت ـف ـك ـي ــك حـ ـك ــوم ــة ال ـب ـش ـيــر
مل ـص ـل ـح ــة أخ ـ ـ ــرى ان ـت ـق ــال ـي ــة تـضــع
دستورًا جديدًا تجرى على أساسه
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة ،وه ــي
ش ــروط يــرفـضـهــا ال ـح ــزب الـحــاكــم،
ّ
وبالتالي فإن املعارضة غير معنية
بتكوين الحكومة الجديدة.
ع ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـع ــرب ــي ،تـحـظــى
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ــودانـ ـ ـيـ ـ ــة ب ـس ـن ــد
اق ـت ـص ــادي خ ـج ــول ومـ ـح ــدود مــن
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات وقـ ـط ــر،
وهـ ـ ـ ــو دعـ ـ ـ ــم مـ ــرت ـ ـبـ ــط بـ ــات ـ ـفـ ــاقـ ــات
أراض زراعـ ـ ـي ـ ــة شــاس ـعــه
ت ـم ـل ـي ــك
ٍ
ل ــاس ـت ـث ـم ــار الـ ـع ــرب ــي ،ومـ ـش ــروط
ببقاء الخرطوم بعيدة عن «ملعب
طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــي» .وج ـ ــدي ـ ــر
بالذكر ،أنه على الصعيد الدولي،
ّ
فــإن الحكومة الـســودانـيــة معزولة
ومـ ـح ــاص ــرة ،إذ ال يـ ـ ــزال ال ـب ـش ـيــر
وب ـ ـ ـعـ ـ ــض الـ ـ ـن ـ ــاف ـ ــذي ـ ــن ف ـ ـ ــي ح ــزب ــه
مطلوبني للعدالة الدولية من قبل
املحكمة الجنائية الدولية.
ّ
ض ـ ـمـ ــن هـ ـ ـ ــذا املـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــد ،يـ ـبـ ـق ــى أن
االستحقاق الداخلي األهــم يتمثل
خالل هذه األيام بتشكيل «حكومة
ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــاق» ،وب ـ ـمـ ــا س ـي ـع ـق ـب ـه ــا مــن
تـ ــداع ـ ـيـ ــات س ـي ــاس ـي ــة مـ ــن شــأن ـهــا
تحديد مستقبل الصراع السياسي
في السودان.
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الريف المغربي ...تقليد طويل من الكفاح والتمرد
لينا كنوش
أث ـ ــار امل ـ ــوت املـ ــأسـ ــوي ل ـب ــائ ــع س ـم ــك فــي
ال ـح ـس ـي ـمــة ب ــامل ـغ ــرب ف ــي ت ـش ــري ــن األول
امل ــاض ــي ،م ــوج ــة م ــن االح ـت ـج ــاج ــات في
الــريــف املغربي والــربــاط وال ــدار البيضاء،
ً
فضال عن املدن املغربية الكبرى األخرى،
ح ـيــث ردد امل ـت ـظ ــاه ــرون شـ ـع ــارات مثل
«اسمع يا مخزن ...شعب الريف لن يذل»
(تشير عبارة مخزن إلى املؤسسة امللكية
والحكومة في الــربــاط) ،مطالبني بكشف
حـقـيـقــة مـقـتــل ه ــذا ال ـبــائــع الـ ــذي تـعــرض
للسحق داخل سيارة قمامة.
لــم تتوقف هــذه الحمى مــن االحتجاجات
إال ب ـع ــد عـ ــدة أي ـ ـ ــام ،وقـ ــد اس ـت ــرج ــع ه ــذا
الحادث املأسوي التقاليد الطويلة للتمرد
املدني واالحتجاج في هذه املنطقة املسماة
ب ــ»م ـت ـمــردة امل ـغ ــرب» .فـمــن االحـتـجــاجــات
املناهضة لالستعمار في الفترة بني 1910
إل ــى  ،1920إل ــى االح ـت ـج ــاج االجـتـمــاعــي
الـكـبـيــر ف ــي  ،1984م ـ ــرورا بــاالنـتـفــاضــة
الــدي ـمــوقــراط ـيــة ال ـث ــوري ــة ف ــي  ،1959ظل
الريف مركزًا للعديد من «املعضالت».
وتـشـكــل ه ــذه املنطقة ج ــزءًا مــن «املـغــرب
عــديـمــة ال ـف ــائ ــدة» مـنــذ حـكــومــة الــوصــايــة
األج ـن ـب ـي ــة وحـ ـت ــى اآلن .ف ـف ــي الـحـقـيـقــة
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة ،لـ ــم تـجــد
منطقة الريف أي مكان لها ضمن نموذج
التنمية الرأسمالي في املـغــرب ،املتمحور
ع ـلــى ف ـتــح ال ـس ـه ــول األط ـل ـس ـيــة (امل ـغ ــرب
ذات ال ـفــائــدة) لــاسـتـثـمــارات فــي الــزراعــة
وامل ـنــاجــم والـبـنـيــة الـتـحـتـيــة لـلـمــواصــات.
وجـ ـ ـس ـ ــدت م ـن ـط ـق ــة ال ـ ــري ـ ــف عـ ـل ــى وج ــه
الـخـصــوص وط ــن عـبــدالـكــريــم الـخـطــابــي،
الــرمــز الرئيسي للكفاح ضــد االستعمار
ومؤسس الجمهورية العربية في ،1922
والتي سقطت سريعًا وسحقت بفجيعة
ب ـس ـب ــب الـ ـجـ ـه ــود امل ـش ـت ــرك ــة إلس ـبــان ـيــا
وفرنسا واملـخــزن بعد عامني من الحرب
التي شهدت استخدام مئات األطنان من
غاز الخردل من قبل القوى االستعمارية
بهدف محو القرى .وقد ّ
تحول ذلك القمع
الــوح ـشــي إل ــى «قــالــب ال ـصــب» الــوجــودي

للتعامل مع جميع االنتفاضات املستقبلية
للمنطقة.
في اليوم التالي الستقالل املغرب ،اندلعت
انتفاضة ديموقراطية في منطقة الريف
 1959/1958اعتراضًا على تفضيل امللك
محمد الخامس غلق الحدود مع الجزائر،
التي يعتاد اآلالف من الريفيني العمل فيها،
غير أن هذه االنتفاضة غرقت في الدماء
بسبب الـجـنــرال أوفـقـيــر ،امللقب ب ـ «جــزار
الـ ــريـ ــف» ،واألمـ ـي ــر م ـ ــوالي ح ـس ــن ،ال ــذي
سيصبح في ما بعد امللك حسن الثاني.
ً
شـكــل ه ــذا ال ـحــادث ت ـحــوال حــاسـمــا نحو

ظلت المنطقة العميقة
المعزولة عن الساحل
محرومة من االستثمار
تهميش الــريــف مــن قبل امللكية املغربية
التي استغلت هذه الفرصة من أجل تعزيز
سـلـطـتـهــا وتــره ـيــب األح ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة
الــداع ـيــة لــاس ـت ـقــال ،وال سـيـمــا الــداعــن
لجمهورية اجتماعية للريفيني ،األمر الذي
كـشــف ع ــن وجـ ــود ثـقــافـتــن سياسيتني
متصادمتني بشكل دائ ــم :أولـهـمــا ثقافة
املـ ـس ــاواة امل ـح ـف ــورة ف ــي ت ــاري ــخ امل ـقــاومــة
الــريـفــي ،والثانية ثقافة امللكية املستمدة
من تقليد علماني ،وظل الريف حتى وفاة
ً
حسن الـثــانــي مهمال عــن عـمــد ،فــي حني
تــركــزت كــل جـهــود التنمية على املناطق
الواقعة على الساحل األطلسي.
وظـ ـل ــت امل ـن ـط ـق ــة ال ـع ـم ـي ـقــة املـ ـع ــزول ــة عــن
الساحل محرومة من االستثمار والبنية
ال ـت ـح ـت ـيــة واملـ ـ ـ ـ ــدارس م ــع اسـ ـتـ ـم ــرار ه ــذا
االنقسام املتعمد بني املغرب ذات الفائدة
واملغرب عديمة الفائدة ،كما ظل االقتصاد
إلـ ــى ح ــد ك ـب ـيــر م ـع ـت ـم ـدًا ع ـلــى الـ ـخ ــارج ـ
نـقــل رؤوس أمـ ــوال م ــن األس ــر املـهــاجــرة

ف ــي أوروبـ ـ ــا ـ ـ ـ وع ـل ــى أش ـك ــال ع ــدي ــدة من
االقتصاد امل ــوازي ،مثل التهريب وثقافة
الـحـشـيــش ال ـتــي ش ـهــدت ت ـط ــورًا ســريـعــا.
وبحسب الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات،
أصبحت املغرب في  2015املصدر األول
للحشيش في العالم ،حيث أنتجت وحدها
 %42م ــن اإلنـ ـت ــاج ال ـع ــامل ــي .وك ـ ــان لـهــذه
الــزراعــة غير القانونية تأثير أكثر ســوءًا
على منطقة الــريــف ،ال سيما أنها عززت
الفساد في اإلدارة العامة وفقر املزارعني
املحليني ،وكشفت أحداث مثل االنتفاضة
االجتماعية الكبرى التي اندلعت في 1984
وأع ـم ــال ال ـشـغــب ف ــي مــدي ـنــة ص ـفــرو في
 ،2007استدامة أوجه التفاوت بني املغربني
وال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة ذات الـســرعـتــن
املتفاوتتني.
وفــي هــذا السياق مــن االنـســداد الهيكلي،
ع ـم ــدت ال ـس ـل ـطــات امل ـغــرب ـيــة إل ــى تقسيم
املنطقة إداري ــا ،كـســاح مــن أجــل تحطيم
تضامن الريفيني وتوحدهم في معارضة
السلطة املركزية ،وجراء ذلك انفصل إقليم
الناظور عن الريف الــذي يضم أقاليم تاز
والحسيمة وتاونات في الشمال الشرقي،
وأقاليم تطوان والراش وشوان في الشمال
الـشــرقــي أيـضــا ،ومـحــافـظــات فــاس وبني
ماكادا وطنجة ـ أصيلة .هذا التعسف من
قبل السلطات أدى إلى ظهور شكل جديد
مــن أش ـكــال امل ـعــارضــة ،غ ــذى االحـتـجــاج
االجتماعي التاريخي بأسباب إضافية،
مثل الظلم واإلذالل للشعب الريفي.
في عام  ،2005أي بعد عام واحد من القمع
الذي تلى زلزال الحسيمة ،أخذ االحتجاج
منحى متطرفًا مع ظهور الحركة من أجل
الحكم الذاتي في الريف التي دافعت بالقوة
عن األمازيغية في الريف.
وعلى الرغم من وجود اختالف لغوي بني
شعب إقليم الــريــف (العربية والبربرية)،
ف ــإن الـقـضـيــة الــري ـف ـيــة ل ــم ت ـعــد آم ـن ــة من
التالعب بالهوية التي من املمكن أن تلعب
عليها السلطة امللكية مــن أجــل التشتيت
عن القضية الحقيقية :القضية االجتماعية
ومصير هذا الشعب البائس.

تقرير
ع ـل ــى م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
لدفع الناس إلى االحتجاج .واستبعد
خ ـل ــدون ف ــي ت ـصــريــح لـ ــ»األخـ ـب ــار» أن
يـكــون لـقــانــون املــالـيــة ( 2017مـشــروع
املـ ـ ــوازنـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة) تـ ــأث ـ ـيـ ــرات ك ـب ـيــرة
ّ
ب ـش ـك ــل ي ــدف ــع إلـ ـ ــى االح ـ ـت ـ ـجـ ــاج «ألن

الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ب ــوت ـف ـل ـي ـق ــة أع ـ ـطـ ــى أوام ـ ـ ــر
واضحة بمراعاة عدم املساس بالقدرة
الشرائية للجزائريني».
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن إدان ـ ـ ـ ــة املـ ـع ــارض ــة
ّ
للعنف ،فقد اعتبرت أن االحتجاجات
عـلــى األوض ـ ــاع االجـتـمــاعـيــة متوقعة
جـدًا .وفسر «حــزب الحرية والعدالة»،
في بيان ،االضطرابات التي عاشتها
بعض الــواليــات بــ»اإلحـســاس بالظلم
االج ـت ـمــاعــي وت ـفــاقــم أزمـ ــة ال ـث ـقــة بني
الشعب ومؤسساته ...وبضعف تأطير
الطبقة السياسية للمجتمع ،ما شجع
عـلــى ظـهــور أســالـيــب احـتـجــاج خــارج
األطر السياسية والنقابية القائمة».
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،ان ـ ـت ـ ـقـ ــدت «جـ ـبـ ـه ــة الـ ـق ـ ّـوى
االشتراكية» بشدة ما قالت إنه «تعنت
ال ـس ـل ـطــة ف ــي ال ــوق ــوف ض ــد أي بــديــل
دي ـم ــوق ــراط ــي ،وض ــد م ـخ ــرج تــوافـقــي
ل ـ ــأزم ـ ــة» ،م ـح ـم ـلــة إي ــاه ــا م ـســؤول ـيــة
«تــدمـيــر األط ــر التنظيمية وفـضــاءات
املــواطـنــة ،مــا يــدفــع فـئــات الشعب إلى
استعمال العنف».
واك ـ ـت ـ ـفـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة فــي
خضم ذلــك ،بالتحذير من أي مساس
باستقرار الـجــزائــر ،فيما توعد وزيــر
الداخلية بالضرب بيد من حديد من
دون إعطاء كشف واف عن حقيقة ما
ً
حدث ،وهو ما اعتبره مختصون خلال
كبيرًا في التواصل مع املواطنني الذين
ُ
تركوا فريسة للشائعات.

السعودية تطلق مسار خصخصة مطاراتها
تـعـتــزم الـسـعــوديــة تـحــويــل مـطــاراتـهــا
إلى شركات قبل منتصف العام املقبل،
تمهيدًا لخصخصتها ،وف ــق مــا قــال،
أمــس ،رئيس مجلس املديرين لشركة
ال ـط ـي ــران امل ــدن ــي ال ـس ـع ــودي ــة ،فيصل
ال ـص ـق ـي ــر ،فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع ف ـضــائ ـيــة
«العربية» .وقــد وافــق مجلس الــوزراء
الـسـعــودي ،يــوم االثـنــن املــاضــي ،على
الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـخـصـخـصــة
الوحدات االستثمارية للهيئة العامة
ل ـل ـط ـيــران امل ــدن ــي وم ـش ــاري ــع ال ـشــراكــة
م ــع ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص .م ــن جـهـتــه ،أكــد
وزي ــر الـنـقــل ،سليمان الـحـمــدان ،الــذي
يـتــولــى أيـضــا منصب رئـيــس مجلس
إدارة الهيئة العامة للطيران ،أن خطة
الهيئة لخصخصة املطارات الرئيسية
وخ ـ ـص ـ ـخ ـ ـصـ ــة ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
امل ـس ــان ــدة ك ــامل ــاح ــة ال ـج ــوي ــة وق ـط ــاع
تقنية املعلومات وغيرها تسير وفق
الجدول املخطط لها.
وأوضح القصير من جانبه أن العملية
ستتم على مرحلتني ،األول ــى تحويل
الوحدة االستراتيجية أو املطار املراد
خصخصته إلى شركة مملوكة لهيئة
الطيران املدني ،وبــدء تنظيم وهيكلة

تندرج خطة خصخصة
المطارات في إطار رؤية
ابن سلمان لعام 2030

هــذه الـشــركــة لتصبح مستقلة إداري ــا
وم ــالـ ـي ــا ،إل ـ ــى ج ــان ــب إضـ ــافـ ــة ك ـ ــوادر
مناسبة لها ،لتتم بعد ذلك خصخصة
هذه الشركات .وتابع أن «العملية تبدأ
تـبــاعــا حـســب جـهــوزيــة الـقـطــاع ،فعند
تحويل املـطــار إلــى شركة تحتاج إلى
وقــت قـبــل الــدخــول إلــى ال ـســوق ،حيث
تسعى إلى رفع قيمة هذه األصول قبل
دعوة املستثمرين».
وت ـضــم الـسـعــوديــة  27م ـطــارًا مقسمًا
إلى مطارات دولية وإقليمية وداخلية،
أكـبــرهــا مـطــار املـلــك خــالــد الــدولــي في
العاصمة السعودية الــريــاض .وتوقع

ال ـص ـق ـي ــر ،ت ـح ــوي ــل ث ــاث ــة إلـ ــى أرب ـع ــة
م ـط ــارات فــي ال ـس ـعــوديــة إل ــى شــركــات
خالل العام الجاري.
وت ـنــدرج خـطــة الخصخصة فــي إطــار
«رؤي ـ ـ ـ ــة  »2030الـ ـت ــي وض ـع ـه ــا ول ــي
ولــي العهد محمد بــن سلمان ،والتي
بـ ــدا أداؤه ـ ـ ــا ف ــي الـ ـع ــام األول أقـ ــل من
القدر املنتظر ،وذلــك على أثر التراجع
ال ـ ـ ــذي شـ ـه ــده الـ ـقـ ـط ــاع غ ـي ــر ال ـن ـف ـطــي
بسبب اعـتـمــاده على امل ــردود النفطي
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار .ووف ـ ـ ــق تـ ـق ــري ــر لـشـبـكــة
«بلومبرغ» األميركية ،فــإن سياسات
ال ـت ـق ـشــف ال ـت ــي ات ـب ـع ـت ـهــا ال ـس ـعــوديــة
خـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي مل ـع ــال ـج ــة أث ــر
تراجع أسعار النفط أثــرت سلبًا على
االقتصاد غير النفطي في البالد .ووفق
رس ــم ب ـيــانــي ن ـش ــره امل ــوق ــع ،ف ــإن نمو
ال ـنــاتــج اإلج ـمــالــي املـحـلــي لــاقـتـصــاد
غير النفطي في السعودية تدهور بني
عامي  2015و 2016بحوالى  3في املئة،
واع ـت ـب ــرت «ب ـل ــوم ـب ــرغ» أن ذل ــك يــأتــي
نتيجة لخفض السعودية اإلنفاق على
البنى التحتية لالقتصاد ،إضافة إلى
تراجع سعر النفط.
(األخبار ،األناضول)
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تقرير

