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سياسة
قضية اليوم

النسبية تواجه مأزق البطاقة الممغنطة
حسن عليق
رسـ ـمـ ـي ــا ،ص ـ ــار ل ـل ـب ـن ــان ـي ــن ق ــان ــون
انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــي ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ،بـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة ل ــم
يـعـهــدوهــا مــن ق ـبــل .الـنـسـبـيــة باتت
أمـ ـرًا واق ـع ــا .وصـ ــدور ال ـقــانــون يــوم
الـجـمـعــة املـقـبــل عــن مـجـلــس الـنــواب
ل ــن ي ـك ــون س ــوى تـحـصـيــل حــاصــل.
والجلسة التشريعية ستمر بهدوء،
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء بـ ـع ــض االع ـ ـتـ ــراضـ ــات،
أبــرزهــا سـيـكــون مــن نصيب رئيس
حـ ـ ـ ــزب ال ـ ـك ـ ـتـ ــائـ ــب الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب س ــام ــي
ّ
ال ـج ـمـ ّـيــل ،ال ــذي سـيـسـتـغــل الـفــرصــة
ل ـل ـت ـصــويــب ع ـل ــى خ ـص ــوم ــه ،وع ـلــى
رأسهم التيار الوطني الحر والقوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة .سـيـسـعــى ال ـج ـمـ ّـيــل إلــى
ال ـقــول إن ــه أك ـثــر الـسـيــاسـيــن شبهًا
ب ـ «املـجـتـمــع املــدنــي» ،وإل ــى تصوير
نفسه «خارج الطبقة السياسية».
قـبــل الــوصــول إل ــى مـجـلــس ال ـنــواب،

سيكون على «الداخلية» إيجاد آلية
لطبع أكثر من مليوني بطاقة،
في غضون أقل من  11شهرًا
من يضمن عدم اختراق
قرصان ما آلية الفرز اإللكتروني
للتالعب بالنتائج؟
سقطت غالبية «اإلصــاحــات» التي
نـ ـ ــودي ب ـه ــا إل ـ ــى ج ــان ــب الُـن ـس ـب ـيــة.
ّ
ال خ ـف ــض س ـ ــن االقـ ـ ـت ـ ــراع أق ـ ـ ـ ـ ّـر ،وال
«الكوتا النسائية» .وفــي الحالتني،
ل ــم ت ـش ـهــد الـ ـب ــاد ت ـظ ــاه ــرة واحـ ــدة
«تخيف» القوى التي طبخت قانون
االن ـت ـخ ــاب .ال ت ـحــركــات نـســائـيــة أو
شبابية كـبــرى ه ــدرت فــي ال ـشــوارع
ـالـ ـب ــة ب ــالـ ـك ــوت ــا ،وب ــإص ــاح ــات
مـ ـط ـ ِ
جــديــة .الـتـحــركــات كــانــت م ـحــدودة،
ك ـ ّـم ــا .وك ـ ــأن ب ـع ــض ال ـج ـه ــات كــانــت
«النظام الحاكم» منحها
تنتظر من
ّ
«إصالحات» تؤثر جديًا على صلب
ـام ،مجانًا ،وبــا أي جـهــد .ثمة
الـنـظـ ُ
حقيقة أثـ ِـبـتــت م ــرة جــديــدة ،هــي أن
الـقــوى التي تزعم تمثيل «األكثرية
الـ ـص ــامـ ـت ــة» عـ ــاجـ ــزة عـ ــن «ت ـح ــري ــك
الـجـمــاهـيــر» للضغط بــاتـجــاه إقــرار
إص ــاح ــات ج ــدي ــىة .ك ــان ــت مـعــركــة
الـ ـق ــان ــون ن ـق ــاش ــا ب ــن ن ـخ ـب ــة ،عـلــى
تحسني النظام االنتخابي ال أكثر.
القوى األخرى غابت تمامًا .بعضها
ش ــارك ف ــي ال ـن ـقــاش ،ف ـبــدا ج ــزءًا من
هامش النخبة .أما «املنت الشعبي»
الضاغط ،فلم يظهر أبدًا.
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة ،أن ـ ـت ـ ـجـ ــت الـ ـطـ ـبـ ـق ــة

ستكون مراكز االقتراع متصلة بشبكة إلكترونية ،للفرز ،ولمنع الناخب من االقتراع أكثر من مرة (هيثم الموسوي)

ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ق ـ ــان ـ ــون ـ ــا أف ـ ـض ـ ــل م ــن
ص ــورتـ ـه ــا .ه ــو أف ـض ــل م ــا يـمـكـنـهــا
إنـ ـت ــاج ــه .ولـ ـ ــوال الـ ـتـ ـش ــوه ــات ال ـتــي
أدخـلــت على الـقــانــون ،ألمـكــن القول
ِ
إن ـ ــه أفـ ـض ــل مـ ــن املـ ـمـ ـك ــن .أب ـ ـ ــرز تـلــك
الـ ـتـ ـشـ ــوهـ ــات ف ـ ــي دائـ ـ ـ ـ ــرة «صـ ـ ـي ـ ــدا ـ
جزين» .فهذه الدائرة تضم قضاء ين
غـيــر مـتـصـلــن جـغــرافـيــا ،إذ تفصل
بينهما قرى قضاء الزهراني ،الذي
ُيـسـمــى أيـضــا «ق ـضــاء قــرى صـيــدا».
ُ
ضـ ـ ـ ــع الـ ــزهـ ــرانـ ــي مــع
ورغـ ـ ــم ذلـ ـ ــك ،و ِ
ص ـ ـ ــور ،وص ـ ـيـ ــدا مـ ــع جـ ــزيـ ــن .حـتــى
ّ
غازي كنعان ،في عزه ،لم يجرؤ على
فـعــل ذل ــك .فـفــي قــانــون االنـتـخــابــات
عام  ،2000وضع بشري مع الضنية
وعكار .ورغــم التباعد بني األقضية
ال ـثــاثــة ،فــإن ـهــا ع ـلــى األقـ ــل متصلة
ج ـغ ــراف ـي ــا ،ع ـل ــى ال ـخ ــري ـط ــة .ت ـش ـ ّـو ٌه
آخر يتصل بدائرة «صيدا ـ جزين»،
يكمن في أنها تضم  5مقاعد فقط.

وفــي الـعــادة ،إذا أردن ــا الـتـحـ ّـدث عن
عـ ــدالـ ــة ان ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وج ـ ــب اع ـت ـم ــاد
ّ
علمي» ،ينص على أال
معيار «شبه
يفوق عــدد املقاعد في أكبر الدوائر
ض ـع ـفــي ع ـ ــدد امل ـق ــاع ــد ف ــي ال ــدائ ــرة
األصغر .وفي حالة القانون الراهن،
كــان يـجــب أال يـتـجــاوز عــدد املقاعد
فــي أكـبــر الــدوائــر عتبة ال ــ 10مقاعد
(أك ـ ـبـ ــر ال ـ ــدوائ ـ ــر ح ــال ـي ــا هـ ــي دائ ـ ــرة
الـشــوف ـ عاليه ،وتضم  13مقعدًا)،
ّ
أو أال ي ـقــل ع ــدد امل ـقــاعــد ف ــي أصـغــر
الدوائر عن  6مقاعد.
ً
عما ّ
وفضال ّ
تقدم ،ثمة ثغرة كبيرة
ت ـع ـتــري إم ـكــان ـيــة تـطـبـيــق ال ـقــانــون،
هي البطاقة املمغنطة .وهذه الثغرة
لـ ــم تـ ـج ــد بـ ـع ــد مـ ــن ي ـ ـجـ ــزم ب ــإم ـك ــان
ت ـجــاوزهــا .طــابـخــو الـقــانــون اتفقوا
عـلــى أن ي ـعـ ّـرف الـنــاخــب عــن نفسه،
ببطاقة خــاصــة ،ممغنطة ،تتضمن
م ـع ـل ــوم ــات ش ـخ ـص ـيــة عـ ـن ــه .وهـ ــذه

البطاقة ستحل ،في مركز االقتراع،
محل بطاقة الهوية وج ــواز السفر.
وسـ ـيـ ـك ــون عـ ـل ــى وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
إيـجــاد آلية لطبع أكثر مــن مليوني
بطاقة ،في غضون أقل من  11شهرًا
تفصل عن موعد االنتخابات .ورغم
ص ـعــوبــة تـحـقـيــق ه ــذا الـ ـه ــدف ،فــإن
«ال ــداخـ ـلـ ـي ــة» ت ـج ــزم ب ـق ــدرت ـه ــا عـلــى
فـعــل ذل ــك .ل ـكــن ،مــا ال ـهــدف مــن هــذه
البطاقة؟ الجواب هو تمكني الناخب
مــن االقـ ـت ــراع ،ملــرشـحــي دائ ــرت ــه ،من
حـيــث يـسـكــن (وه ــذا ه ــدف «ث ــوري»
إلــى حـ ّـد مــا ،باملقاييس اللبنانية).
وال ضــرورة معها إلــى االنتقال إلى
الــدائــرة الـتــي ينتمي إليها الناخب
ملـمــارســة ال ـحــق ب ــاالق ـتــراع .فـفــي كل
ق ـل ــم اق ـ ـتـ ــراع ،س ـي ـك ــون أم ـ ــام رئ ـيــس
الـقـلــم ج ـهــاز مــوصــول بكومبيوتر.
وف ـ ـ ــور ت ـم ــري ــر ال ـب ـط ــاق ــة امل ـم ـغ ـن ـطــة
ع ـلــى ال ـج ـه ــاز ،س ـت ـظ ـهــر م ـع ـلــومــات

الالئحة المقفلة والالئحة المفتوحة
في النسبية ،ال يعني تعبير «الالئحة املفتوحة» ّأن في
مقدور الناخب «التشطيب» أو زيادة أسماء عليها .وتعبير
«الالئحة املقفلة» ال يعني العكس .في الحالتني ،ال يمكن
الناخب اللبناني ممارسة «غريزة التشطيب» .الالئحة
ّ
املقفلة تعني أن الالئحة تكون مرتبة سلفًا ،بما يمنح
أفضلية الفوز للمرشحني املدرجة أسماؤهم أعلى الالئحة.
ً
مثال ،إذا تنافست في بعلبك ـ الهرمل الئحتان :الئحة حزب
الله والئحة تيار املستقبل ـ القوات ،وإذا حصلت األولى على
 70في املئة من األصوات ،فإنها تحصل على  70في املئة
من املقاعد العشرة .وتلقائيًا ،يفوز أول سبعة مدرجني
على الالئحة .الئحة املستقبل حصلت على  30في املئة
من األصوات ،فإنها تاليًا ستحصل على  30في املئة من
املقاعد ،أي  3مقاعد .يفوز تلقائيًا أول  3مرشحني في
الالئحة .لكن اعتماد اللوائح املقفلة مستحيل في لبنان،

ً
بسبب التوزيع الطائفي واملذهبي للمرشحني .فمثال ،إذا
ّ
رتب حزب الله مرشحيه في الالئحة املقفلة في بعلبك
الهرمل وفق اآلتي:
 1ـ سني
 2ـ ماروني
 3ـ سني
 4ـ كاثوليكي
 5ـ شيعي
 6ـ شيعي
 7ـ شيعي
 8ـ شيعي
 9ـ شيعي
 10ـ شيعي
وإذا استخدم تيار املستقبل الترتيب نفسه لالئحته،

عندها ،سيفوز أول  7مرشحني على الئحة حزب الله،
ّ
وهم سنيان وماروني وكاثوليكي و 3شيعة ،وسيفوز من
الئحة تيار املستقبل سنيان وماروني .ما يعني أن الفوز
سيكون من نصيب  4نواب سنة ،ومارونيني ،وكاثوليكي،
و 3شيعة .وهذه النتيحة مستحيلة ،ألن القانون ّ
يوزع
النواب في هذه الدائرة وفق التوزيع املذهبي اآلتي 6 :شيعة،
سنيان ،ماروني ،كاثوليكي.
ولتفادي هذه الفرضية املستحيلة التطبيق ،ال بد في لبنان
من استخدام الالئحة املفتوحة ،أي الالئحة التي ال يستطيع
الناخب إضافة اسم أو شطب اسم منها ،لكنه يمنح «صوتًا
تفضيليًا» إلى مرشح واحد فيها .والصوت التفضيلي
ّ
يعني أن يضع الناخب عالمة قرب اسم املرشح وصورته،
ملنحه أفضلية للفوز على زمالئه املرشحني على الالئحة
نفسها.

ع ــن ال ـنــاخــب :هــويـتــه وم ـك ــان قـيــده.
ّ
سيدله رئيس القلم إلــى الصندوق
املـخـصــص لــدائــرتــه (وه ــذا يفترض
وجـ ــود  15ص ـنــدوقــا داخـ ــل ك ــل قلم
اقتراع) .وثمة احتمال آخر أن يكون
ّ
موحدًا ،ألن الفرز سيكون
الصندوق
إلكترونيًا .ما يعني أن كل قلم اقتراع
سـيـكــون مـجـ ّـهـزًا بــآلــة ل ـقــراء ة أوراق
االنـ ـتـ ـخ ــاب .وهـ ـ ــذه اآللـ ـ ــة مــوصــولــة
بكومبيوتر ،موصول بدوره بشبكة
كـ ـب ــرى ،ت ـص ــل ك ــل م ــراك ــز االقـ ـت ــراع
ّ
ب ـمــركــز إل ـك ـتــرونــي ض ـخــم ،سـيـمــكــن
مــن تسجيل اس ــم كــل نــاخــب (ملنعه
من االقـتــراع مــرة ثانية) ،وسيسمح
بـفــرز األص ــوات .مــا يـجــري الحديث
ع ـن ــه ه ــو ن ـظ ــام ي ـن ـت ـمــي إلـ ــى عـصــر
أحدث التقنيات في العالم ،لكن في
ب ـلــد بـنـيـتــه الـتـحـتـيــة ون ـظ ـمــه تـكــاد
تنتمي إل ــى عـصــور مــا قـبــل الـثــورة
الصناعية.
ً
أسئلة عديدة تطرح هنا :هل فعال أن
تحقيق
الدولة اللبنانية قادرة على
ّ
ذل ــك؟ ومــا ال ــذي يضمن عــدم تــدخــل
قرصان ما ،للتالعب بالنتائج التي
ُ
ستفرز إلكترونيًا (مـجــددًا ،ينبغي
ال ـتــذك ـيــر بــأن ـنــا ف ــي ل ـب ـن ــان)؟ ومل ــاذا
إل ـ ـ ــزام امل ــواطـ ـن ــن ب ــال ـح ـص ــول عـلــى
بطاقة ممغنطة خاصة باالنتخاب؟
ملــاذا ال ُينشأ نـظــام إلكتروني قــادر
ع ـلــى ق ـ ــراء ة ب ـطــاقــة ال ـهــويــة وج ــواز
الـ ـسـ ـف ــر ،ب ـ ـصـ ــورة إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،مــا
يتيح للمواطن االقـتــراع بهما ،بدل
إل ــزام الـنــاخـبــن بــاسـتـصــدار بطاقة
خ ــاص ــة ل ــان ـت ـخ ــاب ــات؟ ص ـح ـيــح أن
ال ـب ـط ــاق ــة م ـع ـت ـمــدة ف ــي ال ـع ــدي ــد مــن
دول الـ ـع ــال ــم ،ل ـك ــن ف ــي ب ـع ــض تـلــك
الـ ــدول ،يـمـكــن املــواطــن أن يستخدم
ً
بـ ـط ــاق ــة ه ــويـ ـت ــه ب ـ ـ ــدال مـ ـنـ ـه ــا .وف ــي
بـعــض ال ـ ــدول ،كــالــواليــات املـتـحــدة،
ال ي ـح ـتــاج ال ـنــاخــب إل ــى أي بـطــاقــة
ت ـع ــري ــف (ف ـ ــي ث ـل ــث ال ـ ــوالي ـ ــات عـلــى
األق ـ ـ ــل) .ح ـتــى ف ــي ب ـعــض ال ــوالي ــات
ال ـتــي تـطـلــب مــن ال ـنــاخــب ّأن يـعـ ّـرف
عــن نفسه ،بـمـقــدوره أن يــوقــع ورقــة
ً
ب ــأن ــه فـ ـع ــا ال ـش ـخ ــص ع ـي ـن ــه الـ ــذي
ّ
يــزعـمــه ،عـلــى أن يـتـقــدم فــي غضون
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ّ
الحكومة تقر التمديد ...والنسبية
 10أي ـ ـ ـ ــام ب ــوثـ ـيـ ـق ــة تـ ـثـ ـب ــت ص ـح ـيــة
هويته .األمر مفاجئ بعض الشيء،
لـكـنــه أم ــر واق ـ ــع :أن يــذهــب شخص
إل ـ ـ ــى مـ ــركـ ــز االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراع ،وأن ي ـق ــول
لـلـمــوظــف املـعـنــي« :أن ــا ف ــان .رقمي
كــذا» .وينتخب ،ويغادر .هكذا ،بكل
بـســاطــة هــي أق ــرب إل ــى الـســوريــالـيــة
بمعاييرنا .بالتأكيد ،ال أحد يطالب
ب ــأن ي ـجــري ات ـب ــاع ال ـن ـظــام ذات ــه في
ل ـب ـن ــان .ل ـكــن ع ـلــى األق ـ ــل ،ال ينبغي
إلــزام الناخبني باالستحصال على
ب ـط ــاق ــة م ـم ـغ ـن ـطــة ،ف ــي ب ـل ــد ال ت ــزال
عشرات آالف بطاقات الهوية قابعة
في أدراج املختارين بعد إصدارها،
ألن أص ـحــاب ـهــا ل ــم ي ـت ـس ـل ـمــوهــا ،أو
ل ــم ي ـعــرفــوا ب ـص ــدوره ــا ،أو أن ـهــا لم
ً
ت ـصــدر أصـ ــا .وامل ـق ــارن ــة م ــع ال ــدول
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة تـ ـب ــدو ض ــرب ــا مـ ــن غــش
املــواطـنــن .فـفــي تـلــك ال ـبــاد ،يتسلم
امل ــواط ــن بـطــاقـتــه بــواس ـطــة ال ـبــريــد.
ً
أما هنا ،فال بريد أصال .في النقاش
األميركي بشأن بطاقة التعريف عن
ال ـنــاخــب (مـ ـج ــددًا ،ال ـن ـظــام املـعـتـمــد
فــي الكثير مــن ال ــواليــات األميركية
ي ـم ـنــح ال ـح ــق ل ـل ـنــاخــب بـ ــأن يـقـتــرع
م ــن دون إب ـ ـ ــراز أي ب ـط ــاق ــة ت ـع ـ ّـرف
عــن هــوي ـتــه ،ول ـهــذا الـسـبــب اشتكى
الرئيس األميركي دونالد ترامب من
أن ماليني املهاجرين غير الشرعيني
صـ ّـوتــوا ملنافسته) ،يجري الحديث
ع ــن ك ــون ط ـلــب ب ـطــاقــة ت ـعــريــف عن
الناخب أحد وجــوه وضع العراقيل
فــي طــريــق تـشـجـيــع املــواط ـنــن على
االقـ ـت ــراع .ه ـنــاُ ،ي ـط ـلــب م ــن الـنــاخــب
أن يـ ـتـ ـق ـ ّـدم ب ـط ـل ــب ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
بـ ـط ــاق ــة ،لـ ـك ــي ي ـس ـت ـح ــق االقـ ـ ـت ـ ــراع.
وطـ ـل ــب الـ ـبـ ـط ــاق ــة ي ـع ـن ــي ط ـل ـب ــا مــن
املـخـتــار ،وص ــورًا شمسية ،وإخ ــراج
قيد (هذا االختراع ال يزال موجودًا!)
وبـصـمــات ،وانـتـظــار عــودة البطاقة
بال أخطاء ،في الوقت املناسب!
نقطة سلبية إضافية يمكن وضعها
فــي سجل البطاقة املمغنطة ،وهي
قدرة األحزاب الكبرى على مساعدة
مــؤيــدي ـهــا ع ـلــى االس ـت ـح ـصــال على
ال ـب ـط ــاق ــة ،ف ــي م ـق ــاب ــل ع ـج ــز ال ـق ــوى
ال ـص ـغ ـيــرة ،واملــرش ـحــن املـسـتـقـلــن،
ع ــن ال ـق ـي ــام ب ــاألم ــر املـ ـم ــاث ــل .وك ــأن
الـ ـق ــوى الـ ـكـ ـب ــرى ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى دع ــم
إضافي لالنتصار على خصومها!
وبـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـدًا عـ ـ ــن ت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــات الـ ـبـ ـط ــاق ــة
امل ـم ـغ ـن ـطــة ش ـب ــه امل ـس ـت ـح ـي ـلــة ،وع ــن
كونها عبئًا إضــافـيــا على الناخب،
ث ـمــة حـقـيـقــة يـنـبـغــي م ـعــرفــة كيفية
التعامل معها :في بيروت اإلداريــة،
وف ــي ب ـي ــروت ال ـك ـب ــرى ،ال تستطيع
وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ت ـن ـظ ـي ــم ع ـم ـل ـيــة
اقـ ـت ــراع ال ـنــاخ ـبــن ح ـيــث يـسـكـنــون.
عـمـلـيــة االقـ ـت ــراع ف ــي دائ ـ ــرة ب ـيــروت
ال ـثــان ـيــة سـتـشـهــد ع ـلــى أقـ ــل تـقــديــر
تصويت  175ألــف بيروتيُ ،يضاف
إليهم نحو  175ألفًا آخرين .وبعض
التقديرات تقول إن الــرقــم اإلضافي
سيتجاوز عتبة ال ــ 350ألــف ناخب.
وفــي الضاحية الجنوبية لبيروت،
سيقترع أكـثــر مــن  30ألــف شخص،
ُيـضــاف إليهم نحو  70ألفًا آخرين،
ع ـل ــى أق ـ ــل ت ـق ــدي ــر .ه ــل ي ـم ـكــن أحـ ـدًا
ّ
تخيل قدر االزدحــام الذي ستشهده
م ــراك ــز االقـ ـت ــراع ف ــي ه ــذه امل ـنــاطــق؟
وم ـ ـ ــاذا ع ــن امل ـ ـ ــادة  92م ــن م ـش ــروع
ال ـقــانــون الـتــي تـقــول إن ع ــدد أوراق
االق ـتــراع الــرسـمـيــة املـطـبــوعــة سلفًا،
فــي كــل قلم اقـتــراع ،ينبغي أال يزيد
ع ــن عـ ــدد ال ـن ــاخ ـب ــن امل ـس ـج ـلــن فــي
الـقـلــم إال بنسبة  20فــي امل ـئــة؟ فهل
ي ـع ـنــي ذل ـ ــك أن ع ـل ــى ال ـن ــاخ ــب غـيــر
ّ
املسجل أن يبحث عــن مركز اقتراع
شاغر يوم االنتخاب؟ أم أن عليه أن
يسجل اسمه مسبقًا في مركز اقتراع
ُ
محدد؟ أم أن مراكز االقتراع ستترك
لتشهد يوم  6أيــار  2018تسونامي
مــن الـفــوضــى غـيــر الـخــاقــة ،ودائـمــا
على الطريقة اللبنانية؟

خرج الوزراء أمس من
جلستهم الحكومية،
قانون
مزهوين بـ«إنجاز» إقرار
ٍ
جديد لالنتخابات ،وفرحين
بتمديد والية مجلس النواب
لفترة  11شهرًا «ألسباب
باق أمام قانون الـ15
تقنية»ٍ .
دائرة مرحلة أخيرة ،يجتازها
يوم الجمعة ،على أن تجري
االنتخابات في  6أيار
ليا القزي
ه ــل هـ ــذا ه ــو الـ ـق ــان ــون ال ـن ـي ــاب ــي ال ــذي
شغلت القوى السياسية نفسها ،قرابة
ال ـث ـمــانــي س ـن ــوات ،وه ــي ت ـح ــاول عبثًا
إق ـ ـ ــراره؟ ه ــل يـسـتـحــق األمـ ــر أن يـخــرج
رئـيــس الـحـكــومــة سـعــد ال ـحــريــري ،بعد
انـتـهــاء جلسة مجلس ال ـ ــوزراء ،مــزهـوًا
ب ـ ــ«إن ـ ـج ـ ــاز» حـ ـك ــومـ ـت ــه ال ـ ـتـ ــي ع ـم ــره ــا
«خ ـم ـس ــة أشـ ـه ــر وت ـم ـك ـن ــت مـ ــن إن ـج ــاز
ق ـ ــان ـ ــون انـ ـتـ ـخ ــاب ــي جـ ـ ــديـ ـ ــد»؟ ال ـن ـق ـطــة
اإليجابية الرئيسية فــي امل ـشــروع ،هي
ّ
أن البالد اعتمدت أخيرًا نظام االقتراع
ال ـن ـس ـب ــي ،ودف ـ ـنـ ــت «ش ـ ـبـ ــح» ال ـق ــوان ــن
ّ
األكـ ـث ــري ــة الـ ـج ــائ ــرة .إال أن ذلـ ــك لـيــس
كافيًا لتطلب قــوى السلطة من الشعب
التصفيق لـهــا عـلــى «إن ـجــازهــا» ،وهــي
قد مارست معه لعبة «قطع األنفاس»،
واسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــال املـ ـ ـه ـ ــل ح ـ ـتـ ــى الـ ـلـ ـحـ ـظ ــات
ـون مبتور
األخ ـيــرة .فـبــات الـقـبــول بـقــانـ ٍ
ال ُيحقق اإلصــاحــات املــوعــودة ،أفضل
باملؤسسات
مــن سيف ال ـفــراغ والـعـبــث
ُ
الــدسـتــوريــة وقــانــون ال ــدوح ــة ،املصلت
ف ـ ــوق الـ ـ ـ ـ ــرؤوس .ف ــي مـ ـي ــزان ال ـح ـس ـبــة،
شــوائــب الـقــانــون أكـثــر مــن اإليجابيات
التي ُيمكن االحتفاء بها .بدءًا من غياب
وحـ ـ ــدة امل ـع ــاي ـي ــر ف ــي ت ــوزي ــع امل ـق ــاع ــد،
م ــرورًا بحصر الـصــوت التفضيلي في
ً
الـقـضــاء ،ووص ــوال إل ــى ال ـفــرز الطائفي
فــي ب ـيــروت الـشــرقـيــة (ال ــدائ ــرة األول ــى)
وبـ ـي ــروت ال ـغــرب ـيــة (الـ ــدائـ ــرة ال ـثــان ـيــة).
وال ُي ـم ـك ــن م ـه ـمــا ت ـ ـعـ ـ ّـددت «األسـ ـب ــاب
ّ
امل ــوج ـب ــة» الـتـقـنـيــة ،إغ ـف ــال أن حـكــومــة
سعد الحريري طالبت بالتمديد الثالث
ّ
للمجلس النيابي ،حتى  21أيار ،2018
عـلــى أن تـجــري االنـتـخــابــات فــي  6أيــار
 .2018ال ـح ـس ـن ــة ال ــوحـ ـي ــدة ه ـن ــا مـنــح
املــرشـحــن الـجــدد مهلة كافية لــإعــداد
ـواب،
لالنتخابات .التمديد ملجلس الـنـ ّ
ي ـع ـن ــي الـ ـتـ ـم ــدي ــد ل ـل ـح ـك ــوم ــة ،وت ــأخ ــر
ان ـط ــاق ــة ع ـه ــد ال ــرئ ـي ــس م ـي ـش ــال ع ــون
ّ
ب ـ ــ«أدوات» جــديــدة .خــاصــة أن مـصــادر
الّـفــريــق الـعــامــل فــي بعبدا قــالــت سابقًا
إنه ُ
«يمكن البدء بمحاسبتنا من تاريخ
انتخاب مجلس نواب جديد».
ي ــوم «ق ــان ــون الـلـحـظــات األخـ ـي ــرة» ،كما
وصـفــه الـحــريــري ،بــدأ بخلوة بــن عون
ورئ ـيــس الـحـكــومــة ،اتـفـقــا خــالـهــا على
ّ
مدة التمديدّ .وبحسب مصادر سياسية
مـتــابـعــة لـلـمـلــف« ،ك ــان ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الـحـ ّـر ُي ــدرك منذ الـبــدايــة وج ــود عوائق
ُ
تقنية تحتم التمديد» .الدليل على ذلك،
«تبشير» وزراء تكتل التغيير واإلصالح
ّ
ب ـعــد ان ـت ـه ــاء ال ـج ـل ـســة ال ـح ـكــوم ـيــةّ ب ــأن
«ت ـقــاريــر وزارة الــداخ ـل ـيــة تــؤكــد أنـ ــه ال
يمكن إج ــراء االنـتـخــابــات قبل  7أشهر،
ّ
كــذلــك فـ ــإن ال ـب ـطــاقــة املـمـغـنـطــة بـحــاجــة
إلى وقت حتى تجهز .ولكن لعدم تزامن
االن ـت ـخــابــات م ــع عـيــد الـفـصــح أو شهر
رم ـض ــان ،اتـفـقـنــا أن ي ـكــون الـتـمــديــد 11
شهرًا» .طبعًا ال يفوت الــوزراء التذكير،
ب ــن ال ـف ـك ــرة واألخـ ـ ـ ـ ــرى ،ب ــأن ــه «ت ـمــديــد
ُتقني».
أقفلت أب ــواب قاعة االجتماعات خلف
ال ـ ـ ـ ــوزراء ن ـح ــو ث ـ ــاث سـ ــاعـ ــات ،ك ــان ــوا
ّ
خــالـهــا «يـتـســلـلــون» إم ــا للحديث مع
الـصـحــافـيــن أو التنسيق هــاتـفـيــا مع
قـ ـي ــاداتـ ـه ــم .رئـ ـي ــس ال ـ ـحـ ــزب الـ ـس ــوري

الـ ـق ــوم ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ال ـ ــوزي ـ ــر عـلــي
ق ــانـ ـص ــو كـ ـ ــان ال ــوحـ ـي ــد الـ ـ ـ ــذي س ـ ّـج ــل
اعتراضه على مشروع القانون« ،ولكن
سـ ـنـ ـص ــوت مـ ـع ــه فـ ــي ج ـل ـس ــة مـجـلــس
النواب ألننا ال نقبل بالفراغ ،أو الستني
أو ال ـت ـم ــدي ــد» ،ك ـمــا قـ ــال لـ ــ«األخـ ـب ــار».
ي ـس ـح ــب ق ــان ـص ــو ورق ـ ـ ــة ص ـغ ـي ــرة مــن
ُ
جيبهّ ،
دون عليها مالحظاته .تشبه،
فــي الـشـكــل ،الــورقــة الـتــي كــان يحملها
ال ـنــائــب ع ـلــي ح ـســن خ ـل ـيــل .تـحـفـظــات
ّ
قانصو تنطلق من أن القانون املطروح
ُ
«يشبه الستني .فالهدف منه يجب أن
يكون املساهمة في اإلصالح السياسي
ول ـ ـيـ ــس ت ــرسـ ـي ــخ الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـح ــال ـي ــة
وتشويه الديمقراطية».
مالحظات عـ ّـدة قدمها عدد من الــوزراء،
ت ـم ـح ــورت أس ــاس ــا حـ ــول رفـ ــض حـصــر
ال ـصــوت التفضيلي فــي الـقـضــاء (علي
قــان ـصــو ،ي ــوس ــف ف ـن ـيــانــوس ،ب ـي ــار بو
عاصي ،علي حسن خليل ،حسني الحاج
ّ
حسن)؛ تأييد خفض ســن االقـتــراع إلى
 18س ـنــة (الـ ـح ــري ــري ،ق ــان ـص ــو ،ال ـحــاج
حسن ،مروان حمادة ،علي حسن خليل)؛
املطالبة بالكوتا النسائية (الـحــريــري،
ج ــان أوغــاس ـب ـيــان ،ح ـمــادة ،عـلــي حسن
خليل ،قانصو)؛ عــدم وجــود وحــدة في
املعايير (قانصو ،معني املرعبي)؛ الوزير
طــال أرس ــان طالب بــأن تكون الشوف
ـ ـ عــال ـيــه ـ ـ ب ـع ـبــدا دائ ـ ــرة واحـ ـ ــدة .وفـيـمــا
اعـ ـت ــرض ع ـل ــي ح ـس ــن خ ـل ـيــل ع ـل ــى نـقــل
مقعد األقـلـيــات مــن بـيــروت الثانية إلى
األولى ،طالب الوزير اودايس كيدانيان
بنقل مقعدي األقليات واإلنجيليني إلى
الدائرة األولــى .فنينانوس وبو عاصي
أيــدا حق ترشيح رؤســاء البلديات بعد
ت ـح ــدي ــد مـ ــدة االس ـت ـق ــال ــة ب ـس ـتــة أش ـهــر
ُّ
(اتـ ـف ــق أن يـسـتـقـيــل رؤسـ ـ ــاء ال ـب ـلــديــات

الراغبني في الترشح ،في مهلة شهر من
صــدور القانون فــي الجريدة الرسمية،
واستثنائيًا) .أمــا جبران باسيل ،فغير
موافق على أن تفقد الالئحة غير املكتملة
مقعدًا إذا لــم يكن لديها مــرشــح ملقعد،
ومــع استبداله بمقعد آخــر ،مقترحًا أن
يكون الفرز على أساس طائفي أو على
مـسـتــوى الـقـضــاء ول ـيــس ال ــدائ ــرة .أبــرز

ُ
ست ّ
عد وزارة الداخلية
نظام البطاقة
ُ
الممغنطة ،ويصدر
مجلس الوزراء مرسومها

ّ
النسائية كانا
املعارضني إلدراج الكوتا
الـقــوات اللبنانية وحــزب الله ،فيما أيد
التيار العوني اللوائح املختلطة ،ولكن
ب ـعــد أرب ـ ــع سـ ـن ــوات« ،ب ـح ـجــة تحضير
الـ ـ ـك ـ ــادر الـ ـنـ ـس ــائ ــي واملـ ـجـ ـتـ ـم ــع ل ـه ــذه
الخطوة» .في وقت أصــدرت فيه رئيسة
الهيئة الوطنية لـشــؤون امل ــرأة كلودين
ع ــون روكـ ــز ،مــوقـفــا راف ـض ــا لـ«تهميش
املواطنات في القانون االنتخابي» .أما
ّ
رف ــض خـفــض س ــن االق ـت ــراع ،فـقــد تــواله
التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية
ُ
ّ
«ألن مــدارس ـنــا وجــامـعــاتـنــا ال تحضر
ُ
ال ـش ـبــاب لـلـعـمــل ال ـس ـيــاســي ،ف ــا يـمـكــن
إدخــال ـهــم ف ــي الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة من
دون تمهيد» ،كما يقول وزير عوني.

ّ
رفض التيار والقوات خفض سن االقتراع ،ورفضت القوات والتيار وحزب الله
الكوتا (داالتي ونهرا)

خالف «إنمائي» بين التيار والقوات
الخالف «اإلنمائي» بني التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية كان حاضرًا من خالل
مشادة كالمية بني الوزيرين غسان حاصباني وسيزار أبي خليل على خلفية
توقيع العقود مع املستشفيات بنفس
األسقف املالية لعام ُ .2016يطالب أبي
خليل «بالتوزيع العادل لألموال ،فغير
مقبول أن تحصل مستشفى أوتيل
ديو على  7ماليني و 900ألف ،في حني
ّأن عني وزين تحصل على  73مليون
ليرة» ،بحسب املصادر .وقد رفض التيار
الوطني الحر املوافقة على هذا البند،
«مشترطًا أن يتوقف العمل باملعامالت
التي سبق أن وافق حاصباني عليها
ً
في أيلول ،على أن ُي ّ
قدم جدوال آخر إلى
مجلس الوزراء ليوافق عليه».

النقاشات حول القانون داخل الجلسة،
اس ـ ـتـ ــوجـ ــب إج ـ ـ ـ ـ ــراء تـ ـصـ ـحـ ـيـ ـح ــات فــي
صياغة بعض الـبـنــود .فتشكلت لجنة
مؤلفة مــن الـ ــوزراء :محمد فنيش ،علي
حـســن خـلـيــل ،سـلـيــم جــريـصــاتــي ،نهاد
املـشـنــوق ،أيـمــن شقير ،غـطــاس خــوري،
بيار أبو عاصي ،يوسف فنيانوس ،وقد
انضم إليهم الخبراء القانونيني .فيما
تابع بقية الــوزراء ،مع عون والحريري،
درس جـ ـ ــدول األع ـ ـمـ ــال امل ــؤل ـ ّـف م ــن 48
ُ
ُّ
بندًا .اتفق في النتيجة أن تحضر وزارة
الداخلية «نظام البطاقة املمغنطة ،على
أن ُيـصــدر مجلس ال ــوزراء مرسومها».
وفـ ـيـ ـم ــا بـ ـ ـ ــدأت دول عـ ـ ـ ـ ّـدة ف ـ ــي ال ـع ــال ــم
التخلي عن البطاقة املمغنطة إلمكانية
اختراقها وظهور مشاكل في احتساب
األصـ ـ ـ ـ ــوات ،لـ ــم ت ـت ـضــح ب ـع ــد إجـ ـ ـ ــراءات
التصويت (إلكتروني أو عــادي) والفرز
(من مكان السكن أو الدائرة االنتخابية).
فـ ـ ــرز األص ـ ـ ـ ـ ــوات سـ ـيـ ـك ــون إل ـك ـت ــرون ـي ــا،
ّ
«ت ـتــولــى وزارة الــداخ ـل ـيــة أي ـضــا وضــع
ال ـن ـظ ــام الـ ـخ ــاص ب ــه ل ـي ـص ــدر م ــرس ــوم
ب ـشــأنــه» ،بـحـســب م ـصــادر الـ ـ ــوزارة .أمــا
آلـ ـي ــة اح ـت ـس ــاب األصـ ـ ـ ــوات «ف ـس ـت ـجــري
عبر برامج حسابية ،نحن بحاجة إلى
 3أشـهــر لتطويره ،وشهرين لتجربته،
وشـ ـ ـه ـ ــر ل ـ ـتـ ــدريـ ــب املـ ــوظ ـ ـفـ ــن عـ ـلـ ـي ــه».
أع ـيــدت صـيـ ّـاغــة بـنــد اق ـتــراع املغتربني،
«لتوضيح أنه في االنتخابات التي تلي
ُ
والي ــة مجلس ال ـنــواب املقبلة تـحـســم 6
ً
مقاعد من الدوائر األقــل تمثيال ،وليس
من مقاعد املغتربني التي أضيفت» .وفي
مــا خـ ّـص املقعد ال ــذي تخسره الالئحة
غير املكتملة في حال عدم وجود مرشح
لديها لشغله« ،فاتفق أن يــؤول إلــى من
لديه أعلى نسبة أصــوات تفضيلية في
الـقـضــاء والـطــائـفــة» .الــائـحــة املطبوعة
ّ
مسبقًا «ستضم كــل الـلــوائــح فــي دائــرة
م ـ ــا ،وعـ ـل ــى الـ ـن ــاخ ــب أن ي ـض ــع إش ـ ــارة
على الــائـحــة الـتــي يقترع لها وإش ــارة
أخـ ــرى أمـ ــام االسـ ــم الـتـفـضـيـلــي» .إن لم
يـنـتـبــه امل ـق ـتــرع إل ــى وض ــع إش ـ ــارة أم ــام
ال ــائـ ـح ــة واكـ ـتـ ـف ــى ب ــاخ ـت ـي ــار ال ـص ــوت
الـتـفـضـيـلــي«ُ ،يـحـســب ص ــوت لــائـحــة».
وإن اختار صوتني تفضيليني«ُ ،يلغيان
ُ
ويـحـســب صــوت لــائـحــة ف ـقــط» .طريقة
اح ـ ـت ـ ـسـ ــاب األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات س ـ ـت ـ ـكـ ــون ع ـلــى
مرحلتني .في ّ
املرة األولى الالئحة التي
ال ت ـن ــال ال ـح ــاص ــل االن ـت ـخ ــاب ــي (قـسـمــة
عـ ــدد امل ـق ـتــرعــن ع ـلــى عـ ــدد ال ـنــاخ ـبــن)
ُ
تـخــرج مــن الـسـبــاق وت ـحــذف أصــواتـهــا.
مجموع
فـ ُـيـعــاد فــي امل ـ ّـرة الثانية ،خلط
ً
األصــوات الباقية ،وتــوزع املقاعد نسبة
ل ــأص ــوات الـتـفـضـيـلـيــة .ومـ ــن أب ـ ــرز ما
تضمنه مـشــروع الـقــانــون« ،تفعيل دور
هـيـئــة اإلش ـ ــراف عـلــى االن ـت ـخــابــات عبر
ّ
جعلها دائمة وإعطائها صفة املستقلة،
وجعلها تتألف من  11عضوًا».
ال ـت ــواف ــق ال ـس ـيــاســي ع ـلــى الـ ـق ــان ــون ،ال
يلغي وجود متضررين أكثر من غيرهم،
قــد يـكــون أبــرزهــم تـيــار املستقبل الــذي
ُ
بحسب ماكينته االنتخابية ستخسره
النسبية عــددًا كبيرًا مــن املـقــاعــد ،وألنــه
كان من أشــرس املعارضني لهذا النظام
االن ـت ـخــابــي ،راف ـض ــا «الـنـسـبـيــة ف ــي ظل
س ــاح ح ــزب الـ ـل ــه» .م ـص ــادر ب ـ ــارزة في
تيار املستقبل ال توافق على ذلك« ،بعد
ال ـت ـســويــات ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي حـصـلــت،
ّ
ّ
النقطة» .كذلك إن
تخطى النقاش هــذه
ُ
ّ
ّ
«الــدافــع الــذي أدى إلــى أن نبدل نظرتنا
إلـ ـ ـ ــى الـ ـنـ ـسـ ـبـ ـي ــة هـ ـ ــو ح ـ ـصـ ــر ال ـ ـصـ ــوت
التفضيلي فــي ال ـق ـضــاء ،فـلــم يـعــد أحــد
ُ
ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـت ــأث ـي ــر ب ــاملـ ـق ــاع ــد» .ت ـص ـ ّـر
ّ
املصادر على أن «هذا القانون هو أفضل
املمكن ،وهو نتيجة جهود طويلة .ولكن
االتـفــاق ظهر فــي آخــر  48ساعة ألنــه لم
يـعــد بــاسـتـطــاعــة ال ـقــوى أن تستمر في
عملية شـ ّـد الـحـبــال» .أمــا مــا ُيحكى عن
ّ
أن البطاقة املمغنطة هــي حـ ّـجــة تقنية
ُ
لتمرير تمديد سياسي متفق عليه بني
ّ
فترد
الـتـيــار الــوطـنــي الـّحــر واملستقبل،
مصادر األخير بأنه «كنا أمام خيارين،
إمـ ـ ــا ت ـط ـب ـيــق قـ ــانـ ــون ج ــدي ــد ب ــوس ــائ ــل
مـتـخـلـفــة ،أو إدخ ـ ــال اإلص ــاح ــات م ـ ّـرة
واحدة».
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سياسة

قانون االنتخاب

قضية اليوم

ﺛﻼث ﻟﻮاﺋﺢ ﺧﺎﺿﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة

ّ
داﺋﺮة ﺻﻴﺪا ــ ﺟﺰﻳﻦ

اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺰرﻗﺎء
اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء

5

اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺨﻀﺮاء

ﻣﻘﺎﻋﺪ
2

ﻣﻮارﻧﺔ

ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

1

2

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﺎﺧﺐ اﺧﺘﻴﺎر إﺣﺪى اﻟﻠﻮاﺋﺢ
واﺧﺘﻴﺎر أﺣﺪ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ

ّ
ﺳﻨﺔ

اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻳﻌﻨﻲ إﻋﻄﺎءه

اﻟﺼﻮت اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ

ورﻗﺔ اﻻﻗﺘﺮاع
ﻓﺆاد اﻟﺴﻨﻴﻮرة

أﺳﺎﻣﺔ ﺳﻌﺪ

اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺰرﻗﺎء

ﻓﻮزي اﻷﺳﻤﺮ

اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء

اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺎزار

ﻋﺼﺎم ﺻﻮاﻳﺎ

ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺎر

أﻣﻞ أﺑﻮ زﻳﺪ

اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺨﻀﺮاء

ﻧﺎدر اﻟﺤﺮﻳﺮي

زﻳﺎد أﺳﻮد

ﺻﻼح ﺟﺒﺮان

ﻋﺠﺎج ﺣﺪاد

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺰرﻗﺎء
(تصميم
سنان
عيسى)

اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺨﻀﺮاء

اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء

ﺟﺰﻳﻦ

10659

ﻣﻘﺘﺮع

20609

ﻣﻘﺘﺮع

4263

ﻣﻘﺘﺮع

ﺻﻴﺪا

25903

ﻣﻘﺘﺮع

15110

ﻣﻘﺘﺮع

2158

ﻣﻘﺘﺮع

اﻟﻤﺠﻤﻮع

٣٦٥٦2

ﻣﻘﺘﺮع

٣٥٧١٩

ﻣﻘﺘﺮع

X ! ٦٤٢١

اﻟﻨﺴﺐ

45.38%

46.45%

8.15%

ﺑﻌﺪ ﺷﻄﺐ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ،ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻋﺪاد ﺟﺪﻳﺪة

X

ّ
ّ
اﻟﻤﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ،واﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮع أﺻﻮات ﻛﻞ
ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺘﻴﻦ اﻟﺒﺎﻗﻴﺘﻴﻦ

٧٢٢٨١ = ٣٥٧١٩ + ٣٦٥٦٢

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ

اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺰرﻗﺎء

3 50.58%

ﻣﻘﺎﻋﺪ

اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء

2 49.42%

ﻣﻘﺎﻋﺪ

!
ﺗﺸﻄﺐ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺨﻀﺮاء
ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻷن اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺻﻞ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ.
ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن أﺻﻮاﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﻮﻟﻬﺎ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ

ﻣﻘﻌﺪ واﺣﺪ
اﻟﺤﺎﺻﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ:
)اﻟﻌﺪد اﻷدﻧﻰ اﻟﻼزم ﻟﺤﺼﻮل
ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ واﺣﺪ(

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ
=
ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ

15741 = 78706
5
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻮاب اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
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سياسة

ُ
هكذ ا نقترع وهكذا تفرز األصوات
في ما يأتي ،محاولة إلجراء «محاكاة» لكيفية االقتراع ،في أصغر دوائر لبنان في القانون الجديد ،دائرة «صيدا ــ جزين».
أسامة سعد (الالئحة الحمراء) سينافس تحالفًا من تيار
وتفترض هذه المحاكاة أن تحالفًا يضم التيار الوطني الحر والنائب ً
المستقبل وحركة أمل (الالئحة الزرقاء) ،والئحة تضم مرشحًا مستقال من جزين ومرشحًا إسالميًا من صيدا (الالئحة الخضراء).
وتفترض هذه المحاكاة أن نسبة التصويت بلغت  70في المئة في صيدا ،و 60في المئة في جزين ،وأن الالئحة الزرقاء
الخضراء
نالت  %30من أصوات جزين و %60من أصوات صيدا؛ والالئحة الحمراء نالت  %58في ُجزين و %35في صيدا ،والالئحة
ّ
 %12في جزين و %5في صيدا .كل النسب ُمفترضة ،وكذلك التحالفات واألسماء .وتظهر هذه المحاكاة سيناريو فوز مرشح
ّ
المعول على أصواتهما( .األخبار)
بالنيابة رغم نيله أقل نسبة من األصوات التفضيلية في الالئحتين

اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﻮاب وﻓﻖ ﻧﺴﺐ اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ
ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻻﺋﺤﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻨﺴﺐ اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء
وﻓﻘﴼ ﻟﻶﺗﻲ:
ﻋﺼﺎم ﺻﻮاﻳﺎ

٤٨٨٦
ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ

ﺗﻮﺿﻊ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﺪول ﻳﻀﻢ ﻧﺴﺐ اﻷﺻﻮات
اﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰ اﻷدﻧﻰ

ﺻﻮت ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ

15.62%

ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ
ّ
اﻟﻤﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء

٣١٢٦٨

اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء

ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء

ﻣﺜﺎل

أﺳﺎﻣﺔ ﺳﻌﺪ

36.84%

ﻧﺎﺟﺢ

ﺣﺠﺰ ﻣﻘﻌﺪﴽ ّ
ﺳﻨﻴﴼ ﻓﻲ ﺻﻴﺪا
ﻟﻼﺋﺤﺘﻪ

1

0

ﻧﺎدر اﻟﺤﺮﻳﺮي

35.64%

ﻧﺎﺟﺢ

ﺣﺠﺰ ﻣﻘﻌﺪﴽ ّ
ﺳﻨﻴﴼ ﻓﻲ ﺻﻴﺪا
ﻟﻼﺋﺤﺘﻪ

1

1

زﻳﺎد أﺳﻮد

27.53%

ﻧﺎﺟﺢ

ﺣﺠﺰ ﻣﻘﻌﺪﴽ ﻣﺎروﻧﻴﴼ ﻓﻲ ﺟﺰﻳﻦ
ﻟﻼﺋﺤﺘﻪ

2

1

ﻓﺆاد اﻟﺴﻨﻴﻮرة

27.50%

ﺧﺎﺳﺮ

ﺧﺴﺮ ﻷن ﻣﻘﻌﺪي ﺻﻴﺪا ﺣﺠﺰا

2

1

اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺎزار

24.81%

ﻧﺎﺟﺢ

ﺣﺠﺰ ﻣﻘﻌﺪﴽ ﻣﺎروﻧﻴﴼ ﻓﻲ ﺟﺰﻳﻦ
ﻟﻼﺋﺤﺘﻪ

2

2

أﻣﻞ أﺑﻮ زﻳﺪ

22.75%

ﺧﺎﺳﺮ

ﺧﺴﺮ ﻷن ﻻﺋﺤﺘﻪ اﺳﺘﻮﻓﺖ ﻣﻘﻌﺪﻳﻬﺎ ،وﻷن
ﻗﻀﺎءه اﺳﺘﻮﻓﻰ ﻣﻘﻌﺪﻳﻪ اﻟﻤﺎروﻧﻴﻴﻦ

2

2

ﻋﺼﺎم ﺻﻮاﻳﺎ

15.62%

ﺧﺎﺳﺮ

ﺧﺴﺮ ﻷن ﻻﺋﺤﺘﻪ اﺳﺘﻮﻓﺖ ﻣﻘﻌﺪﻳﻬﺎ ،رﻏﻢ
أﻧﻪ أول اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﺑﺎﻷﺻﻮات
اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ

2

2

ﻓﻮزي اﻷﺳﻤﺮ

5.11%

ﺧﺎﺳﺮ

ﺧﺴﺮ ﻷن ﻗﻀﺎء ﺟﺰﻳﻦ اﺳﺘﻮﻓﻰ
ﻣﻘﻌﺪﻳﻪ اﻟﻤﺎروﻧﻴﻴﻦ

2

0

ﻋﺠﺎج ﺣﺪاد

4.15%

ﻧﺎﺟﺢ

ﺣﺠﺰ اﻟﻤﻘﻌﺪ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ ﻟﻼﺋﺤﺘﻪ ،رﻏﻢ
ﻛﻮﻧﻪ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺎﻷﺻﻮات اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ

2

3

ﻣﻮارﻧﺔ

ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

ّ
ﺳﻨﺔ

(تصميم
سنان
عيسى)
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مجتمع وإقتصاد
عدل

قضية الطفلة صوفي:

ّ
دعوى قضائية
ّ
ضد نقيب األطباء
يواجه نقيب األطباء ريمون الصايغ،
ّ
المهنية كلود
ورئيسة لجنة التحقيقات ّ
سمعان ،دعوى قضائية تتهمها
بـ«التزوير وإعطاء تقرير كاذب وإخفاء
مستندات» .رفع هذه الدعوى والد
الطفلة صوفي مشلب ،المشتبه في
أنها من ضحايا األخطاء ّ
الطبية في لبنان،
ّ ّ
طبي تسلمه من النقابة
مستندًا إلى تقرير
بموجب قرار قضائي صدر بعد ثمانية
أشهر من رفض تسليم التقرير
فيفيان عقيقي
ت ـ ـقـ ـ ّـدم ف ـ ـ ــوزي م ـش ـل ــب ب ـش ـك ــوى أمـ ــام
قاضي التحقيق ّ
األول في جبل لبنان،
ّ
ضد نقيب األطباء في بيروت ريمون
ال ـصــايــغ ورئ ـي ـســة لـجـنــة التحقيقات
امل ـه ـنـ ّـيــة ف ــي ال ـن ـقــابــة ك ـل ــود س ـم ـعــان،
بتهم «التزوير ،وإعطاء تقرير كاذب،
ّ
أساسية» ،في ملف
وإخفاء مستندات
ابـنـتــه الـطـفـلــة صــوفــي ،ال ـتــي أصيبت
في عمر الشهر بضرر دماغي وكلوي
ّ
دائـ ـم ــن ،م ــا حــرم ـهــا ال ـح ــرك ــة وعــطــل
حواسها طيلة عمرها.
يشتبه والد الطفلة في حصول سلسلة
ّ
الطبية في فترة عالجها
من األخطاء
في مستشفى «القديس جاورجيوس»
(ال ـ ــروم) فــي ح ــزي ــران  .2015وتستند
ال ــدع ــوى ،ال ـتــي قــد تـكــون األولـ ــى ضـ ّـد
نقيب أط ـبــاء فــي لـبـنــان ،إل ــى املــادتــن
 466و 471من قانون العقوبات ،اللتني
ت ـن ـ ّـص ــان ع ـل ــى «ع ـق ــوب ــة ال ـح ـب ــس مــن
ّ
شهرين إلى سنتني لكل من أقدم حال

عامة أو خدمة ّ
ممارسته وظيفة ّ
عامة
ّ
أو مهنة ّ
طبية أو صحية على إعطاء
ّ
ّ
شهادة كاذبة ،أو زور أوراقًا خاصة ،أو
زور بواسطة التحريف شهادة ّ
ّ
معدة
ّ
لكي تقدم إلــى السلطة العامة ،أو من
شأنها أن ّ
تجر على الغير منفعة غير
م ـشــروعــة ،أو تـلـحــق ال ـض ــرر بصالح
أحد الناس».
ّ
لم يتبلغ نقيب األطباء ريمون الصايغ
ّ
الــدعــوى حتى اآلن ،وفــق مــا أك ــده في
اتصال مع «األخبار» ،وقال «ال تعليق
ّ
لـ ـ ـ ّ
ـدي ،وع ـن ــدم ــا أت ـب ــل ــغ نـ ـ ّـص ال ــدع ــوى
ّ
رسـمـيــا ،سـنـقــدم جــوابــا للقضاء وفق
مــا ّ
ينص عليه الـقــانــون ،ولــإعــام إذا
اق ـت ـضــت ال ـح ــاج ــة» ،وع ــن ات ـهــامــه مع
ّ
املهنية في
رئيسة لجنة التحقيقات
النقابة الطبيبة كلود سمعان بتزوير
وإخـ ـف ــاء م ـس ـت ـنــدات وإعـ ـط ــاء تـقــاريــر
كــاذبــةّ ،
رد الـصــايــغ« :ه ــذه املمارسات
ّ
ليست من شيمنا ،الله ال يقدر نكون
مـ ّ
ـزوريــن .قــد يكون هناك ســوء تفاهم
ّ
ما مع أهل الطفلة ،وسنرد على األمور
ّ
وفق األصول عند تسلمنا الدعوى».
ّ
فـ ــي نـ ـ ـ ّـص ال ـ ـش ـ ـكـ ــوى ،تـ ــدعـ ــي ال ـج ـهــة
املـ ّـدعـيــة أن رئـيـســة لجنة التحقيقات
امل ـه ـن ـ ّـي ــة حـ ــاولـ ــت «إخ ـ ـفـ ــاء ال ـت ـق ــاري ــر
ّ
الطبية التي
واملستندات عــن اللجان
ُ
اســتـطـلـعــت آراؤهـ ـ ــا ف ــي م ـلــف الـطـفـلــة
ً
خــال التحقيقات فــي الـنـقــابــة ،فضال
عــن الوقائع التي حــاولــت تحريفها»،
وتشير الجهة املدعية في هذا السياق
الى التقارير واملستندات اآلتية:
« -1صـ ــورة الــرنــن املغنطيسي التي
أجـ ـ ــريـ ـ ــت ل ـل ـط ـف ـل ــة ق ـ ـبـ ــل خ ـض ــوع ـه ــا
ل ـل ـع ـم ـل ـ ّـي ــة ،وتـ ـ ــم ت ـج ــاه ـل ـه ــا مـ ــن قـبــل
النقابة عند إص ــدار التقرير النهائي
ع ــن ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـق ـي ـقــات امل ـه ـن ـ ّـي ــة فــي
ك ــان ــون ّ
األول املـ ــاضـ ــي»؛ ف ـق ــد عــرض
تقرير اللجنة ثالثة احتماالت للضرر:

تشتبه الجهة المدعية في وجود تحريف للوقائع الثابتة في ملف الطفلة (مروان طحطح)

ّ
ّ
الخلقية
والتشوهات
ال ــوالدة املبكرة
وخـ ـ ـل ـ ــل جـ ـيـ ـن ــي ،و«هـ ـ ـ ـ ــي احـ ـتـ ـم ــاالت
تدحضها صــورة الرنني املغنطيسي،
ّ
وي ــؤك ــد الـتـقــريــر امل ــرف ــق بـهــا ال ـصــادر
ّ
ع ــن مـسـتـشـفــى ال ـجــام ـعــة األم ـيــركــيــة
ف ــي بـ ـي ــروت أن دم ــاغ ـه ــا كـ ــان سليمًا
ّ
العملية».
وطبيعيًا قبل
« -2تقرير لجنة اإلنعاش والتخدير»،
الــذي استحصلت عليه عائلة الطفلة
ب ـمــوجــب ق ـ ــرار ق ـضــائــي ب ـعــد ثـمــانـيــة
أش ـه ــر م ــن ص ـ ـ ــدوره ،إذ ك ــان ــت نـقــابــة
ّ
بحجة أن
األطباء تمتنع عن تسليمه
امل ـلــف ب ــات فــي ع ـهــدة ال ـق ـضــاء .وتــرى
ال ـج ـهــة امل ــدع ـي ــة أن هـ ــذا ال ـت ـقــريــر هو
ّ
ّ
الطبي ،معتبرة
األهم في ملف الطفلة
ّ
أنه «يوزع املسؤوليات على مستشفى

الـ ـق ــدي ــس ج ـ ــاورجـ ـ ـي ـ ــوس ،وال ـط ـب ـيــب
ّ
الجراح (ن .د ،).ومعاونته الطبيبة (ر.
م ،).وطبيب األطفال في املستشفى (ر.
ص ،).وطبيب التخدير (ز .ف ،»).وترى

الصايغّ :
سنرد على
األمور ّوفق األصول
عند تسلمنا الدعوى

الجهة ّ
املدعية أن التقرير املذكور يقدم
ّ
أدل ــة عـلــى أن صــوفــي كــانــت «ضـحــيــة
إهمال فاضح وأخطاء ّ
طبية متراكمة
ّ
العملية وخاللها وبعدها ،التي
قبل
أجــريــت لـهــا فــي عـمــر الـشـهــر مــن دون
مــوافـقــة أهـلـهــا ،ويـعـيــد سـبــب الـضــرر
ال ــدم ــاغ ــي وال ـك ـل ــوي إل ــى ال ـت ـس ـ ّـرع في
إخ ـض ــاع ـه ــا ل ـع ـم ـل ـ ّـيــة ج ــراح ـ ّـي ــة غـيــر
طارئة ،وعــدم معالجة فقر الـ ّ
ـدم لديها
أو نقل ّ
كميات الدم الالزمة لها ،إضافة
ّ
إلى عدم مراقبة حالتها خالل العملية
وقياس ضغطها الــذي انخفض حتى
مـعـ ّـدل  16ملم زئـبــق ،مــن دون معرفة
ذل ـ ــك ،ب ـسـبــب اف ـت ـق ــار املـسـتـشـفــى إلــى
ً
جـ ـه ــاز م ــراقـ ـب ــة الـ ـضـ ـغ ــط ،فـ ـض ــا عــن
ّ
إع ـط ــائ ـه ــا ج ــرع ــة زائ ـ ــدة م ــن املـ ـخ ــدر،

تقرير

ّ
ّ
برجا تتحرك ضد المقالع والكسارات

منذ أيامّ ،
تقدم عدد من أهالي بلدة
برجا بشكوى أمام النيابة العامة ّ
ضد
معمل ترابة سبلين والمقالع والكسارات
والزفاتات الواقعة في نطاق بلدتهم
وفي محاذاتها .جاءت هذه الخطوة
بعد توقيع عريضة الى الوزارات المعنية
ّ
تحتج على التفجيرات ُالجارية في محيط
تهدد بت ّ
سكنهم والتي ّ
صدع منازلهم
ووضعهم في حالة الخطر
ُّ
محمد الجنون
قبل أي ــام ،استفاق أهــالــي بلدة برجا،
وتحديدًا أهالي حي الصوانة املواجه
ملعمل ترابة سبلني والـكـســارات ،على
ـوات ان ـف ـجــارات ،تـبـ َّـن لـهــم فــي ما
أصـ ـ َّ ِ
ب ـعــد أن م ـصــدرهــا إحـ ــدى ال ـك ـســارات
املحاذية للمعمل ،ما دفع أهالي الحي

إلى التحرك ،وقاموا
بتوقيع عريضةٍ
ِ
شعبية احتجاجًا على هذه التفجيرات
ّ
َّ
تصدع املنازل .وقال
تتسب ُب في
التي
ُ
ّ
األهالي إن قوة هذه التفجيرات تقدر
بدرجات عالية.
ٍّ
رفـ ـ ــع ه ـ ـ ــؤالء ال ـع ــري ـض ــة إلـ ـ ــى كـ ـ ــل مــن
وزارات ال ـب ـي ـئ ــة ،األشـ ـ ـغ ـ ــال ،ال ــزراع ــة
والصحة ،كذلك رفعوها إلــى محافظ
جـبــل لـبـنــان بــالــوكــالــة مـنـصــور ضــو،
ـدد مــن بـلــديــات املنطقة.
إلــى جــانـ ِـب ً ع ـ ٍ
واس ـت ـك ـمــاال لـلـتـحــرك ،سـجــل األهــالــي
ش ـكــوى أم ــام الـنـيــابــة ال ـعــامــة ،حملت
الرقم  2017/8421تاريخ ،2017/6/12
اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى املـ ـل ــوث ــات ال ـنــاج ـمــة
عـ ــن م ـع ـم ــل تـ ــرابـ ــة س ـب ـل ــن واملـ ـق ــال ــع
وال ـك ـس ــارات وال ــزف ــات ــات امل ـحــاذيــة لــه.
كــذلــك يـسـتـعـ ّـد األه ــال ــي ل ــرف ـ ِـع شـكــوى
إل ــى رئـيـ َـســي الـجـمـهــوريــة والـحـكــومــة
ملـطــالـبـتـهـمــا بــالـتـحــرك ال ـســريـ َّـع لــرفــع
الـضــرر عــن املنطقة ،مؤكدين أنــه "في
ح ــال لــم يـتــم ال ـت ـجــاوب مــع مطالبهم،
فإنهم سيتجهون نحو التصعيد".
ُ
َّ
ت ـش ـيــر امل ـع ـلــومــات إل ــى أن فــري ـقــا من

وزارة ال ـب ـي ـئــةِ ك ـشــف ي ــوم أم ــس على
مكان التفجير ،وهو العقار رقم /659
سـبـلــن ،ال ــذي ت ـعــود ملكيته للنائب
ول ـيــد ج ـن ـبــاط ،وق ــد ت ـ َّـم تــأج ـيــره إلــى
أحد متعهدي األشغال والكسارات في
املنطقة.
تـ ـنـ ـتـ ـش ــر الـ ـ ـكـ ـ ـس ـ ــارات ع ـ ـلـ ــى أط ـ ـ ـ ــراف
ـدد من
معمل سـبـلــن ،وت ـت ــوزع بــن ع ـ ٍ
املتعهدين ،أبرزهم املقاول ماجد ترو
(شقيق عضو اللقاء الديمقراطي عالء
ال ــدي ــن ت ـ ــرو) ،واملـ ـق ــاول ج ـهــاد ال ـعــرب
واملقاول علي الدير.
يـ ــرفـ ــع امل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون ع ـ ــن ال ـ ـك ـ ـسـ ــارات
واملقالع مسؤولياتهم عن التفجيرات،
إذ نـ ـ ـف ـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر م ـ ـع ـ ـمـ ــل س ـب ـل ــن
لــ"األخـبــار" "امتالك املعمل ألي كسار ٍة
َّ
فــي محيطه ،وبــالـتــالــي ف ــإن التفجير
ل ـي ـ َـس م ــن م ـســؤول ـيــة امل ـع ـم ــل" .كــذلــك،
نـفــى مـصــدر م ـقـ َّـرب مــن امل ـقــاول ماجد
ً
ت ــرو ،ال ــذي يـمـلــك ك ـس ــارة وزف ــات ــة في
محيط معمل سبلني ،مسؤوليته عن
ال ـت ـف ـج ـيــر ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ــه "ال يــوجــد
مـقـلــع لـلـحـجــارة عــائــد ل ـل ـك ـســارة" .أمــا

قام فريق من وزارة
البيئة بالكشف على
مكان التفجير وهو
عقار يملكه جنبالط
َ
بالنسبة إلــى املـقــاولــن جـهــاد الـعــرب
وعـلــي الــديــر ،فـتـقـ ُـع ضـمــن أراضيهما
َّ َّ
م ـق ــال ــع ح ـ ـجـ ــارة ،إال أن م ـصــادره ـمــا
نفت أيضًا ّ
تفجير داخل
عمليات
"أي
ِ
ٍ
مقالعهما".
يـ ـ ــرى رئـ ـي ــس بـ ـل ــدي ــة س ـب ـل ــن مـحـمــد
َّ
ـال م ــع "األخ ـ ـبـ ــار" ،أن
ق ــوب ــر ،ف ــي اتـ ـص ـ ٍ
"ال َّـ ـكـ ــام ع ــن ت ـف ـج ـي ــرات ل ـي ــس دق ـي ـقــا،
ألن ــه بحسب الـصــور امل ـتــداولــة ،هناك
حفارات َّ
قريب
مكان
وعمال يقفون في
ٍ
ٍ

َّ
م ــن ال ـت ـف ـج ـيــر" .وأشـ ـ ــار ق ــوب ــر إلـ ــى أن
"بـلــديــة سبلني ستطلب مــن متعهدي
ال ـك ـســارات ت ـفــادي عـمـلـيــات التفجير،
ك ـمــا سـيـتــم ل ـفــت ن ـظــرهــم بـخـصــوص
دوام الـعـمــل فــي ال ـك ـســارات وامل ـقــالــع".
َّ
ورأى قــوبــر أن "وزارة الـبـيـئــة معنية
باألمر ،ومعمل ترابة سبلني يستوفي
الـشــروط البيئية ً
بناء لتقارير خبراء
وزارة البيئة".
قــانــونـيــا ،يـجــب أن تـكــون ه ــذه املقالع
وال ـك ـس ــارات مــرخ ـصــة س ـن ـدًا ملــرســوم
تنظيم املقالع والكسارات الذي يحمل
رق ــم  8803الـ ـص ــادر ف ــي 2002/10/4
م ــع ت ـعــديــاتــه .وت ـنــص امل ـ ــادة  12من
َّ
املرسوم على أن "عمليات التفجير في
املقالع تنظم بقرار مشترك يصدر عن
وزارتــي الداخلية والبلديات والبيئة،
ويـ ـخـ ـض ــع ك ـ ــل اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ي ـس ـت ـخــدم
التفجير في عملية االستخراج لكشف
دوري من أجل قياس درجة الذبذبات
األرضية".
ت ـش ـي ــر ج ـ ــوزي ـ ــان ي ــزب ــك مـ ــن جـمـعـيــة
َّ
"األرض ل ـب ـن ــان" ،لـ ــ"األخـ ـب ــار" ،إل ــى أن
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التجديد في مصرف لبنان نهايته التغيير ـ :2

شبح من اليسار

غسان ديبة
«نـحــن بشكل مـتــزايــد نعيش على حـبــوب ال ــذرة من
الحصادات السابقة»
آالن غرينسبان

وعـ ــدم م ــراق ـب ــة ال ـب ــول خ ــال الـعـمـلـيــة
وفي مرحلة اإلنعاش ،وعدم اتخاذ أي
إج ــراء طـبـ ّـي ملـعــالـجــة ال ـضــرر الكلوي
الحاصل».
 -3تشتبه الـجـهــة املــدعـيــة فــي وجــود
«ت ـحــريــف لـلــوقــائــع الـثــابـتــة ف ــي ملف
الطفلة ومحاولة نسب الضرر الدماغي
ّ
العملية وتارة أخرى
تارة إلى ما قبل
ّ
معوي ّ
تعرضت له الطفلة
إلى ارتــداد
ّ
العملية في عمر التسعة أشهر».
بعد
ّ
ّ
الفرضية األخيرة
وتدعي الشكوى أن
يــدحـضـهــا تـقــريــر مستشفى القديس
جـ ــاورج ـ ـيـ ــوس ال ـ ـ ــذي ي ـظ ـه ــر فـ ـي ــه أن
الطفلة «لــم تصب بــارتــداد معوي في
تـلــك الـفـتــرة ،وأنـهــا دخـلــت املستشفى
ّ
فيروسية في الرئة».
للعالج من عدوى

هناك كتاب آخر يخيم شبحه على الريعيني .الكل يعرف
اآلن عن كتاب توماس بيكيتي" :الرأسمال في القرن الواحد
والعشرين" ،الــذي صدر في عام  2014وتحول الى أكثر
الكتب االقتصادية مبيعًا في العالم في التاريخ الحديث،
إذ بيع أكثر من مليوني نسخة حتى اآلن وترجم الى أكثر
من  30لغة ،وأصبح أيضًا أكثر الكتب مناقشة من قبل
االقتصاديني وغيرهم .ففي االجتماع السنوي للجمعية
االقتصادية األميركية في عام  ،2015لم تعد ّالقاعة التي
قدم فيها بيكيتي كتابه تسع للمشاركني ،وعلق احدهم
يومها بالقول "لو حضر مسؤولو اإلطفاء ألخرجوا أكثر
من  150شخصًا من القاعة".
ملاذا حدث كل هذا؟ وملاذا أصبح كتاب اقتصادي من 700
صفحة مليئًا بالتحليل الصعب واملعطيات من أكثر الكتب
مبيعًا أو ""best seller؟ السبب بالتأكيد يكمن في رسالته
األســاس ـيــة ،إذ بـعــد أكـثــر مــن ثــاثــن عــامــا مــن "انـتـصــار
الرأسمالية" أتى من يبرهن أن الرأسمالية في تلك الفترة
أع ــادت إن ـتــاج درج ــة عــالـيــة مــن ع ــدم امل ـس ــاواة فــي الــدخــل
والـثــروة ،بشكل أعــاد العالم الــى فترة ما عــرف بـ"العصر
املــذهــب" ( )The gilded ageخــال الـعـقــود األخ ـيــرة من
القرن التاسع عشر ،حيث قلة تسيطر على أكثرية الثروة،
والذي كان من املفترض أنه انتهى الى غير رجعة .وأكيد
أيضًا أن الناس كانوا يعلمون ذلك من ظروفهم االقتصادية
التي يعيشونها ،وكانوا يرون كيف أن طبقة معينة منهم
كانت تستحوذ أكثر وأكـثــر ،بينما هــم يــرون أوضاعهم
تـبـقــى عـلــى حــالـهــا وي ـف ـقــدون أمــان ـهــم الــوظ ـي ـفــي ،وي ــرون
أن أجــورهــم لم تعد ّ
تخولهم ولــن تخول أوالده ــم االرتقاء
االجتماعي والحصول على التعليم العالي ،وسط زعزعة
"الـطـبـقــة املـتــوسـطــة" ،الـتــي بنيت عليها آم ــال الرأسمالية
الكينزية والديموقراطية االجتماعية التي حكمت الواليات
املتحدة وأوروبا بشكل متفاوت بعد الحرب العاملية الثانية.
ولكن لو كــان فقط هــذا ما قاله أو برهنه بيكيتي ملا كان
اس ـت ـحــوذ عـلــى ك ــل ه ــذه ال ـش ـهــرة وااله ـت ـم ــام ،واالن ـت ـقــاد
العنيف أيضًا ،ألن اقتصاديني غيره كانوا قد عرضوا لهذا
التحول في توزع الدخل ،ومن بينهم مشاهير في مجال
توزع الدخل مثل أنتوني أتكينسون وبرانكو ميالنوفيش.
لكن بيكيتي ،باإلضافة الــى استعماله مصادر معطيات
جــديــدة ،أهمها الـسـجــات الـضــرائـبـيــة ،والـتــي سمحت له
بسبر أغوار عدم املساواة أكثر من غيره ،إال أن األهم من
ذلك أنه قدم هذه التحوالت على أنها تخضع لـ"قوانني عامة"
للرأسمالية وليست فقط ق ــراءة لـ"معطيات" ال نعلم ملــاذا

تحدث .كما أن طرحه ملفهوم "الرأسمال" مجددًا كمحدد
لهذه الديناميكيات كان جديدًا أيضًا .وبهذين الطرحني،
أي "الـقــوانــن" و"الــرأس ـمــال" ،بــاإلضــافــة الــى عـنــوان كتابه،
أع ــاد ال ــى الـســاحــة الـنـظــريــة وب ـقــوة طـيــف ك ــارل مــاركــس.
ولـهــذا دب الــرعــب فــي صفوف الكثيرين .فــأن تبرهن أن
عــدم املـســاواة ي ــزداد شــيء ،ولكن أن تقول أيضًا إن هذا
املنحى يخضع لقوانني اقتصادية واقتصادية  -سياسية
ويحددها "الرأسمال" شيء آخر مختلف جدًا .فأكثر ما
يخافه الرأسماليون أن يعاد التفكير في أن هناك قوانني
تتحكم بمسار الــرأسـمــالـيــة ،فهم اعـتـقــدوا أن هــذا انتهى
ال ــى غـيــر رج ـعــة م ــع خ ـفــوت تــأثـيــر م ــارك ــس بـعــد .1991
ففي مقالة لالقتصاديني أسيموغلو وروبـنـســون ،وهما
ليسا محافظني وال يمينيني بــأي مقياس ،كــان عنوانها
الفتًا "صعود وسقوط القوانني العامة للرأسمالية" ،انتقدا
فيها بيكيتي مــن هــذه الناحية بعدما مــرا طبعًا فــي هذا
اإلط ــار على قــوانــن مــاركــس .وهـكــذا ارتـبــط نقد بيكيتي
الحديث للرأسمالية بمنظومة كــارل ماركس وإن لم يكن
هو ماركسيًا وال املاركسيون أنفسهم أعفوه من انتقادهم
القاسي أحيانًا.
إن الـقــانــون األســاســي عند بيكيتي بسيط :عندما يكون
م ـعــدل ال ــرب ــح أو ال ـعــائــد ع ـلــى ال ــرأس ـم ــال أع ـلــى م ــن الـنـمــو
االقـ ـتـ ـص ــادي ،ف ــإن ح ـصــة ال ــرأس ـم ــال م ــن ال ـن ــات ــج املـحـلــي
ت ــزداد مــع الــوقــت ،وتـتــركــز ال ـثــروة بــأيــدي القلة ألن ملكية

بلع الماضي المستقبل وكبح
تطور القوى المنتجة وأدى
الى تزايد عدم المساواة
الرأسمال مركزة في املجتمع .وعندما يحدث هــذا الفارق
ملدة طويلة ،فإنه كما يقول بيكيتي ويؤكده بول كروغمان،
"املاضي يبتلع املستقبل" ،حيث املجتمع يصبح مسيطرًا
عليه من قبل الثروة املوروثة وتنشأ ســاالت عائلية ثرية
مسيطرة على الـثــروة واالقـتـصــاد .ولكي يزيد الطني بلة،
تنتقل الديناميكية أيضًا الــى االقتصاد السياسي ،حيث
إن أصـحــاب الـثــروات املــركــزة واألس ــواق املالية واملـصــارف
تستعمل سلطتها االقتصادية لتأبيد هذه القوانني والدفاع
عــن مصالحها سياسيًا ضــد أي مـحــاولــة لعكس املنحى
التصاعدي في االستحواذ على الثروة من قبلها كوضع
الضرائب التصاعدية من قبل الدولة وغيرها من سياسات
إعادة التوزيع.

مــن هنا يمكننا أن نــرى أن لبنان يشكل الـيــوم مختبرًا
فريدًا لطروحات "الرأسمال في القرن الواحد والعشرين".
فتركز الـثــروة والــدخــل مــن األعـلــى فــي العالم ومؤشراته
عديدة من مؤشر جيني للثروة الذي يصدره بنك كريدي
ســويــس والـ ــذي بـلــغ  0.85فــي  2012وي ـضــع لـبـنــان بعد
روس ـيــا وأوكــران ـيــا فــي تــرتـيــب س ــوء تــوزيــع الــدخــل على
املستوى العاملي ،الى حصة األجور املتدنية (حوالى %25
من مجمل الناتج املحلي) الى تركز الودائع في املصارف
( %1مــن الـحـســابــات تستحوذ عـلــى  %50مــن مجموع
ال ــودائ ــع و %0.1م ــن ال ـح ـســابــات تـسـتـحــوذ ع ـلــى %20
ً
بحسب ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي) ،وص ــوال ال ــى اسـتـحــواذ
بضعة أثرياء على الئحة فوربس على ثروة توازي %20
من الناتج املحلي.
فنتيجة لسياسات املصرف املركزي منذ  1993في رفع
العوائد على الرأسمال وكبح التضخم ،وتأثير السياسة هذه
سلبًا على النمو االقتصادي ،ارتفع العائد على الرأسمال
بشكل مستدام نسبة الــى النمو ملــدة طويلة .تقرير البنك
الــدولــي الـصــادر عــام  2015بعنوان "التوصل الــى خفض
الفقر والــرفــاهـيــة التشاركية فــي لـبـنــان" احتسب أنــه في
الفترة بني  1993و 2013بلغ معدل الفارق بني العائد على
الرأسمال في لبنان وبني النمو االقتصادي  %2.5سنويًا،
وقــال عنه إنه "مرتفع" ،وهو باملناسبة قريب من الفوارق
التي سادت في العصر املذهب .وهذا يعني أنه منذ 1993
زاد تراكم الـثــروة في لبنان لــدى مالكي الرأسمال بشكل
كبير نسبة إلــى الــذيــن يحصلون على دخلهم مــن العمل
فقط .وهكذا ازدادت أيضًا سيطرة الثروة املوروثة (املتفلتة
من الضرائب) وسيطرة السالالت االقتصادية (انظر كتاب
ف ــواز طرابلسي "الـطـبـقــات فــي لـبـنــان") وبــالـتــالــي سيطرة
هؤالء السياسية ونفوذهم في منع التشريعات والتغييرات
في السياسات النقيضة لسلطتهم ،وهو ما شهدناه أخيرًا
في عدم وضع ضرائب استثنائية على أرباح املصارف من
"الهندسة املالية" ملصرف لبنان والهجوم الشرس للهيئات
االقـتـصــاديــة وجمعية امل ـصــارف على املــوازنــة لتضمنها
بعض الزيادات الضريبية البسيطة على عوائد الرأسمال.
هكذا في لبنان "بلع املاضي املستقبل" وكبح تطور القوى
املنتجة وأدى الى تزايد عدم املساواة .وكل هذا ال يمكن حله
عبر برامج طفيفة كالتعميم األخير ملصرف لبنان لدعم
الصناعة اللبنانية أو الحلول الليبرالية من شبكات أمان
اجتماعي أو دعم للفقراء وغيرها من "الحسنات" أو حتى
تغيير السياسات النقدية .ولهذا لم يكن مهمًا ،على الرغم
من رمزيته ،إن جدد لحاكم مصرف لبنان أو لم يجدد له ألن
ديناميكية تركز الثروة وسيطرة التوريث تشكل ماحقة
اقتصادية من املستحيل إيقافها عبر إجراءات نقدية فقط،
فالحاجة اآلن الــى أكثر مــن ذلــك إليـقــاف هــذا التطور الــذي
تودي فيه الرأسمالية اللبنانية بلبنان الى الهاوية ألنها هي
نفسها عاجزة عن أن تنقذ نفسها بنفسها.

تقرير

ّ
أساتذة ثانويون معوقون :التعيين حقنا
"عمليات التفجير في الكسارات يجب
َ
تخضع لدراسة األثر البيئي ،سندًا
أن
 8633املتعلق بدراسة األثر
للمرسوم
ً
َّ
الـبـيـئــي" ،الفـتــة إلــى أن "ه ــذه الــدراســة
يجب أن تشمل أثر الضجيج وساعات
ال ـع ـمــل لـلـتـفـجـيــر ،وكـيـفـيــة التخفيف
من هــذه األض ــرار على الـنــاس ،ويجب
ع ـل ــى أص ـ ـحـ ــاب املـ ـق ــال ــع والـ ـكـ ـس ــارات
االلتزام بها وتطبيقها ،كذلك فإن على
وزارة البيئة التأكد من االلتزام بهذه
الـ ـش ــروط" .ل ــذل ــك ،ت ــرى يــزبــك أن على
وزارة البيئة ومعها ال ــوزارات املعنية
دراس ــة األث ــر البيئي لـهــذه الـكـســارات
وامل ـقــالــع وتـبـيــان أض ــراره ــا ،والـتــأكــد
م ــن قــانــونـيـتـهــا وشــرعـيـتـهــا .وتـجــدر
االشــارة في هذا الصدد الى أن أهالي
امل ـن ـط ـقــة بـ ـ ـ ــدأووا ي ـط ــال ـب ــون بـتـعــديــل
املـخـطــط الـتـ ّـوجـيـهــي ،وبــالـتــالــي إزال ـ ًـة
ُّ
الكسارات ،ألنها ،برأيهم ،تشكل ذريعة
تستخدمها الدولة بني الحني واآلخر
لطرح مشاريع مطامر النفايات ،األمر
الـ ــذي يــرفـضــه أه ــال ــي إقـلـيــم ال ـخــروب
بشكل قاطع.
ٍ

فاتن الحاج
بعد نجاحهم في مباراة مجلس الخدمة
املــدنـيــة ،ت ـحـ ّـرك ثــاثــة أســاتــذة مــن ذوي
االحتياجات الخاصة للمطالبة بحقهم
فــي التعيني فــي مــاك التعليم الثانوي
الرسمي .هم يترقبون قــرارًا من مجلس
الوزراء باملوافقة على إلحاقهم بزمالئهم
املشمولني باملرسوم  89وعددهم 2174
أسـ ـت ــاذًا ،وال ــذي ــن يـسـتـعــدون للخضوع
لـ ـ ـ ــدورة ك ـ ـفـ ــاءة فـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـت ــرب ـي ــة فــي
الجامعة اللبنانية تنطلق بــدايــة تموز
املقبل ،بحسب آخــر وعــد لوزير التربية
مروان حمادة.
وكــان حـمــادة قــد رفــع كتابًا إلــى األمانة
الـ ـع ــام ــة مل ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ي ـط ـل ــب فـيــه
حـفــظ حــق األس ــات ــذة الـثــاثــة بالتعيني
وإلـ ـح ــاقـ ـه ــم ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدورة ،وأكـ ـ ــد ذلـ ـ ــك فــي
مؤتمره الصحافي األخير.
األس ــات ــذة يــراه ـنــون ف ــي تـحــركـهــم على
امل ـ ـ ـ ــادة  73مـ ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،2000/220
املـتـعـلــق بـحـقــوق األش ـخ ــاص املـعــوقــن،
وال ـتــي تـنــص عـلــى تـخـصـيــص وظــائــف

(مروان طحطح)

فــي القطاع الـعــام بنسبة  3فــي املئة من
ّ
األشخاص املعوقني على األقل من العدد
اإلجمالي للفئات والــوظــائــف جميعها.
ويستندون إلى اجتهاد تقدم به رئيس
مجلس الخدمة املدنية السابق القاضي
خ ــال ــد ق ـب ــان ــي فـ ــي عـ ـ ــام  2010يـقـضــي
بإعطاء املـعـ ّـوق الناجح األفضلية على
ســائــر الـنــاجـحــن فــي امل ـب ــاراة ،حـتــى لو
أتى نجاحه متأخرًا وكان عدد الوظائف
امللحوظة محدودًا ،وذلك ضمن الحصة

التي يحددها القانون له.
ي ــوم ـه ــا ،قـ ــال ق ـب ــان ــي ،ف ــي أثـ ـن ــاء إط ــاق
اآللـ ـي ــة بــالـتـنـسـيــق م ــع وزارة ال ـش ــؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة« :ال ــدسـ ـت ــور ي ـح ـفــظ لـكــل
مـ ــواطـ ــن ل ـب ـن ــان ــي حـ ـق ــه ب ــال ـت ـع ـي ــن فــي
الــوظــائــف الـعــامــة دون تمييز ،واملـعـ ّـوق
نـنـظــر إل ـي ــه م ــن ه ــذه ال ــزاوي ــة كـمــواطــن
ي ـع ـط ـي ــه الـ ــدس ـ ـتـ ــور حـ ـق ــه كـ ـم ــا ت ــول ـي ــه
ً
القوانني هــذا الـحــق ،فضال عــن الجانب
اإلن ـســانــي والــوطـنــي ال ــذي يحثنا على
رعــايـتــه أكـثــر مــن غـيــره مــن املــواطـنــن».
وأشار إلى أن عددًا من اإلدارات طلب رأي
املجلس في هذا الشأن ،وأكد املجلس في
آراء واضـحــة وصــريـحــة أن حــق املـعـ ّـوق
حـ ــق ب ــام ـت ـي ــاز ول ـ ــه األف ـض ـل ـي ــة ع ـنــدمــا
يـنـجــح ،بمعنى أن حـقــه مـحـفــوظ مهما
كان ترتيبه في املباراة.
وفي املمارسة العملية ،جرى حجز نسب
م ــن ال ــوظ ــائ ــف ألص ـح ــاب االح ـت ـيــاجــات
الخاصة الــذيــن ينجحون فــي املباريات
م ــن دون إخ ـض ــاع ـه ــم ألي ت ــرات ـب ـي ــة أو
ّ
تسلسل نجاح ،فـ ُـوظــف مهندس زراعــي
ّ
م ـع ـ ّـوق ف ــي وزارة الـ ــزراعـ ــة ،وم ـعــوقــون

آخـ ـ ــرون ف ــي ت ـعــاون ـيــة مــوظ ـفــي ال ــدول ــة
وقصر العدل في زحلة.
ف ــي ال ــواق ــع ،ل ــم يـطـ ّـبــق مـجـلــس الـخــدمــة
امل ــدن ـي ــة ،ف ــي عـ ــام  ،2000املـ ـ ــادة  73من
ال ـق ــان ــون ،بـحـجــة غ ـيــاب امل ــرس ــوم ال ــذي
يـ ـح ــدد ال ــوظ ــائ ــف الـ ـت ــي ُي ـس ـم ــح ل ــذوي
االحتياجات الخاصة بــاالشـتــراك فيها
تبعًا لنوع اإلعاقة وبما يتالءم وطبيعة
ك ــل وظ ـي ـفــة م ــن ال ــوظ ــائ ــف ال ـع ــام ــة ،ولــم
ت ـك ــن ت ـق ـبــل ط ـل ـب ـ ّـات ت ــرش ــح هـ ــذه الـفـئــة
ّ
لـلـمـبــاريــات .إال أن ــه فــي ع ــام  2010عــاد
وأكـ ـ ــد ت ـن ـظ ـي ـمــه ملـ ـب ــاري ــات ت ـس ـمــح لـهــم
باالشتراك ،على أن ال تحول اإلعاقة دون
ممارسة املرشح ملهمات الوظيفة املتقدم
إليها بشكل كفوء وسليم.
وأوض ـ ـ ــح ق ـب ــان ــي ف ــي ذلـ ــك ال ــوق ــت أن ـنــا
ّ
«نؤمن املناخات واألجــواء املالئمة لكي
ّ
يستطيع املـعــوق أن يـشــارك فــي املـبــاراة
بشكل يؤمن له حق املساواة مع اآلخرين
وي ـع ـط ـيــه االمـ ـك ــان ــات ووسـ ــائـ ــل الـعـمــل
ّ
التي تمكنه من إبراز طاقاته وإمكاناته
وك ـفــاءاتــه ،وتجعله منافسًا جــديــا لكل
املرشحني اآلخرين».