المظلة السعودية وراء التقارب البحريني اإلسرائيلي
اختتم حكام البحرين العام
الــم ــاض ــي ،2016 ،بــال ـحــدث
األك ـث ــر تـعـبـيـرًا ع ــن حقيقة
توجهاتهم وارتباطاتهم،
وذلـ ــك بـلـقــائـهــم بــالـحــركــة
ال ـح ـس ـيــديــة «ح ـ ـبـ ــاد» ،وهــي
األكـثــر تـشــددًا فــي الموقف
م ــن ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي
واحتالل أرضه .كذلك أظهروا
ال ـتــزامــا عمليًا بالنهج الــذي
ّ
عبدته المملكة السعودية
فــي ال ـطــريــق إل ــى التحالف
العلني مع إسرائيل
علي حيدر
يـ ـتـ ـج ــاوز ل ـ ـقـ ــاء ح ـ ـكـ ــام الـ ـبـ ـح ــري ــن مــع
حــركــة «ح ـبــاد» الحسيدية (الصوفية
ال ـي ـه ــودي ــة) ف ــي أبـ ـع ــاده م ـج ــرد كــونــه
ل ـق ـ ً
ـاء ثـنــائـيــا لـجـهــة م ــا ي ـن ـطــوي عليه
من رسائل متعددة االتجاهات تتصل
بالواقع البحريني ،أو الواقع اإلقليمي
ـ ـ ـ الـ ـسـ ـع ــودي ،وب ـح ـق ـي ـقــة امل ــوق ــف مــن
الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة .م ــا ي ـمـ ّـيــز هــذا
ال ـل ـق ــاء م ــع هـ ــذه ال ـح ــرك ــة أن ـه ــا األك ـثــر
تطابقًا مع التيار املتشدد في الحركة
ال ـص ـه ـيــون ـيــة ل ـج ـهــة مــوق ـف ـهــا م ــن كــل
مــا يتعلق بالفلسطينيني وبالضفة
امل ـح ـت ـلــة وامل ـس ـج ــد األقـ ـص ــى وغ ـيــرهــا
م ــن ال ـق ـضــايــا .ورغ ــم الـتـبــايــن الـفـكــري
وال ـس ـلــوكــي (الـ ـف ــردي) الـ ــذي يفصلها
(حـ ـب ــاد) ع ــن ال ـع ـل ـمــان ـيــن الـصـهــايـنــة
(ك ـ ــونـ ـ ـه ـ ــا ح ـ ــرك ـ ــة دي ـ ـن ـ ـيـ ــة ح ـس ـي ــدي ــة
مـ ـتـ ـش ــددة) ،فــإن ـهــا األكـ ـث ــر ت ــأي ـي ـدًا من
بقية الحركات الحسيدية للجناحات
امل ـت ـش ــددة م ــن األحـ ـ ــزاب الـصـهـيــونـيــة،
بل تضفي على توجهاتها السياسية
امل ـ ـت ـ ـشـ ــددة أب ـ ـع ـ ــادًا ديـ ـنـ ـي ــة ت ـت ـس ــاوق
م ــع ن ـظــرت ـهــا إل ـ ــى م ــا ت ـس ـم ـيــه «أرض
إسرائيل» (فلسطني املحتلة).
لـ ــم ت ـك ــن زيـ ـ ـ ــارة وفـ ـ ــد «حـ ـ ـب ـ ــاد» حــدثــا
شــاذًا واستثنائيًا بالنسبة إلــى حكام
الـ ـبـ ـح ــري ــن ،بـ ــل هـ ــي ام ـ ـتـ ــداد مل ـح ـطــات
وم ــواق ــف ســاب ـقــة ش ـهــدت ـهــا الـبـحــريــن
خ ــال ال ـعــام امل ــاض ــي ،تـصـ ّـب كلها في
تـعــزيــز عملية الـتـطـبـيــع مــع إســرائـيــل

التي ال يوفر قادتها مناسبة للتعبير
ع ــن تـمـسـكـهــم ب ــاالح ـت ــال وبــالـتــوســع
االسـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــان ـ ــي .والـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ــي هـ ــذا
ّ
يصر
املسلسل أن ملك البحرين ،الــذي
على مــواصـلــة سياسة االسـتـبــداد في
مــواجـهــة شعب يطالب بالحد األدنــى
م ــن ح ـقــوقــه وي ـل ـتــزم أق ـصــى السلمية
ال ـتــي لــم يـشـهــدهــا أي بـلــد فــي الـعــالــم،
ه ــو ن ـف ـســه الـ ـ ــذي يـ ـص ـ ّـر ع ـل ــى تـظـهـيــر
عالقاته بكل ما ّ
يمت بصلة إلى الحركة
الصهيونية فــي هــذه املرحلة بــالــذات،
وعلى التمادي في التعبير عن الهرولة
نحو التقارب العلني من إسرائيل.
في ضوء ذلك ،يتضح وجه آخر لثورة
الشعب البحريني يتصل ببعد إضافي
لـهــذه ال ـثــورة الـسـلـمـيــة ،بــاعـتـبــار أنها
تواجه أيضًا منظومة ملكية (البحرين
ـ ـ ـ الـ ـسـ ـع ــودي ــة) ت ـن ــدف ــع م ـه ــرول ــة نـحــو
التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي .في
املقابل ،ال يترك هذا الشعب فرصة إال
ّ
ويعبر فيها عن دعمه وتأييده للشعب
الفلسطيني ومقاومته .ومــن الصعب
ف ـ ـصـ ــل مـ ـسـ ـلـ ـس ــل تـ ـظـ ـهـ ـي ــر االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح
البحريني ـ ـ امللكي على إســرائـيــل ،من
مـنــافــذ وأبـ ــواب م ـت ـعــددة ،عـ ّـمــا يـمــر به
ذلـ ــك ال ـح ـك ــم ،وعـ ــن ت ــوج ـه ــات مـظـلـتــه
الـسـعــوديــة ال ـتــي تــواصــل الــدفــع نحو
املــزيــد مــن ال ـق ـفــزات بــاتـجــاه التحالف

العلني مع إسرائيل.
فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،يـقــدم حـكــام البحرين
ُ
املزيد من فرائض الطاعة التي تظهر
أهمية استمراره لدى رعاته الدوليني
واإلق ـل ـي ـم ـي ــن ،خ ــاص ــة ب ـع ــدم ــا كـشــف

ثورة شعب البحرين
هي أيضًا ضد نظام
حليف إلسرائيل
الشعب البحريني بثباته وبصموده
عــن حقيقة أن ــه ال مستقبل للبحرين
إال ما يجسد إرادت ــه وطموحاته ،لكن
ال ــاف ــت ف ــي هـ ــذه امل ــواجـ ـه ــة أن ح ـكــام
املنامة يستحضرون االنتماء املذهبي
ّ
الـ ـس ــن ــي ع ـن ــدم ــا ي ـت ـع ـلــق األم ـ ـ ــر بـقـمــع
الشعب البحريني ،ويتجاهلون هذا
االنتماء عندما يتعلق األمــر بالشعب
الـفـلـسـطـيـنــي ال ـ ــذي ي ــواج ــه االح ـت ــال
اإلسرائيلي.
فــي امل ـقــابــل ،يـعـ ّـبــر الـشـعــب البحريني

عــن أصــالـتــه الـعــربـيــة واإلســام ـيــة في
كــل مــا يتعلق بالقضية الفلسطينية،
ويـ ـع ـ ّـب ــر عـ ــن ه ــوي ــة وط ـن ـي ــة حــري ـصــة
عـلــى مـسـتـقـبــل بـلــدهــا عـنــدمــا يـطــالــب
بــال ـحــد األدن ـ ــى م ــن ال ـحــريــة وال ـعــدالــة
الـ ـت ــي ت ـن ـش ــده ــا شـ ـع ــوب األرض .مــع
ذلـ ــك ،يـبـقــى ل ـ ــأداء امل ـل ـكــي الـبـحــريـنــي
رس ــائ ـل ــه ال ـس ـع ــودي ــة ،ال ـت ــي ال يــوجــد
أدنى شك ،لدى مؤيدين أو معارضني،
ف ــي أن مــواق ـفــه ال ـتــي تـتـصــل بــالـكـيــان
اإلســرائـيـلــي ،وجـ ّـســدهــا م ـجــددًا لـقــاؤه
ح ــرك ــة «ح ـ ـبـ ــاد» ،ه ــي امـ ـت ــداد وت ـطــور
في السير على النهج الــذي ّأسست له
الــريــاض ،وعـ ّـبــدتــه عبر ل ـقــاءات علنية
بني مسؤولني سعوديني ونظرائهم من
األمنيني والسياسيني اإلسرائيليني.
ع ـل ــى خ ــط م ـ ـ ــواز ،يـ ـ ــدرك اإلس ــرائ ـي ـل ــي
الـ ــرسـ ــائـ ــل الـ ـسـ ـع ــودي ــة الـ ـك ــامـ ـن ــة فــي
الـ ـخـ ـط ــوات ال ـب ـحــري ـن ـيــة ،ويـ ـ ــرى فـيـهــا
تــأك ـي ـدًا إضــاف ـيــا لـصـحــة رؤي ـت ــه حــول
اس ـ ـت ـ ـع ـ ــداد امل ـ ـ ـحـ ـ ــور الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـت ــزع ـم ــه
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ل ــانـ ـتـ ـق ــال إلـ ـ ــى مــرح ـلــة
ال ـت ـج ـس ـيــد ال ـع ـم ـلــي مل ــا س ـ ّـم ــاه رئـيــس
حكومة العدو بنيامني نتنياهو ،قبل
أيـ ـ ــام خـ ــال ل ـق ــائ ــه م ــع وس ــائ ــل إع ــام
أمـيــركـيــة« ،الـجـبـهــة املــوحــدة القائمة»
بني الرياض وتل أبيب ،وذلــك انطالقًا
من الرؤى واملصالح املشتركة.

ادارة وموظفي شركة اميركان اليف
انـشــورنــس كــومـبــانــي، MetLife -
لبنان
مدراء الوكاالت ،مدراء الوحدات
ينعون بمزيد مــن األس ــى واللوعة
فقيدهم الغالي
مدير الوكالة السابق
حبيب عارف اسكندر
وي ـت ـقــدمــون م ــن أه ــل الـفـقـيــد بــأحــر
ال ـت ـع ــازي ســائ ـلــن ال ـل ــه أن يسكنه
فسيح جناته

حركة «حباد» هي األكثر تطرفًا في الموقف من استمرار االحتالل (عن الويب)

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمة الله تعالى املرحوم
علي محمود حالوي

تقرير

«حماس» و«الجهاد» تقبالن دعوتي بيروت وموسكو
أعلنت كل من «حركة املقاومة اإلسالمية
ـ ـ ح ـمــاس» و«حــركــة الـجـهــاد اإلســامــي»
أنهما قبلتا في املبدأ املشاركة في اجتماع
الـلـجـنــة الـتـحـضـيــريــة املـكـلـفــة ب ــاإلع ــداد
لعقد املجلس الوطني الفلسطيني ،في
الـعــاصـمــة الـلـبـنــانـيــة ،ب ـي ــروت ،الـثــاثــاء
املقبل ،وكذلك الدعوة املوجهة من معهد
أبحاث روسي ملناقشة امللف الفلسطيني
في العاصمة موسكو.
يأتي ذلك بعد يوم من اشتراط الحركتني
أن ي ـك ــون ع ـقــد «ال ــوطـ ـن ــي» مـبـنـيــا على
أسـ ــاس ات ـف ــاق ال ـق ــاه ــرة ،فـيـمــا أجـمـعـتــا
على أن الــدعــوة الروسية ستكون أشبه
بورشات عمل أكثر من كونها مباحثات
سياسية.
وقال املتحدث الرسمي باسم «حماس»،
ح ــازم قــاســم ،إن الـحــركــة «سـتـشــارك في
اجـتـمــاع اللجنة التحضيرية للمجلس
الــذي سيعقد في بيروت يومي  10و11
مــن الـشـهــر ال ـج ــاري» ،مضيفًا أن الـقــرار
جاء بعد التشاور مع مختلف الفصائل
لبحث آليات انعقاد املجلس.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس امل ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي
الـفـلـسـطـيـنــي ،سـلـيــم الــزع ـنــون ،قــد ّ
وجــه
األحد املاضي دعوات إلى أعضاء اللجنة
ال ـت ـح ـض ـي ــري ــة امل ـك ـل ـف ــة ب ـ ــاإلع ـ ــداد لـعـقــد

ِب َّسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا اليه راجعون
انتقلت الى رحمته تعالى فقيدتنا
الغالية املرحومة
مها أحمد سليم
زوجــة الدكتور محمد عبد الحليم
قـ ــان ـ ـصـ ــو (م ـ ــدي ـ ــر مـ ـكـ ـت ــب امل ـف ـت ــي
الجعفري املمتاز).
أوالده ـ ـ ـ ـ ــا .أح ـ ـمـ ــد ،إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،عـلــي
قانصو.
ش ـق ـي ـق ــات ـه ــا سـ ـن ــاء زوج ـ ـ ــة ال ـس ـيــد
رشـ ــاد ق ــاس ــم ،س ــام زوجـ ــة ال ـحــاج
ع ـلــي ج ــاب ــر ،ورانـ ـي ــا زوجـ ــة ال ـحــاج
مصطفى الزين
تقبل التعازي غــدا الجمعة املوافق
ف ـي ــه  6كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي  2017فــي
ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
ال ـع ـل ـم ــي ،ال ــرمـ ـل ــة ال ـب ـي ـض ــاء ق ــرب
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ألم ــن ال ــدول ــة من
الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى
ً
مساء.
السادسة
وت ـقــام ذك ــرى أس ـبــوع عـلــى وفاتها
يوم السبت في  7الشهر الجاري في
حسينية بـلــدتـهــا ال ــدوي ــر ،الـســاعــة
الثالثة بعد الظهر.
لفقيدتنا الرحمة ولكم مــن بعدها
طول البقاء.
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ق ــان ـص ــو ،آل سـلـيــم،
وع ـ ـم ـ ــوم أه ـ ــال ـ ــي بـ ـل ــدت ــي الـ ــدويـ ــر
والغبيري.

املـجـلــس الــوط ـنــي ،لــاجـتـمــاع يــومــي 10
و 11من الشهر الجاري ،في بيروت ،من
دون أن يـحـســم مـصـيــر ع ـقــد االج ـت ـمــاع
نفسه في حال التوافق عليه في العاصمة
اللبنانية أيضًا.
و«املـجـلــس الــوطـنــي» هــو بمنزلة برملان
«منظمة التحرير الفلسطينية»ُ ،
وعقدت
آخر دورة له في غزة عام  ،1996تبعتها
جلسة تكميلية فــي مدينة رام الـلــه عام
.2009
أمـ ــا ع ــن م ــوق ــف «الـ ـجـ ـه ــاد اإلسـ ــامـ ــي»،

ّ
يعد المجلس الوطني
الذي سيعقد في
بيروت بمنزلة برلمان
منظمة التحرير

شارك العشرات في غزة أمس في وقفة تضامنية مع المعتقلين (األناضول)

فنقلت وكــالــة «فلسطني الـيــوم» املحلية
ع ــن امل ـت ـحــدث بــاسـمـهــا ف ــي غ ــزة ،داوود
ش ـه ــاب ،أن حــركـتــه ل ــم تـعـلــن مــوافـقـتـهــا
الكلية على املشاركة في اجتماع اللجنة
التحضيرية ،خاصة أنها ال تزال تجري
مشاورات داخلية في هذا الشأن.
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،أع ـل ـن ــت «حـ ـم ــاس»
و«الجهاد» ،وأيضًا «فتح» ،تلقيها دعوة
مــن معهد أبـحــاث روســي ملناقشة امللف
الفلسطيني .وق ــال قــاســم إن «ح ـمــاس»
ت ـل ـقــت دع ـ ــوة م ــن م ـع ـهــد «االسـ ـتـ ـش ــراق»
(معهد أبـحــاث ودراسـ ــات) فــي موسكو،
مــوض ـحــا أن ال ـل ـق ــاءات سـتـنــاقــش املـلــف
الفلسطيني وقضاياه العالقة.
ّ
كذلك ،أكد شهاب نية «الجهاد اإلسالمي»
املشاركة في موسكو ،مشيرًا إلى أن دعوة
«معهد االستشراق» للفصائل جرت قبل
ذلك ،لكن لقاءاته «استكشافية».
في غضون ذلك ،قال القيادي في «فتح»،
أمـ ــن م ـق ـب ــول ،إن ح ــرك ـت ــه ت ـل ـقــت دع ــوة
روس ـيــة مـشــابـهــة ،مـسـتــدركــا« :ال ـل ـقــاء ال
عالقة له باملصالحة ،هو أشبه بورشات
عـمــل عـصــف ف ـكــري ،بـحـضــور الفصائل
والقوى الرئيسية الفلسطينية ملناقشة
املستجدات السياسية».
(األخبار ،األناضول)

والدته :املرحومة نعيمة الخليل.
زوج ـ ـت ـ ــه :الـ ـح ــاج ــة رأفـ ـ ـ ــة م ـح ـمــود
بارود.
أشقاؤه :عماد ،غالب ،واملرحومني:
إبراهيم ،عدنان ،فؤاد وعادل.
شـقـيـقــاتــه :ه ــا ،امل ــرح ــوم ــة س ـعــاد،
واملرحومة دعد.
أش ـ ـق ـ ــاء زوجـ ـ ـت ـ ــه :ال ـ ـح ـ ــاج م ـح ـمــد
والـ ـح ــاج ع ـلــي واملـ ــرحـ ــوم إبــراه ـيــم
بارود.
ي ـ ـجـ ــري ال ـ ــدف ـ ــن ال ـ ـي ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس
 2017/1/5في تمام الساعة الثالثة
ع ـص ـرًا .التجمع أم ــام مـنــزل الفقيد
في صور ـ حي الرمل ـ شــارع اآلثار
ـ ق ــرب بـنــك لـبـنــان والـخـلـيــج ،حيث
ُيـ ـصـ ـل ــى عـ ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه الـ ـط ــاه ــر،
وي ــوارى الـثــرى فــي جبانة الــزهــراء
(ع) صور الخراب.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وبـعــده
ويــومــي الـجـمـعــة والـسـبــت للرجال
ف ــي مـ ـن ــزل أخـ ـي ــه املـ ــرحـ ــوم ع ــدن ــان
ح ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي ،م ـ ــدخ ـ ــل مـ ــدي ـ ـنـ ــة صـ ــور
الشمالي .وللنساء في منزل الفقيد ـ
بناية النور ـ الطابق الثامن.
للفقيد الــرحـمــة ولـكــم عظيم األجــر
وطول البقاء.
اآلس ـفــون :آل ح ــاوي ،آل ب ــارود ،آل
الخليل وأنسباؤهم وعموم أهالي
مدينة صور.
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◄ وفيات ►
تـصــادف نـهــار الجمعة 2017/1/6
ذك ـ ـ ــرى م ـ ـ ــرور أس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى وفـ ــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
ّ
جميل محمد معلم
(أبو عالء)
أخ ــوت ــه :امل ــرح ــوم ه ــان ــي ،امل ــرح ــوم
خليل ،خضر ،وعلي
أوالده :عالء ،محمد ،وريم
وس ـ ُـي ـق ــام بــاملـنــاسـبــة مـجـلــس ع ــزاء
حسيني تتلى فيه آي ــات مــن الذكر
الـ ـحـ ـكـ ـي ــم عـ ـن ــد ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـث ــان ـي ــة
والنصف بعد الظهر في حسينية
بلدته ّ
عبا.
ك ـم ــا ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي نـ ـه ــار األح ــد
 2017/1/8ف ــي حـسـيـنـيــة مسجد
اإلمـ ــام امل ـه ــدي (عـ ــج) ف ــي الـغـبـيــري
من الساعة العاشرة صباحًا لغاية
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
ّ
اآلس ـ ـفـ ــون :آل م ـع ــل ــم ،آل تــرحـيـنــي،
وعموم أهالي ّ
عبا.
انتقل إلى رحمته تعالى
فقيدنا الغالي املرحوم الحاج
أحمد مصطفى الطقش
زوجته :الحاجة ضياء علي الطقش
أوالده :األسـ ـ ـت ـ ــاذ ال ـ ـحـ ــاج ح ـ ّـس ــان
(ص ــاح ــب ثــانــويــة الـشـهـيــد عـبــاس
امل ــوس ــوي "ق ـ ـ ــده") ،ال ــدك ـت ــورة وف ــاء
زوج ـ ــة ال ــدكـ ـت ــور وفـ ـي ــق ش ـم ـعــون،
املـهـنــدس مـصـطـفــى ،الــدك ـتــور علي
(عـمـيــد كـلـ ّـيــة اإلعـ ــام وال ـف ـنــون في
جامعة املعارف).
أشقاؤه :الحاج علي ،الحاج حسني،
العميد املتقاعد أسعد (املدير العام
ب ــال ــوك ــال ــة األسـ ـب ــق ل ــأم ــن الـ ـع ــام)،
املــرحــومــان ال ـحــاج محمد والـحــاج
مهدي
ينطلق مــوكــب التشييع مــن منزله
الـ ـ ـك ـ ــائ ـ ــن م ـ ــدخ ـ ــل مـ ــدي ـ ـنـ ــة ب ـع ـل ـبــك
الـجـنــوبــي حــي الـسـيــدة خــولــة بنت
ال ـح ـســن (عـلـيـهـمــا ال ـ ـسـ ــام) ،قــرب
محطة الطقش يوم الخميس في 5
كانون الثاني ،الساعة  12.30ظهرًا،
ّ
حيث يصلى على الجثمان الطاهر
الـســاعــة  2.00ع ـص ـرًا فــي حسينية
العقيدية  -بيت شاما ،ويــوارى في
الثرى في جبانة العائلة.
تقبل التعازي بعد الدفن في منزله
فــي بعلبك أي ــام الجمعة ،والسبت،
واألحد في  6و 7و 8كانون الثاني
كما تقبل التعازي في بيروت يوم
األرب ـعــاء فــي  11كــانــون الـثــانــي من
الـســاعــة  2.00لغاية الـســاعــة ،4.30
في مجمع اإلمام املجتبى (ع)  -حي
األميركان ،الحدت.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
ال ــراض ــون بـقـضــاء ال ـلــه :آل الطقش
ـ ـ نــاصــر ـ ـ حـيــدر ـ ـ شمعون ـ ـ جبق
ـ ـ ـ ـ ش ــام ـي ــة ،ع ـم ــوم أه ــال ــي بـعـلـبــك ـ ـ
الهرمل
زوجة الفقيد شهناز انطوان كريدي
ولـ ــداه كــريـسـتــوف ج ــورج وزوج ـتــه
نانسي فهد وعائلتهما
جان ميشال
شقيقه هربرت خديج (في املهجر)
شقيقته بياتريس خديج
ح ـمــاتــه ج ـن ـف ـيــاف خ ـيــر ال ـل ــه ارم ـلــة
املرحوم انطوان كريدي
وانسباؤهم ينعون فقيدهم املرحوم
د .كالرك جورج خديج
ي ـح ـت ـف ــل بـ ــال ـ ـصـ ــاة ل ـ ــراح ـ ــة ن ـف ـســه
الـســاعــة الـثــالـثــة مــن بـعــد ظـهــر يــوم
الخميس الواقع فيه  5كانون الثاني
 2017فــي كنيسة م ــار انـطــونـيــوس
البدواني ،الرميل.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون
ً
ابتداء من الساعة الحادية
الكنيسة
عـشــرة قـبــل الـظـهــر ويــومــي الجمعة
والـسـبــت  6و 7ال ـجــاري فــي صالون
ً
ابتداء من الساعة الحادية
الكنيسة
عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة
ً
مساء.

انتقل الى رحمة الله تعالى
املرحوم الحاج محمد حسني
ابراهيم قبالن ( ابو العبد)
زوجته :الحاجة فاطمة سالمة.
ابناؤه :املرحوم الحاج عبدالكريم ،نمر،
كــامــل ،ال ـحــاج بـهـيــج ،الــدك ـتــور حسن،
الحاج جميل ،واملهندس حسني.
بناته :الحاجة هاجر حرم محمود
ال ـ ــزب ـ ــدان ـ ــي ،ال ـ ـحـ ــاجـ ــة مـ ــريـ ــم ح ــرم
املـخـتــار حـســن زهــرالــديــن ،الحاجة
زي ـنــب ح ــرم اس ـعــد ق ـبــان ،الـحــاجــة
كاملة حرم املرحوم الحاج مسعود
قبالن ،والحاجة سامية حرم الحاج
حسني قبالن.
اشقاؤه :املرحومون؛ الحاج ضاهر،
الحاج علي ،والحاج محمود.
شـ ـقـ ـيـ ـقـ ـت ــه :امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــة الـ ـح ــاج ــة
خــدي ـجــة زوج ـ ــة املـ ــرحـ ــوم محمد
زهرالدين (ابو فرح).
وفـ ــي هـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ،ي ـق ــام ذك ــرى
اسـ ـب ــوع ف ــي ب ـل ــدت ــه م ـي ــس ال ـج ـبــل،
وذل ـ ـ ــك يـ ـ ــوم األح ـ ـ ــد ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه ٨
 ،٢٠١٧ -١ع ـنــد ال ـســاعــة ال ـعــاشــرةوال ـن ـص ــف ص ـب ــاح ــا ،ف ــي حسينية
االمام علي بن موسى الرضا(ع).
كما تقبل التعازي ،يوم االربعاء -١١
 ٢٠١٧-١وذلك في جمعية التخصص
والتوجيه العلمي  -الرملة البيضاء،
للرجال والنساء من الساعة الثانية
حتى الخامسة مساء.
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب.
اآلسـ ـف ــون :آل ق ـب ــان ،آل ســامــة آل
زهر الدين آل زبداني وعموم أهالي
بلدة ميس الجبل.
انـ ـتـ ـق ــل إل ـ ــى رح ـ ـمـ ــة ال ـ ـلـ ــه وووري
ال ـثــرى فــي عـ ّـمــان املـنــاضــل واملـفـكــر
ال ــوح ــدوي وأحـ ــد مــؤس ـســي حــركــة
القوميني العرب
هاني محمود الهندي
زوجته إنعام حسن القطان
أوالده :مـ ـحـ ـم ــود ،زوج ـ ـتـ ــه ع ـلـ ّـيــه
الخالدي
إياد ،زوجته أديم أبو ّ
مدين
أحفاده :مارية ،هاني ،عايدة ،ركان
أشقاؤه :مناف وأسامة واملرحومان
عايدة ونوفل
أشقاء زوجته :عبد املحسن ووليد
وخــالــد الـقـطــان واملــرحــومــون آمنه،
محمد علي ،هند ،جمال ،وسهام
تـقـبــل ال ـت ـعــازي فــي ن ــادي خريجي
ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ب ـي ــروت،
الوردية
ال ـي ــوم الـخـمـيــس امل ــواف ــق  ٥كــانــون
ال ـثــانــي  ٢٠١٧م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة
ً
مساء.
حتى السابعة
اآلس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــون :آل ال ـ ـه ـ ـنـ ــدي وآبـ ـ ـي ـ ــده
وال ـق ـط ــان والـ ـخ ــال ــدي وأب ـ ــو مـ ّـديــن
وأنـ ـسـ ـب ــاؤه ــم ف ــي ال ــوط ــن ال ـعــربــي
واملهجر
بسم الله الرحمن
الرحيم َّ ُ
َّ ْ ُ ُْ ْ
َ َ َّ ُ َ
س الط َم ِئن ًة َ ْار ِجـُ ِـعــي
َيــا أيَـ ِّـتــهــا َ النف َ ً
ْ
َ
َّ
ْ
ضــيــة فادخ ِلي
ِإلــى رب ـ ِـك ر ِ
اضـ ُـيــة مــر ِ َّ
ِفي ِع َب ِادي َو ْادخ ِلي َجن ِتي
صدق الله العلي العظيم
انتقل الى رحمته تعالى املرحوم
الحاج محمد يوسف حرب
"ابو يوسف"
أوالده :الحاج يوسف ،الحاج علي،
عباس
أش ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاؤه :ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج عـ ـ ـل ـ ــي ،ال ـ ـحـ ــاج
إب ــراهـ ـي ــم ،الـ ـح ــاج حـ ـس ــن ،ال ـح ــاج
خليل
أص ـه ــرت ــه :ال ـح ــاج ح ـســن قـبـيـســي،
ال ـحــاج أحـمــد مـهـنــا ،ال ـحــاج محمد
نور الدين ،الحاج حسن حجازي
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس
الــواقــع فيه  2017/1/5مــن الثالثة
ولـغــايــة الــرابـعــة والـنـصــف مــن بعد
الظهر في مجمع االمام الكاظم (ع)،
حي ماضي
وت ـقــام ذك ــرى االس ـب ــوع ي ــوم االحــد
الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  2017/1/8ال ـس ــاع ــة
الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا فـ ــي حـسـيـنـيــة
بلدته خربة سلم
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء

زوجته :ديانا بلكي
أوالده :ديـ ــاب وزوجـ ـت ــه ف ــادي ــا متى
وعائلتهما
أسعد
فيليب
زياد
اشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاؤه :امل ـ ـحـ ــامـ ــي جـ ـ ـب ـ ــران ن ـصــر
وزوجته غادة طعمه وعائلتهما
سعد نصر وزوج ـتــه هــدى شمشوم
وعائلتهما
ادغ ــار نـصــر وزوج ـتــه مــارشــا عـ ّـبــود
وعائلتهما
الـ ــدك ـ ـتـ ــور ك ـ ــارل ـ ــوس نـ ـص ــر واب ـن ـت ــه
املحامية ساره نصر
املرحوم اسكندر نصر
ش ـق ـي ـقــاتــه :فـيــولـيــت أرم ـل ــة امل ــرح ــوم
جان بارتي عازار وأوالدهما
سـعــاد زوج ــة املـحــامــي بـطــرس سكر
وعائلتهما
ج ــوس ـل ــن زوجـ ـ ــة س ـم ـيــر فــرنـسـيــس
وعائلتهما
وع ـم ــوم ع ــائ ــات ن ـص ــر ،ب ـك ـلــي ،مـتــى،
بارتي عــازار ،سكر ،فرنسيس ،طعمه،
ّ
عبود ،شمشوم ،صليبا ،رزق ،وعموم
أهالي بلدة مزيارة في الوطن واملهجر
ي ـن ـعــون ب ـمــزيــد م ــن ال ـح ــزن واألس ــى
فقيدهم الغالي املرحوم
جوزاف دياب نصر
امل ـن ـت ـق ــل الـ ـ ــى رحـ ـمـ ـت ــه تـ ـع ــال ــى ي ــوم
الثالثاء  3كانون الثاني  2017متممًا
واجباته الدينية
يحتفل بالصالة لراحة نفسه اليوم
الخميس  5كــانــون الثاني  2017في
تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في
كنيسة سيدة مزيارة ،ويوارى الثرى
في مدافن العائلة في مزيارة.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ق ـب ــل ال ــدف ــن وب ـع ــده
ويوم الجمعة  6الجاري في صالون
ك ـن ـي ـســة س ـي ــدة مـ ــزيـ ــارة اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء مــن
الساعة العاشرة قبل الظهر ولغاية
ال ـس ــاب ـع ــة م ـ ـسـ ـ ً
ـاء ،وي ــوم ــي األحـ ـ ــد 8
واالث ـنــن  9مـنــه فــي صــالــون كنيسة
قـلــب ي ـس ــوع ،ب ـ ــدارو ،ســامــي الصلح
مــن الساعة الـعــاشــرة صباحًا لغاية
ً
مساء.
السابعة
ال ـ ــرج ـ ــاء إب ـ ـ ـ ــدال األكـ ــال ـ ـيـ ــل ب ــال ـت ـبــرع
للكنيسة.
انتقل إلى رحمة الله تعالى
فقيدنا الغالي املرحوم
الدكتور ياسر ربيعة حيدر
زوجته :سنا حسن حرب
ولداه :حسن وداني
والـ ــدتـ ــه :ال ـح ــاج ــة امل ــرح ــوم ــة هــدى
محمد نور الدين
أخ ــوت ــه :األس ـت ــاذ ســامــر (مــديــر في
بنك البحر املتوسط)
واالس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــاذ حـ ـ ـس ـ ــن (م ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار
دب ـلــومــاســي ف ــي س ـف ــارة لـبـنــان في
واشنطن)
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس
امل ــواف ــق ف ــي  5الـ ـج ــاري ف ــي مـنــزلــه
ال ـك ــائ ــن ف ــي ب ـل ــدت ــه ب ــدن ــاي ــل وي ــوم
الـسـبــت فــي  7ال ـج ــاري مــن الـســاعــة
الثالثة بعد الظهر وحتى الساعة
الـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة م ـ ـ ـسـ ـ ـ ً
ـاء فـ ـ ــي ج ـم ـع ـي ــة
التخصص والـتــوجـيــه العلمي في
الرملة البيضاء.
اآلسـفــون :آل حيدر ،حــرب ،فرحات،
ن ــور الــديــن ،شعيب وع ـمــوم أهــالــي
بدنايل

◄شكر على تعزية►
شكر على تعزية
ح ـســن م ـح ـمــد ي ـح ـفــوفــي وإخ ــوان ــه
وعائلته يتقدمون بالشكر الجزيل
الى جميع من واساهم في مصابهم
األليم بفقدان والدهم املرحوم
الحاج محمد مصطفى اليحفوفي
(أبو علي)
س ـ ــواء ب ـح ـضــورهــم ال ـش ـخ ـصــي أو
بــإت ـصــاالت ـهــم ســائ ـلــن امل ــول ــى (عــز
وجل) أن يمدهم بالصحة والعافية
واال يرينا بهم مكروهًا.
إنه نعم املولى ونعم النصير.

يتقدم موظفو شركة 3M plast

بأحر التعازي واملواساة من رئيس مجلس االدارة
السيد كامل قبالن بوفاة والده

الحاج محمد حسني ابراهيم قبالن (ابو العبد)
سائلني الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته
ويلهم ذويه الصرب والسلوان.

يتقدم موظفو رشكة BAFCO

بأحر التعازي واملواساة من رئيس مجلس االدارة
السيد كامل قبالن بوفاة والده

الحاج محمد حسني ابراهيم قبالن (ابو العبد)
سائلني الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته
ويلهم ذويه الصرب والسلوان.

يتقدم موظفو رشكة Kabalangroup

بأحر التعازي واملواساة من رئيس مجلس االدارة
السيد كامل قبالن بوفاة والده

الحاج محمد حسني ابراهيم قبالن (ابو العبد)
سائلني الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته
ويلهم ذويه الصرب والسلوان.

يتقدم موظفو رشكة Kabalanplast

بأحر التعازي واملواساة من رئيس مجلس االدارة
السيد كامل قبالن بوفاة والده

الحاج محمد حسني ابراهيم قبالن (ابو العبد)
سائلني الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته
ويلهم ذويه الصرب والسلوان.

يتقدم موظفو رشكة Kama

بأحر التعازي واملواساة من رئيس مجلس االدارة
السيد كامل قبالن بوفاة والده

الحاج محمد حسني ابراهيم قبالن (ابو العبد)
سائلني الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته
ويلهم ذويه الصرب والسلوان.

يتقدم موظفو رشكة Kamaplast sarl

بأحر التعازي واملواساة من رئيس مجلس االدارة
السيد كامل قبالن بوفاة والده

الحاج محمد حسني ابراهيم قبالن (ابو العبد)
سائلني الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته
ويلهم ذويه الصرب والسلوان.