8
تكنولوجيا
الخميس  15حزيران  2017العدد 3201

بلغ حجم سوق
البيتكوين عالميًا
أوائل هذه السنة
 19مليار دوالر

الـ Bitcoin
تغيير
االقتصاد
العالمي
ت ـ ـ ـقـ ـ ــول ال ـ ـ ـ ــرواي ـ ـ ـ ــة إن "س ـ ــات ـ ــوش ـ ــي
ن ــاك ــام ــوت ــو" بـ ــدأ ال ـع ـمــل عـ ــام 2007
ع ـل ــى إص ـ ـ ــدار ع ـم ـلــة ن ـق ــدي ــة رق ـم ـيــة
غ ـي ــر م ــرك ــزي ــة ي ـم ـكــن ت ـب ــادل ـه ــا بــن
األف ـ ـ ــراد ب ـس ـهــولــة تـ ـب ــادل ال ــرس ــائ ــل
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،م ــن دون وج ـ ــود أي

س ـل ـط ــة أو وس ـ ـيـ ــط ب ـي ـن ـه ــم .ك ــان ــت
الـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــرة أن ت ـ ــؤخ ـ ــذ الـ ـسـ ـلـ ـط ــة م ــن
أيـ ـ ــدي م ــدي ــري امل ـ ـصـ ــارف امل ــرك ــزي ــة
والحكومات الذين يسيطرون عادة
على تدفق العملة .أراد "ناكاموتو"
ً
أن ي ـ ـقـ ــدم ش ـ ـكـ ــا جـ ــدي ـ ـدًا مـ ــن املـ ــال

ُي ـن ـشــأ وي ـت ــم ال ـت ـح ـكــم ب ــه م ــن خــال
الـتـشـفـيــر  ،Encryptionالغ ـيــا بــذلــك
سلطة املصارف املركزية .عام 2008
نشر "نــاكــامــوتــو" ورق ــة بحثية عبر
بريد مشفر شــرح فيها نظام النقد
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي وب ـ ــروت ـ ــوك ـ ــول ع ـم ـلــه

بـ ـعـ ـن ــوان "ب ـي ـت ـك ــوي ــن :نـ ـظ ــام ال ـن ـقــد
اإللكتروني مــن الند للند" ،لتصدر
ع ـ ـ ــام  2009الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى مــن
عملة "بيتكوين"  .Bitcoinبعد وقت
قـلـيــل ع ـلــى إطـ ــاق ال ـع ـم ـلــة ،اخـتـفــى
"ســاتــوشــي نــاكــامــوتــو" عــن الساحة

تقرير
 Appleتكشف عن النسخة الجديدة من نظام تشغيلها

أبرز مميزات 11 iOS

ال ـ  11 iOSقــادم هــذا الـعــام ،وتحديدًا في الخريف ،هــذا أبــرز ما كشفت عنه
شركة  appleاألسبوع الفائت خالل مؤتمر مطوريها السنوي .نظام التشغيل
َ
املحدث سيلحظ تغييرات مثيرة في أجهزة  iPhoneو iPadمثل دعم تجارب
ُ
الواقع املعزز ،تطوير املساعد الصوتي  ،Siriتحسني املسح الضوئي وإضافة
ميزات عديدة للكاميرا والصور.
مع  11 iOSستصبح  Siriأكثر ذكاء بفضل إمكانيات التعلم اآللي والذكاء
االصطناعي ،إذ ستتمكن من ترجمة الكالم إلى الصينية ،اإليطالية ،األملانية،
الفرنسية واإلسبانية ،كما ستتحول إلى "دي جاي" شخصي ،إذ إنها ستلعب
األغاني التي يفضلها حامل الجهاز أو التي تعتقد أنه قد يحبها .إال أن Siri
لن تبقى فقط بصوت أنثوي ،إنما بات باإلمكان اختيار صوت ذكــوري مع

إجراء الشركة تحسينات في اللغة والنطق والنبرة .وبفضل إمكانيات الذكاء
االصطناعي ،ستستطيع " Siriاستباق ما تريد وتقديم اقتراحات قبل حتى
أن تسأل" ،إذ بإمكانها "اقتراح أسماء أفالم أو أماكن أو أي شيء اطلعت عليه
أخيرًا بينما تكتب ،وإن أخبرت صديقك بأنك في طريقك إليه ،يمكن أن يقترح
 Siriعليك وقت وصولك املتوقع".
على صعيد آخر ،بات بإمكان هاتف  iPhoneأن "يستشعر أنك تقود السيارة
ويحجب املكاملات والــرســائــل النصية واإلش ـعــارات حتى وقــت الحــق تفاديًا
لتشتيت انتباهك .كما يمكن ملن يحاول االتـصــال بك تلقي إشعار تلقائي
يقول بأنك تقود السيارة".
أمــا لوحة املفاتيح فباتت تتناسب أكثر مع االحتياجات اليومية من سرعة
في الطباعة واستخدام يد واحــدة ،فقد أعلنت الشركة على موقعها أن لوحة
ُ
 Qباتت تظهر الحروف واألرقام والرموز وعالمات الترقيم
مفاتيح  uickType
كلها على لــوحــة املفاتيح نفسها لكي ال تضطر إلــى االنـتـقــال بــن لوحات
مختلفة ،وبالتالي ما عليك إال ملس أحد املفاتيح بخفة الختيار ما تحتاج إليه
بسرعة .كذلك إذا كنت تريد الكتابة بيد واحدة ،فقد أصبحت املهمة أسهل ،إذ
ستنتقل األزرار فورًا لتكون أقرب إلى إبهامك بمجرد النقر على خيار "الكتابة
بيد واحدة" املوجود على لوحة املفاتيح.
كذلك أعادت  appleتصميم متجر التطبيقات  App Storeبالكامل في "أكبر
تحديث للمتجر منذ ابتكار التطبيقات" ،حيث "أنـشــأ مـحــررو App Store
قوائم مصنفة بحسب النوع لأللعاب والتطبيقات التي تستحق التنزيل ،بدءًا
ً
من تطبيقات لطهي طعام صحي ،وصوال إلى ألعاب حركية مسلية لألطفال".
باإلضافة إلى اقتراح ألعاب وتطبيقات يومية وتحسني محرك البحث .على
صعيد الــواقــع املـعــزز ،كشفت الشركة عن إطــار عمل  ARKitالجديد "الــذي
يسمح للمطورين بإنشاء تجارب واقع معزز على أجهزة  iPhoneو iPadبكل
سهولة".
لالطالع أكثر على مزايا :11 iOS
/preview-11-https://www.apple.com/ae-ar/ios/ios

لتنقطع أخـبــاره كليًا عــام  2010من
ّ
دون أن يـعـلــم أح ــد هــوي ـتــه ،مسلمًا
م ـه ـمــاتــه مل ـج ـمــوعــة م ــن ال ـنــاش ـطــن
ف ــي مـجـتـمــع ال ــ"ال ـب ـي ـت ـكــويــن"؛ يـقــول
ال ـب ـع ــض إن "ن ــاك ــام ــوت ــو" ه ــو اس ــم
مـسـتـعــار ملـجـمــوعــة مــن األش ـخــاص.
فما هي البيتكوين؟
الـ ــ"الـ ـبـ ـيـ ـتـ ـك ــوي ــن" ه ـ ــي ش ـب ـك ــة دف ــع
مبتكرة والعملة اإللكترونية األكثر
شهرة على شبكة اإلنترنت ،والتي
يمكن فعليًا مـقــارنـتـهــا ومبادلتها
بعمالت أخرى مثل الدوالر واليورو،
ب ـح ـي ــث يـ ـ ـس ـ ــاوي ك ـ ــل  1ب ـي ـت ـكــويــن
نـحــو  1250دوالرًا (ف ــي  24نيسان
املـ ـ ــاضـ ـ ــي) .لـ ـك ــن ف ـع ـل ـي ــا ،ال وج ـ ــود
فيزيائيًا باملطلق لـهــذه العملة ،إذ
إنه يتم تداولها فقط عبر اإلنترنت.
تتميز البيتكوين بإمكانية الــدفــع
والـ ـش ــراء م ـب ــاش ــرة ب ــن األش ـخ ــاص
من دون الحاجة إلى املرور بوساطة
امل ـصــرف ،إضــافــة إل ــى أنـهــا "العملة
اإللـكـتــرونـيــة األول ــى ال ـتــي ال يوجد
هيئة مــركــزيــة تقف خلفها" ،كما ال
يـمـكــن تـتـبـعـهــا بـسـبــب ع ــدم وج ــود
رق ـ ــم ت ـس ـل ـس ـلــي ل ـه ــا م ـث ــل ال ـع ـمــات
ال ـت ـق ـل ـيــديــة .ي ـق ــدم م ــوق ــع بـيـتـكــويــن
اإللكتروني  3ميزات أساسية لهذه
العملة هي معامالت ند للند فورية،
مــدفــوعــات عــاملـيــة ورس ــوم معالجة
قليلة أو غير موجودة.
تـسـتـخــدم الـبـيـتـكــويــن تـكـنــولــوجـيــا
ال ـ ـنـ ــد لـ ـلـ ـن ــد ،وه ـ ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة تـ ـب ــادل
ال ـب ـيــانــات بــن ج ـهــازيــن شخصيني
على شبكة اإلنـتــرنــت ،وذل ــك بهدف
ال ـع ـم ــل ب ـ ــدون س ـل ـطــات م ــرك ــزي ــة أو
ب ـن ــوك وإدارة امل ـع ــام ــات وإص ـ ــدار
عمالت البيتكوين بواسطة الشبكة.
فــال ـب ـي ـت ـكــويــن "هـ ــي م ـص ــدر مـفـتــوح
وتـصـمـيـمـهــا مـفـتــوح لـلـعــامــة ،إذ ال
أحد يملك أو يدير شبكة البيتكوين
وي ـم ـكــن ألي أحـ ــد امل ـش ــارك ــة ف ـي ـهــا".
ع ـم ـل ـي ــا ،ال ـب ـي ـت ـك ــوي ــن ه ـ ــي ش ـي ـف ــرة
ذات ق ـي ـم ــة ي ـت ــم خ ـل ـق ـهــا وح ـف ـظ ـهــا
ف ـ ـ ــي مـ ـحـ ـفـ ـظ ــة بـ ـيـ ـتـ ـك ــوي ــن خ ــاص ــة
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إعداد إيفا الشوفي

العملة ذات قيمة ألنها مفيدة كشكل
مــن أش ـكــال األم ـ ــوال ،بـحـيــث تعتمد
على الخصائص الرياضية لألموال
م ـث ــل :ال ـص ـم ــود ،ال ـقــاب ـل ـيــة لـلـحـمــل،
التبادلية ،الندرة ،القابلية للقسمة
وس ـ ـهـ ــولـ ــة الـ ـتـ ـع ــام ــل ب ـ ـهـ ــا ،ع ــوض
االع ـت ـمــاد عـلــى الـخـصــائــص املــاديــة
م ـث ــل الـ ــذهـ ــب أو ال ـث ـق ــة فـ ــي ال ـج ـهــة
املصدرة .وبالتالي ،فإن ما يعطيها
قيمة هو تبنيها والثقة بها من قبل
الناس.
في "مانيفستو" مؤسسة بيتكوين،
ي ـق ــول امل ــؤس ـس ــون إن "ل ـك ــل إن ـســان
حقوقًا مالية ال ينبغي أن تعرقلها
الحكومات أو الهيئات التنظيمية
أو املــؤسـســات املالية أو غيرهم من
البشر مثل الـحــق فــي الخصوصية
ف ـ ــي املـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ال ت ـن ـط ــوي
عـلــى أي ض ــرر لــآخــريــن؛ ال ـحــق في
الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى املـ ـ ــدخـ ـ ــرات وإنـ ـف ــاق
األم ـ ـ ــوال ف ــي أي م ـك ــان ف ــي ال ـع ــال ــم؛
الحق فــي املشاركة االقتصادية مع
أو ب ــدون ح ـســاب م ـصــرفــي وم ــع أو
بــدون تاريخ ائتماني" .وتـعـ ّـرف عن
نفسها بأنها "مـشــروع تكنولوجي
ومـ ـش ــروع م ـج ـت ـمــع ع ـل ــى ع ـك ــس أي
دول ـ ــة أخـ ـ ــرى ،إذ إن الـتـكـنــولــوجـيــا
الم ــرك ــزي ــة ت ـم ــام ــا ،وامل ــؤسـ ـس ــون ال

عام  2009صدرت
النسخة األولى من
عملة «بيتكوين»

بــامل ـس ـت ـخــدم ي ـت ــم ع ـب ــره ــا عـمـلـيــات
ُ
الدفع والتحويل .لكن هل تستعمل
هذه العملة؟
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ــع ،بـ ـ ـل ـ ــغ حـ ـ ـج ـ ــم س ـ ــوق
الـ ـبـ ـيـ ـتـ ـك ــوي ــن عـ ــامل ـ ـيـ ــا أوائ ـ ـ ـ ـ ــل هـ ــذه
ّ
ال ـس ـن ــة  19م ـل ـي ــار دوالر ،م ــا شــكــل
خـطــوة مهمة بالنسبة إل ــى العملة
اإللكترونية التي يستخدمها اليوم
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـش ــرك ــات م ـ ـثـ ــلTesla,
Namecheap، WordPress، Reddit،
 Microsoftوغ ـيــرهــا ،ودخ ـل ــت هــذه
العملة إلى العالم العربي من خالل
عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـت ــي أنـ ـش ــأت
محافظ بيتكوين.
ي ـ ـشـ ــرح مـ ــوقـ ــع ب ـي ـت ـك ــوي ــن أن ه ــذه

يرأسون منظمة تضع استراتيجية
ومـ ـع ــايـ ـي ــر" .ف ــامل ــؤس ـس ــة ت ـع ـت ـبــر أن
م ــرك ــزي ــة األمـ ـ ـ ــوال ه ــي ال ـت ــي ت ــؤدي
إل ــى ال ـف ـس ــاد واالسـ ـتـ ـغ ــال ،وأنـ ــه ال
يحق ألي مؤسسة أن تمنع وتحظر
حــركــة أم ــوال أي شـخــص .إذا كانت
هذه هي الحال ،فمن يتحكم بشبكة
البيتكوين؟
ي ـقــول امل ــوق ــع" :ال أح ــد يـمـلــك شبكة
البيتكوين تمامًا ،كما ال يوجد أحد
يمتلك التكنولوجيا املحركة للبريد
اإللكتروني .البيتكوين يتم التحكم
بـ ـه ــا مـ ــن قـ ـب ــل ج ـم ـي ــع م ـس ـت ـخــدمــي
البيتكوين من جميع أنحاء العالم.
ب ـي ـن ـمــا يـ ـق ــوم املـ ـ ـط ـ ــورون بـتـحـســن
الـبــرنــامــج ،ال يمكنهم فــرض تغيير
ف ـ ــي ب ـ ــروت ـ ــوك ـ ــول الـ ـبـ ـيـ ـتـ ـك ــوي ــن ألن
جـمـيــع امل ـس ـت ـخــدمــن لــدي ـهــم مطلق
الحرية الختيار أي برنامج وإصدار
ي ـم ـك ـن ـهــم اسـ ـتـ ـخ ــدام ــه" .يـ ـق ــود ه ــذا
األم ــر إلــى عملية إنـتــاج البيتكوين
الـتــي تحصل مــن قـبــل املستخدمني
أن ـف ـس ـه ــم ،وي ـط ـل ــق ع ـل ـي ـهــا تـسـمـيــة
“ال ـت ـن ـق ـي ــب”  ،Miningت ـح ـصــل مــن
خـ ـ ـ ـ ــال تـ ـحـ ـمـ ـي ــل ال ـ ـت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق ع ـل ــى
الـكـمـبـيــوتــر إلن ـت ــاج ع ـمــات جــديــدة
بشكل بطيء ،ويمكن الحصول على
عـمــات إضــافـيــة مــن خ ــال معالجة
املعامالت وتأمني الشبكة .لكن نظام
البيتكوين محدود رياضيًا إلصدار
فـقــط  21مـلـيــون بـيـتـكــويــن ،وه ــذا ال
يمكن أن يتغير أبدًا .وألنها ال تشبه
الـنـقــد املـعـتــاد ،ال يمكن تضخيمها
ب ـس ـهــولــة وع ـش ــوائ ـي ــة أو ال ـتــاعــب
بها أو تزويرها أو حتى تجميدها.
وب ــال ـت ــال ــي ،ع ـنــد خ ـلــق ق ـطــع نـقــديــة
ج ــدي ــدة لـلـمـسـتـخــدم ي ـتــم تــوزيـعـهــا
وف ــق م ـعــادلــة مـعـيـنــة لـلـحـفــاظ على
عدد اإلصدارات املحدد.
لالطالع أكثر على الـ "بيتكوين":
https://youtu.be/Gc2en3nHxA4

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

مقال

البيانات الضخمة في المجال العسكري:
حرب المعلومات
د .يحيى طاهر *
د .رفيق الحق **
ً
شـهــدت ال ـس ـنــوات الـخـمــس األخ ـيــرة ن ـمـ ّـوًا هــائــا
في البيانات الضخمة نسبة الى زيادة استخدام
إنترنت األشياء في بناء األنظمة املترابطة مثل
األن ـظ ـمــة الـعـسـكــريــة الــذك ـيــة ،وإل ــى ارت ـف ــاع عــدد
التطبيقات املتعلقة بوسائل التواصل االجتماعي
م ــن نـ ـص ــوص ،وص ـ ـ ــور ،وت ـس ـج ـي ــات صــوت ـيــة
وفـيــديــو .تـ ّ
ـؤمــن ه ــذه الـبـيــانــات الـضـخـمــة فرصًا
عدة للصناعة العسكرية ،وخصوصًا أن تحليل
البيانات الضخمة يسمح بالكشف عــن دالالت
ّ
تـنـفـيــذيــة يــرتـكــز عـلـيـهــا ص ــن ــاع ال ـق ــرار لتطوير
مختلف الـشــؤون العسكرية ،فتساعد البيانات
ال ـض ـخ ـمــة ع ـلــى ت ـطــويــر قـ ـ ــدرات االس ـت ـخ ـب ــارات
العسكرية من خالل جمع البيانات من مصادر
مختلفة وبناء منصة حاسوبية مترابطة ّ
تعزز
تـبــادل املعلومات بــن العسكريني .فــي السنوات
األخ ـيــرة ،تــم إدراج مفهوم حــرب املـعـلــومــات (أو
استخدام وإدارة املعلومات للحصول على ميزة
ت ـنــاف ـس ـيــة ع ـلــى الـ ـع ــدو) ب ـغ ـيــة ج ـمــع امل ـع ـلــومــات
التكتيكية عن األعداء.
ّ
يشكل النظام الذي يتمتع بشبكة اتصال كبيرة
بــن األشـيــاء ( )Internet of Thingsأداة مهمة
لتوليد شبكة املعلومات فــي املـجــال العسكري،
ف ـي ـســاعــد ع ـلــى ت ـشـبـيــك أدوات ع ـس ـكــريــة عــدة
(مثل :الرادار ،الطائرات والغواصات) وعلى جمع
وتبادل املعلومات بوتيرة أســرع وعلى تحليلها
بكفاءة وفعالية.
عـ ــزز إن ـت ــرن ــت األشـ ـي ــاء ال ـن ـظ ــام ال ـع ـس ـكــري فــي
س ــاح ــات امل ـع ــارك م ــن خ ــال ت ـب ــادل املـعـلــومــات،
وتحديد مواقع العدو على أرض املعركة وغيرها،
بحيث بــات يشكل تحليل املعلومات عــن العدو
بشكل دقـيــق وبــالــوقــت الفعلي إحــدى الخطوات
األساسية في عملية صنع القرار العسكري ،إذ
تظهر تكنولوجيا البيانات الضخمة قــدرة على
تحليل هذه املعطيات بشكل صحيح ،ما يسهل
عملية اتخاذ القرار من قبل القادة العسكريني.
ف ــي اآلون ـ ــة ال ـحــدي ـثــة ،صـ ّـم ـمــت ال ـق ــوات املـسـلـحــة
األم ـيــرك ـيــة بــدلــة حــدي ـثــة مــرتـبـطــة بـتـكـنــولــوجـيــا
إن ـتــرنــت األشـ ـي ــاء ،تـشـكــل الـ ـخ ــوذة فـيـهــا جـهــاز
استشعار ( .)Sensorتسمح أجهزة االستشعار
املـ ــوجـ ــودة ع ـلــى الـ ـخ ــوذة ل ـل ـج ـنــدي بـ ــأن يـتـصــل
بأجهزة عدة ،وبأن يوفر بيانات متعددة ومنها
صور .أما مشروع "  "DARPAفيضع تصميمًا
ملــرك ـبــة عـسـكــريــة ذك ـيــة (XC2V FlypMode
 )Military Assault Vehicleمـجـهــزة بـعــدة
أن ـ ــواع م ــن أج ـه ــزة االس ـت ـش ـعــار ال ـت ــي يـمـكــن أن
تلتقط املـعـلــومــة فــي الــوقــت الـفـعـلــي ،وأن تنقلها
إلى موقع آخر مثل " "centralized container
أو "."data lake
ً
كــذلــك تشكل الـطــائــرة بــا طـيــار ( )droneمثاال
لتكنولوجيا إنترنت األشياء ،ولتقدم التكنولوجيا
العسكرية .تتوافر أنواع عدة من الطائرات؛ منها
م ــا ي ـس ـت ـخــدم لـجـمــع ال ـب ـيــانــات ب ــواس ـط ــة "ن ـظــام
التموضع العاملي "GPS-والكاميرات التي تلتقط
وترسل صورًا عن املواقع واألشياء .تجمع طائرة
واح ـ ــدة م ــن دون ط ـي ــار ه ــي "Reaper 9-MQ
 ،"Droneالـتــي تـسـتـخــدم فــي مـهـمــات تجسس،

بـ ـي ــان ــات ي ـ ـ ــوازي ح ـج ـم ـهــا س ـع ــة  20ح ــاس ــوب ــا
ً
مـحـمــوال وتـ ّحـمــل ه ــذه ال ـطــائــرات آالت لتسجيل
فيديو في كل ثانية.
إضافة إلى ذلك ،يلتقط نظام املراقبة " The US
 "ARGUS groundأكثر من  40غيغابايت من
ّ
املـعـلــومــات فــي الـثــانـيــة ال ــواح ــدة وت ــوف ــر األق ـمــار
الصناعية للتجسس بيانات جغرافية.
تؤثر البيانات الضخمة ودورها في تعزيز األمن
العاملي على عمل شركات الدفاع التي تتنافس في
السوق ،فأصبح من املهم أن يستثمر املسؤولون
في املجال العسكري البيانات الضخمة بشكل
فـ ّـعــال الس ـت ـخــراج الـ ــدالالت امل ـعـ ّـبــرة وامل ـه ـمــة في
شأن األمــن القومي للمواطنني ،وفي شأن حياة
الـعـسـكــريــن ف ــي س ــاح ــات ال ـق ـت ــال .ع ـلــى سبيل
املـ ـث ــال ،سـجـلــت وف ـي ــات االن ـت ـح ــار ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة األميركية ،في العام املاضي ،وفق مركز
مكافحة األمراض والوقاية منها ( ،)CDCمعدل
 11.9وفاة لكل  100ألف شخص .يضم الجيش
األميركي نحو  500ألف عنصر ،غير أن نسبة
االنـ ـتـ ـح ــار ت ـب ـلــغ ف ــي ص ـف ــوف ــه  20.2وف ـ ــاة لـكــل
 100ألــف شخص أي ضعف املعدل مقارنة مع
املدنيني ،ما جعل إدارة القوات املسلحة تدرك أنه
يجب اتخاذ إجــراءات سريعة وحاسمة .أظهرت
إدارة الجيش رغبة في البحث عن العوامل التي
تــدفــع بــالـجـنــود الــى االنـتـحــار وتـحــديــد املـخــاطــر،
فوجد صناع القرار أن البيانات الضخمة يمكن
أن ت ـل ـعــب دورًا ح ـق ـي ـق ـيــا ف ــي ت ـح ــدي ــد األن ـم ــاط
السلوكية للجنود .وعـلـيــه ،قــامــت إدارة الجيش
بجمع الكثير من البيانات املتعلقة بالجنود بغية
تحديد العناصر األكثر عرضة لالنتحار.
ترتبط البيانات الضخمة بمجموعة من اآلليات
التكنولوجية الـجــديــدة املتعلقة بجمع البيانات،
ون ـق ـل ـه ــا ،وت ـخ ــزي ـن ـه ــا ،وت ـن ـظ ـي ـم ـهــا وت ـح ـل ـي ـل ـهــا.
وتسمح هذه األدوات ،بشكل خاص ،للمسؤولني
فــي املـجــال العسكري ب ــإدراج وســائــل التواصل
االجـتـمــاعــي فــي آل ـيــات التحليل لـلـحـصــول على
أجــوبــة لـلـتـســاؤالت بحيث بــإمـكــانـهــم مــن خــال
التحليل كشف أشـخــاص لديهم عــدة صفحات
شخصية على شبكات التواصل االجتماعي أو
عن مجموعات نشطة على هذه املواقع.
ويعتبر سبر البيانات ()information mining
ً
م ـث ــاال آخ ــر مـهـمــا عـلــى اس ـت ـخــدام ال ـب ـيــانــات في
مجال األمن القومي ،فيمكن جمع املعلومات في
شأن شخص ما من مصادر متعددة ،ثم ربطها
وتحليلها بــالــوقــت الـفـعـلــي السـتـخــراج ال ــدالالت
املهمة فــي شــأن األمــن الـقــومــي ،مــا يؤمن تقدمًا
على األعداء ،وخصوصًا في ساحة املعركة.
وبــالــرغــم مــن أن ال ـب ـيــانــات الـضـخـمــة واعـ ــدة في
ً
املـجــال العسكري ،غير أن دوال قليلة تعتمدها
نـسـبــة ال ــى أن تـكـنــولــوجـيــا ال ـب ـيــانــات الـضـخـمــة
مـعـقــدة وتـحـتــاج الــى خـبــرات عــالـيــة وك ـفــوءة ،ما
يوجب تسهيل وتبسيط هذه التكنولوجيا لرفع
معدل استخدامها.
* أسـ ـت ــاذ وب ــاح ــث ف ــي جــام ـعــة ف ــرس ــاي -
ب ــاري ــس وف ــي كـلـيــة ال ـع ـل ــوم ف ــي الـجــامـعــة
اللبنانية
** ب ــاح ــث ف ــي امل ــرك ــز ال ـفــرن ـســي لـتـحـلـيــل
البيانات الضخمة " – "COGNITUSباريس
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العالم
على الغالف

«كاتالوغات»
السيسي
وسام متى
ثمة في مصر من ال يريد قراءة التاريخ واستخالص دروسه ...أو
ربما ُيمعن ّ
ّ
ويصر على تكراره!
جيدًا في قراءته
في الواقع ،ال يمكن وضع سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي
إال في سياق أحــد هذين االحتمالني .يتجاهل «املشير» تجارب
مئتي عام ،على األقل ،حفل بها تاريخ مصر الحديث ،حتى ليخال
لك أنه يهوى االنزالق إلى الحفر ذاتها التي سقط فيها أسالفه ،من
«عهد الخديوي» ...إلى «حكم املرشد».
ّ
لعلها الخبرة السياسية املفقودة لرئيس آت من خلفية عسكرية
هــي الـتــي تجعله راغ ـبــا فــي تسيير ش ــؤون ال ـبــاد والـعـبــاد وفــق
«كاتالوغات» أسالفه ،بكل تناقضاتها ،مجتمعة.
ليس التقليد عيبًا ،بطبيعة الحال ،فالحكم استمرارية ،وما هو إال
تراكم لخبرات سابقة ...ولكن ذلك التقليد قد ينقلب كارثة ،إذا ما
ّ
جرى في سياقه تجاهل تداعيات خطيرة ترتبت على الخيارات
السابقة لهذا الحاكم أو ذاك.
يوم ارتدى «املشير» بزته العسكرية املزدانة باألوسمة والنياشني،
واعـتـلــى يـخــت «امل ـحــروســة» املـلـكــي ،فــي افـتـتــاح «ق ـنــاة السويس
الـجــديــدة» ،بــدا أشـبــه بالخديوي إسماعيل وهــو يفتتح املـشــروع
التاريخي الذي رسم مستقبل مصر منذ القرن التاسع عشر حتى
يومنا هذا :هدر الخديوي أموال الخزينة على مظاهر البذخ ،وهو ما
قام به السيسي ،بحيثية مختلفة هذه ّ
املرة ،وهي الرغبة في تنفيذ
أوامــره بإتمام املشروع خالل عام واحــد؛ استوحى فكرة القاهرة
الخديوية فــي مـشــروع ُسـ ّـمــي العاصمة الـجــديــدة ...ثــم ســار على
خطى الخديوي نفسه في جعل مصر رهينة رأس املال الخارجي
بنسخته الحديثة ،واألكثر توحشًا ،أي صندوق النقد الدولي.
ويوم أمعن السيسي في تضييق املجال العام أمام القوى السياسية
– حتى تلك املنضوية فــي سـيــاق مــا كــان يـعــرف بــ«ائـتــاف 30
يونيو» – بدا كأنه يغرف من «كاتالوغ» الرئيس جمال عبد الناصر
بعد «ثــورة  23يوليو» ،إلى اتخاذ قــرارات ذات تأثير
الــذي ســارعّ ،
مشابه ،ليس أقلها حل األحزاب وفرض االحكام العرفية ،وحصر
ّ
الـقــرار السياسي بــ«الـحــزب الــواحــد» ،مــا شــكــل اللبنة األول ــى في
عملية بناء «دولة املخابرات» ،التي أعلن «الزعيم» نفسه سقوطها
بعد هزيمة عام .1967
ويوم انتشى السيسي بفوز دونالد ترامب ،بدا كأن صدى العبارة
الشهيرة ألنــور الـســادات ،وهــي أن « 99في املئة من أوراق اللعبة
في يد أمريكا» ،قد راح يتردد مجددًا في أروقة قصر االتحادية...
وبقية الحكاية معروفة!
ويــوم اختار السيسي أن يصير ملصر بــرملــان ،وظيفته الوحيدة
أن يكون «واجـهــة» لتمرير الـقــرارات ،كــان بذلك يقتدي ببرملانات
حسني مـبــارك ،ولكن هــذه امل ـ ّـرة ،وبرئيس يتجاوز أحمد فتحي
سرور بأشواط في استخفافه بمبادئ الدستور!
ولـيــس آخـ ـ ـرًا ...حــن جـعــل الـسـيـســي مـصــر تـسـيــر خـلــف الـقــرار
السعودي ،لم يختلف بذلك عن سلفه محمد مرسي ،حني جعل
ّ
وصية على شؤون «األهل والعشيرة».
قطر
كل ما سبق يتكثف اليوم في ملف واحد هو تيران وصنافير.
ّ
اتـخــذ السيسي ق ــرار الـتـنــازل عــن الـجــزيــرتــن للسعودية ،وجند
لتمرير الصفقة كــل أجـهــزة الــدولــة ،مــن الــداخـلـيــة إلــى الخارجية
واإلعالم ...ومستخدمًا كل «كاتالوغات» العهود السابقة.
ّ
سيجر على مصر ـ وقناة السويس
«كاتالوغ» الخديوي إسماعيل
تحديدًا ـ كارثة حتمية ،لن تستفيد منه سوى إسرائيل ،بمشاريعها
املعنلة ّ
تحذير لم يعد مقتصرًا على معارضني مثل
واملبيتة ،وهو
ّ
خالد علي ،بل صار محط حديث شخص من النظام القديم ،مثل
أحمد شفيق.
ّ
و«كاتالوغ» جمال عبد الناصر في شقه املتعلق بتضييق املجال
العام ،وخنق الصوت املعارض ،سيجعل اتفاقية تيران وصنافير
مفتقدة للشرعية الشعبية ...وستتحول «دولــة املـخــابــرات» التي
مجرد ّ
َمنعت باألمس ّ
تجمع شعبي صغير «دفاعًا عن األرض»،
ّ
مقدمة لهزيمة ثانية.
و«كــاتــالــوغ» أنــور الـســادات القائم على التفريط بالسيادة خدمة
مل ـشــاريــع ال ـخ ــارج سـي ـحـ ّـول األرض امل ـصــريــة م ـحــورًا ملخططات
إقليمية ،عنوانها العريض «كامب ديفيد .»2
و«كــاتــالــوغ» حسني مـبــارك /فتحي ســرور لــن يــؤدي فــي النهاية
سوى إلى تصادم بني السلطات الدستورية من املؤكد أن مصر
في غنى عنه.
ّ
 ...وأم ــا «كــاتــالــوغ» محمد مــرســي فسيكرس انـتـقــال مصر من
الوصاية القطرية إلى الوصاية السعودية ،وحينها لن يعجب أحد
إن تـكــرر معها سيناريو «الـعــزلــة الـقـطــريــة» ،فــي حــال ق ــررت في
يوم من األيام أن تتحرر من قيد «طويل العمر» ...أو ربما خليفته
الجاري إعداده ُ
للملك.

السعودية تكسب :برلمان مصر
القاهرة ـ جالل خيرت
ن ـك ـســة ث ــان ـي ــة ح ـل ــت ب ـم ـصــر أمـ ـ ــس .ال ــدول ــة
العربية املركزية التي خسرت وخسر العرب
معها حــرب  ،1967فــي نكسة اعتقدنا أنها
األولـ ــى واألخـ ـي ــرة ،ب ــدا حـكــامـهــا ال ـجــدد في
ال ـســاعــات املــاض ـيــة ،مـســرعــن نـحــو تسليم
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ج ــزي ــرت ــي ت ـ ـيـ ــران وص ـن ــاف ـي ــر
االستراتيجيتني عند مدخل خليج العقبة.
وفــي أقــل مــن  30دقـيـقــة ،مــرر الـبــرملــان أمس
اتـ ـف ــاقـ ـي ــة ت ــرسـ ـي ــم ال ـ ـح ـ ــدود الـ ـبـ ـح ــري ــة مــع
ً
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،م ـت ـج ــاه ــا املـ ــوقـ ــف ال ـش ـع ـبــي
ال ــراف ــض لـلـتـنــازل عــن الـجــزيــرتــن ملصلحة
األخ ـي ــرة ،واألح ـك ــام الـقـضــائـيــة ال ـتــي أكــدت
سيادة مصر عليهما .واستند البرملان إلى
تـقــاريــر حكومية داع ـمــة لــاتـفــاقـيــة ،رافـضــا
مـنــاقـشــة أي وث ــائ ــق مــداف ـعــة ع ــن ال ـس ـيــادة
ً
املـ ـص ــري ــة ،ومـ ـتـ ـج ــاه ــا م ـط ـل ــب امل ـع ــارض ــة
بضرورة أن يكون التصويت على االتفاقية
من خالل النداء باسم كل نائب.
وم ــا ب ــدا أمـ ــس ،رض ــوخ ــا بــرملــانـيــا للسلطة
السياسية بالتصويت على االتفاقية ،قابله
ّ
رد فعل غاضب في نقابة الصحافيني ،التي
اسـتـعــاد درج ـهــا الـخــارجــي ذكــريــات «ث ــورة
 25يـنــايــر» ،خــاصــة ّبـعــدمــا اقتحمته قــوات
األمن في محاولة لفض اعتصام املئات من
الصحافيني والناشطني وشخصيات مثل
حـمــديــن صـبــاحــي وخــالــد عـلــي .األم ــر الــذي
ً
أدى إلى أن تعيش النقابة يومًا كامال تحت
«الحصار» .وردد الصحافيون واملحتشدون
ه ـتــافــات ت ــرف ــض ال ـت ـن ــازل ع ــن ال ـجــزيــرتــن،
وأخرى مناهضة للسيسي ،داعني إلى التزام
األحكام القضائية ،بينما أكد صباحي أن ما
حدث هو بمثابة «حنث» بالقسم الذي أداه
الرئيس ون ــواب الـبــرملــان ،مشيرًا إلــى أن ما
يجري في البرملان يعكس ضغوطًا ممنهجة
مارستها أجهزة الدولة على النواب.
ّ
وب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى ال ـج ـل ـســة ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ،ف ــإن
رئيس مجلس النواب ،علي عبد العال ،بدا
وكأنه نجم ما وصفه البعض بـ«املسرحية
الـهــزلـيــة» الـتــي استمر عرضها أربـعــة أيــام
تحت قبة البرملان قبل الوصول إلى املشهد
ٌ
ال ـخ ـتــامــي« :تـ ـن ــازل بـثــاثــن دق ـي ـقــة» .ورأى
ّ
عبد العال أن برملانه «ليس لديه ما يخفيه»
بخصوص االتفاقية ،نظرًا إلى أن «الجميع
حريص على املصلحة العام» .وبرر املوافقة
بأنها جــاءت «بـعــد االط ــاع على مــا قدمته
الـلـجـنــة ال ـقــوم ـيــة ال ـت ــي شـ ــارك فـيـهــا رج ــال
القوات املسلحة ...والقاعدة الحاكمة للقوات
املـسـلـحــة أن ال ــذي ح ــارب وضـحــى مــن أجــل
الوطن ،ال يمكن أن يعرف (معنى) التفريط».

استعادت نقابة الصحافيين ذكريات «ثورة  25يناير» ضد مبارك (أ ف ب)

من جهة ثانية ،جدد ممثل الحكومة ،وزير
شؤون مجلس النواب ،عمر مــروان ،تأكيده
ّ
أن اتـفــاقـيــة تــرسـيــم ال ـح ــدود «لـيـســت فيها
ُ
ّ
مـخــالـفــة لـلــدسـتــور ،أو ت ـع ــرض أم ــن الـبــاد
ل ـل ـخ ـطــر» ،ب ــل رأى أن ـه ــا «ت ـح ـقــق املـصـلـحــة
ـأت بجديد
العليا للبالد» .ورأى أنها «لــم تـ ِ
عما ورد فــي قــرار الرئيس األسـبــق حسني
مـ ـب ــارك ف ــي عـ ــام  ،1990وامل ـ ـ ــودع ف ــي األم ــم
املتحدة».
وفـ ــي م ـج ــري ــات ال ـج ـل ـســة ،ف ـقــد جـ ــاء تـمــريــر

أحمد شفيق :الجزر مصرية

ب ـي ـن ـمــا الـ ـت ــزم ج ـم ـيــع ال ـ ـقـ ــادة ال ـع ـس ـكــريــن
املـ ـع ــارض ــن ال ـص ـم ــت أمـ ـ ــام ال ـ ـقـ ــرار ،فـ ّـجــر
امل ــرش ــح الــرئــاســي األس ـب ــق ،ال ـفــريــق أحـمــد
شفيق ،حالة من الجدل بعد مداخلة هاتفية
في أحد البرامج التلفزيونية ،شـ ّـدد خاللها
ع ـلــى م ـصــريــة الـ ـج ــزر .وقـ ــال شـفـيــق وهــو

آخر رئيس وزراء في عهد مبارك ،إنه أحد
الطيارين الذين كلفهم الرئيس الراحل جمال
عبد الناصر ،املشاركة في سرب الطيارين
ال ــذي ــن أغ ـل ـقــوا مـضـيــق ت ـي ــران ف ــي  15أي ــار
عــام  ،1967ملواجهة التحركات العسكرية
اإلســرائـيـلـيــة .وأشـ ــار إل ــى أن ه ــذه الـخـطــوة
تعطي حوافز إضافية لشق قناة إسرائيلية
بديلة تربط البحرين األحمر واملتوسط ،وقد
يقام مشروع لسكة حديدية للهدف ذاته.
ُوي ـع ـ ُّـد شـفـيــق م ــن ب ــن الـشـخـصـيــات الـتــي
يـجــري الـحــديــث عنها بــاعـتـبــارهــا منافسًا
ً
محتمال للسيسي فــي انتخابات الرئاسة
فــي ال ـعــام املـقـبــل ،وه ــو يقيم فــي اإلمـ ــارات،
ويـحـتـفــظ ب ـعــاقــات ج ـيــدة م ــع ال ـس ـعــوديــة،
ح ــرص ع ـلــى إظ ـه ــاره ــا ف ــي مــداخ ـل ـتــه ،في
ساعة متأخرة من مساء أول من أمس.
ج ــدي ــر ب ــالــذك ــر أن ــه ب ـعــد م ــواف ـق ــة ال ـبــرمل ــان،
تصبح االتـفــاقـيــة أم ــام رئـيــس الجمهورية
الــذي عليه التصديق عليها كــي تنشر في
ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة ،وه ــذا أم ــر يـبـقــى رهنًا
بـ«أجندات الرئاسة» السياسية ،وبالتالي من
غير املعروف متى يحصل.

االتفاقية بتأييد مــن «ائـتــاف دعــم مصر»،
«ح ــزب املصريني األحـ ــرار» ،و«ح ــزب الـنــور»
ّ
السلفي ،مــع العلم بــأن موقف األخـيــر شكل
مـ ـف ــاج ــأة ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى الـ ـبـ ـع ــض ،ول ـك ـنــه
ك ــان طبيعيًا بــالـنـظــر إل ــى ال ــرواب ــط املتينة
ال ـتــي تـجـمــع ب ــن ال ـت ـيــار الـسـلـفــي ف ــي مصر
والـحــاضـنــة الـسـعــوديــة الـتـقـلـيــديــة .وجــديــر
ّ
بالذكر أن غالبية نــواب «حــزب الوفد» الذي
ُي ُّ
عد جزءًا من «ائتالف دعم مصر» ،لم تلتزم
ق ـ ــرار ال ـه ـي ـئــة ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـحــزب الـ ـص ــادر قبل
ســاعــات مــن التصويت ،والــداعــي إلــى رفض
االتفاقية.
وقبل الجلسة العامة ببضع ساعات ،كانت
االتفاقية قد ُم ِّر َرت عبر لجنة الدفاع واألمن
القومي ،التي أنهت مناقشتها في أقل من 90
دقـيـقــة ،مكتفية باملناقشات الـتــي جــرت في
اللجنة التشريعية ،في ما بدا إجـ ً
ـراء شكليًا
فحسب .تزامنًا ،أرســل رئيس «ائـتــاف دعم
مصر» ،رسالة إلى أعضاء ائتالفه ،يطالبهم
فـيـهــا بـ ـض ــرورة ح ـضــور جـلـســة الـتـصــويــت
«إعـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء ل ـل ـم ـص ـل ـحــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» ،وم ـش ـي ـدًا
بتحملهم االن ـت ـقــادات والـضـغــوط الشعبية
التي يتعرضون لها لرفض االتفاقية.
ُ
وي ـ ـ َـع ـ ـ ّـد ت ــرس ـي ــم ال ـ ـحـ ــدود ال ـب ـح ــري ــة مـطـلـبــا
سعوديًا منذ نحو  10سـنــوات ،فيما جرت
م ـن ــاق ـش ــات م ــوس ـع ــة لــات ـفــاق ـيــة ع ـل ــى م ــدى
ست سنوات ،تضمنت  11جولة اجتماعات
لـلـجـنــة تــرس ـيــم الـ ـح ــدود ال ـب ـح ــري ــة ،وال ـتــي
كثفت اجتماعاتها بالتزامن مع املنح املادية
السعودية في أول عامني من حكم الرئيس
عبد الفتاح السيسي.
ّ
وفـ ـ ــي مـ ـعـ ـل ــوم ــات «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،ف ـ ـ ــإن «ج ـه ــة
سيادية» استندت في الدراسة التي أعدتها
ل ـتــأك ـيــد س ـع ــودي ــة ال ـج ــزي ــرت ــن ،إلـ ــى «قـ ــرار
ال ــرئ ـي ــس األسـ ـب ــق ح ـس ـنــي مـ ـب ــارك رق ـ ــم ٢٧
لسنة  ١٩٩٠ح ــول تعيني ال ـحــدود البحرية
املـصــريــة ،واملـنـشــور فــي الـجــريــدة الرسمية
العدد  ٣في  ١٨كانون الثاني  ،»١٩٩٠والذي
ج ــرى «إث ـبــاتــه رسـمـيــا ف ــي األمـ ــم امل ـت ـحــدة».
وت ـش ـيــر الـ ــدراسـ ــة إلـ ــى «تـ ـط ــور م ـفــاوضــات
التبعية منذ نهاية القرن التاسع عشر ،من
خ ــال وثــائــق تــاريـخـيــة ،مــن بينها خــرائــط
تعود لعام  ،١٨٩٧تقول إن الجزيرتني تقعان
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ض ـمــن أراض ـ ــي ال ـح ـجــاز ق ـبــل ق ـيــام اململكة
ّ
ال ـس ـعــوديــة» .وتعتبر ال ــدراس ــة أن اتفاقية
ترسيم الحدود الشرقية بني مصر والدولة
العثمانية في عام  ،1906التي استند إليها
املدافعون عن مصرية الجزيرتني ،تتضمن
تحديد الحدود بخط يبدأ من ساحل البحر

خالد علي :هنيئًا
لكم منح إسرائيل نصرًا
وشرفًا ال تستحقه

امل ـت ــوس ــط إلـ ــى نـقـطــة ع ـلــى خـلـيــج الـعـقـبــة،
ت ـقــع ب ــن ش ــرق ط ــاب ــا وغـ ــرب أم ال ــرش ــراش
(إيالت حاليًا) ،وهو ترسيم للحدود البرية،
ول ــم يـتـطــرق «إط ــاق ــا» إل ــى تعيني الـحــدود
البحرية.
وت ـكــرر ال ــدراس ــة أن ــه بـعــد اح ـتــال إســرائـيــل
األراض ـ ـ ـ ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ع ـ ــام  ،١٩٤٨ق ــرر
امللك عبد العزيز طلب الحماية العسكرية
ل ـل ـج ــزي ــرت ــن وج ـع ـل ـه ـمــا ق ــواع ــد عـسـكــريــة
مـ ـص ــري ــة ،خ ــوف ــا مـ ــن اسـ ـتـ ـي ــاء إس ــرائـ ـي ــل
عـلـيـهـمــا .وتـشـيــر ه ــذه ال ــرواي ــة إل ــى برقية
من محفوظات وزارة الخارجية األميركية،
وهي موجهة من وزير الخارجية األميركي
دين راسك ،إلى السفارة اإلسرائيلية في ١٧
كانون الثاني عام  ،١٩٦٨وتتناول «مشكلة
تـيــران» .وقــد عــرض الــوزيــر األميركي فيها
نتيجة نـقــاش جــرى بــن السفير األميركي
في السعودية مع امللك فيصل ،أوضــح فيه
األخـيــر أنــه يعتبر الـجــزيــرة سـعــوديــة ،وأن
حكومته ال تنوي تزويدها بوسائل دفــاع
ع ـس ـكــريــة أو اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ل ـعــرق ـلــة حــريــة
املالحة في مضيق تيران .وتتحدث الدراسة
أيضًا عن خريطة صادرة عن األمم املتحدة
في  ،١٩٧٣وتضع جزيرتي تيران وصنافير
ضمن النطاق السعودي ،مشيرة أيضًا إلى

مــا نـصــت عـلـيــه مـعــاهــدة كــامــب ديـفـيــد في
عام  ،1978بشأن خضوع الجزيرتني ملراقبة
قوات دولية متعددة الجنسيات.
ّ
فإن ما ّ
قدمته الحكومة املصرية
في املقابل،
إلثـبــات سـعــوديــة تـيــران وصنافير ،تقابله
مجموعة كبيرة من الوثائق ،التي جمعها
فــريــق الــدفــاع عــن مصرية الـجــزيــرتــن ،وقد
شكلت األس ــاس ال ــذي استند إلـيــه القضاء
اإلداري ،وال سيما املحكمة اإلداريــة العليا،
فــي حكمها الـتــاريـخــي ،فــي كــانــون الثاني
املـ ــاضـ ــي ،وال ـ ـ ــذي أك ـ ــد ت ـب ـع ـيــة ال ـجــزيــرتــن
ملـصــر ال لـلـسـعــوديــة .وتـجــاهـلــت الحكومة
امل ـصــريــة ،ومـعـهــا مـجـلــس الـ ـن ــواب ،وثــائــق
أخــرى رسمية ،طرحت إلثبات ملكية مصر
ت ـي ــران وص ـنــاف ـيــر ،إذ م ـنــع رئ ـيــس مجلس
ال ـن ــواب عـلــي عـبــد ال ـع ــال ،ع ــرض مجموعة
وث ــائ ــق كــانــت ت ـنــوي ال ـخ ـب ـيــرة الـجـغــرافـيــة
هايدي فــاروق ـ التي سبق أن عملت ضمن
فريق مدير املخابرات الراحل عمر سليمان
ـ بحجة أنه ال يجوز عرض وثائق تركية أو
بريطانية (م ــع الـعـلــم ب ــأن وثــائــق مشابهة
سبق أن استخدمت في الثمانينيات إلثبات
ملكية طابا).
ّ
فــي غضون ذلــك ،علق املحامي خالد علي،
املعروف بكونه محامي الدفاع عن مصرية
ّ
الـ ـج ــزي ــرت ــن ،ب ــال ـق ــول إن م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
«م ـ ـ ــرر ات ـف ــاق ـي ــة الـ ـ ـع ـ ــار» ،وتـ ــوجـ ــه إل ـ ــى مــن
وصـفـهــم بــأنـهــم «رج ــال الـحـكــم ِّوالـسـلـطــة»،
بالقول« :مررتم أحقر اتفاقية ُوقعت باسم
مـصــر ول ــم يــوافــق عليها إال أن ـتــم ،فهنيئًا
ل ـك ــم بـسـعـيـكــم إن ـ ـ ــزال ع ـل ــم م ـص ــر م ــن عـلــى
الـ ـج ــزر ،وم ـن ــح إس ــرائ ـي ــل ن ـص ـرًا وش ــرف ــا ال
تستحقه» .وأض ــاف« :نـحــن ،وكــل املؤمنني
بـمـصــريــة ال ـج ــزر لـنــا طــريـقـنــا ،ول ــن نـيــأس
أو نـسـتـسـلــم ،وامل ـعــركــة بــالـنـسـبــة إلـيـنــا لم
تـنـتــهِ » .وفــي الـسـيــاق ،كتب امل ــؤرخ املصري
املعارض والرافض لالتفاقية خالد فهمي،
على صفحته على «فايسبوك»« :سيسجل
التاريخ أن عبد الفتاح السيسي أول رئيس
مصري يتنازل طواعية عــن أرض مصرية
بموافقة املؤسسة العسكرية املصرية التي
هــو ج ــزء منها وال ـتــي ال يستقر حكمه إال
بدعمها».

11

تيران وصنافير :ماذا بعد؟
عبدالله السناوي *
إذا مـضــت األزم ــة إل ــى آخــرهــا بتسليم جــزيــرتــي تـيــران
وصنافير إلــى السعودية ،فإننا أمــام مرحلة جديدة من
ّ
التاريخ املصري الحديث .هذا النوع من األزمات ال تلخصه
مشاهد ينقضي أثرها بالوقت وال ينسحب بال ثمن قاس
إلى دفاتر الذكريات.
أخطر ما يتخلف عن الصورة العامة ،التي بدا عليها األداء
الرسمي في إدارة أزمة بمثل هذه الدرجة من الحساسية
والخطورة ،زعزعة جذور الثقة بمؤسسات الدولة والذين
يـتــولــون مسؤولية إدارت ـهــا فــي لحظة حــرب ضــاريــة مع
اإلرهاب وأوضاع اقتصادية خانقة.
ألول مرة في تاريخ أي أزمة مماثلة في أي مكان في العالم،
تتطوع دولة إلثبات أحقية دولة أخرى في أراض تخضع
لسيادتها الكاملة وتتعلق باستراتيجية أمنها القومي.
طــوال شهور األزمــة ،لم تتقدم السعودية بمستند واحد
يثبت أحقيتها في امللكية والسيادة على تيران وصنافير،
بينما تكفلت السلطات املصرية بعرض ما تصورت أنها
وثائق تثبت «سعودية الجزيرتني» وأخفت ّأي وثائق تثبت
العكس ،حاربت بكل الوسائل املشروعة وغير املشروعة
لتسليم الجزيرتني حتى بدا مسؤولون رسميون ونواب
برملان أكثر حماسة من السعوديني أنفسهم.
امل ــوق ــف الـ ـسـ ـع ــودي واض ـ ــح وم ـ ـشـ ــروع ف ــي ط ـل ــب نـقــل
الجزيرتني إلى عهدته ،لكن ما جرى على الجانب اآلخر
يفتقد أي وضوح وأي مشروعية .اتهامات التفريط تشيع
في الفضاء العام املصري بصياغات عدة تؤسس لقطيعة
مع الحاضر ونزيف سياسي داخلي ال أحــد يعرف إلى
أين ينتهي؟ ال يمكن أن يساعد ذلك مجتمعًا منهكًا على
التماسك وال دولة مستهدفة على ّ
صد األخطار .األسوأ أن
الضمير العام قد يتعرض لضربة مؤملة محبطة وعميقة.
ّ
إنـ ــه اع ـت ــرض ول ــم يـسـمــع ل ــه أحـ ــد ،حـ ــاول وق ــف تسليم
الجزيرتني بالوسائل الدستورية والقانونية لكنه جرى
العصف بكل قاعدة وأي أصول.
بدأ يتسلل إلى املشاعر العامة شيء من الكآبة الجماعية:
«لقد فشلنا في الوفاء بواجب الدفاع عن أراض مصرية».
الشعور بالعجز هو واحد من أسوأ األمراض االجتماعية
التي تصيب األمم والشعوب.
بعد هزيمة  ١٩٦٧مباشرة ،قال الفريق عبد املنعم رياض،
الــذي أسندت إليه رئاسة أركــان القوات املسلحة ،لجمال
عبد الناصر« :أرجوك يا سيادة الرئيس أال تقبل أي صلح
أو سالم حتى لو عادت سيناء كاملة قبل أن نحارب .إذا
لم نحارب فإن كرامة بالدنا تهدر وشرف نسائنا يمرغ».
كانت تلك نظرة عميقة ألثر الهزيمة على األخالق العامة
إذا لم تكن مصر قد نهضت لتحرير أرضها املحتلة بقوة
السالح.
ب ــأث ــر تـسـلـيــم ال ـجــزيــرتــن ع ـلــى ال ـن ـحــو ال ـ ــذي ت ـج ــري به
الحوادثّ ،
فإن التصدع األخالقي سوف ترتفع وتيرته بما
يتجاوز أي كابوس ،والجريمة الجنائية مرشحة للتزايد.
ّ
يصب فــي طاحونة اإلره ــاب ويــوفــر بيئات إضافية
ذلــك
ّ
حاضنة ،لكن ال أحد يتحسب للتداعيات الخطيرة.
ال يمكن أن تمر أزم ــة تسليم الـجــزيــرتــن كأنها شريط
سينمائي قصير ،ضغوط وإج ــراءات يمضي كل شيء
بعدها طبيعيًا .التداعيات االجتماعية واألخالقية ال تقل
خطورة عن السياسية واالستراتيجية.
لقد عـ ّـبــرت «طــاقــة غـضــب» عــن نفسها فــي احتجاجات
بعضها عــاصــف ،تلتها اعـتـقــاالت مــن أجــل إثـبــات الحق
املصري ومنع تسليم الجزيرتني ،غير أنه لم يتوافر لها
التحول إلى «طاقة تعطيل» للمشروع كله.
بقوة الغضب توقفت إجراءات التسليم لنحو سنة ،أصدر
ال ـق ـضــاء اإلداري خــالـهــا حـكـمــن تــاريـخـيــن بمصرية
الجزيرتني وفق ما توافر من وثائق ومستندات وخرائط
لعب املصريون في الـخــارج دورًا جوهريًا في الحصول
عليها من مكامنها في املكتبات الدولية ،غير أنه في نهاية

املـطــاف جــرى العصف بــأي قــواعــد دسـتــوريــة وقانونية
وحجية األحكام القضائية.
هناك ما يدعو إلــى الرهان على حيوية املجتمع وأجياله
الجديدة ونوابه الشجعان الذين قاتلوا في أصعب الظروف
ضد تسليم الجزيرتني .غير أن أحد التداعيات الخطيرة
لـتـمــريــر ات ـفــاق ـيــة تــرس ـيــم الـ ـح ــدود ال ـب ـحــريــة ب ــن مصر
والـسـعــوديــة ،رغ ــم الـحـكــم الـقـضــائــي الـنـهــائــي ببطالنها،
ضــرب أي تطلع لبناء دول ــة مــؤسـســات حديثة وعصف
بدولة القانون من عند الجذور ،فال النصوص الدستورية
التزمت وال حجية األحكام القضائية احترمت.
كــان مستغربًا أن يصف رئيس مجلس النواب األحكام
القضائية التي صدرت عن املحكمة اإلدارية العلياّ ،ببطالن
االتفاقية ،بـ«إنها والعدم سواء» .ذلك التصريح املتفلت من
أي قيد قانوني وسياسي وأخالقي ال سابق له وال مثيل،
وآثاره الوخيمة لن تمحى كما تطارد الكوابيس أصحابها.
في مثل هــذه األج ــواء التي تقارب بعض ألعاب السيرك،
تتهدد الدولة في وجودها وتضرب املؤسسات في عمق
دورها وتتبدى في األفق املغلق أشباح املجهول .ال يشك
عاقل واحد في أن الشرعية قد أصابها ضرر بالغ ،واألداء

ّ
يوسع التسليم
«كامب ديفيد» بإدخال
السعودية طرفًا مباشرًا
الــرسـمــي أوص ــل الـبـلــد إل ــى طــريــق غـيــر مـعـ ّـبــد ال يصلح
للسير اآلمــن وال عليه إشــارات تحدد إلى أين نذهب من
هنا ،كأنه التيه.
هناك أخطاء يمكن تصحيحها وتصويبها وأخطاء أخرى
يختلف بعدها كــل ُشــيء .تسليم الجزيرتني يـنــدرج في
النوع الثاني .إذا ما أنـ ِـزل العلم املصري من فوقهما ،فال
سبيل إلىّ استعادتهما مرة أخرى ،إذ هناك وثائق دولية
سوف توقع وتــودع في األمــم املتحدة تنتقل بمقتضاها
وف ــق مـعــاهــدة ال ـســام املـصــريــة اإلســرائـيـلـيــة االلـتــزامــات
األمنية ّ املصرية في تيران وصنافير إلى السعودية.
ً
أي تطلع السـتـعــادة الجزيرتني مستقبال تجديف ضد
ال ـح ـقــائــق وامل ـص ــال ــح ،ك ـمــا أن ــه م ـش ــروع ح ــرب مـفـتــوحــة
مــع إسرائيل وحلفائها .بصياغة أخ ــرى ،فــإن إسرائيل
املستفيد األول من تسليم الجزيرتني للسعودية.
ً
التسليم يفضي ـ أوال ـ إلى توسيع «كامب ديفيد» بإدخال
الـسـعــوديــة طــرفــا مـبــاشـرًا فــي مـعــاهــدة الـســام املصرية
اإلسرائيلية ،بما يعني اعترافها بالدولة العبرية ،تطبيعًا
أمنيًا وعسكريًا واستخباراتيًا واقتصاديًا ،من دون أي
الـتــزام باملعاهدة العربية للسالم ،التي تقضي بالتطبيع
الشامل مقابل االنسحاب الكامل حتى حدود  ٤حزيران/
يونيو .١٩٦٧
الـتـسـلـيــم يـفـضــي ـ ـ ثــانـيــا ـ ـ إل ــى ض ــرب أي استراتيجية
م ـص ــري ــة فـ ــي ال ـب ـح ــر األح ـ ـمـ ــر ،ويـ ــؤثـ ــر ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــدرات
الدفاعية عن سيناء .إذا ما نشبت مواجهات ســاح في
املستقبل ،وهذه مسألة ال يمكن استبعادها ،فإن الوضع
االستراتيجي يكون أكثر حرجًا ،باعتبار مضيق تيران
مياهًا دولية ال مصرية كما هي الحال اآلن.
والتسليم يفضي ـ ثالثًا ـ إلى إفساح املجال أمام إسرائيل
لــإقــدام على مـشــروعــات ّ
تهمش قـنــاة السويس عبر ما
ســوف تصبح مياهًا دولـيــة؛ املـشــروعــات معلنة والـقــدرة
على منعها محدودة.
ب ـن ـصــوص االت ـفــاق ـيــة فــإن ـهــا م ــع ال ـس ـعــوديــة .بمقتضى
امل ـصــالــح فــإنـهــا م ــع إس ــرائ ـي ــل .ه ـكــذا ب ــوضــوح م ــن دون
مـســاحـيــق أو ّادع ـ ـ ــاء ،ف ــإن تـسـلـيــم ال ـجــزيــرتــن يخضع
لــاع ـت ـبــارات وال ـتــرت ـي ـبــات اإلقـلـيـمـيــة ،ال ـتــي يـطـلــق عليها
القرن».
«صفقة ّ
البرملان خط فرعي في األزمة ،األداء الحكومي خط فرعي
آخر؛ ال هم أبطال العرض وال العبوه الرئيسيون ،وسوف
يخضعون في النهاية لحساب عسير أمام التاريخ .بعد
وقــت لــن يـطــول ،ســوف يخرجون مــن املشهد كله وتظل
ال ـح ـقــائــق مــاث ـلــة :مـضـيــق ت ـي ــران االس ـتــرات ـي ـجــي ض ــاع،
وإســرائ ـي ــل تـمـكـنــت مــن الـسـيـطــرة عـلــى الـبـحــر األح ـمــر،
والقضية الفلسطينية دخلت على املذبح األخير.
*كاتب وصحافي مصري
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الحدث
تواصل السعودية واإلمارات تصعيد«الحرب» على
قطر ،مهددتين بتوسيع دائرة الحصار االقتصادي على
الدوحة ما لم تستجب األخيرة لمطالبهما .تصعيد يخفض
منسوب التفاؤل بإمكانية إحياء الوساطة الكويتية ،التي
تحاول تركيا تحريكها بسلسلة خطوات تأخذ شكل دعم
متعدد األوج ــه لحليفتها ،أكـثــر مــن كونها مساعي
إقليمية لحلحلة األزمة

ّ
أنقرة تزخم
دعمها للدوحة...
ظبي تفتح
وأبو
ُ
ملف «العديد»
س ـي ـطــر ال ـع ـن ـصــر ال ـت ــرك ــي أم ـ ــس ،على
امل ـش ـهــد امل ـت ـصــل ب ــاألزم ــة الـخـلـيـجـيــة.
إذ دفـ ـع ــت أن ـ ـقـ ــرة ب ـث ـق ـل ـهــا ال ـس ـيــاســي
والـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي إل ــى
املـنـطـقــة ،ف ــي م ـحــاولــة تـسـتـهــدف ،كما
يـقــول امل ـســؤولــون األت ـ ــراك ،مـنــع تفاقم
األزمة .محاولة تستبطن تظهير الدعم
التركي «الالمحدود» للدوحة ،تحسبًا
ألي ت ـ ـطـ ــورات درام ــات ـي ـك ـي ــة ت ـت ـجــاوز
«ال ـك ـبــاش» الـحــاصــل ال ـي ــوم .وفـيـمــا لم
تخرج من الكويت أي بادرة إلى إمكانية
تحلحل الخالفات خالل الفترة القليلة
امل ـق ـب ـل ــة ،ب ـع ـثــت واش ـن ـط ــن ب ـم ــؤش ــرات
تـفــاؤل لــم يتضح ،إلــى اآلن ،مــا إذا كان
ثمة معطيات حقيقية تستند إليها.
وأكـ ــد إبــراه ـيــم ك ــال ــن ،امل ـت ـحــدث باسم
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،أن
«أولويتنا الرئيسية في إطار جهودنا
م ــع ك ــل م ــن ق ـطــر وال ـس ـعــوديــة والـ ــدول
الخليجية األخــرى هي حل هذه األزمة
مــن طريق املـفــاوضــات ،ال تصعيدها»،
الف ـتــا إل ــى أن «عـلـيـنــا ال ـي ــوم الـتـصــدي

ملشكالت عــديــدة مثل داع ــش ،والـحــرب
املستمرة في سوريا ،ومكافحة اإلرهاب
والفقر» ،مضيفًا أنه «وسط كل هذا ،فإن
الـتــوتــر ال ــذي يتصاعد فــي املنطقة لن
يؤدي إال إلى إهدار مواردها وفرصها».
وكرر كالني القول إن «القاعدة العسكرية
التركية في قطر ،التي أقيمت قبل اندالع
األزمـ ــة ،تــأسـســت لـضـمــان أم ــن املنطقة
بأسرها ،وال تشكل أي تهديد عسكري
ألي دولة».
ـواز ،وصل وزير الخارجية
ـ
م
على خط
ٍ
ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،م ـ ــول ـ ــود ج ـ ــاوي ـ ــش أوغ ـ ـلـ ــو،
مساء أمــس ،إلــى الــدوحــة ،برفقة وزير
االق ـت ـص ــاد ن ـه ــاد زي ـب ـك ـجــي .وأوضـ ــح
عـقــب وص ــول ــه ،أن «وقـ ــوف تــركـيــا مع
ق ـطــر ل ـيــس م ـع ـنــاه أن ـن ــا ض ــد أحـ ــد ،أو
أن ـنــا اخ ـتــرنــا أح ــد األطـ ـ ـ ــراف» ،مـشـيـرًا
إلى أن «قطر دولة شقيقة ،والقطريون
إخواننا ونحن هنا تضامنًا معهم»،
م ـت ــاب ـع ــا(« :إن ـ ـنـ ــا) ج ـئ ـنــا ه ـن ــا لـنـعـلــن
تضامننا مع قطر ،وإيجاد حل لألزمة
ال ــواق ـع ــة ب ــن ق ـطــر ودول خـلـيـجـيــة».

«أزمة الخليج» مستقرة
ّ
تونسيًا ...حتى الساعة
تقف «تونس الرسمية»
على الحياد حيال ما
يحصل في الخليج ،وتلتزم
الفاعلة بالموقف
األحزاب
ّ
ذاته؛ لكن تتخفى تحت
سطح دعوة أطراف
األزمة إلى الحوار والنقاش
الهادئ مواقف ّ
حزبية
منحازة تنقسم أساسًا إلى
محورين ،أحدهما تقوده
«حركة النهضة» واآلخر
ّ
يقوده رئيس الجمهورية
الباجي قائد السبسي

تونس ـ األخبار
ّ
الخليجية
م ـ ّـر زم ــن ت ــواف ــق امل ـح ــاور
وتـ ـب ــايـ ـن ــت ت ــوجـ ـه ــاتـ ـه ــا وتـ ـك ــاث ــرت
ّ
م ـشــاري ـع ـهــا؛ ح ـي ـن ــذاك ،ف ــي مـسـتـهــل
«الـ ــرب ـ ـيـ ــع ال ـ ـعـ ــربـ ــي» ،ت ــوافـ ـق ــت قـطــر
ّ
الليبي
واإلمارات على إطاحة الزعيم
مـعـ ّـمــر ال ـقــذافــي ،ك ـجــزء مــن «تـحــالــف
دول ـ ـ ـ ـ ّـي» أوسـ ـ ـ ــع .وقـ ـتـ ـه ــا ،ك ـ ــان قــائــد
الـسـبـسـ ّـي رئـيـســا مــؤقـتــا ل ـل ــوزراء في
تــونــس ،ورغ ــم اف ـت ـقــاده ّ
ألي شــرعـ ّـيــة
ّ
تحتج «حركة النهضة» على
حكم ،لم
مــا كــان معلومًا لـهــا؛ إدخ ــال السالح
عـبــر املــوانــئ الـتــونـسـ ّـيــة لفتح جبهة
قتال في غرب ليبيا.
ّ
ّ
املصلحي
الخليجي
لم يــدم التوافق
ً
طويال؛ فبمجرد انعقاد انتخابات في
ّ
تونس ،وتنحي الباجي من املشهد،
اختارت حكومة «الترويكا» بزعامة
ّ
«النهضة» االنحياز إلى صف قطر .لم
ّ
اعتباطيًا ،حيث تربط
يكن اختيارها
الحركة عالقات وثيقة مع زعامة قطر
منذ فترة محنتها زمــن بن ّ
علي .من

مولود جاويش أوغلو :القطريون إخواننا ونحن هنا تضامنًا معهم (األناضول)

وأثنى جاويش أوغلو على موقف قطر
ً
حيال األزمة ،قائال إن «كل من تحدثت
معهم قالوا إن قطر تعاملت مع األزمة
بحكمة وهدوء ،وإنها لن تصعد».
ومن املرتقب أن يتوجه ،بعد لقائه أمير
قطر ،تميم بن حمد آل ثاني ،ونظيره
ال ـ ـق ـ ـطـ ــري ،م ـح ـم ــد بـ ــن عـ ـب ــد ال ــرح ـم ــن
آل ث ــان ــي ،إلـ ــى الـ ـك ــوي ــت ،وم ـن ـه ــا إل ــى
السعودية «إذا أمكن ذلــك» بحسب ما
كان الوزير التركي نفسه قد ّ
صرح به.
وفي موازاة املحاوالت التركية لتحريك
الوساطة الكويتية التي دخلت حالة
س ـبــات ،أرس ـلــت واشـنـطــن ،عـلــى لسان
املتحدثة باسم وزارة الخارجية ،هيذر
ن ــاو ،مــؤشــرات إيـجــابـيــة هــي األخ ــرى،

ناحية ثانية ،كانت سياسة اإلمارات
ت ـجــاه ج ـمــاعــة «اإلخ ـ ـ ــوان املـسـلـمــن»
وتـفــرعــاتـهــا ب ـصــدد الـتـشـكــل بعدما
أمسكت قطر بخيوط التحالفات في
غفلة منها.

«إما نحن أو هم»
ق ــدم ــت ق ـط ــر ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات امل ــوال ـي ــة
للثورة دعمًا اقتصاديًا لتونس ،جاء
في شكل قــروض ووديعة وصندوق
صـ ــداقـ ــة وجـ ـمـ ـعـ ـي ــات تـ ـنـ ـم ـ ّ
ـوي ــة؛ فــي
ّ
امل ـق ــاب ــل ،ك ــان ــت ال ـس ـل ـطــة ال ـتــون ـســيــة
داع ـم ــة لـسـيــاســاتـهــا اإلق ـل ـي ـمـ ّـيــة ،في
س ــوري ــا ولـيـبـيــا وم ـص ــر ،وإن كــانــت
ّ
مبنية على
تبريراتها لتلك الخطوات
ّ
حجج من قبيل «التضامن الثوري».
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،كـ ـ ّـونـ ــت اإلمـ ـ ـ ــارات
حـلـفــاء إقـلـيـمـ ّـيــن ،وم ــع م ــرور الــوقــت
اشتدت صراعاتها مع قطر بالوكالة،
ّ
ولـ ــوه ـ ـلـ ــة ب ـ ـ ــدا كـ ـم ــا ل ـ ــو أن ت ــون ــس
صـ ــارت ه ــي األخ ـ ــرى ســاحــة لـصــراع
ال ـن ـفــوذ اإلق ـل ـي ـم ـ ّـي .دع ـم ــت اإلم ـ ــارات
ّ
السياسية
قــائــد السبسي ،وحــركـتــه
ال ــولـ ـي ــدة «ن ـ ـ ــداء تـ ــونـ ــس» ،فــأرس ـلــت
ل ــه س ـي ــارت ــن م ـص ـف ـح ـتــن ووج ـه ــت
إعالمها لخدمته .وملا بلغت تحركات
املـ ـع ــارض ــة ،إثـ ــر اغ ـت ـي ــال الـشـهـيــديــن
ش ـك ــري بـلـعـيــد وم ـح ـمــد ال ـبــراه ـمــي،
ذروتـ ـ ـه ـ ــا ب ــإيـ ـق ــاف أع ـ ـمـ ــال امل ـج ـلــس
ّ
ّ
(التشريعي) واالعتصام
التأسيسي
قبالته وفي مقار الواليات في الجهات
ال ــداخ ـل ـ ّـي ــة م ــن الـ ـب ــاد (أزم ـ ــة صـيــف

العتيبة :الدول األربع
تعمل على إعداد
قائمة موحدة
بمطالبها من الدوحة
مـ ــؤكـ ــدة «أن ـ ـنـ ــا م ـت ـف ــائ ـل ــون ،واألس ـ ــوأ
أص ـبــح خ ـل ـف ـنــا» ،مـتـحــدثــة ع ــن «ت ـقــدم
في هــذا املـجــال» .وردًا على ســؤال ّ
عما

معادلة السبسي
صعبة :ال يمكنه
التخلي عن ثقل
«النهضة» وال عن قطر

 ،)2013ت ـ ّ
ـوص ــل ال ـغ ــرم ــاء املـحـلـيــون
ّ
إلى تسويات خلطت األوراق ومهدت
الطريق إلى ما اصطلح عليه حينها
ـ«سياسة التعايش».
ب ّ
تـمــخــض ع ــن ال ـح ــوار الــوط ـنـ ّـي ال ــذي
رع ـتــه مـنـظـمــات مــن املـجـتـمــع املــدنـ ّـي
حـ ـك ــوم ــة انـ ـتـ ـق ــال ـ ّـي ــة أوكـ ـ ـل ـ ــت إل ـي ـه ــا
ّ
تشريعية
مـهـمــة تـنـظـيــم ان ـت ـخــابــات
ّ
ورئاسية.
لم يرق األمر اإلمارات ومحورها ،إذ لم
يمسك حلفاؤها بالسلطة بعد .ورغم
إبقائها على دعمها لـ«نداء تونس»،
فإنها لم تتعامل بنفس الحماسة مع
ّ
االنتقالية ،حيث استقبلت
الحكومة
ّ
اإلمارات والسعودية رئيس الحكومة
ً
امل ــؤقـ ـت ــة ،املـ ـه ــدي ج ـم ـع ــة ،اس ـت ـق ـبــاال
فاترا ،من دون توقيع اتفاقات أو عقد
تفاهمات وازنة.
وم ــع ت ـص ـ ّـدر «نـ ـ ــداء ت ــون ــس» نـتــائــج

إذا كــانــت الــواليــات املـتـحــدة تـعـ ّـد قطر
دول ــة «داع ـمــة ل ــإره ــاب» ،أجــابــت« :لن
ن ـغــرق فــي ال ـت ـفــاص ـيــل ...األمـ ــور تسير
ولنبق تركيزنا
في االتجاه الصحيح.
ِ
على هذا األمر لكي نتمكن من مواصلة
الحرب على اإلرهاب».
بــدورهــا ،أعلنت األم ــم املـتـحــدة دعمها
الوساطة التي تقودها الكويت .وأفــاد
املـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم امل ـن ـظ ـم ــة ال ــدولـ ـي ــة،
سـتـيـفــان دوج ــاري ــك ،ب ــأن األم ــن الـعــام
أن ـطــون ـيــو غــوت ـيــريــش ،ات ـصــل هاتفيًا
ب ـن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـكــوي ـت ـيــة،
صباح الخالد الصباح ،و«عـ ّـبــر لــه عن
دعمه الكامل لجهود الكويت لتخفيف
حدة التوتر ،والدعوة إلى حوار فاعل».

االن ـت ـخــابــات ال ـت ـشــري ـعـ ّـيــة ،وص ـعــود
ق ــائ ــد الـسـبـســي إل ــى س ــدة الــرئــاســة،
تـ ـشـ ـك ــل تـ ـح ــال ــف «أم ـ ـ ـ ــر واق ـ ـ ـ ـ ــع» بــن
«ال ـ ـنـ ــداء» و«ال ـن ـه ـض ــة» ،ض ـمــن بـقــاء
ّ
رمزي.
األخيرة في الحكم وإن بتمثيل
وم ــرة أخـ ــرى ،لــم تتحقق آم ــال أبـنــاء
زايــد (حـكــام اإلمـ ــارات) ،وكنتيجة لم
ّ
الثنائية ،حيث لم
تتحسن العالقات
ّ
يـتـبــادل الـبـلــدان ال ــزي ــارات الرسمية،
ّ
الجمهورية لكسر
رغــم سعي رئيس
ال ـج ـل ـيــد ب ــزي ــارت ــه ال ـخــاط ـفــة لـتـقــديــم
الـ ـتـ ـع ــازي بـ ــوفـ ــاة راش ـ ـ ــد بـ ــن مـحـمــد
ب ــن راش ـ ــد آل م ـك ـت ــوم .ورغ ـ ــم حــديــث
الرئاسة عن زيــارة مرتقبة ،فإنها لم
تحصل منذ إع ــان األم ــر فــي كانون
الثاني /جانفي .2016

توافق على الصمت
املـعــادلــة بالنسبة إلــى الـبــاجــي قائد
الـ ـس ّـ ـبـ ـس ــي صـ ـعـ ـب ــة .ال ـ ــرج ـ ــل ُيـ ـع ــرف
بتبنيه لسياسة عــدم االن ـخــراط في
املـ ـح ــاور اإلق ـل ـي ـمـ ّـيــة ،وهـ ــو وإن كــان
ّ
ّ
تحمل
لإلسالميني ،ال يمكنه
غريمًا
التخلي عن ثقل «النهضة» البرملانيّ
والـشـعـبـ ّـي ،وال عــن قـطــر (أو تركيا)
الـ ـت ــي ت ـت ـص ــدر ق ــائ ـم ــة املـسـتـثـمــريــن
ّ
العرب .كل ما في وسع الرئيس القيام
به هو تقديم تطمينات حــول قدرته
على احتواء اإلسالميني وتحييدهم
ّ
إقليمية
قــدر اإلمـكــان عــن لعب أدوار
ملصلحة خـصــوم امل ـحــور اإلم ــارات ــيّ،
أو تقديم تنازالت بسيطة إن اقتضى
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وعلى الرغم من الدفع اإلقليمي والدولي
ال ــذي تـحـظــى ب ــه الــوســاطــة الـكــويـتـيــة،
إال أنـهــا لــم تـفــرز ،إلــى الـيــوم ،أي جديد
ع ـلــى خ ــط األزم ـ ـ ــة .هـ ــذا م ــا أك ـ ــده وزي ــر
الخارجية التركي نفسه عندما قال من
أن ـقــرة ،قبيل توجهه إلــى الــدوحــة« ،إن
أمير الكويت زار الــدول األربــع وأبلغها
تمنياته الطيبة ،إال أننا لم َنر أي مقترح
ملموس أو ّوسيلة تتعلق بكيفية حل
األزمـ ـ ـ ــة» .ت ـعــقـ ٌـد ال تـ ــزال الـتـصــريـحــات
الـ ـسـ ـع ــودي ــة واإلم ـ ــارات ـ ـي ـ ــة تـ ـص ــب فــي
اتجاه تعزيزه ،ال الحد منه تجاوبًا مع
مـســاعــي ال ـحــل .ولـ ـ ّـوح سفير اإلمـ ــارات
لــدى واشنطن ،يوسف العتيبة ،أمس،
بـ«تصعيد الضغط االقتصادي مجددًا

(عـ ـل ــى قـ ـط ــر) م ــا ل ــم يـ ـح ــدث ت ـغ ـيــر فــي
السياسة ،أو مفاوضات تقود إلى تغير
في السياسة».
وكشف العتيبة أن الــدول األربــع التي
قاطعت قطر تعمل على إع ــداد قائمة
مــوحــدة بمطالبها مــن ال ــدوح ــة« ،مــن
امل ـتــوقــع تسليمها ل ـلــواليــات املـتـحــدة
ق ــري ـب ــا جـ ـ ـدًا» ،م ــوض ـح ــا أن «امل ـط ــال ــب
تـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـ ـم ـ ـجـ ــاالت دعـ ـ ـ ــم اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب،
والـتــدخــل فــي الـشــؤون الداخلية لهذه
الـ ـ ــدول ،وال ـه ـج ـمــات عـلـيـهــا م ــن خــال
منصات إعالمية مملوكة لقطر» .ونفى
العتيبة «وج ــود جــانــب عـسـكــري ألي
شيء نفعله».
ع ـل ــى امل ـق ـل ــب الـ ـقـ ـط ــري ،ب ـ ـ ــرزت جـمـلــة
تصريحات لرئيس وزراء قطر ووزير
خارجيتها السابق ،حمد بن جاسم آل
ثاني ،أدان فيها االتهامات املوجهة إلى
بالده بدعم اإلرهاب ،داعيًا إلى أن يقف
القانون الدولي أمام «تجاوزات الدول
التي قامت بحصار قطر» .وفــي حوار
تلفزيوني ،رفض املساس بسيادة قطر
أو «التشكيك في نزاهتها» ،مشيرًا إلى
أن بالده «شريكة ألميركا في مكافحة
اإلرهــاب بعد (هجمات) الحادي عشر
مــن سبتمبر» .واعـتــرف بــأن «الجميع
ارتـكــب أخـطـ ً
ـاء فــي ســوريــا» بمن فيهم
األم ـي ــرك ـي ــون ،مـتــابـعــا أن ــه «م ــع م ــرور
الــوقــت اكتشفنا أن بعض الجماعات
لـ ـه ــا أج ـ ـ ـنـ ـ ــدات أخـ ـ ـ ــرى وت ــوقـ ـفـ ـن ــا عــن
ال ـت ـعــامــل م ـع ـهــا» .وحـ ــول ال ـعــاقــة مع
«اإلخــوان» ،رأى أن الجماعة «تنضوي
تحت لوائها جماعات متعددة ،فمنهم
من يمثلون الشعب في برملانات بعض
ال ـ ـ ــدول ،وم ـن ـهــم م ــن يـنـتـهــج ال ـع ـنــف»،
مشددًا على «ضرورة التفريق بني تلك
الجماعات» .وبشأن العالقة مع إيران،
تحدث عن «وجود عالقات طبيعية مع
إيران ،ألنها دولة جارة ونشترك معها
بحقل للغاز ،ووجود هذه العالقات ال
يعني أننا ضد حلفائنا وإخواننا في
مجلس التعاون الخليجي».
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ات ـه ـم ــت م ـفــوض ـيــة
األمــم املتحدة لحقوق اإلنـســان ،أمــس،
اإلم ـ ــارات والـبـحــريــن بــانـتـهــاك حقوق
اإلن ـ ـس ـ ــان عـ ـب ــر الـ ـتـ ـه ــدي ــد ب ـس ـج ــن أو
ت ـغــريــم م ــن ي ـب ــدون تـعــاطـفــا م ــع قـطــر،
ـاط ـع ــة األربـ ـ ــع إل ــى
داعـ ـي ــة الـ ـ ــدول امل ـق ـ ِ
احترام حقوق مواطنيها ،إال أنــه على
الــرغــم مــن تـحــذيــرات املنظمة الدولية،
ب ــدأت دول الخليج تنفيذ تهديداتها
ً
فعال ،مستهلة إياها بحبس بحريني
أظـهــر «تـعــاطـفــا» مــع قطر على مواقع
التواصل االجتماعي.
(األخبار)

األمر وبتفاهم مع «النهضة» نفسها.
بدورها ،تفهم «النهضة» ما يطرحه
ال ـب ــاج ــي ،وت ـع ـت ـبــره جـ ــزءًا م ــن حــزمــة
الـتــوافـقــات مـعــه .وبـنـ ً
ـاء عليه ،تخلت
الحركة عن حليفها الرئيس السابق
مـ ـنـ ـص ــف امل ـ ـ ـ ــرزوق ـ ـ ـ ــي ،ألس ـ ـ ـبـ ـ ــاب مــن
بينها عدم تـ ّ
ـردده في اتهام اإلمــارات
بـتـمــويــل «الـ ـث ــورة امل ـض ــادة ف ــي دول
الــرب ـيــع الـ ـع ــرب ـ ّـي» .وه ــي تـتـمـنــع عن
اس ـ ـ ّت ـ ـهـ ــداف اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات وم ـ ـحـ ــورهـ ــا،
وخففت من نقدها للرئيس املصري
عبد الفتاح السيسي ،ومن مساندتها
لـ«اإلخوان» في ليبيا.
وتـ ـح ــاول «ال ـن ـه ـضــة» إعـ ـ ــادة هيكلة
ّ
السياسي باتجاه
تنظيمها وطرحها
ّ
«إخواني» ،وهو
التخلي عن أي طابع
ما قامت به في مؤتمرها األخير من
خ ــال مــا سـ ّـمـتــه «فـصــل ال ــدع ـ ّ
ـوي عن
ّ
السياسي» .لكن ما يجمع «النهضة»
ّ
بقطر أكبر من توافقاتها املرحلية مع
قائد السبسي.
ّ
إعالميًا
تــوفــر اإلم ــارة للحركة دعـمــا
مهمًا ،فهي من تخفف عنها الضغط
ف ــي ح ـ ــال اش ـ ـتـ ــداد ال ـن ـق ــد اإلع ــام ـ ّـي
امل ــوج ــه ل ـه ــا ،وت ــوف ــر ل ـهــا ش ـب ـكــة من
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات وم ـ ـ ــراك ـ ـ ــز ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات
وتدريبًا لشبابها (توفر تركيا أيضًا
هذا النوع من الدعم) ،وهي مستعدة
ّ
إلسنادها في املستقبل بكل ما سبق،
ّ
ّ
رسمي.
اقتصادي
إضافة إلى دعم
أقصى ما للحركة القيام به مرحليًا
هو االنحناء مع العاصفة ،إذ بالرغم

ّ
خصوصية تجمع
من وجود «عالقة
حــركــة الـنـهـضــة وق ـطــر( ،ف ــإن ــه) يجب
االل ـت ــزام بـمــوقــف ال ــدول ــة» كـمــا يؤكد
ّ
السياسي
لطفي زي ـتــون ،املـسـتـشــار
لراشد الغنوشي وأحــد أهــم رجــاالت
جـنــاحــه داخ ــل ال ـحــركــة ،وه ــو جـنــاح
يـ ـب ــدو أن ـ ــه ي ـس ـعــى إل ـ ــى ال ـب ـح ــث عــن
ت ـســويــات وح ـل ــول وس ــط ف ــي مـقــابــل
ّ
جذرية.
جناح أكثر
ّ
لـكــن وم ــع اش ـتــداد األزم ــة الخليجية
في األيــام املاضية ،يبدو أن للمسألة
نهايات أخرى .فقد تزامن إعالن خبر
زيـ ـ ــارة قــري ـبــة لــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهـ ّ
ـوريــة
إل ـ ــى مـ ـص ــر ،م ــع بـ ـ ــروز أخـ ـب ــار تـفـيــد
ب ـ ـ ـ ــإص ـ ـ ـ ــدار مـ ـ ـن ـ ــع رس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ّـي ل ـ ــدخ ـ ــول
ب ـع ــض ال ـش ـخ ـص ـيــات «اإلخـ ــوانـ ـ ّـيـ ــة»
ّ
واإلسالمية مثل يوسف القرضاوي،
ووجــدي غنيم ،وعاصم عبد املاجد،
إلى تونس .قد يكون املنع عبارة عن
«إع ـ ــان ن ــواي ــا طـ ّـي ـبــة» م ــن السبسي
إل ــى الـسـيـســي قـبــل أي ــام م ــن ال ــزي ــارة
ال ــرس ـم ـ ّـي ــة ،أو ت ـج ــاوب ــا م ــع ضـغــوط
مزعومة من اإلمارات (تحدث اإلعالم
القطري في األيام املاضية عن وجود
مساع ّ
لجر تونس إلى اتخاذ موقف
ٍ
ّ
مــوال ألبــو ظـبــي) .وجــديــر بالذكر أن
زيارة السبسي إلى مصر تتأجل منذ
ّ
أكـثــر مــن ع ــام ،خــاصــة أن «النهضة»
أعـلـنــت عــدم اسـتـعــدادهــا للمساهمة
ف ــي اس ـت ـق ـبــال الــرئ ـيــس امل ـص ــري في
حال زيارته تونس.
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ّ
الجيش يواصل ربط المحاور ...ويتحضر للسخنة
خـ ـط ــوة إض ــافـ ـي ــة فـ ــي مـ ـس ــار ع ـم ـل ـيــات
ال ـبــاديــة امل ـم ـتــدة عـلــى مـحــافـظــات ع ــدة،
خ ـط ــاه ــا ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري أمـ ـ ــس ،فــي
س ـب ـيــل وصـ ــل امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي ت ـحــررهــا
القوات السورية ،والسيطرة على نقاط
ارت ـكــاز جــديــدة بـهــدف الـتـقــدم فــي عمق
البادية نحو السخنة والحدود.
ف ــال ـع ـم ـل ـي ــات ت ـظ ـه ــر إصـ ـ ـ ـ ــرار ال ـج ـي ــش
وحلفائه على التقدم في عمق البادية،
وتأمني املــدن والـطــرق الرئيسية شرقي
الـ ـب ــاد ،ب ـه ــدف ش ـبــك املـ ـح ــاور بعضها
ببعض لتشكل جبهة واحدة ال تشوبها
ُ َ
ثـ ــغـ ــر قـ ــد ي ـس ـت ـغ ـل ـهــا ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ــش»
لضرب إنجازات عمليات البادية.
وعلى خــط التقدم فــي الــريــف الجنوبي
الغربي ملدينة الرقة ،عمل الجيش على
تـثـبـيــت مــواق ـعــه ف ــي مـحـيــط الــرصــافــة،
بعد أن وصلت قواته إلى محيط محطة
بترول الرصافة (حقل صفية النفطي)،
باإلضافة إلى توسيع نطاق أمان طريق
إث ــري ــا ـ ـ ـ خ ـن ــاص ــر .وفـ ــي م ـح ـيــط ت ــدم ــر،
اس ـت ـم ــرت ع ـم ـل ـيــات ال ـج ـي ــش لـتــوسـيــع
نـطــاق األم ــان حــول املــديـنــة ،وقــد أعلنت
ق ــوات الجيش وحلفائه السيطرة على
ما يقارب  100كلم مربع في بادية تدمر
جنوب وشمال شرق املدينة.
وعـ ـل ــى ط ــري ــق الـ ـتـ ـق ــدم ن ـح ــو ال ـس ـخ ـنــة
(شمال تدمر وجنوب غرب مدينة دير
الزور) ،استطاع الجيش السيطرة على
مـنـطـقــة وم ـث ـلــث آراك ،ل ـت ـكــون تـلـقــائـيــا
الوجهة املقبلة للقوات على هذا املحور
ه ــي م ــدي ـن ــة ال ـس ـخ ـن ــة .وإل ـ ــى ال ـج ـنــوب
ال ـ ـشـ ــرقـ ــي مـ ـ ــن آراك ،تـ ـمـ ـك ــن ال ـج ـي ــش
وح ـل ـف ــاؤه م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى املـحـطــة
ال ـثــال ـثــة وم ـط ــاره ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ما
يعرف بمنطقة التليلة.
تــواصــل قضم الجيش مناطق إضافية
في البادية ،وتزامن مع إعالن مسؤولني
ّ
عـ ـسـ ـك ــري ــن أم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن أن «الـ ـجـ ـي ــش
األم ـ ـيـ ــركـ ــي نـ ـق ــل م ـن ـظ ــوم ــة ال ــراجـ ـم ــات
ال ـص ــاروخ ـي ــة امل ـت ـع ــددة  HIMARSمن
األردن إلى جنوب سوريا ،بهدف تعزيز
قــاعــدة التنف العسكرية» .وكــانــت مثل
ه ــذه املـنـظــومــة الـصــاروخـيــة قــد نشرت
ف ــي ش ـم ــال ــي س ــوري ــا مل ـس ــاع ــدة «ق ـ ــوات
سوريا الديمقراطية» في معاركها ضد
«داعـ ـ ــش» .وق ــد س ــرت أخ ـب ــار ع ــن إقــامــة
ق ــاع ــدة ع ـس ـكــريــة أم ـيــرك ـيــة ج ــدي ــدة في
ّ
املنطقة املحيطة بالتنف ،إال أن املتحدث

باسم «التحالف» الذي تقوده الواليات
املـتـحــدة ،الكولونيل راي ــان دي ـلــون ،أكد
فــي حــديــث إلــى وكــالــة «روي ـت ــرز» أن «ال
قاعدة جديدة في املنطقة» .وأشــار إلى
ّ
أن «ق ــوات التحالف فــي بعض األحيان
ت ـقــوم ب ــدوري ــات وت ــدري ـب ــات ف ــي مــواقــع
خــارج التنف يمكن اإلبقاء عليها أليام
أو أسابيع».
وي ـت ــرك ن ـشــر ه ــذه امل ـن ـظــومــة ت ـســاؤالت
ع ــن وجـ ـه ــة اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ،ب ـع ــد ن ـجــاح

سيطر الجيش السوري
على حقل آراك ومطار T3

الجيش السوري وحلفائه في الوصول
إلــى الـحــدود العراقية عبر طريق يغلق
منطقة وجود القوات الخاصة األميركية
وامل ـج ـمــوعــات ال ـســوريــة الـعــامـلــة معها
جنوب سوريا ،في محيط معبر التنف.
إذ إن هـ ـ ــذه املـ ـجـ ـم ــوع ــات ت ـ ـعـ ـ ّـول عـلــى
امل ـن ـظــومــة ال ـص ــاروخ ـي ــة السـتـخــدامـهــا
للسيطرة على املزيد من األراضــي على
ال ـح ــدود وال ـت ـحــرك نـحــو مـحــافـظــة ديــر
ال ــزور ،عبر خبر «الـكــوريــدور» السوري
الـ ــواصـ ــل إل ـ ــى الـ ـ ـح ـ ــدود ،ل ـك ــن م ــن دون
ال ـت ــأث ـي ــر ف ــي ال ـن ـق ـطــة الـ ـح ــدودي ــة ال ـتــي
تسيطر عليها الوحدات السورية.
وفــي مــا يخص مجريات معركة الــرقــة،
أعلن إبراهيم كالني ،السكرتير الصحفي
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،أن
«أنقرة ال تزال قلقة من نشاطات القوات
الكردية السورية».
وق ـ ــال« :ل ـقــد أك ــدن ــا عـلــى ال ـف ــور أن ـنــا لن
نشارك في العملية في الرقة ،إذا شارك
(األكراد) فيها .ووعدت الواليات املتحدة
بأنهم لن يستخدموا السالح األميركي
ض ــد تــرك ـيــا وأنـ ـه ــم س ـي ــرح ـل ــون ،ولـكــن
قلقنا ال ي ــزال مـسـتـمـرًا .ونـحــن ن ــرى أن
األكراد لم يتركوا األراضي العربية التي
احتلوها ولم يرحلوا عنها .نفس الشيء
نـ ــراه ف ــي ت ــل أب ـيــض (ب ـل ــدة عـلــى ح ــدود
تركيا)».

وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أعـ ـ ــرب مـحـقـقــون
م ـخ ـت ـصــون ب ـج ــرائ ــم الـ ـح ــرب ف ــي األم ــم
املـتـحــدة عــن الـقـلــق الـشــديــد إزاء الـعــدد
«الـ ـه ــائ ــل» م ــن ال ـق ـت ـلــى امل ــدن ـي ــن الــذيــن
يسقطون في الغارات الجوية في معركة
مدينة الرقة.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـق ـيــق ب ــاول ــو
سيرجيو بينييرو ،أمام مجلس حقوق
اإلن ـ ـسـ ــان األم ـ ـمـ ــي« :ن ـش ـي ــر بــال ـت ـحــديــد
ّ
إل ــى أن تـكـثـيــف الـ ـغ ــارات ال ـجــويــة الـتــي
مهدت الطريق أمام إحراز قوات سوريا
الديموقراطية تقدمًا في الرقةّ ،أدى ،إلى
جانب العدد الهائل من القتلى املدنيني،
إلى فرار  160ألف مدني من منازلهم».
وصرحت العضو في اللجنة كــارن أبو
ً
زيد قائلة« :سجلنا عدد القتلى املدنيني
نتيجة الغارات الجوية للتحالف ،وبلغ
باإلجمال  »300قتيل.
ّ
وأضافت أن  200من هؤالء قتلوا في 21
آذار في غارة جوية على بلدة املنصورة
الـتــي تـقــع عـلــى بـعــد نـحــو  30كـلــم غــرب
الرقة.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،رجـ ــح امل ـب ـع ــوث األمـ ـم ــي إل ــى
سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا ،س ـ ـت ـ ـي ـ ـفـ ــان دي م ـ ـي ـ ـس ـ ـتـ ــورا،
استئناف السوريني مفاوضاتهم الشهر
ّ
املقبل في جنيف ،مشيرًا إلى أن انعقاد
ه ــذه امل ـفــاوضــات ره ــن بـثـبــات «مناطق
ّ
الحد من التصعيد» .وأضــاف أن «النية
م ـع ـق ــودة» ع ـلــى االج ـت ـم ــاع ف ــي أسـتــانــا
مطلع تموز املقبل عشية قمة مجموعة
«العشرين» فــي هــامـبــورغ ،وربـمــا «قبل
أن نستأنف اجتماعات جنيف كذلك».
وب ـص ــدد االت ـف ــاق ب ـشــأن األط ـ ــراف الـتــي
ستوكل إليها مراقبة ثبات وقــف النار
في املناطق املــذكــورة ،قــال« :هــذه مسألة
م ـع ـق ــدة ل ـل ـغ ــاي ــة واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ب ـهــذا
ال ـ ـصـ ــدد م ـن ـع ـق ــدة فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ــراهـ ــن،
تزامنًا مع حديثي هذا».
وع ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء املـ ــرت ـ ـقـ ــب بــن
الــرئ ـي ـســن ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوتــن
واألمـيــركــي دونــالــد تــرامــب على هامش
قـ ـم ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــ ،20عـ ـ ـ ـ ّـول دي م ـ ـس ـ ـتـ ــورا ع ـلــى
الــزعـيـمــن ،متمنيًا أن يـسـهــم لقاؤهما
في تحريك التسوية السورية .وأضاف:
«عندما تتفق موسكو وواشنطن على
بعض القضايا ،يسهل حينها التأثير
في األطراف األخرى املنخرطة في األزمة
السورية ،والفرصة لذلك قائمة».
(األخبار)

العبادي «الوسطي» :أذهب إلى السعودية ...ثم إلى إيران
علمت «األخبار» من مصادر عراقية رفيعة ،أن رئيس الوزراء
القليلة املـقـبـلــة العاصمة
حـيــدر ال ـع ـبــادي ،س ـيــزور فــي ّاألي ــام ً
السعودية الــريــاض ،حيث سيلبي دعــوة قد وجهها إليه امللك
السعودي سلمانً بن عبد العزيز .وأضافت املصادر أن العبادي
ّ
سيتوجه مباشرة من هناك إلى العاصمة اإليرانية طهران.
ووفق املعلومات ،فإن الفريق الخاص بالعبادي يرفض الحديث
ّ
ّ
ـ«حساسية األمر» .،وأكد بعض الزمالء
عن زيارته وتفاصيلها ل
الـعــراقـيــن ،فــي حديثهم إلــى «األخ ـبــار» ،أن «الـفــريــق اإلعــامــي
الخاص برئيس الحكومة ّ
االتصاالت الواردة إليه»،
تعمد تجاهل ّ
رافضًا الحديث أو اإلدالء ّ
بأي تصريح يتعلق بتفاصيل الزيارة.
ّ
ـام عــراقـيــة ع ــدة قــد حـسـمــت ،فــي اليومني
وكــانــت وســا ّئــل إع ـ ٍ
ـأن األرب ـعــاء (أم ــس) هــو مــوعــد زي ــارة الـعـبــادي إلى
املــاضــن ،ب ـ
الرياض ،إال أن األخير  -في مؤتمره الصحافي  -رفض الحديث
في التوقيت وأسباب الزيارة.
ورفــض ربــط زيــارتــه بــاألزمــة الخليجية املستجدة ،رافـضــا أن
أحد فيها ،إال أن املعلومات تشير إلى أن العبادي
يكون طرفًا مع ٍ
ـرى مــن ال ـض ــروري «اح ـت ــواء األزم ـ ــة» ،وح ـتــى ال ــدخ ــول على
يـ ّ
خط «حل األزمــة» مع الكويت .ويحاول رئيس الحكومة إبعاد
التساؤالت عن زيارته ،لحساسية توقيتها .إال أنها ،رغم ذلك،
تأتي وسط ضغط «ملكي كبير» على العبادي لزيارة اململكة،
في رسال ٍة إلى الدوحة ،بهدف الضغط على جيران قطر لعزلهم
عنها؛ ثانيًا تــريــد الــريــاض مــن بـغــداد تسجيل مــوقــف جديد

ضد الدوحة ،وتحديدًا ضد الــدور القطري في «دعــم املنظمات
اإلرهابية» (بعد احتجاز العبادي ملاليني الدوالرات القادمة من
الــدوحــة إلــى بـغــداد ،عقب إطــاق ســراح الرهائن القطريني في
ّ
الـعــراق)؛ ثالثًا تسعى الرياض إلى كسب العبادي ًفي صفها،
وإخــراج العراق «نهائيًا من الفلك اإليــرانــي»ّ ،
خاصة أن انفتاح
العبادي ونيته إخ ــراج الـبــاد مــن االصطفافات اإلقليمية أمــرٌ
ّ
تـ ّ
هبات
وتشجع عليه وتترجمه على شكل
ـرحــب بــه اململكة،
ٍ
ّ
مالي ٍة ضخمة إلعادة إعمار املناطق املتضررة جراء الحرب على
«داعش».
َّ
ـدد من
ـ
ع
ـى
ـ
ل
إ
ـر
ـ
س
أ
فقد
ـاض،
ـ
ي
ـر
ـ
ل
ا
ـارة
ـ
ي
ز
ـل
ـ
ئ
دال
العبادي
ُويــدرك
ٍ
ّ
ّ
مقربيه أن «لقائي مع امللك سلمان (على هامش القمة العربية
األخيرة) ال يعني أنني سأزور الرياض في املستقبل القريب»،
إال أن الدعوات التي تلقاها سابقًا لم تكن بحجم الدعوة القائمة
هذه ّ
املرة.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أيـضــا أن ال ـع ـبــادي ال يــريــد تــوريــط نفسه
لحسابات محلية عــراقـيــة ،كي
فــي السجال الخليجي الـقــائــم،
ٍ
ُ
ال تـسـتـخــدم ض ــده فــي الـكـبــاش الـسـيــاســي الـقــائــم فــي الـبــاد،
وتحديدًا في االنتخابات النيابية املقبلة.
ّ
فالرجل يريد الخروج بصورة «الوسطي» ،يلبي دعوة السعودية،
ويـحـ ّـل ضيفًا فــي إي ــران ،ومـ ّ
ـروجــا لنفسه بــ«رجــل التفاهمات
واحتواء األزمات الداخلية واملحيطة في العراق».
(األخبار)
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ّ
«عداد الكوليرا» يتصاعد ...وخالفات الخليج تنعكس على الميدان
في وقت يسود فيه
االرتباك والغموض المشهد
السياسي واألمني ،ال يزال
المشهد اإلنساني على
حاله .موجة الكوليرا
لم تنحسر ،والحصار لم
ُيرفع ،والمجتمع الدولي
ومنظماته ووسائل إعالمه
لم تتحرر من سطوة المال
السعودي .الشيء الوحيد
الذي ّ
يتغير هو عدد ضحايا
الوباء القاتل
بـ ـع ــد أسـ ـ ـب ـ ــوع م ـ ــن إع ـ ـ ـ ــان ت ـح ــال ــف
الـ ـ ـع ـ ــدوان ع ـل ــى ال ـي ـم ــن ان ـت ـه ــاء دور
قطر فـيــه ،ال ت ــزال ارتـ ــدادات الخالف
ال ـخـل ـي ـجــي ع ـلــى م ـج ــري ــات ال ـص ــراع
ّ
تخوف
الجاري هناك تتبلور .يزداد
املـحــور املـعــادي لصنعاء مــن تزعزع
التحالفات التي شكلها على األرض،
ً
وال ـت ــي ه ــي أصـ ــا ع ـلــى خ ــاف دائ ــم
وت ـ ـسـ ـ ّـبـ ــب خـ ـس ــائ ــر كـ ـبـ ـي ــرة م ــادي ــة
وب ـش ــري ــة ف ــي أك ـث ــر م ــن ج ـب ـهــة ،كما
يدور الحديث عن انقسام ال ّ
مفر منه
ّ
فــي ظ ــل ت ـبـ ّـدل األوراق والـحـســابــات
وتصاعد وتيرة االتهامات املتبادلة
بـ ــن الـ ـسـ ـع ــودي ــة واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وب ــن
وقـ ـط ــر ،إل ـ ــى درجـ ـ ــة أص ـب ـح ــت فـيـهــا
وســائــل إعــام األخـيــرة املــدافــع األول
عــن حـقــوق املــدنـيــن اليمنيني تحت
القصف والحصار!
فلكل صــراع خليجي ـ خليجي ،مهما
كـ ــان ب ـس ـي ـطــا ،ان ـع ـك ــاس واض ـ ــح على
املـيــدان اليمني ،وال سيما مــع تداخل
أطـ ــراف دول ـي ــة ف ــي الـ ـص ــراع ،ت ــرى في
ال ـب ـلــد الـفـقـيــر الـ ــذي ي ـح ـتــاج أك ـثــر من
نصف سكانه إلى مساعدات إنسانية
«عاجلة» ،ساحة مالئمة لالستقطاب
والتجاذبات اإلقليمية .هـذا االنعكاس
ي ـم ـك ــن ت ــرج ـم ـت ــه عـ ـل ــى األرض ع ـبــر
ال ـخ ـســائــر ال ـض ـخ ـمــة ال ـت ــي يـتـكـ ّـبــدهــا
«ال ـت ـح ــال ــف» ،وع ـجــز ال ـق ــوات املــوالـيــة
للرئيس املستقيل عـبــد رب ــه منصور
هــادي عن تحقيق أي ّ
تقدم أو إنجاز،
إل ــى جــانــب ت ــزاي ــد ال ـحــديــث ع ــن ســوء
في التنسيق والتواصل في ما بينها
وفقدان ثقتها بعضها ببعض.

ً
ويـ ـ ـ ــوم أم ـ ـ ــس مـ ـ ـث ـ ــاُ ،جـ ـ ـ ــرح ع ـ ـ ــدد مــن
ال ـج ـنــود ف ــي الـ ـق ــوات امل ــوال ـي ــة ل ـهــادي
جـ ـ ـ ـ ــراء اش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات داخـ ـ ـ ـ ــل م ـع ـس ـكــر
قــوات الشرطة العسكرية فــي مديرية
التواهي في عدن ،وذلك بسبب اقتطاع
قائد املعسكر جزءًا من رواتب الجنود.
ّ
وبينما ينتظر العالم تفكك أو ترابط
التحالفات ،يستمر وبــاء الكوليرا في
ّ
التفشي ،حاصدًا أكثر من  923مدنيًا
فـ ــي ع ـش ــري ــن م ـح ــاف ـظ ــة م ـن ــذ ن ـي ـســان
املـ ــاضـ ــي ،وف ـ ــق م ــا أع ـل ـن ـت ــه «مـنـظـمــة
الصحة العاملية» .وقالت املنظمة إنه
تم اإلبــاغ عن أكثر من مئة وعشرين
ألف حالة ُيشتبه في إصابتها بالوباء،
مشيرة إلى أن معظم هذه الحاالت ّ
تم
تسجيلها في أمانة العاصمة صنعاء،
حـيــث سـ ّـجـلــت  21538حــالــة ،تبعتها
م ـحــاف ـظــة الـ ـح ــدي ــدة بـ ـ ـ ـ ــ 14107ح ــال ــة،
وحجة بـ 13279حالة ،وعمران بـ13148
حالة.
وق ــال امل ـت ـحــدث بــاســم وزارة الصحة
ف ــي ح ـك ــوم ــة «اإلن ـ ـ ـقـ ـ ــاذ» ف ــي ص ـن ـعــاء
عبد الحكيم الـكـحــانــي ،لــ«األخـبــار»،
إن «امل ـ ــرض ال ي ـ ــزال يـنـتـشــر وي ـ ــزداد
ات ـســاعــا» ،م ـحــذرًا مــن تـعــاظــم الـكــارثــة
اإلنسانية نتيجة الفجوة الكبيرة بني
االحتياجات على األرض واملساعدات
اإلن ـســان ـيــة م ــن امل ـن ـظ ـمــات ال ـت ــي تجد
صعوبة في إرســال شحنات أكبر في
وقت أقل.
ووفــق الـخـبــراء واألط ـبــاء ،فــإن السبب
الــرئ ـي ـســي مل ــوج ــة ال ـكــول ـيــرا الـحــالـيــة،
وه ــي الـثــانـيــة فــي أق ــل مــن ع ــام بعدما
سبقتها موجة أولى انحسرت في آذار
املاضي وحصدت  103أشـخــاص ،هو
الـعــدوان الـسـعــودي ،الــذي إضــافــة إلى
ع ـم ـل ـيــات ال ـق ـصــف امل ـن ـه ـجــي ألهـ ــداف
غ ـيــر ع ـس ـكــريــة ،وب ــاألخ ــص امل ـص ــادر
االح ـت ـي ــاط ـي ــة ل ـت ـغ ــذي ــة مـ ـي ــاه ال ـش ــرب
ومـ ـخ ــازن م ـع ــدات ال ـح ـفــر والـتـنـقـيــب،
يـفــرض حـصــارًا بــريــا وجــويــا وبحريًا
منذ آذار .2015
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث ب ـ ـ ــاس ـ ـ ــم م ـن ـظ ـم ــة
«ي ــونـ ـيـ ـسـ ـي ــف» ف ـ ــي ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،م ـح ـمــد
األس ـ ـعـ ــدي ،ق ــد أش ـ ــار ف ــي ح ــدي ــث إلــى
«األخـ ـ ـب ـ ــار» إل ـ ــى أن «نـ ـص ــف حـ ــاالت
اإلصــابــة بالكوليرا هي من األطـفــال»،
مــؤكـدًا أن الـكــولـيـ ّـرا واح ــد مــن األوبـئــة
الـتــي «يـمـكــن تـجــنـبـهــا» ،لكنه فــي ظل
ّ
يتسبب فــي «مــوت
الـحــرب والـحـصــار
طـفــل يـمـنــي دون الـخــامـســة ك ــل عشر
دقائق» .ورغم وجود عالج ،من املتوقع
أن ي ــرت ـف ــع ع ـ ــدد ال ـض ـح ــاي ــا ب ـص ــورة

ُ
حصد الكوليرا أكثر من  923مدنيًا ،فيما أبلغ عن أكثر من  120ألف حالة مشتبه فيها (أ ف ب)

كبيرة نتيجة تواصل الغارات الجوية
لـ ـلـ ـع ــدوان ،إض ــاف ــة إلـ ــى م ـن ــع وص ــول
املساعدات اإلنسانية (ثلث املحافظات
اليمنية على شفير املجاعة).
ووفق أحدث اإلحصاءات الرسميةّ ،
تم
تدمير أكثر مــن  307خــزانــات وشبكة
مـيــاه ،إضــافــة إلــى مـئــات اآلب ــار ،األمــر
ال ــذي ت ــرك أكـثــر مــن  %85مــن السكان
يعانون من أجل الحصول على املياه
ل ـل ـش ــرب واالسـ ـتـ ـحـ ـم ــام ،ط ـب ـقــا لــأمــم
املتحدة.
وتزامنًا مع مناشدة صنعاء للضغط
على السعودية والدفع بها نحو الرفع
ال ـف ــوري لـلـحـصــار وال ـس ـمــاح بــدخــول
املـســاعــدات اإلنـســانـيــة الـطــارئــة ،أعلن
تحالف «الـقــوات البحرية املشتركة»،
ً
ال ــذي يـضــم ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ودوال
أخــرى بينها اململكة املتحدة وفرنسا
واململكة الـسـعــوديــة ،تعزيز انتشاره
غ ــرب مـيـنــاء عـ ــدن ،بـعــد هـجـمــات قــال
إن ـه ــا ط ــاول ــت س ـف ـنــا ت ـج ــاري ــة أخ ـي ـرًا،
آخرها الهجوم املزعوم على ناقلة نفط
تحمل علم جزر مارشال لدى مرورها
في باب املندب مطلع الشهر الجاري.
وقال التحالف في بيان إن «الهجمات
األخـيــرة ضد سفن تجارية في خليج

ع ــدن وب ــاب امل ـنــدب تـظـهــر أن مخاطر
النقل في هذه املياه ال تزال موجودة…
في مواجهة هــذه التهديدات ،ستعزز
ال ـق ــوات الـبـحــريــة املـشـتــركــة وجــودهــا
لتأمني السفن التجارية وغيرها».
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى ت ــداعـ ـي ــات ال ـخ ــاف ــات
الـخـلـيـجـيــة ع ـلــى ال ـج ـب ـهــات الـيـمـنـيــة،

أعلنت «أنصار الله»
استهداف سفينة عسكرية هي
العاشرة منذ بداية الحرب
ش ـه ــدت ح ـض ــرم ــوت ،امل ـحــاف ـظــة الـتــي
بــاتــت تـشـكــل ال ـيــوم مـســرحــا لـلـصــراع
ب ــن األق ـ ـطـ ــاب اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة،
ميدانيًا ،عودة لتنظيم «القاعدة» ،بعد
عام من إعالن تحرير مدينة املكال من
قبضة التنظيم الــذي فــرض سيطرته
على املــديــريــات الساحلية للمحافظة
في ّ.2015
وتبنى «القاعدة» الهجوم على معسكر
ل ـل ـقــوات امل ــوال ـي ــة ل ـه ــادي ف ــي مــديــريــة
دوعن ،البوابة الغربية ملديريات وادي
حضرموت والصحراء ،وقال في بيان

إنه «استهدف معسكرًا لقوات النخبة
ال ـح ـض ــرم ـي ــة ب ـس ـي ــارت ــن مـلـغــومـتــن
وباألسلحة النارية ،في وقت مبكر من
صباح اإلثنني (املاضي)» ،مشيرًا إلى
أن «عددًا من جنود املعسكر قتلوا ،وتم
تدمير عــدد مــن ال ـعــربــات» ،فيما لقي
أحد مقاتلي التنظيم حتفه.
ووقـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم فـ ـ ــي مـ ـحـ ـي ــط بـ ـل ــدة
بـضــة فــي محافظة حـضــرمــوت ،وهــي
املنطقة نفسها التي تعرضت لهجوم
بسيارة مفخخة يقودها انتحاري من
التنظيم نفسه الشهر املــاضــي .ويرى
املــراقـبــون فــي الهجوم رســالــة ،خاصة
ُ
أن ف ــي «ال ـق ــاع ــدة» ورقـ ــة ض ـغــط ت ــدار
بواسطة «أدوات محلية» عبر حلفاء
«استراتيجيني».
وتزامن الهجوم على منطقة بضة مع
املوعد الذي كان مقررًا لعقد االجتماع
األول لـ«املجلس االنتقالي الجنوبي»
في مدينة املكال (الثالثاء) ،قبل أن ُيعلن
تأجيله إلى موعد آخر .ورغم التقارير
الـتــي قــالــت إن الـتــأجـيــل ج ــاء «نتيجة
ل ـع ــدم تـمـكــن ب ـعــض قـ ـي ــادات املـجـلــس
وأعضائه املوجودين في الـخــارج من
الحضور إلى املكال في املوعد املحدد»،
فــإنــه يـطــرح عــامــات اسـتـفـهــام كبيرة
حول مستقبل الصراعات ،املحلية في
املـظـهــر واإلقـلـيـمـيــة ف ــي ال ـجــوهــر ،في
حضرموت ،وهل هي مرتبطة باألزمة
الخليجية الحالية.
أما في تعز ،فال تزال األنباء متضاربة
حول سيطرة قوات هادي على القصر
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ،ب ـع ــد احـ ـ ـت ـ ــدام املـ ـع ــارك
الشرسة منذ مطلع األسبوع الجاري،
ب ــن ه ــذه ال ـق ــوات م ــن جـهــة والـجـيــش
الـيـمـنــي وال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة املــوال ـيــة
لحركة «أنصار الله» من جهة أخرى.
إلــى ذل ــك ،أعلنت «ال ـقــوات البحرية»
الـتــابـعــة ل ــ«أن ـصــار ال ـلــه» اسـتـهــداف
سـ ـفـ ـيـ ـن ــة ح ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة لـ ـ ـق ـ ــوات
«التحالف» ،قالت إنها كانت «تقوم
بـ ــأع ـ ـمـ ــال عـ ــدائ ـ ـيـ ــة قـ ـب ــال ــة س ــواح ــل
مديرية املخا» جنوب غرب محافظة
تـعــز .ونـقـلــت وكــالــة األن ـبــاء اليمنية
«سبأ» في صنعاء ،أمس ،عن مصدر
تأكيده «استهداف السفينة التابعة
لقوى ال ـعــدوان ،فيما أوضــح مصدر
آخــر أنها القطعة البحرية العاشرة
من ضمن الـبــوارج والسفن الحربية
الـتــي اسـتـهــدفـهــا الـجـيــش والـلـجــان،
إضافة إلى أكثر من  10زوارق حربية
منذ بدء الحرب.
(األخبار)

تقرير

ّ
بريطانيا تنتظر حكومتها :ماي تؤجل إعالن االتفاق مع الحزب اإليرلندي
واصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ،أمس ،املفاوضات للتوصل
إلــى اتفاق مع الحزب «الديموقراطي الــوحــدوي» اإليرلندي الشمالي ،من
أجل استعادة غالبيتها املطلقة في االنتخابات واحترام الجدول الزمني
لـ«بريكست» ،لكن مــن دون إعــان أي اتـفــاق بسبب الحريق الكبير في
لندن.
وق ــال مـتـحــدث بــاســم ال ـحــزب «ال ــوح ــدوي» إن امل ـفــاوضــات الـجــاريــة منذ
أيــام عـ ّـدة «متواصلة ،لكني أعتقد أن ما يحصل في لندن اليوم ترك أثرًا
على األرجــح» ،في إشارة إلى الحريق الكبير الذي التهم برج «غرينفيل»
ً
ً
السكني في غرب لندن ليال ،موقعًا نحو  12قتيال و 74جريحًا ،بينهم
 20في حالة حرجة.
وكــان أول لقاء بني ماي وزعيمة الحزب «الــوحــدوي الديموقراطي» أرلني
فوستر ،قــد ُعـقــد بعد ظهر أول مــن أمــس مــن دون التوصل إلــى اتـفــاق.
ووصفت رئيسة الــوزراء املحادثات بأنها «مثمرة» ،فيما أعربت فوستر
عن أملها «في أن نتمكن من التوصل إلى نتيجة في أسرع وقت ممكن».
ونقلت صحيفة ُ «ذي غارديان» عن مصادر من الحزب «الوحدوي» القول
إن االت ـفــاق قــد أنـجــز «بنسبة  .»%95وسـيـكــون على مــاي أن تستعيد
غالبيتها فــي أس ــرع وقــت ممكن ،وتطلق عملها الحكومي مـجــددًا لكي
تتمكن من خوض مفاوضات الخروج من االتحاد األوروبــي .وحرصت
مــاي التي ّ
تتعرض لضغوط من القادة األوروبـيــن من أجــل إحــراز تقدم

ف ــي ه ــذا امل ـل ــف ،عـلــى ال ـط ـمــأنــة ،قــائـلــة م ــن ب ــاري ــس إن «الـ ـج ــدول الــزمـنــي
ـاق على حاله وسيبدأ األسبوع املقبل» ،في وقت
ملفاوضات بريكست بـ ٍ
ّ
عبر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد لقائه ماي عن رغبته
ُ
في أن تنطلق هذه املفاوضات «في أسرع وقت ممكن» .ويفترض أن تبدأ
مفاوضات «بريكست» في  19حزيران ،لكن لم يعد هذا املوعد مؤكدًا.
وفــي السياق ،أعلن ممثل البرملان األوروب ــي في مفاوضات «بريكست»
غي فيرهوفشتاد أن االتحاد األوروبي سيبقي الباب مفتوحًا لبريطانيا،
من أجل العودة إلى االتحاد ،لكن بشروط أســوأ من تلك التي بمتناولها
اآلن .وبعد يــوم على إعــان فرنسا وأملانيا أن بإمكان بريطانيا العودة
عن «بريكست» إذا أرادت ذلــك ،أشــار فيرهوفشتاد إلــى أن الحسومات
على مساهمات بريطانيا املــالـيــة فــي املــوازنــة وخ ـيــارات االنـسـحــاب من
القوانني األوروبـيــة ستختفي إن فعلت ذلــك .وقــال في كلمة أمــام البرملان
األوروبي« :البارحة ّ
تحدث الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون عن
ّ
باب مفتوح ،وقال إذا غيرت بريطانيا رأيها فإنها ستجد بابًا مفتوحًا».
وأضاف« :أستطيع القول إني أوافق ،أنا ال أتعارض معه ،لكن كما في أليس
في بالد العجائب ،ليست كل األبواب هي نفسها» .وتابع« :سيكون هناك
باب جديد مع أوروبا جديدة ،أوروبا بال خفوضات مالية وبال تعقيدات،
ّ
موحدة وبقوة حقيقية».
أما على الصعيد الوطني ،فتثير معارضة الحزب «الوحدوي» لزواج مثليي

الجنس واإلجهاض استياء في بريطانيا ،فيما ّ
تعبر إيرلندا عن قلق من
أن ّ
يؤدي مثل هذا التحالف إلى تهديد التوازن الهش للسلطة السائد في
ّ
إيرلندا الشمالية .وسيكون على تيريزا ماي وأرلني فوستر أيضًا أن توفقا
بــن وجهتي نظرهما حيال «بريكست» .فرئيسة الحكومة البريطانية
تدعو إلى «بريكست» بشروط «مشددة» يشمل بنحو خاص الخروج من
السوق األوروبية املوحدة ،فيما يدعو الحزب «الوحدوي» إلى «بريكست»
ّ
ّ
«مخفف» لتجنب العودة إلى حدود فعلية مع جمهورية إيرلندا.
ون ــدد زعـيــم الـحــزب العمالي جيريمي كــوربــن أيـضــا بمحاولة االئـتــاف
ً
ّ
هذه بني الحزبني ،قائال إنها ستشكل «تحالف الفوضى» .وطالب كوربن
أمس بتفاصيل االتفاق ،واصفًا إياه بـ«الحماقة» .كذلك ،دعا زعيم حزب
ّ
«العمال» إلى تحديد موعد لخطاب امللكة ،الذي كان من املفترض أن تلقيه
ّ
بعد االنتخابات البرملانية .وقال إن حزبه كان «متحدًا» و«جاهزًا» لتشكيل
حكومة بديلة.
من جهتهّ ،
عبر «الشني فني» ،التنظيم التاريخي للقوميني الكاثوليك ،عن
قلقه إزاء هذه املفاوضات .وقال ميشال غيلديرنيو أحد األعضاء السبعة
للحزب املنتخبني في البرملان إن «هذه الترتيبات تثير قلقًا» .وكانت تيريزا
ماي قد حاولت ،أول من أمس ،احتواء هذه املخاوف ووعدت بأن حكومتها
«ستكون وفية بالكامل» للتعهدات التي قطعت حيال إيرلندا الشمالية.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)
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العالم
◄ وفيات ►

تزويد الرياض
بذخائر ذكية

ت ــواص ــل إدارة ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب سـ ـعـ ـيـ ـه ــا ل ـت ــزي ــد
السعودية بأسلحة ذكية ،إذ أخطرت
َ
مجلسي الـنــواب والـ ّشـيــوخ ،األسبوع
املــاضــي ،بــأنـهــا تـخــطــط لـلـبــدء قريبًا
بـتـسـلـيــم ال ـس ـعــوديــة ذخ ــائ ــر دقـيـقــة
الـتــوجـيــه ،وذل ــك بـمــوجــب ات ـفــاق لبيع
أسلحة يعود إلى عام  .2015ويشمل
االتـ ـف ــاق امل ــذك ــور ،وف ــق م ـص ــدر في
ال ـكــون ـغــرس ،تسليم ال ـق ــوات الـجــويــة
ال ـس ـع ــودي ــة أك ـث ــر م ــن  8000قنبلة
مــوجـهــة بــالـلـيــزر ،وأك ـثــر مــن عشرة
آالف قنبلة لــأغــراض العامة ،وأكثر
مــن  5000مجموعة ذي ــل تستخدم
لتحويل القنابل العادية إلــى أسلحة
م ــوج ـه ــة ب ــال ـل ـي ــزر أو نـ ـظ ــام تـحــديــد
املواقع العاملي.
وت ـب ـل ــغ ق ـي ـمــة ال ـص ـف ـق ــة امل ـع ـل ـن ــة فــي
أي ــار امل ــاض ــي  110م ـل ـيــارات دوالر،
وتتضمن خيارات ترفع قيمتها إلى
ما يصل إلــى  350مليارًا على مدى
عشر سنوات.
(رويترز)

إبــن الفقيدة غـســان زوجـتــه سابني
شويفاتي وعائلتهما
بناتها أليسار زوجــة عــازار خوري
وعائلتهما
أمل
راغدة زوجة بسام رزق وعائلتهما
شقيقها ف ــاروق أبــو جــوده زوجته
ميليا قرطباني وعائلتهما
شقيقاتها عــائـلــة املــرحــومــة مــاري
ميشال حجل
ناديا زوجة املهندس مسعد حجل
وعائلتهما
إي ــزابـ ـي ــل زوج ـ ـ ــة أدي ـ ـ ــب أبـ ــوجـ ــوده
وعائلتهما
فوزية زوجة املرحوم يوسف شرف
وعائلتهما
ليال (مختارة بدبا) زوجة املرحوم
ميغال خوري وعائلتهما
فريال زوجة إليان ّ
شما وعائلتهما
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدتهم
الغالية املأسوف عليها املرحومة
عفيفه جريس أبو جوده
زوج ـ ـ ـ ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم يـ ــوسـ ــف ب ــول ــس
بوسليمان
الراقدة على رجــاء القيامة املجيدة
ص ـب ــاح يـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء ال ــواق ــع فيه
 14حــزيــران  2017مــزودة باألسرار
املقدسة.
ي ـح ـت ـفــل ب ــال ـص ــاة ل ــراح ــة نـفـسـهــا
ال ـس ــاع ــة ال ـخ ــام ـس ــة م ــن ب ـع ــد ظـهــر
يوم الخميس  15حزيران  2017في
كنيسة مار يوحنا املعمدان  ،املتني.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وبـعــده
ف ــي ص ــال ــون ال ـك ـن ـي ـســة اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء من
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
ول ـغ ــاي ــة ال ـس ــاع ــة ال ـس ــاب ـع ــة م ـس ـ ً
ـاء
ويوم الجمعة  16حزيران  2017من
الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية
ً
مساء في صالون
الساعة السابعة
كنيسة مار يوحنا املعمدان  ،املتني.
ويـ ـ ــوم ال ـس ـب ــت  17حـ ــزيـ ــران 2017
فــي صــالــون كنيسة سـيــدة النجاة
 ،الزلقا اب ـتـ ً
ـداء مــن الساعة الثانية
بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة
ً
مساء.
ويوم الثالثاء  20حزيران  2017في
منزل صهرها عــازار خوري الكائن
في بدبا الـكــوره ابـتـ ً
ـداء من الساعة
الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة
ً
مساء.
السابعة

بـ ـم ــزي ــد مـ ــن االسـ ـ ـ ــى ن ـن ـع ــي ال ـي ـكــم
فقيدتنا الغالية
غزوه صفي الدين
زوجة علي شكر الله خاتون.
اوالده ــا :هانية زوجــة علي حركة،
ح ـســن خ ــات ــون ،ري ـ ــان زوج ـ ــة عـلــي
كمال الدين ،ندى زوجة الحاج مازن
بيضون.
اخــوتـهــا :شــريــف ،املــرحــوم محسن،
امل ــرح ــوم ح ـس ـيــب ،امل ــرح ــوم حـســن،
نسيب ،شكيب ،غسان.
اخ ــوات ـه ــا :زه ـي ــة ،امل ــرح ــوم ــة بـنــن،
نـظـمـيــة ،سـمـيـحــة ،ان ـع ــام ،شــريـفــة،
حنان.
تقبل الـتـعــازي الـيــوم الخميس 15
حـ ــزيـ ــران ف ــي ج ـم ـع ـيــة الـتـخـصــص
والتوجيه العلمي – بيروت  /قرب
أمــن الــدولــة مــن الثانية ظهرًا حتى
ً
مساء.
السادسة
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل خ ـ ــات ـ ــون ،آل صـفــي
الدين ،آل حركة ،آل كمال الدين ،آل
بيضون ،آل فواز.