يتقدم موظفو رشكة {كاتكو»

بأحر التعازي واملواساة من رئيس مجلس االدارة
السيد كامل قبالن بوفاة والده

الحاج محمد حسني ابراهيم قبالن (ابو العبد)
سائلني الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته
ويلهم ذويه الصرب والسلوان.
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تيران وصنافير توصالن صراع أجنحة الدولة إلى ذروته
القاهرة – جالل خيرت
وصـلــت خــافــات األج ـهــزة الـسـيــاديــة في
م ـصــر إلـ ــى ذروتـ ـه ــا م ــع إح ــال ــة اتـفــاقـيــة
ترسيم الحدود البحرية ،التي سيجري
بموجبها ال ـت ـنــازل عــن تبعية جزيرتي
ت ـي ــران وصـنــافـيــر إل ــى ال ـس ـعــوديــة ،على
البرملان ،علمًا بأن االتفاقية تنتظر حكمًا
قـضــائـيــا نـهــائـيــا أمـ ــام مـحـكـمــة الـقـضــاء
اإلداري في مجلس الدولة يوم السادس
ع ـش ــر م ــن ال ـش ـه ــر الـ ـ ـج ـ ــاري ،ي ــرج ــح أن ــه
س ـيــدعــم إل ـغ ــاء ه ــا بــاع ـت ـبــارهــا مـخــالـفــة
دستورية صريحة.
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـح ـ ـكـ ــم امل ـ ـت ـ ــوق ـ ــع ،ك ـ ـمـ ــا س ــابـ ـق ــه،
ً
سـيـسـتـنــد إل ــى أن ف ــي االت ـفــاق ـيــة ت ـنــازال
ع ــن ج ـ ــزء م ــن األراض ـ ـ ـ ــي املـ ـص ــري ــة ،كـمــا
سيستند إلــى تقرير «هيئة املفوضني»
الـ ــذي أعـ ــده م ـس ـت ـشــارون ك ـب ــار راج ـع ــوا
ال ـخ ــرائ ــط وامل ـس ـت ـن ــدات ك ـل ـهــا ،واط ـل ـعــوا
ع ـل ــى امل ـ ــراس ـ ــات امل ـ ـتـ ــوافـ ــرة بـ ــن مـصــر
والسعودية خالل السنوات املاضية.
ووفـ ـ ــق م ـع ـل ــوم ــات خ ــاص ــة ،وردت إل ــى
«األخبار» ،فإن األزمة التي تواجه صناع
ال ـ ـقـ ــرار ف ــي الـ ـق ــاه ــرة راهـ ـن ــا ه ــي ص ــراع
األجـهــزة السيادية حــول االتفاقية ،ففي
الوقت الــذي يتعامل فيه مجلس الدولة
مع القضية منذ بدايتها بصورة قضائية
ب ـح ـتــة ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن أي أب ـع ــاد سـيــاسـيــة،
وقع صــدام حاد بني جهازي «املخابرات

ال ـعــامــة» (وزارة الــداخ ـل ـيــة) وامل ـخــابــرات
الحربية (وزارة الــدفــاع) حــول االتفاقية
وبنودها .فبينما ترفضها األولى بشدة،
العـ ـتـ ـب ــارات عـ ــدة ف ــي م ـقــدم ـهــا الـغـضــب
الشعبي الذي قد ال يمكن السيطرة عليه
واعتبارات السيادة ،تــرى «الحربية» أن
القضية بسيطة وكــان يفترض أال تأخذ
ه ــذا امل ـن ـحــى ،وخ ــاص ــة أن ال ـعــاقــات مع
السعودية أقوى من أي ارتباطات أخرى.
ّ
في املقابل ،ووفــق الــروايــات ،فــإن الرئيس
عـبــد الـفـتــاح السيسي «يـقــف م ـتــرددًا بني
التقارير املتناقضة» ،وخاصة أن القضية
ص ــارت أكـبــر قضية سياسية خــال فترة
والي ـ ــة ح ـك ـمــه األول ـ ـ ـ ــى ،ع ـل ـمــا ب ـ ــأن إم ـ ــرار
البرملان لالتفاقية أو التوافق على رفضها
كما كان متصورًا لدى البعض بعد صدور
ق ــرار اإلح ــال ــة ،لــم يـعــد مـضـمــونــا ،فــي ظل
أن جـهــازي املـخــابــرات اللذين ساهما في
تشكيل ال ـبــرملــان مـنـقـسـمــان ،وه ــو مــا قد
يعني انقسام التصويت.
وعـلــى عكس الـحـفــاوة الـتــي استقبل بها
املـ ـل ــك الـ ـسـ ـع ــودي س ـل ـم ــان خـ ـ ــال زيـ ـ ــارة
البرملان بعد توقيع االتفاقية ،تصاعدت
حـ ــدة ال ـخ ــاف ــات ب ــن ال ـ ـنـ ــواب ،فــال ـصــوت
الـ ـغ ــال ــب ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت الـ ـ ــراهـ ـ ــن ي ـ ـقـ ــول إن
الجزيرتني مصريتان وال تـنــازل عنهما،
علمًا بأن هذه األصــوات لم تخرج من قبل
بهذه القوة ،األمر الذي سيدفع املجلس في
حــال قــرر مناقشة االتفاقية إلــى التصدي

لها باستفاضة كبيرة ،وكــذلــك استعمال
تـ ـق ــاري ــر الـ ـلـ ـج ــان امل ـخ ـت ـل ـف ــة الـ ـت ــي بـ ــدأت
بالفعل في مراجعة االتفاقية ،أو جلسات
االستماع املزمع عقدها ملناقشة القضية،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى الـجـلـســات ال ـع ــام ــة ،وهــي
األخــرى نالت نصيبًا من املطالبة بإعادة
بثها تلفزيونيًا عند مناقشة هذه القضية
تحديدًا.
وأح ـي ـل ــت االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ،الـ ـت ــي وصـ ـل ــت إل ــى

سيطلب التيار المدني
ترخيصًا لتنظيم
تظاهرة رفض حاشدة

البرملان بداية األسبوع الجاري ،إلى عدة
ّ
ستعد
لـجــان؛ أبــرزهــا «التشريعية» التي
ً
ت ـقــري ـرًا م ـف ـصــا م ــن ال ـنــاح ـيــة الـقــانــونـيــة
مــدعـمــا بــاملـسـتـنــدات واألوراق ،فيما بــدأ
عــدد مــن ن ــواب كتلة « »30-25املعارضني
وال ــرافـ ـض ــن سـلـفــا لــات ـفــاق ـيــة الـتـنـسـيــق
مــع مقيمي الــدعــاوى القضائية لحضور
جلسات مناقشة تحت سقف البرملان من

أجل الرد على جميع املراسالت السعودية
في هذا الشأن.
نواب البرملان يسعون ،كما يبدو ،إلى غسل
سمعتهم من هذه القضية بالبث املباشر
ل ـل ـج ـل ـس ــات ،ف ـي ـمــا لـ ــم ي ـح ـســم مـعـظـمـهــم
املوقف النهائي من قضية ستؤثر كثيرًا
في العالقات املصرية ـ السعودية ،وخاصة
أن ـهــا تـمـثــل سـبـبــا رئـيـسـيــا للقطيعة بني
الـبـلــديــن أخ ـي ـرًا ،عـلـمــا ب ــأن ق ــرار األج ـهــزة
ال ـس ـيــاديــة ب ـم ـفــردهــا ل ــن يـحـســم املـعــركــة
بــرملــان ـيــا ،وال سـيـمــا أن بـعـضـهــا يفضل
متابعة حكم القضاء النهائي فيها.
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،أعـ ـل ــن ال ـت ـي ــار امل ــدن ــي،
امل ـ ـ ـعـ ـ ــارض ل ـل ـق ـض ـي ــة ،اع ـ ـتـ ــزامـ ــه ال ـت ـق ــدم
بطلب الـحـصــول عـلــى تــرخـيــص مــن أجــل
تنظيم تظاهرة جديدة للمطالبة برفض
االت ـف ــاق ـي ــة ،عـلـمــا بـ ــأن تـنـسـيـقــات تـجــرى
بني مختلف التيارات الرافضة لالتفاقية
هدفها أن تـكــون الـتـظــاهــرة حــاشــدة ،وأن
يشارك فيها عدد من املرشحني الرئاسيني
الـســابـقــن؛ مــن أبــرزهــم حـمــديــن صباحي
وخالد علي.
ووفق مصدر أمني ،فإن تعليمات صدرت
باحتواء أي تظاهرات حــول القضية غير
مبلغ عنها ،مع محاولة الحد من أعدادها
قبل انطالقها عبر إجراءات أمنية مشددة،
عـلـمــا ب ــأن ت ـظــاهــرة ج ــرت قـبــل أيـ ــام أم ــام
«نقابة الصحافيني» ّفرقها األمــن وألقى
القبض فيها على عدد من املتظاهرين.
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أفقيا
ُ
بحار ورائد إنكليزي ّ
 -1حرف عطف – ّ
تجول في أوقيانيا وقتل في جزر سندويش
–  -2ممثلة لبنانية من أعمالها «األرملة والشيطان» –  -3اإلسم الذي أطلقه العرب
على مدريد عاصمة إسبانيا – مغنية وممثلة مصرية –  -4بلدة لبنانية بقضاء
بنت جبيل – ماركة سيارات قديمة –  -5متشابهان – يدوس برجله األرض –  -6نوع
من صمغ الشجر يمضغ ُ
ويستخدم كبخور يحدث رائحة زكية – صفة الشخص
ّ
الذي يتطلع الى تحقيق هدف بعيد –  -7عبودية – صرخ وبكى – أغلظ أوتار العود
–  -8برهنه بشكل قاطع –  -9الـفــوالذ – صاحب محل البقالة –  -10بلدة لبنانية
بقضاء الشوف
عموديًا

شروط اللعبة

1

 -1فاماغوستا –  -2صافيتا – فول –  -3يريم – رب – رع –  -4وسط – ّ
اليم –  -5برن – الليتر – -6
ّ
مرشة – ّ -7
يغب – بوا –  -8يونس – صلف –  -9أسيره – صولد –  -10سانت باتريك
نا – فل –
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مشاهير 2476

حلول الشبكة السابقة

 -1صير بني ياس –  -2فار – راغوسا –  -3أفيون – بنني –  -4ميمس – ِسرت –  -5آت – طالب –
ّ
هب –  -6غار – ود –  -7باملا – صت –  -8سف – لير – صور –  -9توريتشيللي –  -10العمرة – فدك

7

حل الشبكة 2475

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

 -1نبات تستعمل فصوصه لتطييب األطعمة – عاصمة عربية –  -2معركة إنتصر
ّ
العثماني للشرق – خاصته وملكه – -3
فيها العثمانيون على املماليك فكان الفتح
طريق ومسلك – خشبة الثور –  -4مقدم برامج تلفزيونية كوميدية أميركي مشهور
على قناة «ان بي سي» في نيويورك – نوتة موسيقية –  -5يغلق الباب – بلبل مبعثرة
ّ
ّ
الهنديات
سكني كبيرة لتقطيع اللحم –  -7ثوب ترتديه
–  -6نقي العظم أو النخاع – ّ
– املفصل مــا بــن الساعد والـكــف أو الـســاق والـقــدم –  -8جروحهم – ضمير منفصل
– ُ -9جحر العقرب أو العنكبوت – ود – مقياس أرضــي للمساحة –  -10جامعات أو
مؤسسات يتابع فيها الطالب الدراسات العليا – ما ُيدخر من املواد الغذائية والقوت

أفقيا
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إعداد
نعوم
مسعود
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11

شاعر لبناني رقيق (ّ )1930-1899
يمت بنسبه الى أسرة عريقة في القدم
أنجبت الشعراء واملــؤرخــن والكتبة .هــو مــن شـعــراء املهجر .توفي في
البرازيل
 = 1+4+3+7+6+5املغشوش مــن العملة ■  = 11+9+8طـعــام ال ــدواب ■
 = 6+2+10صوف باألجنبية

حل الشبكة الماضية :ميشيل اوباما

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم /60م2014/
امل ـن ـف ــذ :ب ـن ــك ان ـتــركــون ـت ـي ـن ـن ـتــال لـبـنــان
ش.م.ل .ـ ـ ـ ـ ـ وك ـي ـل ــه املـ ـح ــام ــي رزق ال ـلــه
مخلوف
املـنـفــذ عليهم :شــركــة سبيد إن ش.م.ل.
وم ـي ــاد واي ـل ــي وع ــدن ــان وب ـش ـيــر وهــا
ونسرين وعبير
واليسار وجورج فارس السبعلي وهدى
ح ـن ــا ال ـك ــوس ــى ـ ـ ـ ـ وك ـي ــاه ــم امل ـحــام ـيــان
يوسف الديك وربى الشدياق
السند التنفيذي :استنابة ص ــادرة عن
دائ ــرة تنفيذ بـيــروت بــرقــم 2012/1326
ً
تـ ــاريـ ــخ  2014/3/24ت ـح ـص ـي ــا ملـبـلــغ
 /1295393.76/دوالر أمـ ـي ــرك ــي ع ــدا
الفائدة واللواحق.
تاريخ اعــان تحول الحجز االحتياطي
الى حجز تنفيذي2014/2/10 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2014/2/21 :
الـ ـعـ ـق ــار امل ـ ـط ـ ــروح ل ـل ـب ـي ــع :الـ ـعـ ـق ــار 80
ال ـس ـف ـي ـلــي م ـســاح ـتــه  1945م.م .قـطـعــة
ارض ضـمـنـهــا ت ـ ــراس ض ـم ـنــه piscine
بــركــة للسباحة وارب ــع حـمــامــات وغرفة
كهرباء وبرغوال قرميد وغرفة لصيانة
البيسني وقطعة ارض مغروسة اشجار
مثمرة وغرفة خدم ضمنها حمام ودرج
ي ــؤدي ال ــى الـطــابــق االول يـحـتــوي على
تراس وغرفة وحمام قيد االنشاء وغرفة
وت ــراس ضمنه اش ـجــار سـنــديــان ودرج
خــارجــي مــن ام ــام املـ ــرآب ال ــذي يحتوي
على بئر لجمع املـيــاه ي ــؤدي أيـضــا الى
الطابق االول الــذي يحتوي على مدخل
وممر وثــاث غرف نوم وحمام ومطبخ
وصالون وسفرة وغرفة جلوس وتراس
خ ـ ــارج ـ ــي ودرج خ ـ ــارج ـ ــي يـ ـ ـ ــؤدي ال ــى
الطابق الثاني دوبلكس الــذي يحتوي
عـلــى صــالــون ودار وط ـعــام وخ ــاء عــدد
 2وم ـط ـبــخ وغ ــرف ــة نـ ــوم وغ ــرف ــة مكتب
وش ــرفـ ـت ــن ودرج داخ ـ ـلـ ــي ي ـ ـ ــؤدي ال ــى
الطابق العلوي الذي يحتوي على ثالث
غرف نوم وحمامني وغرفة مكتب وغرفة
جلوس وغرفة العاب وشرفتني ،البناء
ي ـح ـتــوي ع ـلــى م ـص ـعــد ك ـهــربــائــي وهــو
بكامله ملبس بحجر صـخــري طبيعي
وان القسم املــوجــود فيه البناء مصون
م ــن الـ ـخ ــارج بـتـصــويـنــة ح ـجــر وحــديــد
الطابق االول تشغله السيدة عبال الحلو
امــا الطابق الثاني يشغله ابنها ميالد
السبعلي.
يحده غربًا طريق عام و 81شرقًا طريق
ً
عام و 85و 86شماال طريق عام و 78و77
و 75وطــريــق جـنــوبــا طــريــق ع ــام .حجز
احتياطي رقم  2000/222/222عن تنفيذ
امل ــن الـحــاجــز املـهـنــدس ال ـيــاس مخايل
السبعلي قيد احتياطي بعقد بيع على
ه ـ ــذا ال ـع ـق ــار مل ـص ـل ـحــة مـ ـي ــاد وج ـ ــورج
وايـلــي وعــدنــان وبشير وهــاال ونسرين
وعـ ـبـ ـي ــر والـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــار ف ـ ـ ـ ــارس ال ـس ـب ـع ـل ــي
تــأمــن درج ــة اول ــى على حصص ميالد
وايـلــي وعــدنــان وبشير وهــاال ونسرين
وعبير والـيـســار اوالد ف ــارس السبعلي
الـ ـب ــالـ ـغ ــة  2100س ـه ـم ــا مل ـص ـل ـح ــة بـنــك
انتركونتينتال لبنان ش.م.ل .والفريق
ال ـث ــال ــث ش ــرك ــة س ـب ـيــد إن ش.م.ل .عقد
ادخ ـ ـ ــال ع ــن ح ـك ــم ال ـت ــأم ــن ع ـل ــى حـصــة
جورج فارس السبعلي  300سهمًا وزيد
التأمني  /42000/دوالر أميركي بحيث
اصبح بعد الزيارة بنسبة /1380000/
دوالر أمـيــركــي على كــامــل الـعـقــار حجز
احـتـيــاطــي رق ــم  2010/231/231صــادر
عن دائرة تنفيذ املنت على حصة عدنان
السبعلي البالغة  500سهمًا من الحاجز
مــن فرجينيا يــوســف حسكيان تحويل
حـجــز احـتـيــاطــي رق ــم 2010/231/231
ال ـ ــى ح ـج ــز ت ـن ـف ـيــذي ب ــرق ــم 2010/292
مـحـضــر وص ــف رق ــم  2010/292حجز
اح ـت ـيــاطــي رق ــم  2012/492ع ــن تنفيذ
ب ـيــروت الـحــاجــز بـنــك انتركونتيننتال
لبنان ش.م.ل .مذكرة عن تنفيذ بيروت
باملعاملة رقم  2012/1326اعالن تحويل
الحجز االحتياطي رقــم  2012/492الى
حجز تنفيذي لقاء مبلغ /1248679.51/
دوالر أمـ ـي ــرك ــي ع ـ ــدا الـ ـف ــائ ــدة مـحـضــر
وصـ ـ ــف رقـ ـ ــم /90م 2014/مـ ــذكـ ــرة عــن
تـنـفـيــذ امل ــن رق ــم  2012/1326اش ـت ــراك
جهاد الـنــداف حجز تنفيذي عن تنفيذ
بيروت رقم  2009/1270ملصلحة شركة
كــاب ـي ـتــال ف ـي ـنــانــس ح ـجــز ت ـن ـف ـيــذي عن
تنفيذ بـيــروت رقــم  2015/324ملصلحة
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االعتماد املصرفي ش.م.ل.
ق ـي ـم ــة ال ـت ـخ ـم ــن /2200000/ :دوالر
أميركي.
قيمة الطرح /1320000/ :دوالر أميركي.
امل ــزاي ــدة :ستجري يــوم االرب ـعــاء الــواقــع
فيه  2017/2/1الساعة الحادية عشرة
صباحًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ في
مـحـكـمــة امل ـ ــن .ف ـع ـلــى راغ ـ ــب الـ ـش ــراء ان
يــودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح
أو تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة وات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل ثالثة
ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا باملعاملة
التنفيذية رقم 2015/496
طــالــب التنفيذ :شــركــة دافـكــو للهندسة
وامل ـق ــاوالت والـتـجــارة ش.م.ل .وكيلتها
االستاذة ميرنا فياض
املنفذ عليها :شركة مجوهرات جرماني
ش.م.م.
وليم وميشال وبيار جرماني وسميرة
ع ـب ـي ــد وك ـي ـل ـه ــم االسـ ـ ـت ـ ــاذ ش ـ ـ ــارل داود
وجورج داوود
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد ات ـف ــاق  +كـتــاب
ضـ ـم ــان ــة املـ ـبـ ـل ــغ /159000/د.أ .ع ــدا
اللواحق.
ً
املطروح للبيع :أوال 560 :سهم من العقار
رقم  1823بزبدين:
أرض بعل حرشية مشتملة على بعض
اشجار الصنوبر.
مساحته/5000/ :م 2تقريبًا
حدوده :غربًا  1842و 1841وشرقًا 1821
و1824
و 1815و 1814و 1813و 1810و1825
ً
و 1820وشـ ـم ــاال  1825و 1840و1839
و 1838وج ـنــوبــا  1821و 1819و1815
و 1824و 1814طريق عام ـ ـ مرتفق بحق
امل ــرور للعقارات  1821و 1824و 1825ـ ـ
حجز عقاري رقم /1316ص.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/47000/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـطـ ــرح:
/28200/د.أ.
ثانيًا 960 :سهم من العقار  500بزبدين:
ارض بعل صنوبر
مساحته /700/ :م2
ح ــدوده :غربًا  496و 499و 530وطريق
ً
ع ــام وش ــرق ــا  523و 501و 522وش ـمــاال
 496و 522وج ـن ــوب ــا  502ي ـش ـت ــرك فــي
ملكية العقارين  527و.530
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/21000/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـطـ ــرح:
/12600/د.أ .يشترك في ملكية العقارين
 527و.530
ثالثًا 720 :سهم من العقار  528بزبدين:
قطعة ارض سقي مشجرة تفاح.
مساحته/380/ :م2
حـ ـ ــدوده :غــربــا  529و 527وش ــرق ــا 507
ً
و 549وش ـم ــاال  549و 527وطــريــق عــام
وج ـن ــوب ــا  507و 529ي ـش ـت ــرك بـمـلـكـيــة
العقارين رقم  527منتفع بحق الري من
املـيــاه املــوجــودة فــي العقار  526بمعدل
ثالثماية سهم من اصل  2400سهم.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/22800/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـطـ ــرح:
/13680/د.أ.
رابعًا 360 :سهم من العقار  518بزبدين:
ارض م ـش ـجــرة اش ـج ــار وفــاك ـهــة وب ـنــاء
قديم مؤلف من طابقني السفلي يحتوي
عـ ـل ــى دار وغـ ــرفـ ــة سـ ـف ــرة وغـ ــرفـ ــة ن ــوم
وم ـم ـشــى وم ـط ـبــخ وم ـن ـت ـف ـعــات وف ــرن ــدا
مـسـقــوفــة وزاروب خـلــف الـبـنــا الـعـلــوي
مؤلف من دار وغرفة سفرة وغرفة منامة
وم ـط ـبــخ وم ـن ـت ـف ـعــات وم ـم ـشــى وف ــرن ــدا
مسقوفة وبلكون ودرج خارجي.
مساحته/220/ :م 2تقريبًا.
ح ـ ــدوده :غــربــا طــريــق ع ــام وش ــرق ــا 519
ً
وشماال  498وجنوبًا طريق عام يشترك
ف ــي مـلـكـيــة ال ـع ـقــار  527ـ ـ ـ حـجــز عـقــاري
/1316ص بملف .4980
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/24750/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـطـ ــرح:
/14850/د.أ.
خ ــامـ ـس ــا 720 :س ـه ــم مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار 988
بزبدين :ارض بعل مشجرة صنوبر.
مساحته/750/ :م 2تقريبًا
ح ـ ـ ــدوده :غ ــرب ــا  989وحـ ـ ــدود حــاصـبـيــا
ً
وشــرقــا  987و 986وش ـم ــاال  990و989