◄ذكرى أسبوع ►
ذكرى أسبوع
الحاج محمد حبيب وهبة
ت ـص ــادف ي ــوم الـسـبــت  17حــزيــران
 2017ذكرى مرور أسبوع على وفاة
فقيدنا الغالي.
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـمــة ستتلى
آي ــات مــن الــذكــر الحكيم عــن روحــه
ُ
وسيقام مجلس عزاء في
الطاهرة،
حـسـيـنـيــة ب ـلــدتــه ح ـب ــوش ال ـســاعــة
الرابعة عصرًا.
اآلسفون:
زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه :ال ـ ـحـ ــاجـ ــة يـ ـ ـس ـ ــرى ع ـلــي
حجازي.
ابنته :هبة ،زوجة طارق وهبة.
أشقاؤه :الحاج مصطفى ،الدكتور
عـ ـل ــي ،األسـ ـ ـت ـ ــاذ أحـ ـم ــد واملـ ــرحـ ــوم
الكابنت حسني.
شـقـيـقـتــه :ال ـحــاجــة حـبـيـبــة ،زوج ــة
الحاج حسني مكي.
آل وهـ ـب ــي وآل ح ـ ـجـ ــازي وعـ ـم ــوم
أهالي بلدته حبوش.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
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◄ مبوب ►
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الربوفسور عيل فواز

أخصايئ يف الدماغ و األعصاب عند األطفال
يعلن عن استقبال مرضاه
يف مبنى عيادات مستشفى الرشق األوسط
الرملة البيضاء .بريوت
يوم األربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة حتى الواحدة
 03/641729ــ 01/861679

إعـــــــالن

من البنك اللبناين العريب ش.م.ل (قيد التصفية)
إن املؤسسة الوطنية لضامن الودائع اآليلة إليها مهمة متابعة
أعامل تصفية البنك اللبناين العريب ش.م.ل تعلن عن طرحها
للبيع عن طريق املزايدة العلنية العقار رقم  /218منطقة
األرشفية العقارية.
عىل الراغبني باالشرتاك التقدم إىل مركز املؤسسة الوطنية لضامن
الودائع يف الحمراء – سنرت بيكاديليل الطابق الثالث لالطالع
واستالم دفرت الرشوط أثناء دوام العمل الرسمي وحتى نهار
األربعاء الواقع فيه  5/7/2017قبل الساعة الثانية عرشة ظهرا ً.
هاتف01/351111 :
◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
Mohammad shehab rana
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ــه ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف ع ـنــه شـيـئــا االتـ ـص ــال على
الرقم 03/482227
غادر العمال البنغالدشيون
MOHAMMED NAZMUL ISLAM
MD ISMAIL HOSSAIN
MD KUDDUS MOLLAH
MOHAMMAD SIRAJUL ISLAM
RUBEL
مــن عند مـخــدومـهــم ،الــرجــاء ممن
يـعــرف عنهم شيئًا االتـصــال على
الرقم 03/455726
غادر العامل البنغالدشي
mohammad sohag
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ــه ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف ع ـنــه شـيـئــا االتـ ـص ــال على
الرقم 70/866320
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد الس ـت ـحــداث مـســاحــة
كموقف للسيارات في مخزن الكابالت
وامل ـ ـعـ ــدات ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـط ــاب ــق ،E3
م ـ ــوض ـ ــوع اسـ ـتـ ـقـ ـص ــاء االسـ ـ ـع ـ ــار رق ــم
ث4د 1285/تاريخ  ،2017/2/6قد مددت
لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة  2017/6/30عند
نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االس ـعــار املــذكــور أع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
علمًا ب ــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/6/8
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1091
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2015/673 :
املنفذ :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
املنفذ عليهم :ـ ـ جورج تامر ـ ـ رحبة
ـ ـ ابراهيم وسمعان انطون روفايل ـ ـ بيت
مالت
ـ ـ انطون سمعان روفايل ـ ـ بيت مالت
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ع ـقــد ق ــرض وكـشــف
ح ـس ــاب م ــوث ـق ــن ب ـع ـقــد ت ــأم ــن ع ـق ــاري
بقيمة /237.733.951/ليرة لبنانية عدا
الرسوم والفوائد.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
كــامــل ال ـع ـقــار رق ــم  /1357/بـيــت مــات
خاصة املنفذ عليهما سمعان وابراهيم
انـطــون روفــايــل ملك رقبة واملنفذ عليه
ان ـطــون سـمـعــان روفــايــل مـلــك استثمار
 2400س ـه ــم والـ ـ ـ ــذي ي ـب ـع ــد ك ـث ـي ـرًا عــن
البيوت السكنية وانه ال يمكن الوصول
ال ـي ــه بــال ـس ـيــارة ك ــون ال ـطــريــق حــرجـيــة
وغ ـ ـيـ ــر مـ ـعـ ـب ــدة يـ ــوجـ ــد ض ـم ـن ــه ب ـعــض
االشجار الحرجية وانه أرض مهملة.
مساحته/2618/ :م2
يحده غربًا :طريق عام
شرقًا :العقار 1359
ً
شماال :العقار 1356
جنوبًا :العقار 1358
التخمني$/39270/ :
بدل الطرح$/23562/ :
موعد املزايدة ومكانها :نهار الخميس
الواقع في  2017/7/13الساعة الواحدة
ب ـعــد ال ـظ ـهــر أمـ ــام رئ ـيــس دائ ـ ــرة تنفيذ
حلبا.
ع ـلــى م ــن ي ــرغ ــب ال ــدخ ــول ب ــامل ــزاي ــدة أن
ي ــدف ــع م ـثــل ب ــدل ال ـط ــرح امل ـق ــرر ن ـق ـدًا أو
ت ـقــديــم ك ـفــالــة قــانــون ـيــة واف ـي ــة وات ـخــاذ
محل إلقامته ضمن نطاق دائــرة تنفيذ
حلبا اذا ك ــان مقيمًا خــارجـهــا واال عد
قلم هــذه الــدائــرة مقامًا مـخـتــارًا لــه وان
يــدفــع عـ ــاوة عـلــى ال ـب ــدل مـبـلــغ مـلـيــون
ليرة لبنانية كنفقات تدفع أمانة باسم
دائــرة تنفيذ حلبا وعلى الـشــاري رسم
الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ دوما
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2017/6 :
املنفذ :اندره يزبك ـ ـ املحامي فارس مالك
املـنـفــذ عـلـيــه :انـطــونـيــوس الـســاكــوعــي ـ ـ
كفرحلده
السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
طــرابـلــس املـنـفــذ بموجبها حـكــم بــإزالــة
الشيوع في العقار /390/كفرحلده.
تاريخ الحكم2016/1/14 :
ت ــاري ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى أم ــان ــة ال ـس ـجــل
العقاري2016/6/6 :
العقار رقم 390 :منطقة :كفرحلده
محتوياته :ارض بعل مشجرة سنديان

وبعض اشجار زيتون.
مساحته/365 :م2
ً
حدوده :شماال  294ـ ـ  293ـ ـ  392ـ ـ طريق
عام و 391شرقًا 387 :ـ ـ  389ـ ـ 388
جنوبًا 388 :ـ ـ  389ـ ـ طريق عام غربًا392 :
ـ ـ  391ـ ـ طريق عام
التخمني/7300/ :د.أ.
بدل الطرح/7300/ :د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ي ــوم الـسـبــت
الواقع فــي 2017/7/8 :الساعة :الثانية
عشرة ظهرًا أمــام رئيس دائــرة التنفيذ
في محكمة دوما.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي الـشــراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة ايـ ـ ــداع بــدل
ال ـطــرح بــالـلـيــرة اللبنانية ام ــا نـقـدًا في
صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو ت ـق ــدي ــم ش ــك أو
ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ــرة
تنفيذ دوم ــا وعـلـيــه اتـخــاذ مـحــل اقــامــة
ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها
مقامًا مختارًا لــه .وعليه ان يدفع رسم
 %5داللة اضافة الى رسوم التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
بيع حصص في شركة تضامن وتعديل
اسم
بـمــوجــب عـقــد بـيــع تــاريــخ 2017/5/19
ومـحـضــر اجـتـمــاع تــاريــخ 2017/5/31
تنازل الشريك نبيل محمد النجار عن
حـصـتــه ف ــي ال ـشــركــة ال ــى ك ــل م ــن ربـيــع
سامي النجار وجــاد جهاد النجار في
الشركة املعروفة باسم :شركة مطاحن
النجار الحديثة ـ ـ نبيل النجار وشركاه.
املسجلة تحت رقم  2003/4066ليصبح
اسمها التجاري بعد التعديل ـ ـ شركة
مطاحن النجار الحديثة ـ ـ جهاد النجار
وشــركــاه ـ ـ لكل ذي مصلحة االعـتــراض
خالل عشرة ايام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري
سليمان القادري
إعالن تلزيم
تجري مؤسسة مياه لبنان الشمالي في
تمام الساعة العاشرة صباحًا من يوم
االثنني الواقع فيه  2017/7/3مناقصة
ع ـمــوم ـيــة ت ـت ـع ـلــق ب ــال ـض ـم ــان الـصـحــي
والـ ـح ــوادث الـشـخـصـيــة ل ــزوم مؤسسة
مياه لبنان الشمالي.
ف ـع ـلــى م ــن ي ــرغ ــب ب ــاالش ـت ــراك ف ــي هــذه
املناقصة الحصول على دفتر الشروط
املعد لهذه الغاية من مكاتب املؤسسة
الـ ــواق ـ ـعـ ــة فـ ــي الـ ـط ــاب ــق الـ ـ ـح ـ ــادي عـشــر
مـ ــن م ـب ـن ــى ك ـ ـبـ ــارة الـ ـك ــائ ــن فـ ــي شـ ــارع
صــاح الــديــن كـبــارة ـ ـ طرابلس (هاتف:
.)06/626742
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـ ــي م ـه ـل ــة أق ـص ــاه ــا
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق موعد اجــراء املناقصة ،ويرفض
كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
رئيس مجلس االدارة املدير العام
املهندس جمال ّ
كريم
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض لـ ـنـ ـق ــل م ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـ ـغـ ـ ــاز أويـ ـ ــل
ب ــالـ ـصـ ـه ــاري ــج م ـ ــن م ـع ـم ــل دي ـ ـ ــر ع ـم ــار
ال ــى مـعـمــل ال ـ ــذوق الـ ـح ــراري ،مــوضــوع
اس ـ ـتـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د3150/
تاريخ  ،2017/3/28قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2017/7/14عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
ال ـن ـه ــر وذل ـ ـ ــك لـ ـق ــاء م ـب ـل ــغ ق ـ ـ ــدره 000/
/20ل.ل.
علمًا ب ــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/6/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة

املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1114
إعالن تلزيم
تعلن املــديــريــة الـعــامــة لـلـمــوارد املائية
والكهربائية عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض عـلــى اسـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسعار االدارة حده االقصى
 %20عـشــرون باملئة ،مــع تخفيض مدة
االع ـ ــان ال ــى خـمـســة ايـ ــام ب ـن ـ ً
ـاء إلحــالــة
م ـعــالــي وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة واملـ ـي ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2017/6/6لـتـنـفـيــذ مـ ـش ــروع اش ـغ ــال
ت ـعــزيــل وانـ ـش ــاء ح ـي ـطــان ح ـمــايــة عـلــى
مجرى شتوي في بلدة شوريت ـ ـ قضاء
الشوف.
تـ ـج ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـعــاشــرة م ــن ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع في
.2017/7/11
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
املــرســوم  3688تــاريــخ  1966/1/25في
الــدرجــة الــراب ـعــة فـقــط لــاشـغــال املائية
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
عــروضـهــم قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق الـيــوم املحدد
لجلسة فــض الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص
دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص الـ ـ ــذي يـمـكــن
االطـ ــاع وال ـح ـصــول عـلـيــه فــي املــديــريــة
الـعــامــة لـلـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  12حزيران 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1123
ّ
عموميتني
إعالن عن اجراء مناقصتني
ت ـجــري مصلحة سـكــك الـحــديــد والـنـقــل
املـشـتــرك فــي احــد مكاتبها الـكــائـنــة في
محطة مار مخايل ـ ـ طريق النهر.
ـ ـ مناقصة عمومية لتقديم اطارات لزوم
بــاصــات النقل املـشـتــرك وذل ــك فــي تمام
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء الواقع
في .2017/07/11
ـ ـ مناقصة عمومية لتلزيم تقديم اعمال
ال ـت ـن ـظ ـي ـف ــات الـ ـع ــائ ــدة مل ـص ـل ـحــة سـكــك
الحديد والنقل املشترك وذلــك في تمام
الساعة العاشرة من يوم االربعاء الواقع
في .2017/07/12
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـ ــراغ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ــاالشـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراك ف ــي
احـ ـ ـ ــدى املـ ـن ــاقـ ـصـ ـت ــن ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
نـ ـسـ ـخ ــة م ـ ــن دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط م ـ ــن ق ـلــم
ال ـ ـ ـلـ ـ ــوازم فـ ــي امل ـص ـل ـح ــة مـ ـق ــاب ــل مـبـلــغ
/150.000/ل.ل .ـ ـ ـ مـئــة وخـمـســون ألــف
ليرة لبنانية ملناقصة االطــارات ومبلغ
/500.000/ل.ل .ـ ـ خمسمائة الــف ليرة
لبنانية ملناقصة التنظيفات ،عـلــى أن
ّ
تـســلــم ال ـع ــروض بــالـيــد إل ــى أم ــان ــة سـ ّـر
املصلحة الـكــائـنــة فــي املـحـطــة املــذكــورة
وذلـ ــك ق ـبــل ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـشــرة من
آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق ال ـتــاريــخ املـحــدد
للمناقصتني.
يهمل حكمًا كل عرض يرسل بغير هذه
الطريقة أو يصل بعد انتهاء املهلة.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
زياد نصر
التكليف 1117
إعالن عن وضع جداول التكليف األساسية قيد
التحصيل
يعلن رئيس بلدية بيت شباب ـ ـ الشاوية
ـ ـ القنيطرة عــن وضــع ج ــداول التكليف
األساسية لكافة الرسوم البلدية عن عام
ً
 2017قيد التحصيل عمال بنص املــادة
 104م ــن ق ــان ــون ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة رقــم
 88/60ويلفت النظر الى ما يلي:
ً
ً
أوال :عـمــا بنص امل ــادة  106مــن قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على املكلفني
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين من
تاريخ االعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عمال بنص املــادة  109من قانون
ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة رقـ ــم  ،88/60تـفــرض
غرامة تأخير وقدرها ( %2اثنان باملئة)
عــن كــل شهر تأخير عــن املبالغ التي لم
تسدد خالل املهلة املبينة في البند االول
ً
أعاله ،ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
في 2017/6/5

رئيس بلدية بيت شباب ـ ـ الشاوية ـ ـ
القنيطرة
الياس األشقر
التكليف 1084
إعالن
يـعـلــن رئ ـيــس بـلــديــة مــزرعــة ي ـشــوع عن
وض ـ ــع جـ ـ ـ ــداول ال ـت ـك ــال ـي ــف االس ــاس ـي ــة
للرسوم املتوجبة على القيم التأجيرية
ل ـل ـس ـكــن ول ـغ ـي ــر ال ـس ـك ــن ض ـم ــن ن ـطــاق
البلدية لعام  2017الفان وسبعة عشر
قيد التحصيل.
ف ـع ـلــى امل ـك ـل ـف ــن املـ ـ ـب ـ ــادرة ل ـت ـس ــدي ــد مــا
عليهم من رسوم خالل فترة شهرين من
تاريخ نشر هذا االعالن كي ال يتعرضوا
ل ــدف ــع ال ـغ ــرام ــات امل ـن ـصــوص عـنـهــا في
القوانني واملراسيم النافذة.
مزرعة يشوع في 2017/6/8
رئيس بلدية مزرعة يشوع
صليبي يوسف املالح
التكليف 1096
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب ايلي اديــب الهبر سند ملكية بدل
ضائع عن حصته في العقار  505سوق
الغرب.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب امـيــل عبدالله الهبر بوكالته عن
نـتــالــي ام ـيــل الـهـبــر وكـيـلــة زاه ــي ادي ــب
الهبر سند ملكية بدل ضائع عن حصته
في العقار  505سوق الغرب.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن بيع عقاري للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
باملعاملة التنفيذية رقم 2010/1461
القاضي فرنسوا الياس
طــالــب الـتـنـفـيــذ :بـنــك بـيـبـلــوس ش.م.ل.
وكيلته املحامية جويل بطرس
املنفذ عليه :هاني ذو الفقار عثمان
السند التنفيذي :محضر محاسبة من
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ع ـق ــود ال ـس ـي ــارات تــاريــخ
 2008/1/24بقيمة /5.059/د.أ .ومبلغ
/1.573.000/ل.ل .عدا الفوائد والرسوم.
امل ـش ـت ــرك بــال ـت ـن ـف ـيــذ :م ـح ـمــد خ ـيــر عبد
الرحمن صعب
وكيله املحامي د .محمد خالد رستم
تاريخ ابالغ االنذار التنفيذي :بواسطة
اللصق بتاريخ  ،2011/11/11والنشر
بتاريخ 2011/11/12
تاريخ قرار الحجز2011/12/19 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـيــومــي:
2012/2/16
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
2013/10/21
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـيــومــي:
2014/2/20
قيمة تخمني حصة املنفذ عليه :هاني
ذو ال ـف ـقــار ع ـث ـمــان ف ــي ال ـق ـســم  /3/من
ال ـ ـع ـ ـقـ ــار رق ـ ـ ــم  /1396/رأس بـ ـي ــروت
وال ـبــال ـغــة  /840/سـهـمــا /74000/د.أ.
وهو عبارة عن مدخل وصالون وطعام
وغ ــرفـ ـت ــان وم ـط ـب ــخ ومـ ـم ــر وح ـم ــام ــات
وثالث شرفات ـ ـ طابق اول غربي.
املساحة /108/ :م.م.
بدل الطرح املحدد من قبل رئيس دائرة
تـنـفـيــذ بـ ـي ــروت :لـحـصــص امل ـن ـفــذ عليه
املذكور اعاله والبالغة  /840/سهمًا في
القسم  /3/من العقار رقم  /1396/رأس
بيروت/44.400/ ،د.أ.
حـ ــدود ال ـع ـق ــار  /1369/رأس ب ـي ــروت:
غربًا العقار  /1340/ـ ـ شرقًا امالك عامة
ً
والعقارين  /1413/و /1397/ـ ـ شماال
العقار  /1401/ـ ـ جنوبًا العقار ./1342/
م ــوع ــد امل ــزاي ــدة وم ـك ــان اج ــرائ ـه ــا :يــوم
االثـنــن الــواقــع فيه  2017/7/3الساعة
الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا فـ ــي دائـ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
بيروت ـ ـ قصر العدل بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
لـلـمــرة الـثــانـيــة  /840/سـهـمــا الـعــائــدة
للمنفذ عليه املــذكــور اع ــاه فــي القسم
 /3/مــن الـعـقــار  /1396/رأس بـيــروت

املوصوف اعاله،
فـعـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء تـنـفـيــذ اح ـكــام
امل ــواد  /983/ ،/978/ ،/973/أ.م.م .أن
يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت
قـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة ل ــدى صـنــدوق
ال ـخ ــزي ـن ــة أو اح ـ ــد امل ـ ـصـ ــارف امل ـق ـبــولــة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح ،أو يقدم كفالة
م ـصــرف ـيــة ت ـض ـمــن هـ ــذا امل ـب ـل ــغ ،وعـلـيــه
اتخاذ مقام مختار له في نطاق الدائرة
ان لــم يكن لــه مـقــام فيه او لــم يسبق له
ان عــن مـقــامــا مـخـتــارًا فـيــه ،واال اعتبر
قـلــم ال ــدائ ــرة مـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ،وعليه
اي ـضــا ف ــي خ ــال ثــاثــة اي ــام م ــن تــاريــخ
صــدور قــرار االحــالــة ،ايــداع كامل الثمن
باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق
الخزينة او احد املصارف املقبولة تحت
طــائ ـلــة اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر،
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد مــن الــزيــادة وعـلـيــه كــذلــك دفــع
ال ـث ـمــن وال ــرس ــوم وال ـن ـف ـقــات ب ـمــا فيها
رس ــم الــداللــة الـبــالــغ خمسة بــاملــايــة من
دون حاجة إلن ــذار أو طلب وذلــك خالل
عشرين يــومــا مــن تــاريــخ ص ــدور الـقــرار
بــاالحــالــة ،لـلــراغــب فــي ال ـش ــراء االط ــاع
لدى هذه الدائرة.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بيروت
أحمد فواز
دعوة
صادر عن محكمة ايجارات كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
موجهة للمدعى عليها جوسلني مارون
ع ــازار احــد ورثــة املــرحــوم م ــارون عــازار
ً
امل ـق ـي ـم ــة اصـ ـ ــا فـ ــي زوق م ـص ـب ــح مـلــك
البطريركية املارونية وحاليًا مجهولة
امل ـقــام وذل ــك بــالــدعــوى رق ــم 2017/117
املقامة من البطريركية املارونية بوجه
مــورثــك املــرحــوم م ــارون ع ــازار ورفــاقــه.
تدعوك املحكمة للحضور اليها بالذات
أو بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـ ـيـ ــل قـ ــانـ ــونـ ــي ل ـت ـب ـلــغ
االستحضار ومرفقاته املتضمن الــزام
كل من كرم عازار اخالء العقار  1769زوق
مصبح النقضاء فترة العقد واستطرادًا
اسـ ـق ــاط ح ـق ــه ف ــي ال ـت ـم ــدي ــد ال ـقــانــونــي
ملخالفته شروط العقد وتنازله عنه الى
اشـخــاص ثالثني وال ــزام املــدعــى عليهم
ش ــرك ــة م ــؤس ـس ــة ك ـ ــرم عـ ـ ـ ــازار واوالده
ش.م.م .وم ــارون سمعان ع ــازار وسميا
الهاشم باالخالء الشغالهم دون مسوغ
شرعي .والــزام املدعى عليهم بالتكافل
والتضمامن بــدفــع مبلغ مليون دوالر
أميركي وتدريككم الرسوم واملصاريف.
باالضافة الى طلب تصحيح الخصومة
املتضمن احالل ورثة مارون عازار محل
مــورث ـهــم ف ــي ك ــل االل ـت ــزام ــات واملـطــالــب
الواردة في االستحضار.
عليك ال ـجــواب ضـمــن مهلة شـهــر تحت
طــائـلــة رد اي ج ــواب خ ــارج ه ــذه املهلة
واتـ ـخ ــاذ م ـحــل إق ــام ــة ل ــك ض ـمــن نـطــاق
املحكمة واال عـ ّـد قلمها مـقــامــا مختارًا
لك لتبلغ كافة االوراق باستثناء الحكم
النهائي.
رئيس القلم
رندا سركيس
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
برئاسة القاضي كارين بو عبدالله
امل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم  2015/106ـ ـ
استنابة
اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ بـ ـعـ ـب ــدا رق ــم
2015/1416
الجلسة الثالثة
طالب التنفيذ :جورج فاخوري
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـم ــا :وف ـ ـ ــاء ك ــاظ ــم حـطـيــط
وجعفر حسني زراقط.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :سـ ـن ــدات وشـ ـه ــادة
تــأمــن ملبلغ  65050دوالر أمـيــركــي عدا
اللواحق.
تاريخ محضر الوصف2016/4/25 :
ت ــاري ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى أم ــان ــة ال ـس ـجــل
العقاري2016/2/16 :
العقار املـطــروح للبيع :القسم رقــم /5/
 Aمن العقار  /1427/من منطقة عرمون
العقارية يقع القسم فــي مـشــروع نسيم
ال ـب ـحــر ف ــي م ــدخ ــل ال ـب ـن ــاء ال ـق ــائ ــم على
العقار  /1427/طابق سفلي وله بابان
من الحديد الجرار ،واملحل فارغ من أي
محتوى ومن أي شاغل ،مساحة القسم
 32مترًا مربعًا.
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◄ مبوب ►
قيمة التخمني 28800 :دوالر أميركي.
قيمة بدل الطرح بعد التخفيض15552 :
دوالرًا أميركيًا.
موعد املزايدة ومكانها :تجري املزايدة
نهار االربـعــاء الــواقــع فيه ،2017/7/12
الساعة  12ظهرًا أمام دائرة تنفيذ عاليه
في قاعة املحكمة.
ش ــروط الـبـيــع :على الــراغــب فــي الـشــراء
ات ـ ـخـ ــاذ مـ ـح ــل اقـ ــامـ ــة لـ ــه ضـ ـم ــن ن ـط ــاق
دائرة تنفيذ عاليه واالطالع على قيود
ال ـص ـح ـي ـفــة الـع ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـقــار مــوضــوع
املــزايــدة ومعاينة العقار ،وعليه تأمني
بدل قيمة الطرح بموجب شك مصرفي
ألمر رئيس دائرة تنفيذ عاليه ،وخالل
االيـ ــام ال ـثــاثــة ال ـتــال ـيــة لــاحــالــة ،عليه
اي ــداع كــامــل الـثـمــن تـحــت طــائـلــة اع ــادة
املـ ــزايـ ــدة ح ـك ـمــا ،ب ــزي ــادة ال ـن ــاك ــل ال ــذي
يضمن النقص وال يستفيد من املزايدة،
وع ـل ـيــه خ ــال ال ـع ـشــريــن ي ــوم ــا تـســديــد
كــامــل الـثـمــن ورس ــم ال ــدالل ــة  %5ورســم
التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ عاليه
حسام أبو حسن
فقرة حكمية
تـبـلــغ ل ـ ـ انـ ـط ــوان ن ـمــر زك ــري ــا املـجـهــول
املقام .بتاريخ  2017/4/29صــدر حكم
ن ـه ــائ ــي فـ ــي ال ـ ــدع ـ ــوى رق ـ ــم 2014/86
امل ـ ـقـ ــامـ ــة مـ ـ ــن ش ـ ــرب ـ ــل ال ـ ـف ـ ـغـ ــالـ ــي ب ــرق ــم
 2017/60قـ ـض ــى بـ ـمـ ـن ــح ح ـ ــق م ـ ــرور
العقار  280وادي شحرور السفلي على
ال ـع ـق ــار  /279/و 283وادي ش ـحــرور
السفلي واب ــاغ أمــن السجل العقاري
في بعبدا القيد اشارته على الصحيفة
العينية للعقارين املذكورين وذلك لقاء
تـعــويــض ق ــدره  12625دوالر أمـيــركــي
أو ما يعادله بالليرة اللبنانية يسدد
مبلغ  8250دوالر أميركي منه للمدعى
عليه شــربــل جــريـصــاتــي ومـبـلــغ 4375
دوالر أمـيــركــي لـلـمــدعــى عـلـيــه أنـطــوان
زكريا.
ـ ـ بتحديد مـكــان امل ــرور وفـقــا للخريطة
املرفقة بتقرير الخبير املهندس أحمد
يـ ــاسـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ  2016/6/16ض ـمــن
امل ـش ــروع  /A/بـعــد اع ـت ـبــارهــا ج ــزءًا ال
يتجزأ من هذا الحكم.
ـ ـ ـ ـ ش ـطــب إش ـ ــارة ال ــدع ــوى ال ــراه ـن ــة عن
الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة لـلـعـقــاريــن /279/
و /283/م ــن م ـن ـط ـقــة وادي ش ـح ــرور
السفلي.
تسري املهل القانونية من اليوم الذي
يلي النشر.
الكاتب
لطفي عبد الله
إعالن
صادرعن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/125
م ــوج ــه الـ ــى امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ــا :هـيـفــا
ً
حـنــا شـلـهــوب ـ ـ ـ م ــن ب ـلــدة دوم ــا أص ــا،
ومجهولة محل االقامة حاليًا.
بتاريخ  2017/3/1تقدمت املستدعية
غ ـ ــادة اسـ ــد ش ـل ـهــوب ب ــوك ــال ــة امل ـحــامــي
ج ـ ــورج ش ــرف ــان ب ــاس ـت ــدع ــاء ام ـ ــام هــذه
املحكمة تطلب فيه تعيينها قيمة على
ادارة حـصـصــك االرثـ ـي ــة اآلي ـل ــة ل ــك من
مــورثــك ادي ــب جــرجــس عيسى شلهوب
في العقارات رقم  719ـ ـ  199ـ ـ  307ـ ـ 776
ـ ـ ـ  1063ـ ـ ـ  1070ـ ـ ـ  2212ـ ـ ـ  2224ـ ـ ـ 2230
ـ ـ ـ  2232ـ ـ ـ  2241ـ ـ ـ  2243ـ ـ ـ  2374ـ ـ ـ 2393
ـ ـ ـ  2422ـ ـ ـ  2437ـ ـ ـ  2601ـ ـ ـ  2636ـ ـ ـ 2666
ـ ـ  2668ـ ـ  3033ـ ـ  3035ـ ـ  3446ـ ـ  3738ـ ـ
 3741ـ ـ  3824ـ ـ  3897مــن منطقة دومــا
العقارية.
لــذلــك فلكل ذي مصلحة ولـكــل متضرر
ت ـ ـقـ ــديـ ــم مـ ــاح ـ ـظـ ــاتـ ــه ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــة ع ـل ــى
االسـتــدعــاء املــذكــور خــال مهلة خمسة
عشر يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن قضائي
قـ ـ ـ ــرر الـ ـ ـق ـ ــاض ـ ــي املـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــرد املـ ـ ــدنـ ـ ــي ف ــي
ب ـع ـل ـب ــك ال ــرئـ ـي ــس عـ ـل ــي سـ ـي ــف ال ــدي ــن
ب ـت ــاري ــخ  2016/10/04اب ـ ــاغ امل ــدع ــى
عـلـيـهـمــا مـحـمــد نـبـيــل شـفـيــق الــرفــاعــي
وم ـح ـمــد زي ــن شـفـيــق ال ــرف ــاع ــي ص ــورة
االسـتـحـضــار ومــرفـقــاتــه فــي املـلــف رقــم
اسـ ـ ــاس مـ ـ ــدور  2016/254ب ــال ــدع ــوى

املـ ـق ــام ــة مـ ــن احـ ـم ــد ص ــال ــح الـ ـب ــرادع ــي
واملـ ـتـ ـضـ ـمـ ـن ــة الـ ـ ـ ـ ــزام امل ـ ــدع ـ ــى ع ـل ـي ـه ـمــا
امل ــذك ــوري ــن اع ـ ــاه بـتـسـجـيــل ع ـقــد بـيــع
الـعـقــار  /423بعلبك عـلــى اس ــم املــدعــي
أحـمــد صــالــح الـبــرادعــي .لــذلــك تدعوكم
هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة الـ ــى اتـ ـخ ــاذ م ـق ــام لـكـمــا
ضـمــن اط ــار املـحـكـمــة ول ـل ـجــواب عليها
ض ـمــن مـهـلــة ع ـشــريــن يــومــا م ــن تــاريــخ
ال ـن ـشــر واال ك ــل تـبـلـيــغ لـكـمــا بــواسـطــة
رئيس القلم يعتبر صحيحًا باستثناء
الحكم النهائي.
كاتب املحكمة املدنية بعلبك
محمد شمص
تعلن بلدية رياق ـــ حوش حاال عن رغبتها
بشراء شاحنات لرفع النفايات عدد ثالثة.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة
االط ــاع عـلــى دفـتــر ال ـشــروط املــوضــوع
لهذه الغاية وملدة خمسة ايام من تاريخ
ن ـش ــره ف ــي ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة وحـتــى
آخ ــر ي ــوم عـ ّمــل يسبق مــوعــد املناقصة
عـلــى ان تـفــض ال ـعــروض ي ــوم االرب ـعــاء
 2017/6/14الساعة العاشرة صباحًا.
رئيس بلدية رياق ـ ـ حوش حاال
د .جان معكرون
تبليغ قضائي
من محكمة بداية جبل لبنان الثالثة في
بـعـبــدا بــرئــاســة الـقــاضــي مـحـمــد وســام
امل ــرتـ ـض ــى ت ـق ــدم ــت امل ـس ـت ــدع ـي ــة م ــاري ــا
ي ــوغ ــاري ــان ب ــاالس ـت ــدع ــاء 2017/7576
ت ـط ـلــب ف ـي ــه ت ـص ـح ـيــح م ــوال ـي ــد قــزحـيــا
ً
بعقليني لتصبح  1937بدال من .1928
لكل ذي مصلحة إبــداء موقفه أمــام قلم
هذه املحكمة ضمن مهلة عشرة أيام من
تاريخ النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف ــي تـ ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ي ــوم
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه 2017/6/22
ال ـثــانــي وال ـع ـش ــرون م ــن شـهــر حــزيــران
ع ـ ــام  ،2017يـ ـج ــري م ـج ـلــس ال ـج ـنــوب
مناقصة عمومية لتلزيم اشغال تموين
ق ــرى املـنـطـقــة الـســاحـلـيــة الــوس ـطــى في
الـجـنــوب مــن م ـيــاه ـ ـ ـ ال ـب ــراك ـ ـ ـ فــي بلدة
البيسارية ـ ـ قضاء :صيدا ،على أساس
التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املصنفني بالدرجة
االولـ ـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـغ ـ ــال م ــائـ ـي ــة والـ ــراغ ـ ـبـ ــن
باالشتراك في هذه املناقصة الحضور
الـ ـ ــى االدارة اث ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول على املـلــف الـكــامــل لالشغال
لــدى قلم املصلحة الفنية بعد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـعــروض بــالـبــريــد املـضـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم املــديــر ال ـعــام ملجلس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد إلجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1136
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف ــي تـ ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ي ــوم
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه 2017/6/22
ال ـثــانــي وال ـع ـش ــرون م ــن شـهــر حــزيــران
ع ـ ــام  ،2017يـ ـج ــري م ـج ـلــس ال ـج ـنــوب
مـ ـن ــاقـ ـص ــة عـ ـم ــومـ ـي ــة لـ ـتـ ـل ــزي ــم اشـ ـغ ــال
صيانة سنوية ملبنى املجلس الرئيسي
فــي ب ـيــروت عـلــى اس ــاس تـقــديــم اسـعــار
لـنـسـبــة االرب ـ ـ ــاح ع ـلــى ال ـك ـل ـفــة ملـجـمــوع
اعمال الصيانة املقررة أو الطارئة.
يمكن للمتعهدين املصنفني بالدرجة
االول ـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـغ ـ ــال مـ ـب ــان ــي والـ ــراغ ـ ـبـ ــن
باالشتراك في هذه املناقصة الحضور
الـ ـ ــى االدارة اث ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول على املـلــف الـكــامــل لالشغال
لــدى قلم املصلحة الفنية بعد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـعــروض بــالـبــريــد املـضـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم املــديــر ال ـعــام ملجلس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد إلجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1136

للبيع او لإليجار
خانة بعبدا املنت الجنوبي أرض للبيع
الحازمية غاردينيا في أفخم الشوارع
أرض مساحة  605م 2بسعر رائع 2650
 $للمتر املربع Le Simon Real Estate
03/362009
خانة اراضي للبيع املنت الجنوبي بعبدا
الريحانية فياضية أرض مساحة 1450
م 2كــاش ـفــة وال تـحـجــب م ــوق ــع مـمـتــاز
 $ 1550للمتر الواحد Le Simon Real
Estate
03/362009
خانة بعبدا ـــ املنت الجنوبي شقة للبيع
الحازمية شقة طابق أول فوق االرض
مع تراس كبير ـ ـ  3نوم ـ ـ  3حمام بحالة
ممتازة Hot Deal
Le Simon Real Estate $ 305000
03/362009
ال ـحــازم ـيــة م ــار ت ـقــا  270م 2ـ ـ ـ  4نــوم
صــالــونــن سـفــرة شــوفــاج  ACمـجــددة
مغر
بالكامل موقف بناء قديم ـ ـ بسعر ٍ
Hot Deal $ 460000
Le Simon Real Estate 03/362009
الحازمية مــار تقال فــي أفخم الـشــوارع
شقة مساحة  205م 2ـ ـ  3نــوم صالون
س ـفــرة غــرفــة خ ــادم ــة ش ــوف ــاج مــوقـفــن
مغر  $ 355000تلفون
بسعر ٍ
Le Simon Real Estate 03/362009
خانة بعبدا ـــ املنت الجنوبي ـــ محل للبيع
مـحــل مـســاحــة  30م 2ـ ـ ـ مـجـهــز ملحمة
 $ 210.000وسـ ــط الـ ـس ــوق ال ـت ـجــاري
والسكني (يصلح ملطعم صغير) Hot
Deal
Le Simon Real Estate 03/362009
خانة بعبدا املنت الجنوبي شقق لإليجار
الحازمية مار تقال في أفخم الشوارع ـ ـ
شقة مساحة  210م 2ـ ـ  3نوم ـ ـ صالون
سـفــرة غــرفــة خــادمــة كاشفة جــزئـيــا .ط
اول فوق األرض مع تراس خلفي بسعر
مغري  $ 1300شهريًا
Le Simon Real Estate 03/362009
الحازمية  160م 2ـ ـ  3نــوم مع باركية ـ ـ
صالون ـ ـ سفرة شرفة مغلقة بالزجاج
ـ ـ ـ ـ مـ ـج ــددة ب ــال ـك ــام ــل م ــوق ـف ــان ـ ـ ـ ـ  ACـ ـ ـ
مغر $ 270000
جفصني .بسعر ٍ
Le Simon Real Estate 03/362009
بـعـبــدا بـطـشــاي  108م 2ـ ـ ـ  2ن ــوم كبار
ـ ـ بناء جديد ـ ـ صــالــون ـ ـ غرفة سفرة ـ ـ
حمامان ـ ـ موقفان $ 163000
Le Simon Real Estate 03/362009
ب ـع ـبــدا ـ ـ ـ بــرزي ـل ـيــا طــابــق سـفـلــي أول ـ ـ
كاشف ال يحجب  230م 2ـ ـ  3نوم ـ ـ غرفة
جلوس ـ ـ شوفاج  ACـ ـ موقفان ـ ـ تراس
 150مLe Simon Real $ 520000 2
Estate 03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال الساحة  205م 2ـ ـ 3
نوم صالون ـ ـ غرفة سفرة ـ ـ غرفة خادمة
ـ ـ  4حمامات موقفان ـ ـ شوفاج ـ ـ بسعر
مغر Le Simon Real Estate $ 350000
ٍ
03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ  263م 2ـ ـ  4نوم ـ ـ
باركية صالونان كبار ـ ـ غرفة سفرة ـ ـ
مجددة بالكامل ـ ـ شوفاج  ACـ ـ موقف
بسعر رائــع Le Simon Real $ 460000
Estate 03/362009
الحازمية ـ ـ مــار تقال  212م 2ـ ـ كاشفة
كل بيروت مجددة بالكامل ـ ـ  3نوم كبار

م ــع خ ــزائ ــن حــديـثــة ـ ـ ـ صــالــونــان غــرفــة
سفرة ـ ـ غرفة جلوس ـ ـ شوفاج ـ ـ  ACـ ـ
بــارك ـيــة مــوقــف Le Simon $ 465000
Real Estate 03/362009
الحازمية مار تقال ـ ـ  235م 2ـ ـ  3نوم كبار
ـ ـ صالونان غرفة سفرة ـ ـ غرفة خادمة
شــوفــاج ـ ـ موقف كاشفه ال تحجب كل
طابق شقة  $ 410000نهائي Le Simon
Real Estate 03/362009
ال ـحــازم ـيــة ـ ـ ـ م ــار ت ـقــا ال ـســاحــة ـ ـ ـ 320
م 2كــاش ـفــة ب ــارك ـي ــه ـ ـ ـ ـ غ ــرف ــة ج ـل ــوس ـ ـ
صالونان ـ ـ غرفة جلوس ـ ـ  5حمامات ـ ـ
طاقة شمسية ـ ـ غرفة خادمةLe Simon .
Real Estate 03/362009
ال ـحــازم ـيــة م ـس ـتــودع  450م نــزلــة بيك
اب Le Simon Real Estate $ 450000
03/362009
الحازمية غاردينيا ـ ـ مستودع ـ ـ يصلح
مل ـك ـتــب  215م 2م ــوق ـف ــان ب ـس ـعــر رائ ــع
 $ 200000ن ـه ــائ ــي Le Simon Real
Estate 03/362009

AC- Chemine 24000$ per year
Le Simon Real Estate 03/362009
خ ــان ــة املـ ـ ــن الـ ـجـ ـن ــوب ــي بـ ـعـ ـب ــدا شـقــق
لإليجار
ال ـحــازم ـيــة ف ــي أف ـخــم الـ ـش ــوارع – شقة
مساحة 285م 4 – 2نوم – بناء جديد –
صالونني – منظر رائع – شوفاج
 $24000 ACسنويا ستة سلف
Le Simon Real Estate 03/362009
م ـس ـتــودعــات لـلـبـيــع – امل ــن الـجـنــوبــي
بعبدا
الـحــازمـيــة – مـسـتــودع للبيع مساحة
210م 2يصلح ملكتب او كوافير او اي
تجارة اخرى$200000 :
Le Simon Real Estate 03/362009
املنت الجنوبي بعبدا – شقق للبيع
الـحــازمـيــة – شـقــة مـســاحــة 160م3 – 2
ن ــوم –  3ح ـم ــام – ص ــال ــون – س ـف ــرة –
بلكون مقفل – مجددة بالكامل – موقف
– بسعر مغر $255000
Le Simon Real Estate 03/362009

الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ طابق سفلي اول
كاشفة ال تحجب ـ ـ مـجــددة بالكامل ـ ـ
 270م 2سند ـ ـ مع تــراس شوفاج ـ ـ AC
ـ ـ ـ مــوقـفــان Le Simon Real $ 390000
Estate 03/362009

خانة اراضي للبيع املنت الجنوبي بعبدا
Baabda Brazilia – very luxury area
– land 1000m2 – very nice – BLT
40,123 – 3000$
Le Simon Real Estate 03/362009

شقق لإليجار
Hazmieh – martakla – 260 m2 – in– side – top roof – terrace 150 m2
very nice view – 3 bdr – 2 big salon
– 4 toilettes – 16500$ per year – le
simon real estate 03/362009

خانة املنت الجنوبي بعبدا مكتب للبيع
– Hazmieh – main road – office 80m2
1 parking – Brand New Bld
Le Simon Real Estate 03/362009

Hazmieh – martakla – duplex – 330 m2
– – very good furnished – chauf – AC
chemine – 24000$ per year – 1 year in
adv – le simon real estate 03/362009
Hazmieh – 285 m2 – 4 bdr – 2 salon
– view – 2 parks – chauf – AC – cave
– 24000$ per year – 1 year in adv – le
simon real estate 03/362009
– Hazmieh – Aprt – 285 m2 – 4 bdr
– Brand New – 2 big salon – 2 parking
cave – chauf – Very Nice View 800000$
le simon real estate 03/362009
خانة املنت الجنوبي بعبدا شقق للبيع
Hazmieh – Martakla - 270 m2 + Terrace 120 m2 – Decorated - Very Nice
View - 2 parking – chauf - AC 410000$
Le Simon Real Estate 03/362009
الحازمية مارتقال شقة 250م 2في أفخم
ال ـشــوارع –  4نــوم – صالونني – غرفة
خادمة –  4حمامات – منظر رائــع وال
يحجب $460000
Le Simon Real Estate 03/362009
الحازمية مارتقال – في أفخم الشوارع
– شقة 255م – 2طابق سفلي أول – 3
نــوم  +جـلــوس – صــالــونــن – سـفــرة –
غرفة خادمة – شوفاج
بسعر مغر AC - $500000
Le Simon Real Estate 03/362009
خ ــان ــة املـ ــن ال ـج ـنــوبــي – ب ـع ـبــدا شقق
مفروشة لإليجار
ال ـح ــازم ـي ــة – م ــارت ـق ــا – دوب ـل ـك ــس –
مـفــروشــة – مـســاحــة 300م 2فــي أجمل
الشوارع – فرش رائع – شوفاج

شقة للبيع في الحازمية  -مارتقال في
أفخم املواقع مساحة 265م - 2جلوس
 3نوم 4 -حمام صالونني  -سفرة -chemine
موقفني  -كاف  -شوفاج  -موتور-
غرفة خادمة  -بناء عمره  13سنة
كاشفة وال تحجب بسعر $580000
03362009 Le Simon Real Estate
شقة لإليجار في الحازمية مساحة
190م - 2مفروشة بالكامل 3 -نوم
 جلوس  -صالون  -سفرة 3 -حمام-موقفني  -كاف  -شوفاج
 - ACشارع هادىء بسعر مغري $1000
شهريآ 6أشهر سلف
03362009 Le Simon Real Estate
شقة للبيع في الحازمية  -ساحة
مارتقال مساحة  260م - 2صالونني
كبار 3 -نوم كبار  -سفرة  4 -حمامات
 موقفني  -شوفاج  -غرفة خادمة -بسعر مغري $ 450000
03362009 Le Simon Real Estate
شقة للبيع في املنصورية الديشونية
 مساحة 82م - 2صالون  -سفرة -2نوم  -حمامني  -موقف  -كاشفة وال
تحجب بسعر 115000$
03362009 Le Simon Real Estate
شقة للبيع في الحازمية  -مارتقال في
أجمل املواقع مساحة 225م - 2جلوس
 3نوم 4 -حمام صالونني  -سفرة -ديكور جفصني  -باركيه في الغرف
موقف  -كاف  -شوفاج
موتور -غرفة خادمة AC
بناء عمره  15سنة كاشفة وال تحجب
بسعر $ 525000
03362009 Le Simon Real Estate
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خدمات الخاضعني ,املكلفني الــواردة أسمائهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى دائــرة التحصيل في مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شــارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ
البريد املــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ,علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف رقم البريد املضمون

2650671
اوديستي ش.م.م
2990752
كويك شيفتر ش.م.ل
1895494
كواليوس ش م ل
حدادجيان سكراب اند ميتال 305930
( ارتني اغوب حدادجيان )
فــايــن كونسبت للهندسة ش 2121667
مم
ب.د.غ .فـنـتــورز ش.م.ل3019501 BDG .
VENTURES S.A.L
3016197
أي تي أس ش.م.ل.
ف ـي ـن ـكــس ك ــون ـت ــراك ـت ـي ـن ــغ ان ــد 3127331
ترايدينغ ش.م.ل
2943775
غسان وديع هيكل
2946926
داتا بارتنرز ش.م.م
مـ ــار غــري ـتــا مــانـجـمـنــت مينا 2945979
ش.م.ل
2908685
امالفي ش.م.ل.
2906355
ميندفيلد ديجيتل ش.م.ل.
شركة ميرامار اوتيل ريزورت 2896839
أند سبا ش.م.ل
2851892
شركة تقني ش م م
الـ ـ ـي ـ ــاس شـ ـ ـه ـ ــوان لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة( 2831388
أ.ش.ت) ش م م
2831216
ايكو كلني ش.م.م
2843770
بالل اديب العبيد الخلف
ش ــرك ــة ال ـك ـت ــرو  -مـيـكــانـيـكــال 2792189
سرفسيز بروفايدرز ش م م
شركة منى لطف الله ميالن و 2788774
شركاؤها
م ـي ـك ــان ـي ـك ــال كــون ـتــراك ـت ـي ـنــغ 2784766
كومباني MCCش م ل
2778598
سقاالت ابو الياس
شركة مــروان عجاج و شركاه 2774946
للتجارة
2774064
شوت برودكشن ش.م.ل
اكـ ـ ــزاك ـ ـ ـتـ ـ ــوس ت ـ ــرادي ـ ـن ـ ــغ انـ ــد 2722754
كونتراكتينغ ش م م
دسـ ـت ــربـ ـي ــوش ــن س ـن ـت ــر اك ــس 2707641
( )DCXش.م.ل
اوب ـ ــريـ ـ ـش ـ ــن انـ ـ ـ ــد م ــان ـج ـم ـن ــت 2755214
سيرفيسز ش.م.م
2754664
ميدواي بتروليوم
2754487 NEW
DINING
 EXPERIENCEش م ل
2747916
 HNN FOODSش.م.م
2556622 P L A T F O R M
MANAGEMENT S.A.L
2557836
اسكيا ش.م.ل
هاي دفينيشون ميديا ش.م.ل 2585522
2570166
لد ورلد ش م م
فـ ـ ــاسـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ــود شـ ـ ــايـ ـ ــن (اف2559450 .
اف.سي) ش.م.ل
2636881
املدير ش.م.ل
2635602
 SUPROش.م.م.
2632457
م.ي.للمفروشات ش.م.م.
2630890 THE CATERING HOUSE
SAL
2627631
أورفلي ش.م.ل
2605993
بيت ورد ش.م.م
2585639
MOTOTEC S.A.R.L
2657385
صيدلية ليا فارم
2699971
أمبروزيا ش.م.ل
2695830
ريم فارمسوتيكال ش.م.ل
2682212
شركة اد افكت ش.م.م

تاريخ الزيارة الثانية

RR170285007LB
RR170285293LB
RR170285571LB
RR170285639LB

2017/04/10
2017/04/10
2017/04/07
2017/04/10

تـــــــاريـــــــخ لـــصـــق
LIPANPOST
2017/04/26
2017/04/26
2017/05/02
2017/04/26

RR170285660LB

2017/04/10

2017/04/26

RR170285700LB

2017/04/10

2017/04/26

RR170285713LB
RR170285917LB

2017/04/10
2017/04/10

2017/04/27
2017/04/26

RR170285982LB
RR170286055LB
RR170286064LB

2017/04/12
2017/04/07
2017/04/12

2017/04/26
2017/05/03
2017/04/27

RR170286237LB
RR170286268LB
RR170286285LB

2017/04/12
2017/04/07
2017/04/12

2017/04/27
2017/05/02
2017/04/27

RR170286360LB
RR170286492LB

2017/04/10
2017/04/10

2017/04/26
2017/04/27

RR170286501LB
RR170286550LB
RR170286617LB

2017/04/12
2017/04/10
2017/04/11

2017/04/26
2017/04/26
2017/04/27

RR170286634LB

2017/04/10

2017/04/26

RR170286648LB

2017/04/07

2017/04/26

RR170286767LB
RR170286784LB

2017/04/12
2017/04/10

2017/04/26
2017/04/26

RR170286807LB
RR170286890LB

2017/04/10
2017/04/07

2017/04/26
2017/04/26

RR170286930LB

2017/04/11

2017/04/26

RR170287008LB

2017/04/07

2017/04/26

RR170287011LB
RR170287025LB

2017/04/10
2017/04/11

2017/04/26
2017/04/26

RR170287056LB
RR170287087LB

2017/04/12
2017/04/11

2017/04/27
2017/04/26

RR170287100LB
RR170287113LB
RR170287161LB
RR170287192LB

2017/04/08
2017/04/11
2017/04/10
2017/04/10

2017/04/26
2017/04/26
2017/04/28
2017/04/27

RR170287215LB
RR170287232LB
RR170287246LB
RR170287250LB

2017/04/10
2017/04/11
2017/04/11
2017/04/10

2017/04/26
2017/04/26
2017/04/26
2017/04/27

RR170287285LB
RR170287334LB
RR170287382LB
RR170287440LB
RR170287524LB
RR170287555LB
RR170287586LB

2017/04/10
2017/04/10
2017/04/10
2017/04/11
2017/04/11
2017/04/10
2017/04/11

2017/04/26
2017/04/29
2017/04/26
2017/04/27
2017/04/26
2017/04/26
2017/04/26

شـ ـ ــركـ ـ ــة ب ـ ـسـ ــت ان ـف ـس ـت ـم ـن ــت 2674866
ش.م.م BEST INVESTMENT
S.A.R.L
فانتشور هوسبيتاليتي ش 2673597
مل
2672927
اون-الين كايترينغ ش م م
2554545
اس.ك.فود سرفيسز ش.م.ل
ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ك ـ ــوم ـ ــات ـ ـي ـ ــك لـ ـبـ ـن ــان 2542119
لخدمات االتصاالت ش.م.م
 2kلـلـتـجــارة ال ـعــامــة (فـيـصــل 2515863
عصام الحلبي)
2396133
برجراك ش.م.ل
ش ــرك ــة النـ ـ ــد ك ــون ـس ـت ــراك ـش ــن 2486106
غ ـ ــروب ل ـل ـت ـجــارة واملـ ـق ــاوالت
ش.م.م.
2481699
سوز ش م م
2467630
فادي ميالد معوض
2453592
موديلو ش م م
2496645
هاي سي ميديا ش م ل
2391369
شركة سوفت ليجر ش م م
2386800
معلوماتية غروب ش م م
2380244
شركة ميغا براندز ش م م
2437109
شركة كيدز ش م ل
2423196
اكستريم انرجي ش.م.ل
2224674
بسام محمد ياسر زيادة
2334963
شركة ستيم ش م ل
2264803
تكني غريب
2261888
بلومرنغز ش م م
3009720
الوغيت ش.م.ل
2423570
نزار املصري
بـ ـ ـ ـط ـ ـ ــل اليـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــغ 230318 BATAL
LIGHTING
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورن 776052
تليكوميونيكاشنز ليبانون
ش.م.م
 1966203 D E V E L O P M E N T M A R K E T I N GDISTRIBUTION & more
S.A.L
1809996
شركة داني اطرش ش.م.ل
1806908
يونيفرسال انرجي ش م ل
1843197
جوزف اميل كساب
شركة ساري الخازن للهندسة 1968420
والتصميم ش.م.ل
1952769
بركو ش.م.م
1922494
ساراسو ش.م.ل
جو رعد هوت كوافور ش.م.ل 1592436
1627416
كومسي كومصاج ش.م.م
1627846
شركة اي  .نت ش.م.م
1726556
شركة ميغا ميدا ش.م.ل
شركة تكنيكس انجينيرينغ 1722126
ش.م.ل.
ش ــرك ــة ف ــام ـي ـك ــس امل ـج ـمــوعــة 1731653
الدولية ش.م.م.
1710333
شيالي ش.م.م
1712231
شركة سورالكو ش.م.م.
1715280
كي تو ترايدينغ ش م ل
ستايل اوف ذي تايم ش.م.م1716473 .
1644106
سيدر للباطون
شركة الترابة العربية ش.م.م 12832
1826934
بازلت ش.م.م.
م ــاكـ ـسـ ـيـ ـم ــد فـ ـ ــارمـ ـ ــا ش.م.ل3042683 .
MAXIMED
PHARMA
S.A.L
بيور انترتنمنت غروب ش.م.م 1752508
1454507
شركة Beton Plus SAL
شركة دي ان سي كو ش.م.م 1400182
1394224
ليبانيكا (ش.م)
ال ــوف ــا ل ـل ـت ـجــارة و الـصـنــاعــة 1478482
ش.م.ل
1468615
ELIO'S SIGNS
شركة جنان ناصر للسياحة 1779452
والسفر

RR170287609LB

2017/04/10

2017/04/26

RR170287612LB

2017/04/10

2017/04/26

RR170287626LB
RR170287691LB
RR170287728LB

2017/04/10
2017/04/11
2017/04/12

2017/04/28
2017/04/26
2017/04/27

RR170287802LB

2017/04/11

2017/04/26

RR170287921LB
RR170287966LB

2017/04/10
2017/04/05

2017/04/28
2017/04/26

RR170287983LB
RR170288017LB
RR170288082LB
RR170288119LB
RR170288153LB
RR170288167LB
RR170288184LB
RR170288241LB
RR170288269LB
RR170288312LB
RR170288445LB
RR170288493LB
RR170288516LB
RR170288520LB
RR170289468LB
RR170289471LB

2017/04/08
2017/04/10
2017/04/11
2017/04/11
2017/04/10
2017/04/08
2017/04/10
2017/04/08
2017/04/11
2017/04/10
2017/04/08
2017/04/12
2017/04/12
2017/04/10
2017/04/11
2017/04/10

2017/04/26
2017/04/26
2017/04/26
2017/04/26
2017/04/27
2017/04/26
2017/04/28
2017/04/26
2017/04/26
2017/04/26
2017/04/26
2017/04/27
2017/04/26
2017/04/26
2017/04/28
2017/04/27

RR170289627LB

2017/04/10

2017/04/28

RR170289879LB

2017/04/10

2017/04/26

RR170289998LB
RR170290015LB
RR170290090LB
RR170290130LB

2017/04/12
2017/04/10
2017/04/11
2017/04/11

2017/04/27
2017/04/27
2017/04/28
2017/04/26

RR170290188LB
RR170290280LB
RR170290418LB
RR170290466LB
RR170290470LB
RR170290510LB
RR170290523LB

2017/04/10
2017/04/12
2017/04/10
2017/04/10
2017/04/10
2017/04/11
2017/04/10

2017/04/26
2017/04/26
2017/05/02
2017/04/29
2017/04/28
2017/04/27
2017/04/26

RR170290554LB

2017/04/10

2017/04/26

RR170290571LB
RR170290608LB
RR170290611LB
RR170290639LB
RR170290656LB
RR170290673LB
RR170290801LB
RR170290965LB

2017/04/10
2017/04/12
2017/04/11
2017/04/11
2017/04/12
2017/04/10
2017/04/10
2017/04/12

2017/04/26
2017/04/28
2017/04/27
2017/04/26
2017/04/27
2017/04/26
2017/04/26
2017/04/28

RR170291055LB
RR170291081LB
RR170291166LB
RR170291170LB
RR170291223LB

2017/04/10
2017/04/10
2017/04/11
2017/04/10
2017/04/12

2017/04/26
2017/04/26
2017/04/29
2017/04/28
2017/05/03

RR170291254LB
RR170291285LB

2017/04/10
2017/04/11

2017/04/26
2017/04/26
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RR170291308LB

2017/04/11

2017/04/26

شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة م ـ ــاكـ ـ ـس ـ ــي ب ـ ــاس ـ ــت 1884383
ل ـ ـل ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة و الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة و
االستثمار ش.م.م
2143912
ثرا ش.م.م
رويالز فريش ماركت ش م م 2245696
2242381
شركة برو اوب ش م ل
شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ــالـ ـ ـ ـب ـ ـ ــال ي ـ ـ ـ ــا قـ ـم ــر 2150312
لـلـمــاكــوالت والـتـجــارة العامة
ش م م ALBAL ya amar
بليكو هايجنيك كيير ش.م.م 2164946
2168104
شركة ايديل ش.م.م
ات ـ ـحـ ــاد امل ـس ـت ـش ــاري ــن ل ـب ـنــان 2172765
ش.م.ل
2182352
فينيدو ش م م
شركة فانتشور بارك ش م ل 2235548
2096048
اي اند سي غروب ش م ل
2123639
سكوار كافه ش م م
شركة بي  -برودكشن ش.م.ل 2141425
بي برود
2075851
 URBANش م م
2049451
سكاي وايف ش.م.م.
1909656
شركة ايت كاترينغ ش م م
1382428
شركة شاعر للمعادن
1313418
KALINA S.A.R.L
643075
سبون ش.م.م
الـسـعــوديــة لــاسـتـثـمــار الـعــام 621904
ش.م.م
شركة تيليبكو لبنان ش.م.ل 853803
ال ـ ـفـ ــريـ ــق املـ ـتـ ـح ــد ل ـل ـت ـســويــق 415035
ش.م.م
مـ ــؤس ـ ـسـ ــة مـ ـصـ ـطـ ـف ــى م ـق ـب ــل 369963
لـلـتـجــارة الـعــامــة (لصاحبها
مصطفى حسن مقبل )
مـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة ن ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوال ان ـ ـ ـطـ ـ ــون 327805
ل ـل ـت ـجــارة الـعــامــة(لـصـلـحـبـهــا
نقوال طانيوس انطون)
أ.أيوب واوالده (شركة توصية 273606
بسيطة)
ام .ام .ج ش .م .م283491 M. M. J. S. .
A. R. L
293676
اف.ف.ك ش.م.م
شركة ابو مرعي الين ش.م.م 293808
شـ ــركـ ــة ج ـم ـي ــل اب ـ ـ ــو ال ـح ـس ــن 303009
للتجارة والهندسة واملقاوالت
امليكانيكية
ال ـشــركــة االلـكـتــرومـيـكــانـيـكـيــة 1306449
ل ـل ـت ـجــارة و امل ـق ــاوالت(ات ـك ــو)
ش.م.ل

RR170291342LB
RR170291387LB
RR170291400LB
RR170291489LB

2017/04/11
2017/04/10
2017/04/10
2017/04/11

2017/04/28
2017/04/27
2017/04/26
2017/04/26

RR170291515LB
RR170291529LB
RR170291550LB

2017/04/10
2017/04/11
2017/04/10

2017/04/26
2017/04/26
2017/04/26

RR170291617LB
RR170291651LB
RR170291682LB
RR170291705LB
RR170291798LB

2017/04/11
2017/04/12
2017/04/11
2017/04/10
2017/04/11

2017/04/28
2017/04/26
2017/04/27
2017/04/26
2017/04/28

RR170291815LB
RR170291886LB
RR170291974LB
RR170292056LB
RR170292192LB
RR170292263LB
RR170292277LB

2017/04/10
2017/04/11
2017/04/10
2017/04/10
2017/04/10
2017/04/12
2017/04/10

2017/04/26
2017/04/28
2017/04/26
2017/04/26
2017/04/28
2017/04/27
2017/04/26

RR170292317LB
RR170292382LB

2017/04/10
2017/04/12

2017/04/26
2017/05/02

RR170292440LB

2017/04/10

2017/04/27

RR170292484LB

2017/04/12

2017/04/28

RR170292555LB

2017/04/10

2017/04/26

RR170292609LB

2017/04/11

2017/04/28

RR170292643LB
RR170292657LB
RR170292705LB

2017/04/11
2017/04/10
2017/04/12

2017/04/26
2017/04/26
2017/05/10

RR170292728LB

2017/04/10

2017/04/26

تـ ــري ـ ـكـ ــو ال ـ ـس ـ ـبـ ــاعـ ــي  -زاهـ ـ ــر 1268278
السباعي وشريكاه  -توصية
بسيطة

RR170292820LB

2017/04/11

2017/04/26

س.ا.ك.ســرف ـيــس انــد كلينينغ 1179218
(كلود سامي جوهرجي)

RR170292921LB

2017/04/11

2017/04/26

ارسـ ـ ـ ــال  -خـ ــدمـ ــات االتـ ـص ــال 1179160
ش.م.ل

RR170292935LB

2017/04/11

2017/04/27

SAT LINK S.A.R.L

1150986

RR170292949LB

2017/04/11

2017/04/26

عبد الرحمن ابراهيم الخياط

1148761

RR170292952LB

2017/04/11

2017/04/28

شركة ابو مرعي اجنسي

1117823

RR170292983LB

2017/04/10

2017/04/26

رايـ ــت كـلـيــك ش.م.ل 1093181 RIGHT
CLICK SAL

RR170293017LB

2017/04/11

2017/04/27

1076383

RR170293025LB

2017/04/11

2017/04/26

ادونـ ـي ــس لـتــاجـبــر ال ـس ـيــارات 1253646
ش.م.م.

RR170293096LB

2017/04/10

2017/04/27

راشيو بالس ش.م.ل.

1251831

RR170293119LB

2017/04/11

2017/04/26

شركة ميراج ش.م.م

601808

RR170293224LB

2017/04/10

2017/04/26

شركة INTERMEDIA

581495

RR170293255LB

2017/04/12

2017/04/27

كريم كنيدر وشركاه ش.م.ل

763266

RR170293343LB

2017/04/10

2017/04/26

شــركــة اي انــد زد مطعم كيف 738274
ش.م.م

RR170293357LB

2017/04/11

2017/04/27

SIGMA MED S.A.R.L

1037325

RR170293405LB

2017/04/10

2017/04/26

JOUR ET NUIT
لصاحبها فؤاد رسمي عجم

308952

RR170293578LB

2017/04/11

2017/04/29

انتركاترينغ ش.م.م
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إعالم تبليغ
املوضوع  :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الــواردات – املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة البقاع
 دائرة التحصيل -املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في زحلة -السراي الحكومي -الطابق الثاني لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ
ً
نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا
أنه سيتم نشر هذا االعالم على موقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية .
إسم املكلف
جنفياف فؤاد فريجي
زياد فؤاد صدقه
حسام نسيب رباح
شركة ساليكو للمحروقات ش.م.م
ايلي جوزف ضاهر
دورين نشان بنخاريان
شركة الفرد بستاني وشركاه
جوان جوني الشويري
جورج جوني الشويري
حسيب توفيق املصري
شركة التطوير الزراعي ش.م.م ADCO S.A.R.L
ميالد كميل محروق
سامي احمد صالح
امال احمد ابو حسن
كاليري افيري هاوس دورين بنخاريان وشركاه
شركة صباغ ابناء عم
شركة نبيل فرحات التجارية
وسيم جوزف االبرص
سوسن محمد عبد املعطي
محمد حسن صالح
محمود محمد شكر
شركة كرفا  -روشم الشرق االوسط ش.م.ل.
خالد حسني املهنا
شركة باب الفرج ش.م.م
شركة ميدواي للتجارة ش.م.م
مانهاتن غريل ش.م.م
MANHATTAN GRILL SARL
توما ترايدينغ ش.م.م
جان لويس كرم الصايغ
يونس أحمد زين الدين
سمير حسني زعرور
االيمان للكعك العصروني ش.م.م.
شركة الضياء للصيرفة ش.م.م.
فادي جورج عقل
جورج مفيد دولباني
تنوري دايري ش.م.م TANNOURY DAIRY
طوني ميالد خاطر
عمر احمد صالح
نديم عبد اللطيف قزعون
احمد عمر صالح
ARUS COMPANY S.A.R.L
وسام سمير البعلبكي
احمد محمد الربيع
طه حسن امليس
امني عبده توفيق شاهني
الورا لتأجير السيارات ش.م.م
شــركــة الــريــام الـتـجــاريــة لصاحبها
مبارك ابو جبل وشركاؤه
فيوليت جوزف مشعالني
aqua berdawni
مارلني مطانيوس عوض
عبد اللطيف عباس كنعان
صبحي زين الساحلي
سارا غسان بحرصافي
الياس مخايل ابو طراد
محطة االتحاد
طارق محي الدين صبري
البير مسعود كالس
نجوى شوقي فاخوري

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون
RT000108304LB
1481549
RT000108320LB
1562966
RT000108331LB
1627174
RT000108344LB
1641767
RT000108431LB
1758247
RT000108448LB
1807106
RT000108472LB
1820357
RT000108487LB
1853051
RT000108488LB
1853055
RT000108305LB
1497167
RT000108333LB
1627475
RT000108425LB
1749415
RT000108445LB
1800860
RT000108447LB
1805050
RT000108449LB
1808594
RT000108456LB
1816155
RT000108461LB
1817606
RT000108475LB
1832282
RT000108476LB
1836156
RT000108482LB
1844128
RT000108485LB
1851960
RT000108497LB
1900666
RT000108498LB
1901220
RT000108529LB
2004434
RT000108539LB
2019994
RT000108540LB
2021066

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
2017/05/09
2017/04/28
2017/05/10
2017/05/02
2017/05/09
2017/05/02
2017/05/10
2017/05/02
2017/05/10
2017/05/02
2017/05/09
2017/05/02
2017/05/10
2017/05/02
2017/05/09
2017/05/02
2017/05/09
2017/05/02
2017/05/12
2017/05/03
2017/05/11
2017/05/05
2017/05/12
2017/05/03
2017/05/11
2017/05/04
2017/05/12
2017/05/03
2017/05/11
2017/05/04
2017/05/12
2017/05/03
2017/05/12
2017/05/03
2017/05/11
2017/05/04
2017/05/12
2017/05/03
2017/05/11
2017/05/04
2017/05/11
2017/05/03
2017/05/11
2017/05/04
2017/05/11
2017/05/05
2017/05/11
2017/05/05
2017/05/11
2017/05/04
2017/05/11
2017/05/04

2045992
2052496
2139302
2152808
2159099
2205661
2417973
1901646
1979260
2053219
2119998
2200097
2217469
2218037
2273333
2406111
2436355
2541642
1876244
2217404

RT000108626LB
RT000108635LB
RT000108668LB
RT000108683LB
RT000108686LB
RT000108703LB
RT000108760LB
RT000108499LB
RT000108519LB
RT000108637LB
RT000108654LB
RT000108698LB
RT000108707LB
RT000108708LB
RT000108743LB
RT000108758LB
RT000108763LB
RT000108769LB
RT000108491LB
RT000108706LB

2017/05/04
2017/05/05
2017/05/05
2017/05/05
2017/05/05
2017/05/05
2017/05/05
2017/05/06
2017/05/08
2017/05/08
2017/05/09
2017/05/09
2017/05/09
2017/05/08
2017/05/09
2017/05/09
2017/05/09
2017/05/09
2017/05/10
2017/05/11

2017/05/11
2017/05/11
2017/05/12
2017/05/12
2017/05/12
2017/05/17
2017/05/12
2017/05/16
2017/05/19
2017/05/17
2017/05/16
2017/05/16
2017/05/16
2017/05/17
2017/05/16
2017/05/16
2017/05/16
2017/05/16
2017/05/23
2017/05/22

2422380
2642834
3000149
3026573
3096001
3121114
2852980
2854131
2900389
2183971
2192941

RT000108761LB
RT000108774LB
RT000109219LB
RT000109224LB
RT000109249LB
RT000109254LB
RT000109145LB
RT000109147LB
RT000109164LB
RT000113587LB
RT000113646LB

2017/05/10
2017/05/10
2017/05/11
2017/05/11
2017/05/11
2017/05/12
2017/05/18
2017/05/18
2017/05/18
2017/05/18
2017/05/18

2017/05/22
2017/05/24
2017/05/23
2017/05/23
2017/05/23
2017/05/24
2017/05/30
2017/05/30
2017/05/30
2017/05/30
2017/05/30

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ .

رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة البقاع
ألني الجميل
التكليف 1073
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رياضة

الكرة اللبنانية

طرابلس تعيد بوكير إلى المالعب اللبنانية
عاد ثيو بوكير الى المالعب اللبنانية.
عاد المدرب األلماني الذي يعتبر أشهر
المدربين األجانب الذين ّ
مروا على لبنان،
سواء على صعيد المنتخب أو األندية،
لكن عودته هذه المرة كانت من بوابة
الشمال ،وتحديدًا فريق طرابلس ،في
خطوة تبدو مستغربة بعض الشيء
في توقيتها ومكانها ،لكنها الّ شك في
ستكون محط أنظار
أنها تجربة جديدة
ّ
كثيرين من ّ
محبين ومشككين
عبد القادر سعد
أن ي ـع ــود ث ـيــو بــوك ـيــر الـ ــى ال ـتــدريــب
ف ــي لـبـنــان ف ـهــذا أم ــر طـبـيـعــي .امل ــدرب
األملاني أكثر من نصف
ل ـب ـنــانــي ،وهـ ــو م ـت ـ ّ
ـزوج
م ـ ـ ــن س ـ ـ ـيـ ـ ــدة ل ـب ـن ــان ـي ــة
وي ـ ـق ـ ـي ـ ــم فـ ـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان،
وتـ ـح ــديـ ـدًا فـ ــي مـنـطـقــة
س ــاح ــل ع ـل ـم ــا ،وي ـحــب
لـبـنــان بشكل كبير الــى
درجــة االرتـبــاط به على
أكثر من صعيد ،إذ الى
جانب االرتباط العائلي
هـنــاك االرت ـبــاك الـكــروي
مـ ـ ـ ــن مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب لـ ـبـ ـن ــان
واإلنـ ـج ــاز ال ـ ــذي عــاشــه
م ـ ـ ــع ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن ف ــي
تـصـفـيــات ك ــأس الـعــالــم
 ،2014حـيــث أس ـهــم في
سينضم العبا برشلونة
االسباني سيرجيو بوسكتس أن يكون لبنان مــن بني
أفضل عشرة منتخبات
وجوردي البا الى زميلهما
في آسيا .أضف الى ذلك
جيرارد بيكيه في لبنان
مــا حققه على الصعيد
للمشاركة في مباراة اعتزال
امل ـح ـل ــي ،وت ـح ــدي ـدًا مــع
قائد املنتخب األسبق رضا
نـ ـ َ
ـاديـ ــي ال ـح ـك ـمــة حـيــث
عنتر في  4تموز املقبل على
ملعب صيدا البلدي .وستكون كانت البداية عام 2001
وال ــوص ــول ال ــى نـهــائــي
فرصة للجمهور اللبناني
ملشاهدة ثالثة من نجوم العالم ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري م ـ ــن دون أن
يـفــوز بــه ،م ــرورًا بنادي
الحاليني ّ
واملتوجني بألقاب
ً
ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ،وص ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ــى
عاملية عديدة ،منها كأس
نــادي النجمة ونجاحه
أمم
العالم عام  2010وكأس
ف ــي إع ـ ـ ــادة ال ـل ـق ــب بـعــد
و2012
أوروبا عامي 2008
طول غياب.
ودوري
االسباني
مع املنتخب
ل ـكــن ال ــاف ــت ف ــي ع ــودة
العالم
وبطولة
أوروبا
أبطال
بوكير هو النادي الذي
الكاتالوني.
الفريق
مع
لألندية
اختاره ،وهو طرابلس،
الـ ـ ـ ـ ــذي هـ ـ ــو مـ ـ ــن خـ ـ ــارج
ال ـع ــاص ـم ــة بـ ـي ــروت وال
يعتبر من فرق املقدمة ،وكــان يصارع
لـ ـلـ ـه ــروب مـ ــن الـ ـهـ ـب ــوط ال ـ ــى ال ــدرج ــة
ال ـثــان ـيــة ،م ــن دون الـتـقـلـيــل م ــن قيمة

ألبا وبوسكتس
في لبنان

ناد يقوده بوكير في لبنان
سيكون طرابلس رابع ٍ

الـفــريــق الـجـمــاهـيــريــة واالداري ـ ـ ــة ،لكن
على الصعيد الفني بــدا مستغربًا أن
يـخـتــار بــوكـيــر ال ـعــودة ال ــى لـبـنــان من
خالله.
اب ـ ـ ــن الـ ـت ــاسـ ـع ــة وال ـ ـس ـ ـتـ ــن (م ــوالـ ـي ــد
 10تـ ـم ــوز  )1948ل ـط ــامل ــا كـ ــان اس ـمــه
م ـ ـطـ ــروحـ ــا ل ـ ـتـ ــدريـ ــب فـ ـ ـ ــرق املـ ـق ــدم ــة،
وتـحــديـدًا األن ـصــار ،هــذا املــوســم ،لكن
ي ـبــدو ان امل ـ ــدرب األمل ــان ــي  -الـلـبـنــانــي
سئم من زحمة السير والنزول يوميًا
ال ــى ب ـي ــروت ،وبــال ـتــالــي اخ ـت ــار فــريــق
طــرابـلــس لسهولة الــوصــول الـيــه رغم
ُبـ ـع ــد املـ ـس ــاف ــة ،ل ـك ــن مـ ــن دون زح ـمــة
سير .أضــف الــى ذلــك أن بوكير ،الــذي
ّ
يفكر في ختم مسيرته التدريبية في
طرابلس ،أحـ ّـب أهــل هــذه املدينة التي
تعتبر ثاني أكبر مدينة في لبنان ،كما
ق ــال أم ــن ســر ال ـن ــادي سـلـيــم ميقاتي
ّ
لـ"األخبار" ،وبالتالي قرر تسلم الفريق
وتحقيق نتائج إيجابية معه.
"لم يضع أي شروط للموسم الجديد"،
ّ
مصرة
يقول ميقاتي ،لكن إدارة النادي

على إعداد فريق يمحو صورة املوسم
امل ــاض ــي ،ن ـظ ـرًا إل ــى ام ـت ــاك طــرابـلــس
العناصر الــازمــة مــن العـبــن وجهاز
فني وإداري واستقرار مــادي برعاية
ال ــرئ ـي ــس ن ـج ـيــب م ـي ـق ــات ــي؛ ف ـم ــوازن ــة
الفريق مؤمنة ،وهــي قاربت  700ألف
دوالر املوسم املاضي ،وهــي لن تكون
أقل من ذلك هذا املوسم.
في مكان آخــر ،كان فريق النبي شيت
يشهد هجرة جماعية أمس مع انتقال
ثالثة العبني أساسيني دفعة واحــدة،
وهم املدافع عبد الفتاح عاشور الذي
ّ
ح ـ ــط فـ ــي ن ـ ـ ــادي األن ـ ـص ـ ــار ،وزمـ ـي ــاه
ال ـ ـحـ ــارس ح ـس ــن ال ـح ـس ــن وامل ـه ــاج ــم
حسني العوطة في الشباب العربي.
ع ـ ــاش ـ ــور وص ـ ـ ــل ال ـ ـ ــى األن ـ ـ ـصـ ـ ــار ب ـعــد
أن تـ ــأرجـ ــح ان ـت ـق ــال ــه بـ ــن "األخ ـ ـضـ ــر"
و"األص ـ ـفـ ــر" ،أي ال ـع ـهــد الـ ــذي ك ــان قد
حـصــل عـلــى كـلـمــة مــن رئ ـيــس ال ـنــادي
أحـ ـم ــد املـ ــوسـ ــوي حـ ــولـ ــه .أض ـ ــف ال ــى
ذل ـ ــك الـ ـع ــاق ــات امل ـم ـي ــزة الـ ـت ــي تــربــط
النبي شيت والعهد والتعاون القائم،

خصوصًا على صعيد الالعبني ،لكن
ال ـع ـهــد عـ ــاد وق ـ ــرر عـ ــدم ض ــم عــاشــور
إفـ ـس ــاح ــا فـ ــي امل ـ ـجـ ــال أم ـ ــام األنـ ـص ــار
لـ ـض ـ ّـم ــه أيـ ـض ــا مـ ــن خـ ـ ــال الـ ـع ــاق ــات
املـمـيــزة بــن الـفــريـقــن .فالعهد أفسح
املـ ـج ــال أم ـ ــام ب ـطــل الـ ـك ــأس ومـنــافـســه
الرئيسي فــي املــوســم املقبل على لقب
الـ ـ ـ ــدوري ل ـك ــي ي ـح ـصــل ع ـل ــى امل ــداف ــع،
انطالقًا مــن الحاجة املـ ّ
ـاســة لألنصار
لـ ــاعـ ــب ك ـ ـعـ ــاشـ ــور ف ـ ــي ظ ـ ــل ت ــواض ــع
مستوى الدفاع.

انتقل ثالثة العبين
أساسيين دفعة واحدة
من النبي شيت

كــذلــك فــإن العهد يتطلع نحو صفقة
دف ــاع ـي ــة أك ـب ــر ق ــد تـتـمـثــل ف ــي مــدافــع
الصفاء علي السعدي الذي قد ينتقل
الــى العهد وينضم الــى "ت ــوأم روحــه"
وزمـيـلــه وشــريـكــه الـســابــق فــي الــدفــاع
ن ـ ــور م ـن ـص ــورّ .ه ـ ــذا األمـ ـ ــر ق ــد ي ـكــون
لعب دورًا في غض النظر عن عاشور
ملصلحة األنصار.
فـ ـ ــي ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ،تـ ـت ــواص ــل
الـتـحـضـيــرات لـلـمـشــاركــة األولـ ــى في
دوري األض ـ ـ ــواء ،ح ـيــث ض ــم ال ـنــادي
الـ ـحـ ـس ــن وال ـ ـعـ ــوطـ ــة ب ـع ـق ــد ي ـن ــاه ــز
عـشــريــن أل ــف دوالر لـكــل الع ــب ،وهــو
عـ ـب ــارة ع ــن ع ـش ــرة آالف م ـق ــدم عـقــد
ورات ـ ـ ــب ش ـه ــري يـ ـق ــارب ألـ ــف دوالر.
ك ــذل ــك ت ـن ـت ـظــر إدارة ال ـ ـنـ ــادي ع ــودة
الالعب علي بزي من نيجيريا حيث
يـشــارك فــي دورة كــرويــة هـنــاك حتى
يـتــم االت ـف ــاق مـعــه وض ـ ّـم ــه ،نـظـرًا إلــى
جدية عــرض الشباب العربي ،عكس
حديث النجمة الذي أبدى في فترة ما
رغبة في ّ
ضم الالعب.

الكرة اإلسبانية

ريال مدريد يصرخ :رونالدو بريء

ّ
علق رونالدو على اتهامه« :ضميري مرتاح دائمًا» (أ ف ب)

ال ت ـ ــزال ق ـض ـيــة ال ـت ـه ـ ّـرب الـضــريـبــي
ّ
امل ـ ــتـ ـ ـه ـ ــم ب ـ ـهـ ــا ن ـ ـجـ ــم ري ـ ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي كــري ـس ـت ـيــانــو رون ــال ــدو
ت ـ ـح ـ ـتـ ــل الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــاوي ـ ــن األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى لـ ــدى
ال ـص ـح ــاف ــة ال ــري ــاض ـي ــة ف ــي ال ـع ــال ــم،
ل ـت ـع ـيــد ال ـت ــذك ـي ــر ب ـق ـضــايــا ال ـت ـه ـ ّـرب
الـ ـت ــي ي ـع ــان ــي م ـن ـه ــا نـ ـج ــوم ال ـع ــال ــم
فــي مختلف امل ـج ــاالت .ومـثـلـمــا كــان
متوقعًا ،داف ــع "ســي آر  "7عــن نفسه
بــالـقــول إن ــه "م ــرت ــاح الـضـمـيــر" غــداة
اتهامه من قبل القضاء االسباني في
قـضـيــة ت ـهـ ّـرب ضــريـبــي بقيمة 14.7
مليون يورو ،بينما أبدى فريقه ريال
مدريد ثقته بــ"الـبــراءة التامة" لقائد
منتخب البرتغال.
وف ــي أول تـعـلـيــق ل ــه ع ـلــى الـقـضـيــة،

قـ ــال رونـ ــالـ ــدو م ــن مـ ـط ــار ل ـش ـبــونــة،
حيث كان يستعد للسفر مع منتخب
بالده الى روسيا للمشاركة في كأس
القارات" :الضمير مرتاح ،دائمًا".
جـ ـ ــاء هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـص ــري ــح بـ ـع ــد ال ـب ـي ــان
الصادر عن النادي امللكي الــذي أكد
أن "ريـ ــال مـقـتـنــع تـمــامــا ب ــأن العبنا
رون ـ ــال ـ ــدو س ـي ـظ ـهــر بـ ــراء تـ ــه ال ـتــامــة
ف ــي هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة" ،مـ ـج ــددًا "ث ـق ـتــه"
بنجمه .وأض ــاف" :مـنــذ وصــولــه الى
ري ــال مــدريــد فــي تـمــوز  ،2009أبــدى
رونالدو دائمًا إرادة واضحة للوفاء
بجميع الـتــزامــاتــه الـضــريـبـيــة .ريــال
مــدريــد ينتظر مــن الـقـضــاء التعامل
ب ـم ـن ـت ـه ــى الـ ـ ــوضـ ـ ــوح حـ ـت ــى ت ـظ ـهــر
البراءة بسرعة".

وكان اسم رونالدو قد ورد في تقارير
"ف ــوتـ ـب ــول ل ـي ـك ــس" الـ ـت ــي ك ـش ـف ــت فــي
 2016وثــائــق تتعلق بعمليات تهرب
ضــريـبــي عـلــى ن ـطــاق واس ــع ف ــي عــالــم
كرة القدم شملت العديد من الالعبني
وامل ــدرب ــن ف ــي أوروب ـ ـ ــا .ل ـكــن املـهــاجــم
البرتغالي نفى مــرارًا قيامه بعمليات
ت ـه ـ ّـرب ضــري ـبــي ،ون ـشــر أواخـ ــر الـعــام
امل ــاض ــي ك ـشــوفــات مــالـيــة بـقـيـمــة 225
مليون يورو.
وب ــات رونــالــدو العـبــا جــديـدًا يتهمه
القضاء االسباني بالتهرب الضريبي
بـعــد نـجـمــي بــرشـلــونــة االرجـنـتـيـنــي
ليونيل ميسي ال ــذي أدي ــن بالسجن
مل ـ ـ ــدة  21ش ـ ـه ـ ـرًا م ـ ــع غ ـ ــرام ـ ــة م ــال ـي ــة
بنحو مليوني يــورو الـعــام املاضي،

والبرازيلي نيمار .ورفضت املحكمة
ال ـع ـل ـيــا االس ـبــان ـيــة ق ـبــل ن ـحــو ثــاثــة
أســاب ـيــع االس ـت ـئ ـنــاف الـ ــذي ت ـقــدم به
ً
مـيـســي ،مــؤكــدة إدان ـتــه بــالـسـجــن 21
ّ
ش ـه ـرًا ،لكنها عــلـقــت عـقــوبــة السجن
ك ـمــا ه ــي ال ـح ــال عـ ــادة ف ــي إسـبــانـيــا
عندما تكون العقوبة أقل من عامني،
ً
فضال عن نظافة السجل القضائي.
َّ
من جهة أخرى ،بينت صحيفة "آس"
اإلسبانية أن الـفــارق الجوهري بني
أزمة رونالدو في قضية التهرب من
دفع الضرائب ،وأزمة نظيره ميسي،
هو أن األول وافق طواعية على دفع
ستة ماليني يورو عام  2014حينما
واج ـ ــه هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة ،بـيـنـمــا رفــض
ميسي التعاون.
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رياضة
سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

توليسو أكبر صفقات أنشيلوتي في بايرن
أبــرم بايرن ميونيخ بطل املانيا في
املـ ــواسـ ــم ال ـخ ـم ـســة امل ــاض ـي ــة صـفـقــة
جــديــدة وكــانــت ه ــذه امل ــرة مــع العــب
وسـ ـ ــط ل ـ ـيـ ــون الـ ـف ــرنـ ـس ــي ك ــورنـ ـت ــان
ّ
توليسو ،الذي كلف النادي البافاري
 41.5مليون يورو.
ووق ـ ـ ــع ت ــول ـي ـس ــو ( 22عـ ــامـ ــا) ع ـقــدا
لخمسة أعــوام مع الـنــادي البافاري،
بـطـلــب م ــن امل ـ ــدرب االي ـط ــال ــي كــارلــو
أنشيلوتي ال ــذي يـجــد فـيــه الخليفة
لــاسـبــانــي املـعـتــزل شــابــي ألــونـســو،
وذل ـ ـ ــك ب ـع ــدم ــا ت ــأل ــق مـ ــع لـ ـي ــون فــي
امل ــوس ــم امل ـن ـت ـهــي م ـس ـجــا  14هــدفــا
و 6تمريرات حاسمة في املسابقات
املختلفة.
ّ
ويعد توليسو أغلى العب يستقدمه
أنشيلوتي ،وذلــك بعد قــدوم املدافع
الـعـمــاق نـيـكــاس شــولــه ( 21عــامــا)
من هوفنهايم مقابل  20مليون يورو
وش ــراء عقد العــب الــوســط الفرنسي
كـيـنـغـسـلــي ك ــوم ــان م ــن يــوف ـن ـتــوس
مقابل  21مليون يورو.
بـ ــدوره ،يـقـتــرب وس ــت ه ــام يونايتد
م ــن ال ـت ـعــاقــد م ــع م ــداف ــع مــانـشـسـتــر
يــونــايـتــد كــريــس سـمــولـيـنــغ ،بعدما
كثر الحديث في اآلونــة األخـيــرة عن
أن الع ــب بنفيكا الـســويــدي فيكتور
لينديلوف بات قريبًا من «الشياطني

ال ـح ـم ــر» .وذكـ ـ ــرت صـحـيـفــة «داي ـل ــي
س ـت ــار» أن وس ــت ه ــام ع ــرض مبلغ
 10ماليني جنيه إسترليني للتعاقد
مــع سمولينغ ،مــوضـحــة فــي الــوقــت
عينه أن يونايتد يخطط للتعاقد مع

الدوري االنكليزي ينطلق
بين تشلسي وتوتنهام

سيفتتح الدوري االنكليزي املوسم املقبل
باستضافة توتنهام هوتسبر لتشلسي
على ملعب "ويمبلي" الشهيرُ ،بحسب جدول
الدوري االنكليزي املمتاز الذي أعلن أمس.
وسيعتمد توتنهام ملعب "ويمبلي" الذي غالبًا
ما يستضيف مباريات املنتخب االنكليزي،
بشكل مؤقت مسرحًا ملبارياته بعدما ّ
ودع
ملعب "وايت هارت الين" ،في انتظار إنجاز
أعمال بناء ملعبه الجديد.
ويخوض ليفربول لقاءين صعبني في
املرحلتني الثالثة والرابعة ،اذ يستقبل بداية
أرسنال ثم يحل ضيفًا بعد أسبوع على
مانشستر سيتي.

من جهة أخرى ،قال العب يوفنتوس
الـغــابــونــي مــاريــو ليمينا إن ــه يــريــد
مـنــاقـشــة بـقــائــه مــن عــدمــه فــي فريق
«ال ـ ـس ـ ـي ـ ــدة ال ـ ـع ـ ـج ـ ــوز» مـ ـ ــع مـ ــدربـ ــه
م ــاس ـي ـل ـي ــان ــو ألـ ـيـ ـغ ــري ق ـب ــل ات ـخ ــاذ
قراره النهائي بشأن مستقبله ،وذلك
بعدما شعر بامللل من قلة مشاركاته
على مــدار العامني املاضيني ،مؤكدًا
تلقيه عرضني من ارسنال وواتفورد
االنكليزيني.
وع ـل ــى صـعـيــد امل ــدرب ــن ،ع ـ َّـن روم ــا
أوزيـ ـبـ ـي ــو دي فــران ـش ـي ـس ـكــو م ــدرب ــا
ل ـفــري ـقــه ملـ ــدة م ــوس ـم ــن ،وذل ـ ــك بـعــد
عـمـلــه ال ـج ـيــد م ــع س ــاس ــوول ــو ط ــوال
املواسم األربعة املاضية .ويأتي دي
فــران ـش ـس ـي ـكــو ،ال ـ ــذي كـ ــان الع ـب ــا في
رومــا وت ـ ّـوج معه بلقب ال ــدوري عام
 ،2001خلفًا للمدير الـفـنــي السابق
لوتشيانو سباليتي الذي انتقل إلى
تدريب انتر ميالنو.
وب ـع ـي ـدًا م ــن أوروب ـ ـ ــا ،أقـ ــال شينجن
ال ـص ـي ـنــي الـ ـ ــذي ي ـل ـعــب ف ــي ال ــدرج ــة
الثانية مدربه السويدي زفن غوران
اريكسون بسبب النتائج املتواضعة
للفريق .ولم يفز شينجن بأي مباراة
م ـنــذ مـنـتـصــف ن ـي ـســان ،م ــا يـصـ ّـعــب
م ـه ـم ـتــه ف ــي ال ـص ـع ــود الـ ــى الـ ـ ــدوري
السوبر في نهاية املوسم.

لينديلوف ليكون الى جانب العاجي
إيريك بايلي وفيل جونز في الدفاع،
على أن يتخلى عن سمولينغ نهائيًا،
بسبب عدم اقتناع املدرب البرتغالي
جوزيه مورينيو بقدراته.

ّ
بعقد لخمس سنوات (إنترنت)
ضم بايرن توليسو
ٍ

بان كي مون من األمم المتحدة
الى اللجنة األولمبية؟

قدمت اللجنة األوملبية الدولية اقتراحًا
لترشيح األمني العام السابق لالمم املتحدة
الكوري الجنوبي بان كي مون لرئاسة لجنة
األخالقيات التابعة لها ،خلفًا للسنغالي
ّ
وستصوت اللجنة خالل
يوسوفا نداي.
جمعيتها العمومية املقررة إقامتها في أيلول
املقبل على االقتراح .وإذا ما تمت املوافقة على
االقتراح ،فسيحل بان كي مون في منصب
رئيس لجنة األخالقيات مكان ندياي ،الذي
سيغادر املنصب في نهاية اجتماعات الجمعية
العمومية.

استراحة

نادال ينسحب من كوينز للراحة

1

3

4

5

6

7

8

9

انسحب االسباني رافايل نادال من دورة
كوينز االنكليزية لكرة املضرب على املالعب
العشبية التي تقام من  19الى  25الحالي ،وذلك
للراحة استعدادًا لبطولة ويمبلدون .وقال نادال:
"أنا حزين التخاذ هذا القرار ألنني أعشق دورة
كوينز .فزت بلقبها عام  2008وفي كل مرة
بلغت فيها نهائي بطولة ويمبلدون ،كانت بعد
مشاركتي في دورة كوينز".
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أخبار رياضية

4

8

9

5

6

«إطفاء بيروت» يقترب
من نهائي اليد

وضع فريق فوج إطفاء بيروت قدمًا في الدور
النهائي لبطولة لبنان في كرة اليد ،بعدما ّ
تقدم
على منافسه الليسيه ناسيونال  0-1من
أصل ثالث مباريات ممكنة ،في الدور نصف
النهائي ،بفوزه عليه بفارق  8أهداف ،26-34
في قاعة حاتم عاشور لنادي الصداقة .وكان
أفضل مسجل في املباراة العب االطفاء حسني
شاهني برصيد  9أهداف ،فيما كان التونسي
محمد مراد األفضل من الخاسر بـ 8أهداف.
ويقام اللقاء الثاني بني الفريقني الليلة عند
الساعة  22.30في القاعة عينها ،وفي حال فاز
اإلطفاء فإنه سيتأهل الى الدور النهائي.
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أفقيا

يتميز بمنارته املائلة –  -2عائلة ّ
 -1مسجد قديم في العراق في مدينة املوصل ّ
نحات فرنسي
ّ
شهير – مكان شديد ّ
الحر أو جهنم –  -3ما يوضع على ظهر السند من إســم أو أمــر بالدفع –
ّ
مدينة أميركية عاصمة أوريغون –  -4إسم ملدينة وجبل في العراق – تهيأ للحملة في الحرب – -5
زلق وسقط – سهل وضد صعب – إقترب –  -6جامعة أميركية مشهورة في نيوهاڤن بكونكتيكت
ّ
– مؤذن الرسول –  -7عاصمة أوروبية – واحد باألجنبية – والدة –  -8للتعريف – بسط قدميه
– مدينة في فلسطني على املتوسط –  -9حصل على الشيء – رجــل أسطوري إشتهر بالحمق
ُ
والبالهة تنسب إليه نوادر وفكاهات – برد –  -10من أخصب املناطق الزراعية في لبنان

عموديًا

 -1أديب ومؤرخ لبناني راحل من رجال النهضة ّ
أسس في القاهرة مجلة الهالل ودار
الهالل للنشر –  -2حروف العلة في اللغة العربية – فلكي فرنسي راحل –  -3معلم
في مدرسة – متشابهان – ملكه وخاصته –  -4ساعده ومد له يد العون – وشى –
 -5حرف نصب – كيس ُيخاط في جانب الثوب من الداخل ُ
ويجعل فمه من الخارج
– أظلم الليل –  -6مدينة فرنسية قاعدة محافظة املانش – فك العقدة –ُ  -7إحدى
الحرة – أسنان األسد –  -8طني رقيق – أشار –  -9إسم ّ
ّ
عدة رجال نسبوا الى
املهن
تولوز فرنسا – مغارة يتدفق منها نهر ابراهيم –  -10بحر – بلدة لبنانية في البقاع
الغربي

شروط اللعبة
ّ

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

مشاهير 2604
1

حلول الشبكة السابقة

أفقيا
ّ
 -1كتاب العني –  -2ليست – يونان –  -3رت – رشدي – بز –  -4ميكادو – إال –  -5وكيرة – يخسر
خفي – يا –  -9األرجوان –  -10نبوخذ ّ
أمي –  -7فك – هال – لهب –  -8رآك – ّ
–  -6ناسك – ّ
نصر
عموديًا

 -1كلرمون فران –  -2تيتيكاكا –  -3اس – كيس – كاو –  -4بتراركه – لخ – ّ -5
شدة – أخاذ – -6
ّ
عوي – يم – يجص –  -8ين – أخيل – ور –  -9نابلس – ّ
ليدو – الفرن – ّ -7
هيا –  -10نزار قباني

حل الشبكة 2603

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

محامية وناشطة حقوقية وكاتبة بريطانية من أصل لبناني تخصصت
ف ــي ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي وال ـق ــان ــون ال ـج ـنــائــي وح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان وتسليم
املجرمني .إرتبطت باملمثل جورج كلوني
 = 2+8+4+3+1الراية ■  = 11+9+6+5+7خالف القرى ■  = 10+1للتفسير

حل الشبكة الماضية :غوستافو ليما

ّ
كرم نادي هومنتمن انطلياس فريق السيدات
الذي أحرز لقب بطولة لبنان للدرجة األولى
في كرة السلة في سنتر اغباليان (مزهر)
في حفل كبير حضره عدد من الشخصيات
الرياضية .وجرى تكريم الفريق الذي دخل
أعضاء الجهاز الفني برئاسة املدرب باتريك
سابا والالعبات مع كأس البطولة وسط
تصفيق الحاضرين ،ثم عرض فيلم عن
مسيرة فريق السيدات ملوسم .2017-2016
وسيستضيف نادي هومنتمن بطولة األندية
العربية للسيدات في تشرين األول املقبل،
حيث يأمل ّ
القيمون عليه أن يحرز اللقب ،وهو
الذي يملك العبات في منتخب لبنان للسيدات
الذي سيشارك في بطولة آسيا الشهر املقبل،
ساعيًا للعودة الى املستوى "أ".
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ثقافة وناس

تلفزيون

«غرابيب سود» كذبة الموسم...