وجـنــوبــا  987و 985منطقة حاصبيا ـ ـ
منتفع بــاملــرور على العقار  987ـ ـ حجز
عقاري /1316ص بملف .498
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/16875/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـطـ ــرح:
/10125/د.أ.
تــاريــخ وم ـكــان امل ــزاي ــدة :تـجــرى املــزايــدة
نـهــار األرب ـع ــاء ال ــواق ــع فــي 2017/1/18
ال ـس ــاع ــة الـ ـح ــادي ــة ع ـش ــر ص ـب ــاح ــا ام ــام
رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ بـعـبــدا ف ــي قـصــدر
عدل بعبدا املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
أو مـصــرف مـقـبــول بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي الياس ريشا
تـنـفــذ شــركــة روب ــوك ــوب بــاملـعــامـلــة رقــم
 2015/159بــوجــه شــركــة ش ــاال الـشــرق
االوس ـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ أنـ ـ ـط ـ ــوان شـ ـ ــاال وأخـ ــوانـ ــه
وط ــانـ ـي ــوس ك ـ ــرم ش ـ ــاال ح ـك ــم مـحـكـمــة
الــدرجــة االول ــى فــي جـبــل لـبـنــان الغرفة
ً
الـ ـس ــادس ــة رق ـ ــم  2011/254تـحـصـيــا
ملـبـلــغ  /46365.45/يـ ــورو اض ــاف ــة الــى
الفائدة من تاريخ  2005/4/19والرسوم
واملصاريف.
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـل ــى  450س ـه ــم فــي
الـعـقــاريــن  603و 115كـفــريــاســن حصة
املنفذ عليه طانيوس شالال.
ـ ـ العقار  603كفرياسني مساحته  40م.م.
وه ــو بـمــوجــب االف ـ ــادة الـعـقــاريــة قطعة
ارض سليخ مفرزة حكمًا عن العقار 115
كـفــريــاســن وبــالـكـشــف تـبــن ان ــه فضلة
ط ــري ــق ت ــرابـ ـي ــة م ـش ـج ــرة أش ـ ـجـ ــار غـيــر
مثمرة.
ـ ـ الـعـقــار  115كفرياسني مساحته 245
م.م .وهو بموجب االفادة العقارية انفاذ
اسـتـمــاك ووض ــع يــد عـلـيــه اقـتـطــع منه
قطعة اعطيت الرقم  603ومــا بقي منه
احتفظ برقمه وضم قسم منه مساحته
 534م.م .الــى االم ــاك العامة ومساحته
بجانبه ومحتوياته قطعة ارض ضمنها
بـنــاء باملحضر الفني رقــم 81/182/44
وب ــال ـك ـش ــف ع ـل ـيــه ت ـب ــن ان بـ ـن ــاء ي ـقــوم
عـلـيــه م ــن طــاب ـقــن ك ــل ط ــاب ــق بـمـســاحــة
 175م.م .تقريبًا ،الطابق االرضــي ارضه
بــاطــون لــه ثالثة أب ــواب حديد جــرار مع
شبابيك فوقها ودفــاعــات ومــدخــل باب
حــديــد لـ ــدرج يـ ــؤدي ال ــى ال ـطــابــق االول
وهــو كناية عــن صالة عــرض مــع مكتب
ارضه باطون مع ظواهر نش في السقف
وحمام صغير قديم العهد.
تاريخ قرار الحجز  2013/3/12وتاريخ
تسجيله .2013/4/20
بــدل تخمني  450سهم حصة طانيوس
شالال في العقار  603كفرياسني /1125/
د.أ .وبـ ـ ـ ــدل ط ــرحـ ـه ــا بـ ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـيــض
/641.25/د.أ.
بــدل تخمني  450سهم حصة طانيوس
شـ ـ ـ ــاال فـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  115كـ ـف ــري ــاس ــن
/137812/د.أ .وبـ ـ ـ ــدل ط ــرحـ ـه ــا ب ـعــد
ال ـت ـخ ـف ـيــض /78553.125/د.أ .أو مــا
يعادلهما بالعملة الوطنية.
يـجــري البيع بـيــوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه
 2017/3/14الساعة  11.00قبل الظهر
فـ ــي ق ــاع ــة م ـح ـك ـمــة كـ ـ ـس ـ ــروان .ل ـل ــراغ ــب
بالشراء دفــع بــدل الطرح بموجب شيك
مصرفي منظم المر حضرة رئيس دائرة
تنفيذ ك ـس ــروان او تـقــديــم كـفــالــة وافـيــة
مــن اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن الــدولــة
وي ـت ـح ـم ــل رسـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل وال ــدالل ــة
وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضـمــن نطاق
الدائرة واال عد قلمها مقامًا مختارًا له
كما عليه االطــاع على قيود الصحيفة
الـعـيـنـيــة ال ـع ــائ ــدة ل ـل ـع ـقــاريــن مــوضــوع
املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت

بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2016/11/29عـ ـل ــى املـ ـتـ ـه ــم م ـح ـمــود
م ـح ـمــد ح ـجــي ط ــال ــب رقـ ــم ال ـق ـيــد خ /9
الشيوخ ـ ـ درب النوب جنسيته سوري
م ـحــل اق ــام ـت ــه ب ــواس ـط ــة م ـف ــرزة ب ـيــروت
القضائية محضر عدد  302/739تاريخ
 2016/2/27وال ــدت ــه هــدلــة عـمــره 1989
اوقف غيابيًا بتاريخ  2013/12/20وهو
فار من وجه العدالة.
بالعقوبة التالية خمس سنوات اشغال
شاقة.
وفقًا للمواد  459و 459/454من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعماله
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2016/11/30
الرئيس
التكليف 14
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2016/11/29على املتهم ولـيــد مختار
جميلي رقم القيد خ  /29الغندورية كلية
جنسيته ســوري محل اقامته بواسطة
م ـفــرزة ب ـيــروت القضائية محضر عــدد
 302/738ت ــاري ــخ  2016/2/27والــدتــه
ربوعة عمره  1990اوقف غيابيًا بتاريخ
 2013/12/20وهو فار من وجه العدالة.
بالعقوبة التالية خمس سنوات اشغال
شاقة.
وفقًا للمواد  459و 459/454من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعماله
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2016/11/30
الرئيس
التكليف 14
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2016/11/29عـلــى املـتـهــم أح ـمــد خالد
املـحـمــد رق ــم الـقـيــد /20زراعـ ـ ــة جنسيته
سوري محل اقامته طرابلس ـ ـ الزاهرية
والـ ـ ـ ــدتـ ـ ـ ــه عـ ـ ــدلـ ـ ــة ع ـ ـ ـمـ ـ ــره  1989اوق ـ ـ ــف
احترازيًا بتاريخ  2013/7/8ووجاهيًا
فـ ــي  2013/7/17وأخ ـ ـلـ ــي س ـب ـي ـلــه فــي
 2014/2/28وهــو فــار مــن وجــه العدالة
بالعقوبة التالية خمس سنوات اشغال
شاقة.
وفقًا للمواد  459و 459/454من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعماله
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2016/11/30
الرئيس
التكليف 14
إعالن شطب شركة تجارية
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ً
بناء للطلب املقدم بتاريخ 2016/11/14
ومحضري اجتماع الجمعية العمومية
غ ـ ـيـ ــر الـ ـ ـع ـ ــادي ـ ــة املـ ـنـ ـعـ ـق ــدت ــن بـ ـت ــاري ــخ
 2016/10/3و  2015/10/26ص ــدر
بتاريخ  2016/11/14قــرارًا عن حضرة
الـ ـق ــاض ــي امل ـ ـشـ ــرف ق ـض ــى ب ـح ــل شــركــة
االن ـ ـ ـشـ ـ ــاءات ال ـح ــدي ـث ــة ش.م.م .مـمـثـلــة
بــامل ـفــوض بــالـتــوقـيــع ال ـس ـيــد مصطفى
عبد اللطيف كباره باالنفراد ،وشطبها
مــن الـسـجــل ال ـت ـجــاري ال ـعــام ذات الــرقــم
 6417تاريخ  1991/8/17رقم التسجيل
في املالية .12386
ل ـل ـم ـت ـضــرر م ـه ـلــة عـ ـش ــرة ايـ ـ ــام لـتـقــديــم
اعـتــراضــه الخطي على هــذا االج ــراء من
تاريخ نشر االعالن.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي بعلبك
والهرمل

ً
طلب علي جميل رباح بصفته وكيال عن
جميل نسيب رباح سند تمليك بدل عن
ضائع بحصته بالعقار رقم  253اللبوة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
عباس القاق
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب السيد حبيب محمد ناصر الدين
مالك  2400سهم في العقار  /1376/من
منطقة البوشرية العقارية سند تمليك
ب ــدل عــن ضــائــع بــاس ـمــه .حـبـيــب محمد
ناصر الدين.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/1367
امل ـن ـفــذ :ال ـي ــاس ح ـســن ش ـل ـهــوب .وكـيـلــه
املحامي داني الشيخ
املـنـفــذ عـلـيــه :ال ـيــاس هــانــري املـقــدســي ـ ـ
مجدليا
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائ ــرة
ت ـن ـف ـيــذ ح ـل ـبــا رق ـ ــم  2012/216ت ــاري ــخ
ً
 2013/3/14تحصيال ملبلغ 2.256.000
ل.ل .عدا الرسوم والفوائد القانونية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ن ـهــار االث ـنــن فــي  2017/1/16الـســاعــة
ال ــواح ــدة ظ ـه ـرًا ،م ـن ـقــوالت امل ـن ـفــذ عليه
املنزلية الكائنة في بلدة مجدليا وهي
ع ـبــارة عــن غــرفــة ج ـلــوس وغــرفــة سفرة
وصالون وبــراد وغاز وتلفزيون وثالث
غرف نوم.
ب ــدل ال ـت ـخ ـمــن 9300 :د.أ .ب ــدل ال ـطــرح:
 5580د.أ.
على الراغب بالشراء الحضور الى مكان
وج ــود املـنـقــوالت فــي مـنــزل املنفذ عليه
في مجدليا في املوعد املحدد مصحوبًا
بالثمن و %5رسم داللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول
دعوه
إن مـحـكـمــة ص ــور الـشــرعـيــه الـجـعـفــريــه
تدعو علي احمد مغنيه للمثول امامها
نهار االثنني في  2017/1/30بالدعوى
املقامه عليه من بتول محمود حرز ماده
اثبات طالق غرفة رئيس املحكمة فضيلة
الشيخ محمد محسن الفقيه وفــي حال
التخلف يعتبر قلم هذه املحكمه املرجع
الصالح البالغك كافة االوراق الشرعيه
بما فيها الحكم القطعي.
رئيس قلم
محكمة صور الشرعية الجعفرية
محمد علي حمام
دعوه
إن مـحـكـمــة ص ــور الـشــرعـيــة الـجـعـفــريــه
تــدعــو اب ــراه ـي ــم سـهـيــل فـنـيــش للمثول
امامها نهار الخميس في 2010/10/14
بالدعوى املقامة من فاطمة محمود حرز
مادة إثبات طالق غرفة القاضي الشيخ
محمد محسن الفقيه وفي حال التخلف
يعتبر قلم هذه املحكمة املرجع الصالح
البالغك كافة االوراق الشرعية بما فيها
الحكم القطعي.
رئيس قلم محكمة صور الشرعية
الجعفرية
محمد علي حمام
تبليغ
صادر عن محكمة النبطية املدنية
ي ــدع ــو ق ـلــم ه ــذه املـحـكـمــة امل ــدع ــى عليه
جهاد محمد حوماني واملجهول محل
االق ــام ــة ال ـح ـضــور ال ـيــه الس ـت ــام اوراق
ال ــدع ــوى رق ــم  2017/109امل ـقــامــة عليك
بمادة إشغال دون مسوغ شرعي.
وع ـل ـي ــك اتـ ـخ ــاذ م ـح ــل اق ــام ــة ل ــك ضـمــن
ً
نطاق املحكمة ما لم تكن ممثال بمحام
ح ـيــث ي ـعــد مـكـتـبــه م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا واال
ج ــاز اب ــاغ ــك االوراق وم ــوع ــد الجلسة
بــواس ـطــة رئ ـيــس الـقـلــم والـتـعـلـيــق على
لوحة االعالنات ضمن املهلة القانونية
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
إعالن
تعلن بلدية بكيفا عن حاجتها لتلزيم

تشغيل املولد الكهربائي التابع لها عن
العام  .2017ملن يرغب التقدم الى مركز
البلدية ضمن الدوام الرسمي للحصول
على دفتر الشروط ملدة  15يوم اعتبارًا
من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
رئيس البلدية
فاضل فياض
إعالن شطب شركة تجارية
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ً
بناء للطلب املقدم بتاريخ 2016/12/21
وم ـح ـضــري اج ـت ـمــاع جـمـعـيــة ال ـشــركــاء
ت ــاري ــخ  2015/6/30و ،2016/11/14
ص ـ ـ ــدر ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2016/12/22ق ـ ـ ــرارًا
عـ ــن حـ ـض ــرة الـ ـق ــاض ــي امل ـ ـشـ ــرف قـضــى
بـحــل شــركــة جـبــرايــل وسـلـيـمــان وسعد
(ســاري للتجارة العامة) تضاف ممثله
باملفوضني بالتوقيع بــاإلنـفــراد سمير
ج ــرج ــس س ـل ـي ـمــان وج ــرج ــس سـمـعــان
سـ ـ ـع ـ ــد ،وشـ ـ ـط ـ ــب قـ ـيـ ــدهـ ــا مـ ـ ــن ال ـس ـج ــل
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ال ـ ـع ـ ــام رق ـ ـ ــم  9434ت ــاري ــخ
 1993/3/23رقم التسجيل املالي .48977
للمعترض مهلة عشرة أيــام مــن تاريخ
النشر لتقديم اعتراضاته الخطية على
هذا اإلجراء.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن شطب شركة تجارية
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ً
بناء للطلب املقدم بتاريخ 2016/9/15
ومحضري اجتماع الجمعية العمومية
ال ـغ ـي ــر عـ ــاديـ ــة تـ ــاريـ ــخ  2016/3/14و
 2016/4/14صدر بتاريخ 2016/12/12
قرارًا عن حضرة القاضي املشرف قضى
بحل شركة املشاريع الهندسية (محمد
مهدي ونهى ابــراهـيــم) تضامن املمثلة
باملفوض بالتوقيع املهندس محمد ديب
مـهــدي وشـطـبـهــا مــن الـسـجــل الـتـجــاري
العام رقم  /360تاريخ  1972/10/30رقم
التسجيل في املالية .82198
للمتضرر مهلة عـشــرة أي ــام مــن تــاريــخ
النشر لتقديم اعتراضاته الخطية على
هذا اإلجراء.
امني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن شطب شركة تجارية
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ً
بناء للطلب املقدم بتاريخ 2016/11/15
صـ ــدر ب ـت ــاري ــخ  2016/12/1قـ ـ ــرارًا عن
حضرة القاضي املـشــرف قضى بشطب
قيد السيد محمد ابراهيم محمد ذوق
مــن السجل الـتـجــاري الـعــام رقــم 12952
تـ ــاريـ ــخ  ،1996/7/4االس ـ ـ ــم ال ـت ـج ــاري
غلوبل بترومني Global Petro Marine
رقم التسجيل في وزارة املالية .227444
للمتضرر مهلة عـشــرة أي ــام مــن تــاريــخ
النشر لتقديم اعتراضاته الخطية على
هذا اإلجراء.
امني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض

◄مبوب ►

مطلوب طبيب
اختصاصي طب طوارئ
للعمل في مستشفى
الساحل
لالستعالم:
2700 :ext 858333/01
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رياضة

البطوالت االوروبية الوطنية

برشلونة أمام التدوير أو أسوأ مصير
يبدوبرشلونة هادئًا إلى ٍّ
حد كبير ،حاله ُحال
غالبية األندية الكبرى في أوروباحيث فتح
سوق االنتقاالت .لكن ال يخفى أن حاجة
«ال ـبــرســا» كبيرة إلب ــرام بعض الصفقات
وسط ضرورة التدوير في التشكيلة بسبب
الروزنامة المزدحمة
شربل ّ
كريم
ال ي ــزال بــرشـلــونــة ي ـحــارب عـلــى ثــاث
جـ ـبـ ـه ــات ه ـ ـ ــذا املـ ـ ــوسـ ـ ــم ،وه ـ ـ ــو ي ـف ـتــح
الليلة صفحة الـعــام الـجــديــد بمقابلة
م ـض ـي ـفــه أت ـل ـت ـي ــك ب ـي ـل ـب ــاو ف ــي ذه ــاب
دور الـ ـ ـ  16مل ـســاب ـقــة كـ ــأس إس ـبــان ـيــا.
هـ ــذه امل ـس ــاب ـق ــة ال ـت ــي ي ــراه ــا الـبـعــض
أقــل أهمية مــن غـيــرهــا ،ال ينظر إليها
النادي الكاتالوني النظرة نفسها ،إذ
بالنسبة إلى "البرسا" لطاملا ُع َّدت على
عال من األهمية ،إذ يكفي أن تحمل
قدر ٍ
ٍ
اســم كــأس امللك لكي تخلق رغبة أكبر
للبرشلونيني من أجل الفوز بها ،وذلك
في إطار الصراع السياسي األزلــي مع
العاصمة مدريد.
أض ـ ــف أن ك ـ ــأس املـ ـل ــك ت ـح ـمــل أه ـم ـيــة
معنوية كبيرة بالنسبة إلى برشلونة
ألس ـب ــاب تــرتـبــط بــالـسـجــل الـتــاريـخــي
لـ ـ ـه ـ ــذه امل ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ،ع ـ ـلـ ــى اع ـ ـت ـ ـبـ ــار أن
ب ــرشـ ـل ــون ــة ي ـح ـم ــل ال ـ ــرق ـ ــم ال ـق ـي ــاس ــي
ف ــي ع ــدد مـ ــرات ال ـف ــوز ب ـهــا ( 28م ــرة)،
ويــريــد تـعــزيــز هــذا الــرقــم ،انـطــاقــا من
مواجهة بيلباو الذي ّ
يعد هدفًا رئيسًا
لبرشلونة في مسابقة الـكــأس ،لكونه

فتح معارك على جبهات ثالث
يتطلب مقاربة مختلفة في سوق
االنتقاالت وغرف المالبس
ثاني أكثر الـفــرق فــوزًا بها ( 23لقبًا)،
ومـ ــا إزاحـ ـت ــه ع ـن ـهــا إال عـمـلـيــة تشبه
بحجر واحد.
ضرب عصفورين
ٍ
كذلك ،يتطلع برشلونة إلى عدم اعتبار
ك ـ ــأس املـ ـل ــك أق ـ ــل أه ـم ـي ــة م ــن الـ ـ ــدوري
اإلس ـب ــان ــي أو دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ــا،
ألن ــه بـبـســاطــة ف ــاز بـهــا ف ــي املــوسـمــن
املاضيني ،وهو يصعب عليه كالعادة
الـنــزول عــن منصته مــا دام ق ــادرًا على
البقاء عليها...
ل ـكــن ف ـتــح م ـع ــارك ع ـلــى ج ـب ـهــات ثــاث
يـتـطـلــب م ـقــاربــة مـخـتـلـفــة ،إن ك ــان في
سوق االنتقاالت أو في غرف املالبس.
وهنا الحديث عن كيفية تعامل املدرب
لويس إنريكه مع املرحلة املقبلة التي
ستكون مزدحمة باملباريات ومتشعبة
آن واحد .فبعيدًا عن موقعة الليلة،
في ٍ

آن واحد بالنسبة إلى برشلونة (لويس جينيه  -أ ف ب)
المرحلة المقبلة ستكون مزدحمة بالمباريات ومتشعبة في ٍ

يعلم برشلونة أنه لم يحسم أي شيء
بعد ،إن كــان في "الليغا" حيث يتأخر
عــن غــريـمــه ري ــال مــدريــد ب ـفــارق ثــاث
ن ـقــاط (يـمـلــك ال ــري ــال م ـب ــاراة أقـ ــل) ،أو
في دوري أبطال أوروبا حيث تنتظره
مهمة غـيــر سهلة فــي دور الـ ـ  16أمــام
باريس سان جيرمان بطل فرنسا.
مــن هـنــا ،يـبــدو اعـتـمــاد مـبــدأ امل ــداورة
وقت لم يظهر
أولوية ال جدال فيها ،في ً ٍ
فـيــه لــويــس إنــري ـكــه رج ــا مــوثــوقــا به
فــي خـطــوة كـهــذه ،وقــد ثبت هــذا األمــر
في محطات عدة خالل املوسم الحالي
عندما أخطأ فــي حساباته الستبدال
العبيه املـصــابــن أو املــوقــوفــن .وهــذه
املـســألــة مــن دون شــك تـبــدو مقلقة ،إذ
إن "الـبــرســا" سيكون مطالبًا بخوض
مباراتني أسبوعيًا قبل أن يدخل في ما
يسمى فـتــرة الحسم الـتــي ُيفترض أن
يكون فيها بجاهزية تامة لكي ينهي
موسمه بأفضل طريقة ممكنة.
ل ـكــن لــويــس إنــري ـكــه ل ــم ي ـت ـحــرك حتى
اآلن باتجاه اإلدارة ،ولــم تتحرك هذه
األخ ـ ـيـ ــرة ب ــاتـ ـج ــاه س ـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت
الشتوية ،حيث ال يخفى أن برشلونة
ّ
بحاجةٍ إلى أن يكون فيه ،أقله للتوقيع
مع ظهير أيمن يمكنه القيام بهذا الدور

شكل ممكن ،فاألمر الواضح أن
بأفضل
ٍ
من بنى عليه اآلمال ،أي اليكس فيدال،
لن يكون يومًا ذاك الالعب املنشود في
املــركــز املــذكــور ،بينما يشغل سيرجي
روبــرتــو مــركـزًا ال يشبه أب ـدًا ذاك الــذي
عرفه منذ انطالق مسيرته في النادي
الكاتالوني.

لكن مشاكل "البالوغرانا" على صعيد
تــدويــر التشكيلة قــد تـبــدو فــي أمــاكــن
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا إذا ض ــرب ــت
اإلص ــاب ــات خـطــوط ال ـفــريــق ،فــالـخــوف
مــن ف ـقــدان ج ـي ــرارد بيكيه والـفــرنـســي
صــامــويــل أوم ـت ـي ـتــي ب ــات أم ـ ـرًا واق ـعــا
بـسـبــب تــأث ـيــر ه ــذا ال ـغ ـيــاب ع ـلــى خط

نتائج البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )20

كأس إسبانيا (ذهاب دور الـ )16

توتنهام – تشلسي 0-2
ديلي آلي ( 45و.)54

ريال مدريد  -إشبيلية 0-3
خاميس رودريغيز ( 11و 44من ركلة
جزاء) والفرنسي رافاييل فاران (.)29

 ترتيب فرق الصدارة: -1تشلسي  49نقطة من  20مباراة
 -2ليفربول  44من 20
 -3توتنهام  42من 20
 -4مانشستر سيتي  42من 20
 -5أرسنال  41من 20

ريال سوسييداد  -فياريال 1-3
ويليان جوزيه ( )17وكارلوس فيال ()33
وميكل أوارزابال ( )73لريال سوسييداد،
ومانويل تريغويروس ( )77لفياريال.
ألكوركون (درجة ثانية)  -قرطبة
(درجة ثانية) 0-0
 الخميس:أتلتيك بلباو  -برشلونة ()22,15

الـظـهــر .كــذلــك ،ينطبق األم ــر على خط
ال ــوس ــط ع ـنــد غ ـي ــاب ال ـق ــائ ــد أن ــدري ــس
إي ـن ـي ـي ـس ـت ــا ،ح ـي ــث ب ـ ــدا ج ـل ـ ّـي ــا أن ـ ــه ال
ي ــوج ــد أي العـ ــب وسـ ــط ف ــي تـشـكـيـلــة
ّ
لــويــس إنــريـكــه يمكنه ان يـكــون خلقًا
على شاكلة "الــرســام" ،وهــو أمــر مقلق
حتى إذا ما نظر ّ
القيمون على النادي
الـكــاتــالــونــي إل ــى املـسـتـقـبــل ،بـحـيــث ال
يرون خليفة حقيقية إلينييستا الذي
قد ال يتكرر ،لتتكرر بالتالي التجربة
املـ ــريـ ــرة الـ ـت ــي شـ ـه ــدت رحـ ـي ــل شــافــي
هــرنــانــديــز وعـ ــدم الـتـمـكــن م ــن إي ـ ُجــاد
بديل بمستواه ،وهــو امللف الــذي فتح
ٍ
مـجــددًا مــع تــراجــع مستوى الـكــرواتــي
إيفان راكيتيتش في بعض املباريات،
وعدم ارتقاء الوافد الجديد البرتغالي
أن ـ ــدري ـ ــه غ ــوم ـي ــش إلـ ـ ــى م ـس ـت ــوى مــن
ي ـس ـت ـح ــق ارتـ ـ ـ ـ ـ ــداء الـ ـقـ ـمـ ـي ــص األزرق
واألحمر.
برشلونة في أزمة؟ الجواب هو ال حتى
كتابة هذه السطور ،لكن قراءة للوضع
ال ـع ــام ون ـظ ــرة ُمـسـبـقــة إل ــى الـشـهــريــن
امل ـق ـب ـلــن وحـ ـس ــاب ــات ل ــوي ــس إنــري ـكــه
ً
ت ـج ـعــل هـ ــذا ال ـع ـن ــوان ق ــاب ــا لـلـتــوقــف
عنده ،ومن يدري ربما الستخدامه في
فترة الحقة.

سوق االنتقاالت

أوباميانغ وباكا جديد النجوم على الالئحة الصينية

يستعد شنغهاي سيبغ لتقديم عرض قياسي لضم
أوباميانغ (أرشيف)

وصـ ــل ال ـ ــدور إلـ ــى ال ـغ ــاب ــون ــي ب ـي ــار -
إيميريك أوباميانغ ليكون في مرمى
اهتمام األندية الصينية ،حيث ذكرت
صـحـيـفــة "الغ ــازي ـت ــا دي ـل ـلــو س ـب ــورت"
اإليطالية أن شنغهاي سيبغ الصيني
يستعد لتقديم عرض قياسي لضمه.
وأشارت الصحيفة املتخصصة الى أن
ال ـنــادي الصيني يسعى الــى التعاقد
مع أوباميانغ ( 27عامًا) مقابل صفقة
ق ـي ـم ـت ـهــا  150م ـل ـي ــون ي ـ ــورو ورات ـ ــب
س ـن ــوي بـقـيـمــة  41م ـل ـيــون ي ـ ــورو في
امل ــوس ــم ال ــواح ــد .وس ـج ــل أوبــام ـيــانــغ
 22هــدفــا لــدورت ـمــونــد ف ــي  21م ـبــاراة
هــذا املــوســم ،وسيشارك مــع بــاده في
كأس األمم األفريقية املقبلة على أرضه
خالل الشهر الحالي.

إلـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ـ ــدت ص ـح ـي ـف ــة "ت ــوت ــو
س ـب ــورت" أن أنــديــة شـنـغـهــاي شينوا
وت ـي ــان ـج ــن ك ــوانـ ـجـ ـي ــان وغ ــوانـ ـغ ــزو
إيـفــرغــرانــد مهتمة بـضــم الكولومبي
كـ ــارلـ ــوس ب ــاك ــا وس ـت ـت ـق ــدم ب ـع ــروض
ض ـخ ـمــة خـ ــال األيـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة إلغـ ــراء
إدارة ميالن اإليطالي ببيعه.
وأش ــارت تقارير إعالمية إلــى أنــه في
حــال وج ــود عــرض يـتـجــاوز مبلغ 30
مليون يورو ،فإن إدارة "الروسونيري"
ستبحث جديًا في املوافقة على رحيل
باكا الذي يفكر بدوره بعدم االستمرار
م ــع مـ ـي ــان ،ن ـظ ـرًا إلـ ــى ت ــوت ــر عــاقـتــه
بمدربه فينتشينزو مونتيال.
وش ـهــدت س ــوق االن ـت ـقــاالت الصينية
فورة غير مسبوقة في األيام املاضية،

إثر انتقال النجوم :البرازيلي أوسكار
واألرجـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي كـ ـ ـ ــارلـ ـ ـ ــوس ت ـي ـف ـي ــز
وال ـب ـل ـج ـي ـك ــي أكـ ـس ــل ف ـي ـت ـســل م ـقــابــل
مبالغ ضخمة.
وفــي الـبــرازيــل ،أعـلــن املــديــر الرياضي
لـنــادي شابيكوينسي ،روي كوستا،
أن فريقه الــذي فقد  19العبًا وأعضاء
ف ــي جـ ـه ــازه ال ـف ـنــي بـتـحـطــم ال ـطــائــرة
ّ
التي كانت تقلهم فــي تشرين الثاني
املاضي ،سيتعاقد مع  20العبًا جديدًا.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ك ـ ــوس ـ ـت ـ ــا فـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات
للصحافيني" :سنلجأ إلى العديد من
الصفقات على سبيل اإلعارة".
ونـجــا مــن الـحــادثــة قلب الــدفــاع نيتو
وال ـظ ـه ـي ــر أل ـ ــن روشـ ـ ـي ـ ــل ،وق ـ ــد تــوقــع
كــوسـتــا عــودتـهـمــا ل ـلــدفــاع ع ــن أل ــوان

ال ـنــادي .أمــا ح ــارس املــرمــى جاكسون
فــوملــان ،الــذي نجا ب ــدوره ،فلن يتمكن
من ذلك بعدما بترت إحدى ساقيه.
وأضــاف كوستا" :لــن يرتدي أي العب
هـ ــذا امل ــوس ــم ال ـق ـم ـصــان ال ـت ــي تـحـمــل
أرقـ ــام جــاك ـســون ف ــومل ــان ونـيـتــو وأل ــن
روش ـ ـيـ ــل" .وفـ ــي امل ــاع ــب األوروب ـ ـيـ ــة،
انـ ـض ــم الـ ـب ــاراغ ــواي ــان ــي املـ ــولـ ــود فــي
األرج ـ ـن ـ ـتـ ــن ،خ ـ ـ ــوان إي ـ ـتـ ــوربـ ــي ،عـلــى
سبيل اإلع ــارة لـعــام ونـصــف عــام إلى
تــوريـنــو اإلي ـطــالــي قــادمــا مــن موطنه
روما ،بحسب وسائل إعالم إيطالية.
وخ ـ ـضـ ــع ال ـ ــاع ـ ــب ل ـل ـف ـح ــص ال ـط ـب ــي
الــروت ـي ـنــي ق ـبــل ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى الـعـقــد
الذي يتضمن بندًا يتيح شراءه مقابل
مبلغ يتراوح بني  12و 13مليون يورو.
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رياضة
الدوري األميركي للمحترفين

ُ
سان أنطونيو يرعب تورونتو
عـ ــاش ت ــورون ـت ــو راب ـ ـتـ ــورز كــابــوســا
حقيقيًا بتلقيه أقـســى خ ـســارة هــذا
املوسم وجــاءت أمــام ســان أنطونيو
سـ ـب ــرز بـ ـف ــارق  28ن ـق ـط ــة،110-82 ،
ضـمــن الـ ـ ــدوري األم ـيــركــي الـشـمــالــي
للمحترفني في كرة السلة.
وك ـ ــان ك ــاوه ــي ل ـي ـن ــارد ب ـ ـ  25نـقـطــة
وم ـ ــارك ـ ــوس أل ـ ــدري ـ ــدج ب ـ ـ  23أف ـضــل
مسجلني للفريق الفائز الــذي يحتل
املركز الثاني في املجموعة الغربية
خلف غولدن ستايت ووريرز.
ودخ ــل سـبــرز الــربــع األخ ـيــر متقدمًا
بـ ـف ــارق  30ن ـق ـطــة ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
جـ ـل ــس فـ ـي ــه العـ ـ ـب ـ ــوه األسـ ــاس ـ ـيـ ــون:
ل ـي ـنــارد ،أل ــدري ــدج ،الـفــرنـســي توطي
بــاركــر واإلسـبــانــي بــاو غــاســول على
مقاعد االحتياطيني.
في املقابل ،كان ديمار ديروزن أفضل
مسجل في صفوف تورونتو برصيد
 26نقطة ،مقابل  17لتيرانس روس.
ون ـجــح فـيـنـيـكــس صـنــز ف ــي تحقيق
أول ف ــوز لــه عـلــى مـيــامــي هـيــت منذ
ال ـ ـثـ ــالـ ــث م ـ ــن تـ ـش ــري ــن ال ـ ـثـ ــانـ ــي ع ــام
 2009بـفــوزه عليه  90-99ليلحق به
خسارته السادسة تواليًا.
وسجل ديفن بوكر  18مــن نقاطه الـ
 27في الشوط الثاني ،في حني أضاف
زميله ماركيز كريس  18نقطة.

فــي املقابل ،كــان غ ــوران دراغيتش بـ
 24نقطة األفـضــل لــدى ميامي الــذي
اع ـت ـم ــد ع ـل ــى ث ـم ــان ـي ــة العـ ـب ــن فـقــط
ب ـس ـب ــب م ـ ــرض أكـ ـث ــر مـ ــن الع ـ ــب فــي

ص ـف ــوف ــه جـ ـ ــراء ال ـت ـس ـمــم أو أوجـ ــاع
ال ـ ـ ــرأس ال ـ ـحـ ــادة .وح ـق ــق جــول ـيــوس
رانـ ـ ـ ــدل ث ــال ــث "ت ــريـ ـب ــل دب ـ ـ ــل" لـ ــه فــي
م ـس ـي ــرت ــه لـ ـيـ ـق ــود لـ ـ ــوس أن ـج ـل ــوس

ألحق سان أنطونيو أقسى هزيمة بتورونتو هذا الموسم (رونالد كورتس ــ أ ف ب)

أصداء عالمية

انتقاد لحفل مارادونا
في نابولي

اليـكــرز إلــى تحقيق أول فــوز لــه بعد
ثـ ــاث ه ــزائ ــم م ـت ـتــال ـيــة ،وك ـ ــان عـلــى
حساب ممفيس غريزليس .102-116
وسجل راندل  19نقطة مع  14متابعة
و 11تمريرة حاسمة.
وف ــي دي ـت ــروي ــت ،سـجــل ب ــول ج ــورج
 32نقطة إلنــديــانــا بايسرز فــي سلة
دي ـت ــروي ــت بـيـسـتــونــز ل ـي ـخــرج فــائ ـزًا
عليه .116-121
وفـ ـ ــي دنـ ـ ـف ـ ــر ،سـ ـج ــل دي مـ ــاركـ ــوس
كوزينز  31نقطة ليقود ساكرامنتو
كينغز إلى الفوز على دنفر ناغتس
.113-120
وف ــي امل ـبــاريــات األخـ ــرى ،ف ــاز داالس
مــافــريـكــس عـلــى واش ـن ـطــن ويـ ــزادرز
 ،105-113وبوسطن سلتيكس على
ي ــوت ــا ج ـ ــاز  ،104-115وف ـيــادل ـف ـيــا
سفنتي سـيـسـكــرز عـلــى مينيسوتا
تمبروولفز .91-93
وه ـ ـنـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
أورالن ــدو ماجيك  -أتــانـتــا هوكس،
ت ـش ــارل ــوت هــورن ـتــس  -أوكــاهــومــا
س ـي ـتــي ث ــان ــدر ،ن ـي ــوي ــورك ن ـي ـكــس -
ميلووكي باكس ،كليفالند كافالييرز
 شيكاغو بولز ،ساكرامنتو كينغز -ميامي هيت ،لوس أنجلوس كليبرز
 ممفيس غريزليس ،غولدن ستايتووريرز  -بورتالند ترايل باليزرز.