ّ
خدعة سعودية« ...داعش» هبطت من المريخ!
زينب حاوي
الرايات السود لفحت  mbcمن خالل
«غرابيب سود» الذي يجسد ظاهرة
تعد األكثر دموية ووحشية عرفها
التاريخ الحديث ،بهدف إعادة رسم
«ق ـيــم اإلسـ ــام الـحـقـيـقــي ،والـتــربـيــة
املــدن ـيــة وال ـع ـلـّـم وال ــوع ــي وال ـحــريــة»
ك ـمــا ّ
روج ص ــن ــاع ال ـع ـم ــل .ش ـع ــارات
ّ
رنــانــة تـطــايــرت خـلــف هــذا املسلسل
األق ــرب ال ــى التوثيقي والتجميعي
لـ ـشـ ـه ــادات واق ـع ـي ــة ع ــان ــت ع ـل ــى يــد
التنظيم اإلرهــابــي« .غرابيب سود»
(تــألـيــف لــن ف ــارس ،وإخ ــراج حسام
الــرن ـت ـي ـســي وع ـ ـ ــادل أدي ـ ــب وح ـســن
ش ـ ــوك ـ ــت) ال ـ ـ ـ ــذي ط ــرحـ ـت ــه ال ـش ـب ـك ــة
السعودية في البرمجة الرمضانية
بـعــد تــأجـيــل وأخ ــذ ورد فــي األشـهــر
املاضية ،ال يمكن سلخه عن السياق
ال ـس ـيــاســي واإلس ـتــرات ـي ـجــي وحـتــى

اإلعــامــي الــذي تنتهجه السعودية.
يـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـ ــذي يـشـيـطــن
«داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،ف ـ ــي وق ـ ـ ــت يـ ـحـ ـش ــد ف ـيــه
ه ــذا الـبـلــد كــل إمـكــانـيــاتــه الــدعــائـيــة
لـصـنــاعــة ص ــورة م ـغــايــرة للمملكة.
ص ــورة «نـظـيـفــة» مــن ال ــدم وال ـتــورط
ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــروب وصـ ـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ـ ــات ،ودع ـ ـ ــم
للجماعات املتطرفة ،التي تنهل في
األصل من الفكر الوهابي الذي تقوم
عليه السعودية عقائديًا.
ع ـمــل درام ـ ــي رم ـض ــان ــي ،ي ــأت ــي بعد
تدشني ما سمي مركز «إعتدال» ،من
قبل امللك السعودي سلمان بن عبد
العزيز ،والرئيس األميركي دونالد
ترامب في أيار (مايو) املاضي ،بعد
اإلنـتـهــاء مــن «قـمــة ال ــري ــاض» .مركز
ي ـضــم  200م ـه ـنــدس وألـ ـف ــي عــامــل،
ي ـس ـيــر وف ـ ــق  3إتـ ـج ــاه ــات :ال ـف ـكــري
واإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي والـ ـ ــرق ـ ـ ـمـ ـ ــي ،وم ـه ـم ـت ــه
رص ــد كــل األنـشـطــة ال ـتــي ت ـخــرج من

ال ـشــاشــات وال ـســاحــات اإلفـتــراضـيــة
عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ،وت ـح ـل ـي ـل ـهــا،
وت ـقــديــم «ال ـن ـصــح واإلرش ـ ـ ــاد» بـنــاء
عليها.
دأبــت األجهزة اإلعالمية والدعائية
لرفد مصطلح «اإلعـتــدال» باململكة،
وبالتالي إسقاط أي صلة باإلرهاب

دأبت األجهزة اإلعالمية
والدعائية والفنية على تبرئة
المملكة من دعم التطرف
ودعــم الجماعات املسلحة املتطرفة،
وال ـ ـتـ ــرويـ ــج بـ ـ ــأن ظـ ــاهـ ــرة ال ـت ـط ــرف
«ح ــدي ـث ــة ف ــي امل ـم ـل ـك ــة» .س ــاع ــد فــي
ذلك ،الثقل الذي وضعه وزير الدفاع
محمد بن سلمان في ما أسماه «رؤية
 »2030كخطة إصالحية ترتكز إلى

اإلقتصاد في الدرجة األولى ،وترفع
مشاركة املــرأة في العمل ،واإلنفتاح
الـثـقــافــي مــن خــال إسـتـقــدام فنانني
معروفني إلى اململكة .وليس اإلتيان
ب ــامل ــوس ـي ـق ــار املـ ـص ــري ع ـم ــر خ ـيــرت
ف ــي آذار (م ـ ـ ــارس) امل ــاض ــي إلح ـيــاء
حفلة للمرة األولــى ،اال ترجمة لهذه
الـسـيــاســة واإلسـتــراتـيـجـيــة ،الـتــي ال
تـخــرج بالطبع عــن الـشــق اإلعــامــي
املتمثل في شبكة  mbcومتفرعاتها،
التي يستحوذ عليها بن سلمان.
قبل أي ــام ،وتـحــديـدًا فجر  5حــزيــران
(ي ـ ــونـ ـ ـي ـ ــو) ،ح ـ ــوص ـ ــرت قـ ـط ــر ف ـج ــأة
إق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــا وس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــا ،م ـ ــن ق ـبــل
السعودية وبعض الدول الخليجية.
حـ ـص ــار فـ ــي الـ ـب ــر والـ ـبـ ـح ــر وال ـج ــو
وحـتــى فــي اإلع ــام (ال ـج ــزي ــرة) ،أتــى
بـعــد زيـ ــارة ت ــرام ــب ال ــى الـسـعــوديــة،
وإع ـ ـت ـ ـبـ ــار قـ ـط ــر املـ ـ ـم ـ ـ ّـول األس ــاس ــي
لـ ــإرهـ ــاب ول ـل ـج ـم ــاع ــات امل ـت ـط ــرف ــة.

حشد اإلعــام السعودي واإلمــاراتــي
ً
ط ــوي ــا لـتـظـهـيــر ه ــذه الـ ـص ــورة عن
قـ ـط ــر ،وب ــال ـت ــال ــي إبـ ـع ــاد أي شـبـهــة
ت ـ ـخـ ــص امل ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة .ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـع ـ ـكـ ــس،
ب ــان ــت األخـ ـي ــرة ع ـلــى أن ـه ــا مـحــاربــة
ومـنــاهـضــة ل ــإره ــاب ،وتـعـمــل على
قـطــع دابـ ــره بـشـكــل فـ ـ ــوري ...لترسو
ال ـ ـصـ ــورة ال ـن ـه ــائ ـي ــة ع ـل ــى مـ ــا ي ـلــي:
الـسـعــوديــة مــوئــل اإلع ـت ــدال وســاحــة
للقيم اإلسالمية الصحيحة ،وقطر
م ــرك ــز ال ـت ـم ــوي ــل وال ــدع ــم ل ــإره ــاب.
بـ ـقـ ـي ــت «إس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل» خـ ـ ـ ـ ــارج هـ ــذه
املعادلة ،وسمعنا أصواتًا سعودية
كثيرة ّ
تبرئها من تاريخها الدموي،
وتـقــدم لها خدمة العمر فــي اإلفــادة
ّ
التشظي الـعــربــي /العربي،
مــن هــذا
لتخرج في النهاية ،كنسخة منقحة
قريبة لإلسالم ومعادية لـ «التطرف»
(ال ـ ـنـ ــاطـ ــق بـ ــإسـ ــم جـ ـي ــش اإلح ـ ـتـ ــال
أفيخاي أدرعي نموذجًا).

المسلسل الضخم يغرق في بحر من الدماء
هناء جالد
ل ـي ـســت هـ ــذه امل ـ ـ ّـرة األول ـ ــى ال ـت ــي تـتــم
فيها مناقشة اإلرهــاب من خالل عمل
فـنــي .لـعــل أب ــرز األع ـمــال الـتــي قــاربــت
خبايا وخفايا التنظيمات والعناصر
املـتـطـ ّـرفــة كــان «ال ـحــور الـعــن» و«ومــا
م ـل ـكــت اي ـم ــان ـك ــم» ل ـن ـج ــدة اس ـمــاع ـيــل
أنـ ـ ــزور ،وف ـي ـلــم «ل ـي ـلــة ال ـب ـي ـبــي دول»
للمخرج عادل أديب.
لكنها حـقــا املـ ـ ّـرة األولـ ــى ال ـتــي تدخل
ف ـي ـه ــا كـ ــام ـ ـيـ ــرا ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــا إل ـ ـ ــى غ ــرف ــة
ّ
التحكم ب ـهــؤالء؛ وبيوتهم وعقولهم
وفـ ـظ ــائـ ـعـ ـه ــم ورجـ ــال ـ ـهـ ــم ون ـس ــائ ـه ــم
وأطفالهم وقادتهم ومؤيديهم ...ضمن
مسلسل «غرابيب ســود» (تأليف لني
ف ـ ــارس ،وإخـ ـ ـ ــراج ح ـس ــام الــرنـتـيـســي
وع ــادل أدي ــب وحـســن شــوكــت) الــذي
أثار الجدل منذ اللحظة األولى لطرح
اإلعـ ــان ال ـتــروي ـجــي ال ـخــاص ب ــه عبر
شبكة  mbcالسعودية.
ّ
مـنــذ الـحـلـقــة األول ـ ــى ،ي ــرك ــز املسلسل
ع ـلــى ع ـن ـصــر املـ ـ ــرأة داخ ـ ــل «داعـ ـ ــش»،
لـكــن ف ــي ظ ــل الـشـخـصـيــات الــذكــوريــة
التي تدير التنظيم اإلرهــابــي لكشف
دواف ـ ــع هـ ــؤالء وأف ـك ــاره ــم ،م ــع تفنيد
ل ـن ـق ــاط ض ـع ـف ـهــم وق ــوتـ ـه ــم .ل ـك ــن كــل
ذل ـ ـ ــك ضـ ـم ــن س ـ ـيـ ــاق درامـ ـ ـ ـ ــي ي ـف ـت ـقــد
التشويق .منذ البداية ،وقع العمل في
الرتابة وبطء األحــداث ،خصوصًا مع
ّ
مطوالت
احتواء معظم املشاهد على
ح ــواري ــة ف ــارغ ــة ،تـنـحــو أح ـيــانــا نحو
تزامنًا
السطحية والبعد عن املنطقّ ،
مع دوران موسيقى تصويرية منفرة.
مــع ت ــداور ثــاثــة مخرجني على إدارة
ّ
املـسـلـســل ،أصـيـبــت روح ــه بالتشتت.
ّ
هـ ـك ــذا ،ن ـجــد م ـشــاهــد م ـم ـ ّـي ــزة ي ـتــألــق
خــال ـهــا امل ـم ـث ـل ــون ،ك ـمــا ف ـعــل املـمـثــل
ال ـســوري ش ــادي الـصـفــدي فــي معظم
إطالالته ،وكما رأينا املمثل الكويتي
محمود بو شهري في صورة جديدة
بعيدة عن نمطية أدواره الرومانسية.
غير ّأن املصري ّ
سيد رجب وقع في فخ
املبالغة في رسم لغة جسد لشخصية
املفتي ،فجاء دوره بعيدًا عن الواقعية
ّ
املطلوبة .فــي املـقــابــل ،يبدو ّأن املمثل
الـ ـس ــوري أح ـم ــد األح ـم ــد ت ــأث ــر بعض
ال ـ ـ ـشـ ـ ــيء ب ـ ـت ـ ـبـ ــادل اآلراء مـ ـ ــع ث ــاث ــة
م ـخــرجــن ،ف ـظ ـهــرت شـخـصـيـتــه «أب ــو
طلحة أمير الخلية» بال بصمة خاصة.
ح ـت ــى ال ـ ّـس ــاع ــة وم ـ ــع ان ـت ـظ ــار ع ــرض
ال ـح ـل ـقــة ال ـع ـش ــري ــن واألخ ـ ـيـ ــرة م ـســاء

الـيــوم ،ال تسارع في األح ــداث .تمشي
ال ـح ـل ـقــات ف ــي س ــرده ــا روي ـ ـ ـدًا روي ـ ـدًا
لتمرير مشاهد تعيد تصوير الكثير
مــن فـظــائــع «داعـ ــش» مــن دون تبرير
ضـمــن الـسـيــاق ال ــدرام ــي .ه ـكــذا ،غــرق
«غـ ــراب ـ ـيـ ــب س ـ ـ ــود» فـ ــي بـ ـح ــر ال ــدم ــاء
املـجــانـيــة ،مــع خ ــوف ورع ــب خـ َ
ـارجـ ْـن
عن الضرورة القصصيةّ .
ربما كان من
األج ــدر الـتــركـيــز عـلــى خـيــوط درامـيــة
م ـث ـي ــرة ،ت ــاه ــت ب ــن م ـش ــاه ــد خ ــاوي ــة
ع ـ ّـدة ،فيما ُحـشــرت ربـمــا فــي محاولة
لــزيــادة ع ــدد الـحـلـقــات حـســب شــروط
ّ
ال ـع ــرض ال ــرم ـض ــان ــي .م ــع ال ـع ـلــم ب ــأن
الـقــائـمــن عـلــى املـسـلـســل أع ـل ـنــوا قبل
ّ
ّأي ـ ــام أن ع ــدد ال ـح ـل ـقــات ل ــن يــزيــد عن
ّ
عشرين ،موضحني أن الـقــرار لــم يكن

من
المسلسل

وليد اللحظة ،بل اتخذ عند االنتهاء
ّ
ّ
مــن املــونـتــاج ،ألن املنتجني أيقنوا أن
«الرسائل اإلنسانية والسياسية التي
يـحـمـلـهــا امل ـس ـل ـســل ي ـم ـكــن إيـصــالـهــا
فــي عــدد مـعـ ّـن مــن الحلقات مــن دون
إطالة»!
ّ
والصحيح أن املوضوع شائك ،وهو

رتابة ّوبطء في األحداث
ومطوالت حوارية فارغة
األكـثــر صعوبة فــي زمــن األزم ــة ،لكن
هـ ــذا ال ي ـع ـفــي ال ـكــات ـبــة م ــن تضمني
املـسـلـســل األس ــس ّ
األولـ ـي ــة املـطـلــوبــة
لـبـنــاء عـمــل درام ــي مـتـكــامــل ،أبــرزهــا

«الترفيه» ولو حمل في باطنه أسمى
ال ــرس ــائ ــل اإلج ـت ـمــاع ـيــة واإلن ـســان ـيــة
والسياسية .وعليه ،يفتقد «غرابيب
س ـ ـ ــود» إل ـ ــى أي ج ـ ـ ــاذب ل ـل ـم ـتــاب ـعــة.
تـلـعــب الـلـغــة الـفـصـحــى واخـتــاطـهــا
بــالـلـهـجــات املـحـلـيــة مــن دول عربية
ع ـ ـ ـ ـ ّـدة دورًا إضـ ــاف ـ ـيـ ــا ف ـ ــي ت ـش ـت ـيــت
امل ـش ــاه ــد ،بـيـنـمــا يــأتــي الـ ـ ــراوي ملــلء
الفراغ ،في مقابل غياب تام للمشاهد
الفنية اإليـحــائـيــة .يـصــدم الجمهور
ّ
ب ــاألس ـل ــوب امل ـب ــاش ــر ،كـ ــأن ك ــل حلقة
من العمل ما هي إال نص محاضرة
جامعية سيطر عليها التكرار حتى
ّ
أن بعض املقاطع وتحديدًا تلك التي
ّ
ّ
تـ ـص ــور ال ـت ـف ـج ـي ــرات ،ف ـق ــدت قــوت ـهــا
ّ
وأهميتها بفعل التنفيذ الذي بدا في

بعض اللقطات بدائيًا.
م ـنــذ ب ــداي ــة رم ـض ــان  ،2017يـتــابــع
ً
الجمهور العربي عمال دراميًا يناقش
ف ــي خـيــوطــه املـتـشــابـكــة قـصـصــا من
داخل الخطر األسود ،ليحاول تفكيك
وتفنيد رواي ــات «داع ــش» مــن خالل
شخصيات مرسومة عن مشاهدات
حقيقية لـفـظــائــع ارت ـك ـب ـهــا ،ولـطــاملــا
اج ـت ـهــد ف ــي تــروي ـج ـهــا ع ـبــر وســائــل
اإلع ــام املختلفة ،وتـحــديـدًا الشبكة
العنكبوتية .
«غــراب ـيــب س ــود» الـحـلـقــة األخـ ـي ــرة :الـيــوم
 23:00بتوقيت بيروت على  mbcو«mbc
مـ ـص ــر» ـ ـ ـ ـ ـ  00:30ع ـل ــى  lbciو،LDC
و 00:00على «املستقبل»
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سطحية وحشو وتزوير
أيمن مبروك :محاربة اإلرهاب تكون بالفن!
«م ـس ـل ـس ــل م ـ ـشـ ــروع فـ ــريـ ــد ،ال تـمـكــن
م ـق ــارن ـت ــه درام ـ ـيـ ــا ب ـ ــأي م ــن األعـ ـم ــال
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي قـ ـ ــاربـ ـ ــت فـ ـظ ــاع ــات
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش»» .ه ـ ـك ـ ــذا ي ـ ـصـ ــف امل ـم ـث ــل
ال ـت ــون ـس ــي اإليـ ـط ــال ــي أيـ ـم ــن م ـب ــروك
ً
«غ ــرابـ ـي ــب س ـ ـ ــود» ال ـ ـ ــذي أث ـ ـ ــار جـ ــدال
واسعًا حتى قبل عرضه.
ـاء م ـ ــع «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،ي ـع ـت ــرف
ف ـ ــي ل ـ ـقـ ـ ّ
م ـبــروك أن ــه لــم يـكــن يـتــوقــع أن يحقق
الـعـمــل جـمــاهـيــريــة واس ـع ــة ،بخاصة
أن ــه ي ـح ـتــوي ع ـلــى ج ــرع ــة مـكـثـفــة من
مشاهد العنف ،منها اع ــادة تصوير
واق ـع ــة ذب ــح األق ـب ــاط امل ـصــريــن على
أحد الشواطئ الليبية ،ومشهد حرق
ال ـط ـي ــار االردنـ ـ ـ ــي م ـع ــاذ ال ـك ـســاس ـبــة.
ّ
يـعــلــق« :ل ـقــد حققنا مـفــارقــة عجيبة.
رغــم املنافسة القوية بعد قــرار القناة
بعرض املسلسل في رمضان ،وجدنا
أن ـن ــا ح ـص ــدن ــا إه ـت ـم ــام ــا ب ــال ـغ ــا ل ــدى
الجمهور .والغريب أن أبرز املتابعني
املتحمسني هم من معارضي مضمون
«غرابيب سود»».
يـ ـس ــارع مـ ـب ــروك ال ـ ــى س ـح ــب خ ـيــوط
ال ـحــوار بــإتـجــاه مـحــدد« :لــأســف لقد
تم تمييع قضيتنا الفنية بني تناول
العمل على أنــه أحــد أضخم إنتاجات
العربية ،واتهامه بأنه صنيعة إيران
بـمــا أدخـ ــل مـتــابـعـيــه م ــن راف ـض ــن أو
داعمني في دوامــة الخالف التاريخي
 ال ـس ـيــاســي ب ــن ال ـس ـنــة وال ـش ـي ـعــة».ّ
ه ـك ــذا ي ــرى أن «غ ــراب ـي ــب سـ ــود» راح
كعمل فني ضحية مضمونه وعنوانه
األس ــود ،واخـتـفــى أي مــوقــف أو مقال
فني نـقــدي حقيقي حــول السيناريو
واإلخراج وجهود املمثلني».
ل ـكــن ك ـيــف ت ــم تــرش ـيــح أي ـم ــن م ـبــروك
ألداء دور «ال ـص ــدي ـق ــي»؟ وه ــل ت ــردد
في اإلقــدام على خوض هذه التجربة
رغ ــم املـخــاطــر املـحـيـطــة؟ يـجـيــب« :أنــا
ناشط في مجالي كممثل في ايطاليا،
أعمل للمسرح والــدرامــا التلفزيونية
والسينما .لكن العرض بالعودة الى
الجمهور العربي وتحديدًا من بوابة
الـخـلـيــج ك ـشــاشــة  mbcوض ـم ــن عمل
بهذه الضخامة اإلنتاجية ،يطرح في
وطننا
مضمونه موضوع الساعة في
ّ
ً
العربي ،ال يدع مجاال للتردد .علمًا أنه
تناهى الى مسمعي اعتذار العديد من
املمثلني واملخرجني عن عــدم الدخول
في هذا التجربة خوفًا من التهديدات
الـ ـت ــي قـ ــد يـ ـتـ ـع ــرض ــون لـ ـه ــا مـ ــن قـبــل
التنظيم».
يتابع أيمن الكشف عن الوقائع في ما
خــص تـعـ ّـرض العاملني فــي «غرابيب
سود» لتهديدات مباشرة من «داعش»
ف ــي س ـب ـيــل ال ـض ـغ ــط ل ــوق ــف ع ــرض ــه،
ً
ق ــائ ــا« :ب ـصــراحــة ،حـتــى الـلـحـظــة ،لم
أتعرض ألي تهديد ،وبرأيي حتى لو
حـصــل ،فـهــذا ال يهمني ألنـنــي كفنان
ما زلــت مؤمنًا بأننا اصحاب رسالة
علينا تأديتها .وهذه كانت واحدة من
أكبرها بالنسبة الي ،وإن أراد أي كان
مناقشتي في العمل سواء من الناحية
ّ
السياسية أو الدينية ،فسأقول له إن
هذا ليس من اختصاصي» .ويضيف:
«قـ ّـدمــت فــي إيـطــالـيــا شخصية تاجر
السالح واملخدرات ورئيس املافيا ،ولم
أتخوف يومًا من التعرض للتهديد أو
املالحقة من قبل املافيا االيطالية ،ألني
ّ
كنت على يقني أن رجال املافيا ليسوا
بالسذاجة والتفاهة ملالحقة فنان جل
ما فعله هو تجسيد شخصية ضمن
عمل فـنــي ،وه ــذا بــرأيــي ينطبق على
«داعش» رغم تفوقه على كل من سبق
ذكرهم في اإلجرام واالرهاب».
وعليه ،يبدو أن موضوع التهديدات
يحمل وجهتي نظر تقود إحداها الى
ً
إمكانية اعـتـبــاره تـهــويــا وإشــاعــات

الممثل
التونسي
في
مشهد من
المسلسل

لــرفــع جـمــاهـيــريــة ال ـع ـمــل وال ـتــرويــج
لـ ــه .ي ـج ـيــب م ـ ـبـ ــروك« :ك ـل ـن ــا سـمـعـنــا
ب ـت ـع ــرض ال ـق ـن ــاة ل ـل ـت ـهــديــد بـحـســب
تـصــريــح مــديــرهــا ال ـعــام عـلــي جــابــر.
لكن على حــد علمي ،لــم يتعرض ّ
أي
من املمثلني للتهديد بشكل مباشر،
ح ـت ــى زم ـي ـل ـت ــي امل ـم ـث ـل ــة ال ـتــون ـس ـيــة
فــاط ـمــة ن ــاص ــر (زوجـ ـ ــة أم ـي ــر داع ــش
فـ ــي املـ ـسـ ـلـ ـس ــل) ،صـ ـ ّـرحـ ــت ب ـت ـعــرض
صفحتها على فايسبوك لإلختراق،
ول ـكــن ل ــم تـصـلـهــا أي رس ــال ــة تهديد
مـبــاشــر ،بحسب تصريحها األخـيــر
إلذاعة «موزاييك» التونسية».
من خالل هذا التصريح الواضح ،أراد
بطل مسلسل «الدوامة» الذي يعرض
أي ـض ــا خـ ــال ال ـش ـه ــر ال ـف ـض ـيــل عـلــى

شــاشــة الــوطـنـيــة الـتــونـسـيــة األول ــى،
توجيه رسالة لزمالئه بعدم التردد
في تقديم أدوار مماثلة« :اليوم نرى
ت ـحــال ـفــا دولـ ـي ــا ض ــد «داعـ ـ ـ ــش» ،لكن

لم أقرأ أي مقال نقدي
حقيقي حول السيناريو واإلخراج
وجهود الممثلين (أ .م)
ـارات الـتــاريـخـيــة كــافــة ،أجمعت
امل ـس ـ ّ
على أننا ال نقدر على مجابهة القتل
بــال ـق ـتــل ،والـ ــدمـ ــار ب ــال ــدم ــار .الـعـنــف
وحــده ال يكفي للوقوف في وجــه آلة
القتل الهمجية املسماة «داعش» .لذا

أرى فــي «غــرابـيــب س ــود» ال ــذي جمع
ً
م ــا ي ـق ــارب  36م ـم ـثــا م ــن جـنـسـيــات
عــربـيــة مختلفة ،ات ـحــاد فـنــانــن ضد
هذا الفكر االرهابي».
م ـ ـبـ ــروك الـ ـ ــذي يـ ـ ــؤدي فـ ــي املـسـلـســل
ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة «ال ـ ـ ـصـ ـ ــدي ـ ـ ـقـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــاب
الـ ـف ــرنـ ـس ــي م ـ ــن أصـ ـ ـ ــول ت ــونـ ـسـ ـي ــة»،
ي ـ ـع ـ ـكـ ــس دوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع بـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب
امل ـس ـلــم األوروبـ ـ ـ ــي ل ــإن ـض ــواء تحت
ّ
عـ ـب ــاءة «غ ــرابـ ـي ــب الـ ـ ـس ـ ــود» .ي ـعــلــق:
«ه ـ ــذه الـشـخـصـيــة م ــوج ــودة بـكـثــرة
ف ـ ــي الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم .وبـ ـحـ ـس ــب خ ـب ــرت ــي
الـشـخـصـيــة ،يـعـيــش هـ ــؤالء الـشـبــان
ع ـلــى ح ــاف ــة ال ـت ـه ـم ـيــش ف ــي أوروبـ ـ ــا،
وهم في األصل يترعرعون في بيوت
أهــالـيـهــم املـهــاجــريــن (معظمهم غير

عائلة الكساسبة وراء إيقاف العمل؟
وسام كنعان
منذ الحلقات األولــى لـ «غرابيب ســود» ،قوبل املسلسل برد
فـعــل ن ـقــدي وج ـمــاه ـيــري واس ــع بـسـبــب الـشـكــل ال ـعــام الــذي
يحكم العمل ،والعقلية التي يعالج بها أحد أخطر التنظيمات
اإلرهــاب ـيــة ،حـتــى ّإن أس ـمــاء مـكــرســة عـلــى مـسـتــوى الــدرامــا
العربية ّ
وجهت سهام النقد العلني له .إذ كتب السيناريست
ّ
السوري حسن سامي يوسف على الفايسبوك بأنه لو كان
للتفاهة عنوان ،لكان اسمها «غرابيب ســود» .أيضًا ،هاجم
السيناريست سامر رضوان العمل بالقول «القضايا الكبرى،
ً
تـحـتــاج ع ـقــا نــاضـجــا ل ـل ـصــراع مـعـهــا ،وال يـمـكــن للتخلف
والجهل أن ُيناقشا بتخلف وجهل مقابلني .هــذا هــو الفرق
بني مسلسل «الجماعة» الذي كتبه عقل كبير كوحيد حامد،
ومسلسل «غرابيب سود»».
ّ
ل ـكــن ال ـق ـصــة ل ــم ت ـتــوقــف ع ـنــد ه ــذا ال ـح ــد ،إذ ف ــج ــرت عــائـلــة
الطيار األردني الراحل معاذ الكساسبة مفاجأة حني أعربت
أخيرًا من خــال صحافة بالدها املحلية عن انزعاجها من
ّ
«يبتز العائلة ويغمز السم ابنها من دون ذكره
املسلسل الذي
ّ
صراحة» .أمر خلف رد فعل غاضبًا من قبل العائلة ،إذ ذكر
أحــد أفــرادهــا فــي تصريح صحافي أن «الـعــام املــاضــي ،كان
ُ
سيعرض على إحــدى القنوات العراقية شهيد عائلتنا في
مسلسل كوميدي يسيء له ،لكننا تدخلنا وأوقفنا عرضه
بــالـطــرق القانونية والــدبـلــومــاسـيــة» .مــن هــذا ال ـبــاب ،ناشدت

عائلة الكساسبة سلطات بالدها للتدخل لدى الجهات املعنية
ّ
إليقاف عرض املسلسل ،على اعتبار أنه يطال رمزًا أردنيًا،
ويسهم في تأجيج الحزن لــدى هــذه العائلة على حد تعبير
شقيق الطيار الراحل ملوقع «خبرني» األردني.
مصادر مقربة من  mbcاملشاركة في إنتاج املشروع ،قالت
لنا بأنه من املرجح بأن تكون جهات سياسية أردنية رفيعة
املستوى تواصلت مع الشيخ الوليد اإلبراهيم صاحب mbc
ً
طــال ـبــة مـنــه إي ـق ــاف املـسـلـســل .وه ـنــا تــواف ـقــت تـطـلـعــات تلك
الجهات ،مع رغبة نسبة كبيرة من جمهور القناة السعودية،
إل ــى جــانــب رغـبــة اإلبــراه ـيــم مــن األص ــل ،بــإيـقــاف املسلسل
بعدما شاهد حلقاته األولــى وفــق ما توضح هــذه املصادر.
أضف إلى ذلك الحملة النقدية املجابهة له ،خاصة أن هناك من
بدأ بالتعاطف مع التنظيم األســود بسبب أحــداث هذا العمل
الــذي يبدأ بشارة غريبة من حيث املوسيقى واللحن ،تبدو
كأنها إحدى أنشودات «داعش».
على العموم ،يتعاطى املسلسل العربي املشترك بسطحية مع
التنظيم اإلرهابي من دون أن يلتقط منه سوى ما تم تداوله
وطرحه بشكل عام عن الفجع الجنسي ،والغباء االجتماعي،
وما إلى هناك من كليشيهات ،من دون الغوص في األسباب
الحقيقية لهذا الورم السرطاني ،وما رافقه من فتاوى دينية
ّ
مقرها السعودية التي شكلت داعمًا لوجستيًا لوجوده ،إلى
جــانــب مــا يتلقاه مــن دعــم دول ــي واس ــع وارتـبــاطــات بأجهزة
استخبارات عاملية.

متعلمني) من خمسينات أو ستينات
القرن املــاضــي ،املتمسكني بالتقاليد
العربية كما أص ــول الــديــن الحنيف،
ل ـك ــن ض ـم ــن ق ــال ــب ال ـف ـك ــر ال ــرج ـع ــي،
والصديقي خبير املتفجرات واحــد
مـنـهــم .هــو م ـجــرم ش ــارد فــي ش ــوارع
بـ ــاريـ ــس .ع ـن ــد دخ ــول ــه ال ـس ـج ــن ،تــم
غسل دماغه على يد أحد التابعني لـ
«داعش» ،ليخرج من سجنه الفرنسي
الـ ـ ــى م ــديـ ـن ــة الـ ــرقـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .لـكــن
الصديقي لم يكتف بذلك ،بل اختطف
ايـضــا صديقته الفرنسية «أودري»
التي تجد نفسها في السجن األسود.
ّ
ه ـن ــاك ،اكـتـشـفــت أن طــريـقـهــا لـلـمــال
والسلطة ورد اعتبارها في وطنها،
ك ـ ـ ــان م ـ ــن خ ـ ـ ــال إش ـ ـه ـ ــار اس ــامـ ـه ــا
واالنضمام الى التنظيم .نراها الحقًا
تتخلى عن الصديقي نفسه (املخطط
ال ــرئ ـي ــس لـعـمـلـيــة «ش ــارل ــي اي ـب ــدو»
اإلره ــابـ ـي ــة ف ــي ف ــرن ـس ــا وت ـف ـج ـيــرات
لندن) الذي تنتهي حياته في الحلقة
 17إثر غارة لقوات التحالف وتذهب
هي خلف أطماعها مع غيره من قادة
التنظيم».
«أودري» هـ ــي واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن ال ـن ـس ــوة
اللواتي يشكلن العنصر األســاس في
ال ـس ـي ــاق الـ ــدرامـ ــي ،ح ـيــث ل ـكــل منهن
قصتها وداوفعها للدخول الى غرف
«داعش» املغلقة أو حتى الوقوف على
جبهات القتال .ال يعير أيمن مبروك
إهتمامًا للحرب االلكترونية الشعواء
التي يشنها املتوترون واملتعصبون
على العمل ،خصوصًا في ما يتعلق
ج ـه ــاد ال ـن ـك ــاح .يـجـيــب مـ ـب ــروك« :أل ــم
ن ـ َـر «داع ـ ـ ــش» يـبـيــع ال ـس ـبــايــا ويـفـتــح
أس ــواق ــا للنخاسة وت ـج ــارة الــرقـيــق!؟
ول ــو ك ــان «ج ـنــاح الـنـكــاح» هــو كــل ما
ّلفت أنظارهم في املسلسل ،هذا يعني
أنهم ارادوا أن يغيب عنهم املضمون
ال ـح ـق ـي ـقــي ومـ ــن خ ـي ــوط ــه األس ــاس ـي ــة
ت ـح ــري ــف الـ ـ ـق ـ ــرآن الـ ـك ــري ــم ،وت ـج ـن ـيــد
األطفال ،وتجارة االعضاء البشرية».
ويـ ـخـ ـل ــص« :أن ـ ـ ــا ك ـف ـن ــان ال تـعـنـيـنــي
ه ــذه ال ـتــداع ـيــات ،مــا يهمني أن يــرى
الجمهور الجهد املـبــذول ،وأن تصله
رســال ـتــي ف ــي عـمــل فـنــي جـمــع الـعــرب
لـتــوجـيــه ضــربــة تــوعــويــة فـكــريــة ضد
اإلرهاب».
هناء...
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أبواب األردن ستبقى مغلقة بوجهها
«مشروع ليلى» :قرار مخجل!

صورة
وخبر

ينطلـق فـي مدينـة بـازل السويسـرية اليـوم معـرض «آرت بـازل» الرائـد
فـي مجـال الفـن المعاصـر والحديـث .الحـدث الفريـد مـن نوعه يسـتمر
حتـى  18حزيـران (يونيـو) الحالـي ،ويضم عـددًا كبيرًا مـن األعمال ألكثر
مـن  4آالف فنـان مـن  291صالـة مـن  34دولـة .ومـن بيـن األسـماء
المشـاركة ،فنـان البـوب السويسـري بيتـر سـتامبفلي الـذي ّ
يقـدم
ّ
(القيمـة جيانـي جيتزيـر) عملـه الـذي
ضمـن معـرض Unlimited
يحمـل عنـوان ( .1971 ,Royalفابريـس كوفرينـي ـــ أ ف ب)

وليد صادق
حربنا الممتدة
ّ
في «غاليري أجيال» ،يوقع الفنان
والباحث اللبناني وليد صادق
( /1966الصورة) اليوم كتابه
الجديد «الطلل اآلتي ـ ـ نصوص
من حرب ممتدة»The Ruin to
Come - Essays from a protracted
 .warيعتبر صادق من الفنانني
املعاصرين النادرين الذين بحثوا
بجدية عن لغات فنية ما بعد
الحرب األهلية في معارضه
ّ
يضم كتابه
ومشاريعه املختلفة.
الجديد نصوصًا كتبها في بيروت
على مدى عشر سنوات (بني 2006
ً
و )2016متأمال فيها ظروف العيش
في ما سماه حربًا أهلية ممتدة
نظرًا إلى عدم تسوية الحسابات
مع ذلك املاضي الثقيل.
*إطالق كتاب :The Ruin to Come
ً
مساء ـ غاليري
اليوم ـ الساعة السادسة
«أجيال» (شارع عبد العزيز ـ الحمرا/
بيروت) .لالستعالم01/345213 :

للسنة الثانية على الـتــوالــيُ ،منعت «م ـشــروع ليلى»
(الـصــورة) من الغناء في األردن .فرقة الــروك البديل
اللبنانية الشابة ،أعلنت النبأ رسميًا عبر صفحتها
الرسمية على فايسبوك ،مؤكدة ّأن الحفلة التي كانت
م ـقـ ّـررة فــي عـ ّـمــان فــي  27حــزيــران (يــونـيــو) الحالي
«أل ـغ ـيــت ب ـمــوجــب قـ ــرار صـ ــادر ع ــن وزارة الــداخـلـيــة
األردنية» .وقبل ّأيام ،كانت قد ّ
ترددت أنباء عن مطالبة
ن ـ ّـواب أردنـيــن وزيــر الداخلية غالب الزعبي بإصدار
قرار عاجل بإلغاء الحفلة التي ستحييها فرقة ّ
«تروج
للمثلية الجنسية» ،في ظل استنكارات ملنح موافقة
إلقامة الحفلة ،وخصوصًا ّأن املوعد الفني يحمل في
ّ
طياته «دعوة لالنحالل األخالقي في املجتمع األردني،
واستهدافها لفئة الشباب».
وف ــي بـيــانـهــا األخ ـيــر ،لفتت «م ـشــروع لـيـلــى» إل ــى ّأن
ّ
«متناقضة سابقة
مــا يـحــدث حاليًا يــذكــر ب ـقــرارات
ُ
اتخذتها السلطات األردنـيــة في  2016حني أصــدرت
الـتـصــاريــح الــازمــة لعرضنا ،ثــم ّحظرتها ،ثــم ألغت
الحظر» .وتابعت صاحبة ألبوم «رقـصــوك» ()2013
ّ
شارحة أنه «رغم ما جرى سابقًاُ ،دعينا هذه السنة
إلحياء حفلة في العاصمة األردنية بعد استحصال
ُ
ّ
منظميها على الـتــراخـيــص الــازمــة ،لنفاجأ مجددًا
بسحبها» ،مضيفة ّأنــه كــان لــدى الفرقة انطباع بأنّ
َ
األردن يتخذ موقفًا واض ـحــا فــي مــا يتعلق بحرية
التعبير وبحقوق اإلنسان املعترف بها دوليًا واملتعلقة
بـمجتمعات املـيــم ( ،)LGBTIQوالـتــي كــان ّ
مفوض
األمــم املتحدة لحقوق اإلنـســان ،املمثل السابق الدائم
لألردن لدى األمم املتحدة األمير زيد بن رعد الحسني
من أشد املؤيدين لها.
وفـيـمــا أعــربــت عــن خـيـبــة أمـلـهــا وأس ـف ـهــا الكبيرين
بسبب تكرار هذا املوقف ،وال ّ
سيما في ظل حماستها
للقاء الجمهور األردنـ ــي ،استعانت «م ـشــروع ليلى»
بمقتطفات من البيان الذي أصدرته في نيسان (أبريل)
ّ 2016
ألن الوقائع متشابهة إلــى حد التطابق .وجاء
ّ
في النص أنه ال بد من «معالجة الصراع في املجتمع،
والتساؤل عن طبيعة الحرية ،ومعالجة آفات ال يمكن
ن ـكــران وجــودهــا كالقمع والـظـلــم والــرقــابــة وانـتـشــار
السالح وكبت الحريات الجنسية وغيرها ،أو صعوبة
ال ـت ـعــايــش ف ــي مـجـتـمــع مـحـبــط آلمــال ـنــا وط ـمــوح ـنــا».
ّ
وتطرقت الفرقة إلــى موقف السلطات األردنـيــة حول
ضرورة منعها من الغناء في هذا البلد بسبب تناول
أغانينا ملواضيع الجنس ،واملثلية الجنسية أو مساندة
ً
التظاهرات ضد حكومات أو مجتمعات ،مشددة على
ّ
ّأن هذا الكالم «ليس إال تكريسًا لفكرة أنه يجب منع

أي فنان يعالج حقوق إنسانية أساسية .وهذا الفكر
يعادي حقوق اإلنسان وأساليب الديموقراطية».
أما بشأن االدعاء ّ
بأن هذه القرارات ضرورية بذريعة
حماية العادات والتقاليد األردنية ،فهو برأي «مشروع
ل ـي ـلــى» «ل ـيــس إال حـ ّـجــة واه ـي ــة ت ـش ـ ّـوه ت ـلــك الـتـقــالـيــد
ّ
إلظهارها على أنها رجعية .هذه الصورة ال تتطابق
مع ما نعرفه عن الشعب األردن ــي الــذي هو من أشدّ
امل ـنــاصــريــن وامل ــداف ـع ــن ع ــن ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان كــونــه
يحترم التعددية الفكرية والثقافية» .واعتبرت أن رد
فعل فئة كبيرة من األردنيني الغاضب تجاه املنع دليل
على عدم موافقته على ما يجري ،الفتة إلى استمرار
حـمـلــة الـتـشــويــه «الـخـبـيـثــة والــوحـشـيــة ال ـتــي تـقــودهــا
وسائل اإلعالم األردنية والتي يدعمها بعض أعضاء
الـحـكــومــة األردنـ ـي ــة ،وكـ ـ ّ
ـأن نـشــر شــائ ـعــات م ــن أجــل
تحقيق انتصار على ّ
حرية التعبير ال يتعارض مع
العادات والتقاليد األردنية من منظار الجهات املعنية».
على الصعيد الشخصي ،قالت الفرقة التي انطلقت
عام  2008من حرم «الجامعة األميركية في بيروت»
ّ
إنه «على مدى السنوات الثالث املاضية ،استغللنا في
عروضنا في أوروبــا وأميركا الشمالية مكانتنا لدى
ال ــرأي الـعــام لـلــدفــاع عــن املجتمع الـعــربــي واإلســامــي
ومحاربة التعميمات السلبية عنه في مواجهة العدوان
الثقافي األجنبي .ومن ّ
ً
أعضاء
املخيب لآلمال أن نرى
في هذا املجتمع يحاولون دفع املجتمع نفسه ضدنا».
وفــي خـتــام بيانها ،ش ــددت «مـشــروع ليلى» على ّأن
دفاعها عن املجتمع اإلســامــي ومجتمعات امليم لن
ّ
يتوقف بسبب حادثة كهذه ،ال ّ
شك ّأنها لن ّ
تغير في
«كيفية تقديمنا ألداء موسيقانا وعرضها للجمهور.
وال تخيفنا مختلف التهديدات بالقتل التي تلقيناها
أخ ـي ـرًا .نـحــن ال نـخـجــل بـتــاتــا بــزمــائـنــا فــي الـفــرقــة،
وفخورون بعملنا وبجمهورنا ...الخجل الوحيد الذي
نشعر به هو من قرارات السلطات األردنية».