الفورموال 1

ّ
أليزي يقدم نصائح لفيتيل
ال ي ـ ــزال ال ـس ــائ ــق ال ـفــرن ـســي ال ـســابــق،
ج ــون أل ـيــزي ،يحتفظ بــالــذكــريــات مع
فريق فيراري الذي قاد له ملدة خمسة
أع ـ ــوام ف ــي ب ـطــولــة ال ـع ــال ــم لـسـبــاقــات
سيارات الفورموال .1
وقال أليزي لصحيفة "ال غازيتا ديللو
س ـ ـبـ ــورت"" :ف ـ ـيـ ــراري ي ـم ـثــل ك ــل ش ــيء
بــالـنـسـبــة إلـيـنــا .لـقــد ش ـعــرت بــاألســى
لرؤية فيراري من دون فوز في ."2016
وأضـ ــاف" :اآلن يـجــب أن نلقي الخطأ
عـلــى أح ــد ،مــع املــأســاة العائلية التي
ت ـعــرض ل ـهــا امل ــدي ــر الـتـقـنــي (جـيـمــس
ألـ ـيـ ـس ــون بـ ــوفـ ــاة زوج ـ ـتـ ــه فـ ــي ب ــداي ــة
املوسم) الفريق مر بصعوبات كبيرة.
قـيــاســا إل ــى الـنـتــائــج ف ــي أوس ـتــرال ـيــا،

ك ـن ــت أن ـت ـظ ــر م ـ ـسـ ــارًا آخـ ـ ــر ل ـف ـي ــراري
فــي امل ــوس ــم ،لكنني أعـتـقــد ب ــأن 2017
سيسير بشكل مختلف".
وبالنسبة إلــى أليزي إذا أراد فيراري
أن ي ـعــود لتحقيق ال ـف ــوز ،يـجــب على
ســائـقــه األمل ــان ــي سـيـبــاسـتـيــان فيتيل
"أن يـكــون مثل بــدايـتــه مــع الـفــريــق في
 ،2015دون عصبية مفرطة" .وأضاف:
"فـيـتـيــل أحـ ــرز  4ألـ ـق ــاب ،ل ــذا يمكنني
أن أقــول لــه بتواضع كبير إن فيراري
أك ـب ــر م ــن م ـج ــرد سـ ـي ــارة ف ــورم ــوال .1
فيراري هو تاريخ السباقات .فيراري
ل ــدي ــه ب ـلــد ب ـ ّ
ـرم ـت ــه خ ـل ـفــه .ي ـجــب عليه
أن يفكر عـنــدمــا يـتـحــدث إل ــى الــراديــو
وبخصوص عالقته مع التيفوزي".

من جهة أخرى ،أعلن فريق مرسيدس
ّ
سيقدم فــي  23شباط املقبل على
أنــه
ح ـل ـبــة س ـي ـل ـفــرس ـتــون س ـي ــارت ــه ال ـتــي
ستنافس في بطولة العالم لعام .2017
وس ـي ـج ــري ذلـ ــك ق ـبــل يـ ــوم م ــن تـقــديــم
فــريــق ف ـيــراري سـيــارتــه الـجــديــدة على
مضمار فيورانو ،وبعد أربعة أيام من
التجارب األولى االستعدادية للموسم
الجديد.
إل ــى ذلـ ــك ،ل ــم ي ــذك ــر مــرس ـيــدس شيئًا
حــول الـســائــق الـجــديــد ال ــذي سينضم
إلى الفريق بعد اعتزال األملاني نيكو
روزبرغ ،ولكن ال تزال تتردد املعلومات
بشأن مفاوضات جارية مع الفنلندي
فالتيري بوتاس ،سائق ويليامس.

أليزي السائق السابق لفيراري (أرشيف)

استحقاق عربي جديد للعهد ونجارين في تمرين النجمة
عبد القادر سعد
يـسـتـضـيــف ال ـع ـهــد ،مـمـثــل ل ـب ـنــان في
مسابقة كــأس العالم العربي لألندية
فــي ك ــرة ال ـق ــدم ،فــريــق ش ـبــاب الخليل
الفلسطيني عند الساعة  14.15على
ملعب صيدا في ذهاب الدور التمهيدي
ال ـثــانــي لـلـبـطــولــة ،عـلــى أن ي ـقــام لـقــاء
اإلي ـ ـ ــاب ف ــي األردن ف ــي  12الـ ـج ــاري.
ويــأمــل العهد املحافظة على عروضه
الجيدة في املسابقة بعدما تأهل في
الـ ــدور الـتـمـهـيــدي األول عـلــى حـســاب
الرفاع البحريني بأداء عال وبنتيجة
عالية إيابًا ( )1 - 4بعدما فاز ذهابًا 1
ّ
  .0وتشكل البطولة العربية مناسبةللعهداويني للحفاظ على حضورهم
الخارجي والسعي لتحقيق لقب عربي
من جهة ،والعائدات املادية للمسابقة
حـيــث يحصل كــل فــريــق عـلــى  25ألــف
دوالر ف ــي ك ــل م ـ ـبـ ــاراة ،أمـ ــا ف ــي ح ــال
تأهله الى دور املجموعات فسيحصل
على  200ألف دوالر حتى لو خرج من
املباراة األولــى .لكن الوصول الى دور
امل ـج ـم ــوع ــات يـت ـط ـلــب ت ـخ ـطــي ش ـبــاب
الخليل في هــذا ال ــدور ،وفريق فنجاء

بالل نجارين في تمرين النجمة أمس

ُ
العماني في الدور التمهيدي الثالث.
ُ
وعقد أمــس االجتماع الفني للمباراة
في فندق غولدن توليب ،تحت إشراف
مراقب املباراة السوري توفيق سرحان

ّ
تسبب الحفل املوسيقي الــذي سيقام على
م ـســرح "سـ ــان ك ــارل ــو" الـشـهـيــر ف ــي مدينة
نابولي لتكريم األسطورة األرجنتيني دييغو
أرم ــان ــدو م ــارادون ــا ،ب ـثــورة داخ ــل األوس ــاط
الثقافية في إيطاليا.
وانـ ـتـ ـق ــد املـ ـلـ ـح ــن روب ـ ــرت ـ ــو دي س ـي ـمــونــي
إق ــام ــة الـحـفــل امل ــذك ــور داخ ــل م ـســرح ســان
كــارلــو ،وق ــال فــي تصريحات لصحيفة "ال
ريبوبليكا" اإليـطــالـيــة" :س ــان كــارلــو معبدًا
للموسيقى ،ما عالقته بكرة القدم؟ ،إلى هنا
جاء روزيني ودونيزيتي ،واملطربون األكثر
أهمية".
وتقام الحفلة التكريمية لنجم الكرة العاملية
ال ـس ــاب ــق ف ــي  16ك ــان ــون ال ـث ــان ــي الـ ـج ــاري
متزامنة مــع الــذكــرى الـثــاثــن لـفــوز نابولي
بأول ألقابه في الــدوري اإليطالي عام 1987
بقيادة مارادونا.

فكرة بولت تلقى دعم كو

أعلن رئيس االتـحــاد الــدولــي أللـعــاب القوى،
الـبــريـطــانــي سـيـبــاسـتـيــان ك ــو ،دع ـمــه فـكــرة
العداء الجامايكي أوساين بولت إقامة بطولة
لـلـفــرق ،معتبرًا أن ّ
"أم األل ـعــاب" تحتاج إلى
"أفكار جريئة".
وسيتقدم بــولــت ،حــامــل  9ذهـبـيــات أوملبية
في سباقات السرعة في ألعاب بكني 2008
ول ـنــدن  2012وري ــو  ،2016املـشــاركــن في
بـطــولــة "ن ـي ـتــرو" االفـتـتــاحـيــة ألل ـعــاب الـقــوى
املقررة في ملبورن في شباط املقبل ،بصفته
قائدًا لفريق "كل النجوم".
وتشارك في اللقاء  6فرق ،منها :أوستراليا،
الصني ،اليابان ،إنكلترا ونيوزيلندا ،وتضم
م ـس ــاب ـق ــات غ ـي ــر ت ـق ـل ـيــديــة ف ــي امل ـس ــاف ــات
املتوسطة والتتابع في سباقات الحواجز ،في
محاولة لجذب املشاهدين إلى ألعاب القوى.
وقــال كو إن البطولة الجديدة املقررة لثالثة
أيام هي ما تحتاج إليه الرياضة للحفاظ على
اهتمام املشجعني.

السلة اللبنانية

سبعة من سبعة لهومنتمن
في بطولة السلة

الكرة اللبنانية

وبحضور عضو اللجنة التنفيذية في
االتحاد العربي ورئيس لجنة الحكام
محمود الربعة وممثلي وفـ َـدي العهد
وشباب الخليل وطاقم الحكام.
وقد تقرر بنتيجة االجتماع أن يلعب
الـعـهــد بالقميص األص ـفــر وال ـســروال
األسود والجوارب السوداء ،والحارس
باللون البنفسجي الكامل ،فيما يلعب
شباب الخليل بلباسه األبيض الكامل
مع الحارس باللون األخضر الكامل.
وسـيـخــوض الـعـهــد امل ـبــاراة بتشكيلة
لـبـنــانـيــة بـحـتــة ،ف ــي ظ ــل غ ـيــاب العـبــه
التونسي يوسف املويهبي لإليقاف.
كـمــا يـغـيــب ال ــاع ــب هـثـيــم ف ــاع ــور عن
اللقاء بداعي اإلصابة .وسيقود اللقاء
طاقم حكام دولي عراقي مؤلف من:
علي صباح (حكم ساحة) ،أمير داوود
علي (مساعد أول) ،مؤيد محمد علي
ـان) وواث ـ ــق مـحـمــد (حـكــم
(م ـســاعــد ث ـ ـ ٍ
رابع).
مـحـلـيــا ،ح ــددت لـجـنــة املـســابـقــات في
االتحاد اللبناني لكرة القدم برنامج
م ـب ــاري ــات ربـ ــع ن ـهــائــي كـ ــأس ل ـب ـنــان،
حـيــث يـلـعــب غـ ـدًا الـنـجـمــة وطــرابـلــس
ع ـل ــى م ـل ـع ــب املـ ــرداش ـ ـيـ ــة فـ ــي زغ ــرت ــا
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عـنــد الـســاعــة  .15.00ويـلـعــب السبت
األنصار وشباب الساحل على ملعب
صيدا البلدي في التوقيت عينه ،على
أن يـلـعــب األح ــد الــراسـيـنــغ والـصـفــاء
على ملعب العهد عند الساعة .1:30
وت ــأج ـل ــت مـ ـب ــاراة ال ـع ـهــد م ــع اإلخـ ــاء
األهـ ـل ــي عــال ـيــه الـ ــى األح ـ ــد  2نـيـســان
املقبل بسبب مشاركة العهد في كأس
العالم العربي.
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد األن ـ ــدي ـ ــة ،ح ـس ــم نـ ــادي
الـنـجـمــة أم ــر الع ـب ـيــه األج ــان ــب حيث
ت ـعــاقــد م ــع األوغ ـ ـنـ ــدي ح ـســن واسـ ــوا
الــذي سيكون الالعب األجنبي الرابع
ف ــي كـ ــأس االت ـ ـحـ ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي ،فـيـمــا
حافظ النجمة على الثالثي األجنبي:
الصربي بتر بالنيتش ،السوري عبد
الـ ــرزاق الـحـســن والـعــاجــي نيكوالس
كوفي للدوري املحلي.
ل ـكــن األهـ ــم بــالـنـسـبــة إل ــى ب ـطــل كــأس
لبنان هــو ع ــودة العـبــه بــال نجارين
الـ ــى ف ــري ـق ــه وت ــوق ـي ــع ع ـق ــد م ـع ــه مل ــدة
مــوســم ون ـصــف مــوســم ،حـيــث حضر
ن ـجــاريــن ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ف ــي الـتـمــريــن
أمـ ــس وهـ ــو سـيـشـكــل إض ــاف ــة كـبـيــرة
للنجمة .

عزز هومنتمن صدارته لترتيب بطولة
لبنان لكرة السلة بعد أن حقق فوزه
السابع على التوالي وهو أمر يحصل
للمرة األولى في تاريخ النادي.
ّ
مضيفه
وجاء فوز هومنتمن على
هوبس ،35-45 ،15-24( 70 - 91
 )70-91 ،51-65على ملعب ّ
مجمع املر
ضمن املرحلة السابعة.
وأصبح رصيد هومنتمن  21نقطة،
في حني لقي هوبس خسارته السابعة
وبقي أخيرًا برصيد سبع نقاط.
وكان افضل مسجل في املباراة العب
هوبس علي مزهر برصيد  21نقطة و4
متابعات و 6تمريرات حاسمة ،وأضاف
عمر طوماس  19نقطة و 6متابعات،
وعزت القيسي  10نقاط.
وعند هومنتمن ،كان فادي الخطيب
األفضل بـ 19نقطة ،فيما سجل دواين
جاكسون  18نقطة و 8متابعات و3
تمريرات حاسمة و« 2بلوك شوت» ،وآتر
ماجوك  14نقطة و 13متابعة.
وتستكمل املرحلة اليوم عند الساعة
 17:30بلقاء بيبلوس وضيفه الشانفيل
في عمشيت.
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ثقافة وناس

نبض المدينة

«المسجد األموي» ...تاريخ

كتاب طالل العقيلي «الجامع األموي في دمشق»
(دار كتب للنشر ،بيروت) عمل مرجعي ضخم ضروري
في كل مكتبة .العمل الذي انتقل أخيرًا إلى لغات
عدة ،يرصد تاريخ تطور المسجد األموي منذ العصور
الوثنية ثم المسيحية الغربية،
اإلغريقية ،فالرومانية
ً
والمسيحية المشرقية وصوال إلى اإلسالمية
زياد منى
ثمة أسباب عديدة ـ كل منها قائم بذاته
ـ الختيار كتاب طالل العقيلي «الجامع
األم ــوي فــي دمـشــق» (دار كتب للنشر،
بيروت ـ  332صفحة من الحجم الكبير
تحوي مجموعة كبيرة من املصورات
الـفـنـيــة وال ـص ــور ال ـضــوئ ـيــة) للعرض
املسهب .هو األول الذي تقع عليه يداي،
ي ـح ــوي رس ــوم ــا تـفـصـيـلـيــة احـتــرافـيــة
ملختلف أقسام الجامع ،مذ كــان معبد

أهل دمشق رفضوا
التصميم اإلغريقي الذي
يشبه رقعة الشطرنج وأعادوا
تصميم بناء المدينة وفق النمط
الشرقي ،أي اآلرامي
اإلله اآلرامي حدد ،ومن ثم تحوله إلى
معبد جوبيتر فــي العصر الروماني،
ومــن ثــم إلــى كنيسة يوحنا املعمدان،
وأخـيـرًا الجامع األم ــوي .ومــن الجدير
ّ
بــالــذكــر أن رأس يوحنا املـعـمــدان كان
محفوظًا في كنيسة في مدينة حمص،
فأقامت السلطة املسيحية كنيسة فوق
أنقاضه جزئيًا وأعطتها االسم تكريمًا
له.
ال ـس ـبــب اآلخـ ــر الخ ـت ـي ــاري ع ــرض هــذا
ّ
امل ــؤل ــف امل ـه ــم وال ـث ـمــن ه ــو أن تــاريــخ
ت ـطــور املـسـجــد األمـ ــوي مـنــذ الـعـصــور
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اإلغ ــري ـق ـي ــة ومـ ــن ث ــم ال ـس ـل ــوق ــي ،وم ــن
بـعــدهــا ال ـع ـصــور الــرومــان ـيــة الــوثـنـيــة
ث ــم املـسـيـحـيــة ال ـغــرب ـيــة ،وم ــن ث ــم إلــى
الـعـصــور املسيحية املـشــرقـيــة وأخـيـرًا
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،ي ـع ـك ــس تـ ــاريـ ــخ مــدي ـنــة
دم ـشــق ،وال ـت ـحــوالت الـتــي ط ــرأت على
تخطيط شــوارعـهــا وأبنيتها ،بسبب
تغير النمط املعماري وفق مخططات
اإلمـبــراطــوريــة املختلفة التي مــرت في
املــديـنــة وتــركــت آث ــاره ــا بعضها قائم
إلى يومنا هذا.
الكاتب ،العالم الكبير طــال العقيلي،
أس ـتــاذ الـهـنــدســة ف ــي جــامـعــة دمـشــق،
يـ ــوضـ ــح عـ ـب ــر اسـ ـتـ ـع ــراض ــه امل ـس ـه ــب
ل ـت ــاري ــخ امل ـع ـب ــد /الـ ـج ــام ــع /امل ـس ـجــد،
الـ ـتـ ـغـ ـي ــرات الـ ـت ــي ح ـص ـل ــت ف ـي ــه وف ــي
مدينة دمشق (القديمة) ،عبر مختلف
العصور بسبب تغير النمط املعماري
املـسـتـمــر ،وكــذلــك بسبب ال ــدم ــار الــذي
لحق باملدينة الـتــي تعد أق ــدم مستقر
بشري مــأهــول مــن دون انـقـطــاع .دمــار
ن ــات ــج عـ ــن الـ ـح ــرائ ــق وال ـ ـ ـ ـ ــزالزل ال ـتــي
ض ــرب ــت امل ــدي ـن ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى تــدمـيــر
ال ـ ـغـ ــزاة الـ ـف ــرس الـ ـج ــزء األكـ ـب ــر مـنـهــا
وتهجير معظم سكانها إلــى مــا وراء
النهر عام  613ت س.
ه ـ ــذا الـ ـت ــاري ــخ ال ـ ـثـ ــري ت ـ ــرك آثـ ـ ـ ــاره فــي
املدينة وفــي بعض بنيانها ،وتحديدًا
فــي منطقة املـعـبــد اإلل ــه اآلرامـ ــي حــدد،
ّ
وامل ـنــاطــق املـحـيـطــة ب ــه ألن لـكــل ديــانــة
ـ ـ وثنية كــانــت أو غير ذل ــك ـ ـ طقوسها
ال ـخــاصــة وطــري ـقــة ال ـب ـنــاء وات ـجــاهــات
مختلف قطاعاتها .على سبيل املثال،

ّ
نعلم أن محراب الجامع يجب أن يكون
م ـت ـج ـهــا ن ـح ــو م ــدي ـن ــة مـ ـك ــة .أم ـ ــا ب ـنــاء
الكنيسة ومـحــرابـهــا ،فيجب أن يكونا
شــرق – غــرب وهكذا ،وهــو ما يوضحه
الكاتب ّبالتفصيل الـشـ ِّـيــق .هنا وجب
تأكيد أنــه رغم كون املؤلف متخصصًا
في مسألة الهندسة املعمارية في قسمه
األكبر ،إال أنه مكتوب بلغة سهلة تمكن
كــل ق ــارئ مــن متابعة التفاصيل التي
سنستعرض بعضها الحقًا.
احـتــرافـيــة ه ــذا املــؤلــف وعـمــق مـعــارف
الكاتبّ ،
شجعاه على طرح آراء مختلف
العلماء الغربيني الذين درســوا مدينة
دم ـشــق الـقــديـمــة وم ـك ــان امل ـع ـبــد ،ومــن
ثــم الكنيسة وأخ ـي ـرًا الـجــامــع ،ومنهم
سوفاجييه ،واألملانية دوروتي سالك،
وفــول ـت ـس ـن ـجــر ف ــات ـس ـن ـج ــر ،ودوس ـ ــو،
واإلنكليزيان بورتر وديكي وكــرزول،
وناقشها على نحو أكاديمي مسهب،
م ـب ـي ـن ــا م ـخ ـت ـل ــف ن ـ ـقـ ــاط ات ـ ـفـ ــاقـ ــه مــع
بعضهم ،وكــذلــك نـقــاط االخ ـتــاف في
ال ـ ـ ــرأي ،م ــع ذكـ ــر األسـ ـب ــاب ع ـلــى نحو
علمي رزين.
م ــن األمـ ـ ــور الـ ـج ــدي ــرة ب ــال ــذك ــر أي ـضــا
مقارنة الكاتب النمط املعماري املتوقع
ملعبد حــدد ،ومن ثم جوبيتر باملعابد
األخرى في بالد الشام والعراق ،ومنها
م ـع ـبــد ب ــل ف ــي م ــدي ـن ــة ت ــدم ــر ،ومـعـبــد
حـصــن سـلـيـمــان بــالـقــرب مــن صافيتا
شمال مدينة طرطوس واسمه األصلي
بيت خيخه ،ومعبد أرثميس في جرش
وغيرها من املعابد الوثنية.
هــذا كله وغـيــره مــن املعلومات املثيرة
عــن مختلف املــراحــل الـتــاريـخـيــة التي
م ـ ــرت ع ـل ــى دم ـ ـشـ ــق ،ن ـع ـث ــر ع ـل ـي ــه فــي
ال ـف ـص ــل األول «صـ ـ ـ ــورة دمـ ـش ــق قـبــل
الفتح العربي-اإلسالمي› ،الثري بكافة
املـ ـص ــورات الـتـفـصـيـلـيــة امل ــذك ــورة في
العرض ،افتتحها برسم مقطعي ثالثي
األبعاد للجامع كما هو اآلن ،ثم ألحقه
برسم مفصل لواجهة الجدار الشمالي
الـخــارجــي للمجاز املعترض (املصور
ّ
 .)1علمًا بــأن الكاتب لم يهمل ما ورد
فــي كتابات بعض اإلخـبــار الـعــرب عن
املادة ومنهم ابن عساكر.
ّ
األمر الجدير بالذكر هنا أن أهل دمشق
رفـضــوا التصميم املعماري اإلغريقي
ال ــذي يشبه رقـعــة الـشـطــرنــج (املـصــور
 .)2ولــذا فقد عملوا ،بعد استعادتهم
ال ـس ـيــادة عـلــى مــديـنـتـهــم ،عـلــى إع ــادة
ت ـص ـم ـيــم بـ ـن ــاء امل ــديـ ـن ــة وف ـ ــق ال ـن ـمــط
الشرقي ،أي اآلرامي.
كما أشار الكاتب إلى بعض الكتابات
ال ـيــونــان ـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت م ـن ـقــوشــة في
بعض جدران املعبد /الكنيسة ومنها
ما ذكــره دوســو بعد حريق عام ،1893
املـ ــأخـ ــوذة م ــن ال ـتــرن ـي ـمــة ال ـثــام ـنــة من
املزمور ( 88املصور .)3
ال ـكــاتــب يـنـتـقــل ب ـعــد ذل ــك إل ــى ص ــورة
دمشق إبان الفتح العربي  -اإلسالمي
عام  636ت س ،حيث كانت قد تخلصت
مـ ـ ــن الـ ـنـ ـم ــط املـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاري ال ـه ـل ـن ـس ـت ــي
ال ــروم ــان ــي ،وع ـ ــادت مــدي ـنــة مـشــرقـيــة،
فاختفت الـشــوارع العريضة باألروقة
الـظـلـيـلــة ،إض ــاف ــة إل ــى غ ـيــاب املـنـشــآت
ال ـع ـمــران ـيــة الـهـلـنـسـتـيــة م ـثــل الـســاحــة
الـ ـع ــام ــة وامل ـ ـسـ ــرح وامل ـ ـ ـ ــدرج وامل ـل ـع ــب
الرياضي (املصور .)2
ع ـنــدمــا اح ـت ــل الـ ـع ــرب مــدي ـنــة دم ـشــق،
ب ـح ـثــوا ع ــن م ـك ــان إلق ــام ــة ج ــام ــع لـهــم،
علمًا بأنهم لم يملكوا املعارف العلمية
الـ ــازمـ ــة ل ـل ـب ـن ــاء ،ف ـع ـم ــدوا ب ــداي ــة إل ــى
الصالة في جانب من بقايا معبد حدد
قــرب الكنيسة املقامة فيه ،واستعملوا
ب ـق ــاي ــا الـ ـب ــرج ال ـج ـن ــوب ــي (امل ـ ـصـ ــور )4
لـلــدعــوة إلــى ال ـصــاة .أمــا املسيحيون،
فقد استعملوا البرج الجنوبي الغربي
لقرع نواقيس الكنيسة الداعية للصالة.
املهندسون الذين أحضرهم الوليد بن
عبد امللك لبناء جامع يليق بدمشق،
ال ـت ــي ك ــان ــت عــاص ـمــة ال ـع ــال ــم ف ــي ذلــك
الوقت ،امتلكوا خبرة في بناء جوامع
املــدي ـنــة والـ ـق ــدس وال ـب ـص ــرة وال ـكــوفــة
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2
والـ ـفـ ـسـ ـط ــاط .ل ـك ــن الـ ـك ــات ــب ي ــؤك ــد أن
تصميم الجامع األمــوي اختلف عنها
من ناحية الحجم ،إضافة إلى املركزية
والتوضع على محاور السير الرئيسة
وتنفيذه بيسر .وقد تم إنجاز ذلك عبر
مراحل خمس (انظر املصورين  5و.)6
ال ـك ـتــاب يـنـتـقــل ب ـعــد ذل ــك إل ــى وصــف
ً
الجامع وصفًا مفصال يضم الحديث
عـ ــن ال ـ ـ ـجـ ـ ــدران الـ ـخ ــارجـ ـي ــة واألب ـ ـ ـ ــراج
كــل عـلــى ح ــدة ،مـنــوهــا إل ــى حقيقة أن
الـجـنــوبــي ال ـغــربــي مـنـهــا هــو الــوحـيــد
املتبقي من األبــراج األربعة التي كانت
قــائـمــة عـنــد زوايـ ــا املـعـبــد الكالسيكي

(حافظ على شكله املعماري) الذي بقي
قــائ ـمــا ف ــي ال ـع ـصــر الـبـيــزنـطــي بسبب
ارتباطه بمبنى الكنيسة .ومن الجدير
ّ
بالذكر أن أبي حامد الغزالي اعتكف في
القاعة العلوية منه .وبعد ذلك ،ينتقل
الكاتب لوصف الجدار الجنوبي ،وثم
القسم السفلي الــذي تعرض للتشويه
بسبب تعدي أصحاب الحوانيت على
ً
أحجاره ،وصف بقية األقسام تفصيال
مع ذكر الكتابتني في الجدار الشمالي
اللتني تؤرخان لتجديده.
أثــرى الكاتب هــذا القسم برسوم غاية
ف ــي ال ـج ـم ــال والـ ــدقـ ــة امل ـن ـق ــوش ــة عـلــى
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دمشق وتحوالتها العمرانية
أبواب الجامع ومنها باب البريد وباب
النوفرة وبــاب العمارة وبــاب الــزيــادة،
ثم ينتقل لوصف الدهليزين واملشاهد
ومنها مشهد أبــي بكر ،ومشهد عمر،
ومشهد عـثـمــان ،ومشهد عـلــي ،مبينًا
تفاصيلها وتفاصيل القباب في رسوم
تـفـصـيـلـيــة مـسـقـطـيــة ثــاث ـيــة األب ـع ــاد
وصور لكل منها.
م ــن األم ـ ــور األخ ـ ــرى ال ـجــديــرة بــالــذكــر
وضـ ــع صـ ــور ال ــدع ــام ــات الـ ـت ــي كــانــت
قــائ ـمــة ف ــي ب ــداي ــات ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن،
وال ـ ـتـ ــي ش ــوه ـه ــا ال ـت ــرم ـي ــم ال ـح ــدي ــث،
وهــذا الــرأي لنا .بعدها ينتقل الكاتب
لــوصــف حــرم الـجــامــع ومــا يحويه من
ق ـب ــاب ومـ ــوجـ ــودات ال ـح ــرم وامل ـح ــراب
الرئيس واملحراب املضاف وزخارفهم.
خـ ـص ــص ال ـ ـكـ ــاتـ ــب قـ ـسـ ـم ــا م ـ ــن ع ـم ـلــه
لوصف مآذن الجامع الثالث ،الشمالية
والشرقية والغربية ،علمًا بأنها تعرف
بــاســم مئذنة الــولـيــد ،وهــي تعد أولــى
املآذن التي بنيت في العالم اإلسالمي.
ويشدد الكاتب على أن مئذنة الوليد
عربية املنشأ والفكرة واألساس ،وهي
طــراز ّ
عم بالد الشام وتأثرت به أبراج
الكنائس الغوطية األوروب ـي ــة ومــآذن
مشابهة منها جامع القيروان ومراكش
وجامع القرويني والجامع الكبير في
صنعاء .ومن املمكن أن مئذنة املسجد
الجامع في إشبيلية املسماة الجيرالدا
(املصور  )7على الطراز ذاته ،إذ يتبني
ذل ـ ــك ع ـن ــد مـ ـق ــارن ــة طـ ــرازهـ ــا ب ـم ـئــذنــة
العروس (املصور .)8
ي ـن ـه ــي الـ ـك ــات ــب عـ ــرضـ ــه ال ـت ـف ـص ـي ـلــي
الـ ـجـ ـمـ ـي ــل ب ــالـ ـح ــدي ــث ف ـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل
ّ
ويخص لوحة
الفسيفساء في الجامع.
بــردى (املـصــور  9ـ يبلغ عرضها 34,5
مت وارتفاعها  7,2متر ،ويعود القسم
األك ـبــر مـنـهــا إل ــى عـصــر الــول ـيــد) على
رواق الصحن الغربي ،بعرض تفاصيل
ك ــل ق ـســم م ـن ـهــا ،ش ــارح ــا مـحـتــويــاتـهــا
وم ـن ـه ــا ق ـص ــر وب ـ ـيـ ــوت ج ـم ـي ـلــة عـلــى
ضفة نهر ب ــردى ،ورواق يشبه ميدان
امل ـبــارزة والـسـبــاق ،وأش ـجــار غــايــة في
ال ـج ـم ــال وق ــري ــة وق ـع ــت ع ـل ــى ض ـفــاف
الـنـهــر ،ومـجـمــوعــة عـمــرانـيــة متكاملة
مؤلفة من ثالثة بيوت .علمًا بأن هذه
الـلــوحــة الفسيفسائية تعد مــن أجمل
اللوحات في العالم .وقد تغنى النابغة
الشيباني بالجامع في أبيات ّ
سجلها
الكاتب في مؤلفه.
املـ ــؤلـ ــف ي ـن ـت ـقــل مـ ــن ب ـع ــد إلـ ـ ــى ع ــرض
الـكـتــابــات وال ـن ـصــوص الـتــاريـخـيــة في
ال ـجــامــع ومـنـهــا ال ـعــائــدة إل ــى قيتباي
وقانصو اليحياوي وغيرهماُ .
ويختتم
ال ـع ـم ــل بـ ـع ــرض األسـ ـ ـم ـ ــاء وال ــوث ــائ ــق
واملـ ـخـ ـطـ ـط ــات ذات الـ ـع ــاق ــة ب ـع ـم ــارة
الـجــامــع ،مــع صــور لـهــا ،ومــن ثــم وضع
جــدول زمني بــأحــداث الجامع بــدءًا من
إن ـش ــاء مـعـبــد ح ــدد اآلرامـ ـ ــي ف ــي الـقــرن
ال ـعــاش ــر ق ت س ،وان ـت ـه ـ ً
ـاء بمتابعة
إصالح الفسيفساء في عام .1958
أه ـم ـي ــة إض ــاف ـي ــة ت ـع ـكــس م ـك ــان ــة ه ــذا
املـ ـ ــؤلـ ـ ــف ،الـ ـ ـ ــذي يـ ـج ــب أن ي ـ ـكـ ــون فــي
ك ــل م ـك ـت ـبــة ،ه ــي تــرج ـم ـتــه وصـ ـ ــدوره
بــاإلن ـك ـل ـيــزيــة واألمل ــان ـي ــة وال ـيــابــان ـيــة،
وما ال شك فيه أنه سيترجم إلى لغات
أخرى.
كلمة أخيرة ،هــذا العرض املختصر ال
يمكن أن يعكس أهمية هذا املؤلف الذي
يـعــد إثـ ــراء خــاصــا للمكتبة الـعــربـيــة،
آخذين في االعتبار أنه يحوي أكثر من
مئتي مصور ،ما أجبرنا على اختيار
قلة قليلة منها رأيـنــا أنـهــا تسهم في
توضيح محتواه وأهميته وجمالياته.
هـ ــذا امل ــؤل ــف ي ـح ـفــظ ل ـنــا ص ـ ــورة أحــد
أهم أوابــد العالم مؤرخًا له وألهميته،
مـمــا يكسبه مـكــانــة خــاصــة ملكتباتنا
خصوصًا فــي عصر الـسـعــار املذهبي
التكفيري الوهابي األعرابي الوحشي
الــذي يجتاح املنطقة وال يعرف سوى
ال ـغ ــزو وال ـق ـتــل وال ـغ ـن ـي ـمــة ،وال عــاقــة
ل ــه بـعـقــل وال ب ــأي م ــن ص ـف ــات الـبـشــر
واإلنسانية األخرى.
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يرصد التحوالت في تخطيط الشوارع
واألبنية بسبب تغير النمط المعماري
وفق مخططات اإلمبراطوريات
المختلفة التي مرت في المدينة
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تنطلـق الـدورة  33مـن مهرجـان «هاربيـن» لنحـت الثلـج والجليـد اليـوم فـي الصيـن ،وتسـتمر حتـى  25شـباط (فبرايـر) المقبـل .الحـدث األكبر
ّ
واألهـم مـن نوعـه فـي العالـم ،يسـتقطب الـزوار مـن داخل البلاد وخارجهـا إلـى مقاطعـة هيلونغجيانغ (شـمال شـرق) البـاردة ،التي تصل
المصممـون فـي إنجـاز قطـع فنيـة ّ
ّ
مميـزة مـن الثلـج والجليـد.
فيهـا درجـات الحـرارة فـي الشـتاء إلـى  35درجـة تحـت الصفـر .هنـاك ،يبـدع
(نيكـوالس عصفـوري ـــ أ ف ب)

أسبوع محمد خان
في سينما «ستارز»

كالرا صفير تراقص
… نبوية وتحية

 Insideّ Outبضيافة
«المجمع اإلبداعي»

بدءًا من يوم األحد املقبل،
وتكريمًا للمخرج املصري
محمد خان ( 1942ـ /2016
ّ
يخصص «مسرح
الصورة)،
ً
اسطنبولي» أسبوعًا كامال في
سينما «ستارز» في النبطية
لعرض أهم أفالم رائد املدرسة
الواقعية في السينما املصرية
ً
الذي أنجز  24فيلمًا طويال،
وحاز جوائز ّ
عدة .من بني هذه
ّ
«الحريف» (،)1983
الشرائط:
و«زوجة رجل مهم» (،)1987
و«في شقة مصر الجديدة»
( ،)2007و«ضربة شمس»
( .)1980وكان الراحل قد غادرنا
في تموز (يوليو) املاضي ّ
جراء
أزمة قلبية.

في  12و 13كانون الثاني
(يناير) الحاليّ ،
تقدم كالرا
صفير (الصورة) عرضها
الراقص املنفرد «القالب» (تأليف
موسيقى :مصطفى سعيد)
في «مسرح ّ
دوار الشمس».
يتألف العرض من ثالثة أجزاء:
«مقدمة» و«تقسيم» و«ختام»،
وهو مرحلة تحقيق عملي لبحث
تحليلي بدأته صفير منذ حوالى
ثالث سنوات حول اإلرث الحركي
في منطقة شرق البحر املتوسط.
ّ
ومصممة
واختارت الراقصة
الرقص اللبنانية العمل مباشرة
على أعمال لنبوية مصطفى
وتحية كاريوكا في أفالم
السينما املصرية ،منذ نشأتها
حتى منتصف الخمسينيات.

يدعو نادي السينما التابع
لـ«دار املجمع اإلبداعي» غدًا
الجمعة إلى حضور عرض
فيلم الرسوم املتحركة Inside
( Outعام  2015ـ إخراج بيتر
دوكتر وروني ديل كارمن).
قصة الشريط الحاصل على
أوسكار أفضل فيلم أنيمايشن
تدور في داخل رأس الطفلة
«رايلي آندرسون» التي تنتقل
إلى مدينة جديدة مع عائلتها،
حيث تتحكم بها خمسة
مشاعر ،هي :الفرح ،الحزن،
الغضب ،االشمئزاز والخوف.

«أسبوع أفالم محمد خان» :من 8
حتى  13كانون الثاني ـ بدءًا من
الساعة الرابعة بعد الظهر ـ سينما
«ستارز» (النبطية ـ جنوب لبنان).
لالستعالم70/846903 :

القالب 12 :و 13كانون الثاني ـ
الساعة الثامنة والنصف مساء ـً
«مسرح دوار الشمس» (الطيونة ـ
بيروت) .لالستعالم70/765706 :

عرض فيلم  :Inside Outغدًا
الجمعة ـ الساعة السادسة والنصف
ً
مساء ـ مركز «دار املجمع اإلبداعي»
(بئر العبد ـ شارع السيد عباس
املوسوي ـ قرب مجمع السيدة زينب
ـ سنتر الضاحية ـ ط  .)5الدخول
مجاني.
لالستعالم71/870733 :

